






پیشگفتار
گزارش حاضر نتیجه تالش همکاران موسسه پویندگان توسعه فناوری 

و نــوآوری ایرانیــان اســت کــه با تکیــه بر تجربه ســال ها کوشــش و فعالیت 

مطالعاتی و با بررسی جدیدترین و معتبرترین منابع برخط انگلیسی به رشته 

تولیدکننــدگان  پژوهــش وضعیــت فعلــی،  ایــن  در  تحریــر درآمده اســت. 

اصلــی، نهادهــای متولــی، رونــد سیاســت گذاری، ابزارهــای سیاســتی مهــم، 

سیاســت های اعمال  شــده در پــی همه گیری بیمــاری کوید-19، چشــم انداز 

بلندمــدت علــم و فنــاوری، زیســت بوم صــادرات و واردات، توســعه فنــی و 

فناورانــه، رونــد مکانیزه ســازی و فناوری هــای دیجیتال در بخش کشــاورزی 

و امنیت غذایی فدراســیون روســیه مورِدبررســی و ارزیابی قرار گرفته اســت 

و همچنیــن برخــی از موسســات تحقیقاتــی فعــال آن کشــور در حوزه هــای 

مختلف کشاورزی در بخش پایانی گزارش معرفی شده اند.

امید است نتایج این پژوهش مورِد استفاده متولیان و دست اندرکاران 

این حوزه مهم در کشور عزیزمان قرار گیرد.

موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان
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یتی خالصه مدیر

روســیه به عنوان پهناورترین کشــور جهان از اراضی کشــاورزی وســیع و شرایط طبیعی، 

اقتصــادی و اجتماعی بســیار متنوعی برخوردار اســت. کشــاورزی روســیه دارای ســاختاری 

دوگانــه مشــتمل بر کشــاورزی تجاری و کشــاورزی معیشــتی )خانگی( اســت. به طــور کلی، 

تقریبــا 70 درصد از محصوالت کشــاورزی، 100 درصد از غــالت، دانه های روغنی و چغندرقند، 

84 درصــد از دام و طیــور بــرای کشــتار و 64 درصــد از شــیر توســط واحدهــای تجــاری تولید 

 برای مصرف خانگی و امــرار معاش به 
ً
می شــوند. در کشــاورزی معیشــتی، خانوارها عمدتــا

کشاورزی اشتغال دارند و کمتر از یک سوم کل تولید محصوالت کشاورزی متعلق به آن ها 

می باشــد. به عالوه، دو ســوم ســیب زمینی و 52 درصد از ســبزیجات کشــور توسط خانوارها 

تولید می شوند.

بــا توجــه بــه این که بخــش کشــاورزی در برنامه هــای چندســاله دولت همــواره ازجمله 

بخش های اولویت دار لحاظ شده است، روسیه توانسته است تولید بخش کشاورزی را از 

ســطح متوســط در دهه 2000 ارتقا دهد و ایــن بخش را به یکی از 

بخش های اصلی اقتصاد خود تبدیل کند. در پرتو سیاست های 

حمایتــی دولــت به ویژه از ســال 2005 بــه بعد، بخش کشــاورزی 

روســیه به ســرعت در حال رشد اســت. درمجموع، رشد بخش 

کشاورزی به بهبود تراز تجاری روسیه کمک شایانی کرده است. 

، فلزات و مواد شــیمیایی چهارمین بخــش بزرگ ارزآور  درواقــع، کشــاورزی بعد از نفــت و گاز

اقتصاد روسیه محسوب می شود. 

از�    بعــــــد� کشـــــــــــاورزی�
نفـــــت�و�گــــــــاز،�فلـــــــزات�و�
مواد�شیمیایی�چهارمین�
بخش�بزرگ�ارزآور�اقتصاد�
محســــــــــوب� روسیـــــــــــه�

می�شـــــــود.�
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به طور مشــابه، بخش کشاورزی روسیه در سطح بازار جهانی 

نیز ســهم بسزایی دارد. روســیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

، دانه هــای روغنــی و  بــذر محصــوالت غذایــی )به عنــوان مثــال، 

گوشت( در جهان است. روسیه در سال 2020 دومین تولیدکننده 

، دانه و روغن  آفتابگردان و چهارمین تولیدکننده  بزرگ جو، چاودار

در  همچنیــن  کشــور  ایــن  بوده اســت.  جهــان  در  گنــدم  بــزرگ 

بیــن 10 تولیدکننــده برتــر لبنیــات و طیــور در جهــان قــرار دارد. 

و  غیرمتعــادل  نســبتا  غذایــی  مــواد  و  کشــاورزی  بخــش  روســیه  کشــور  اگرچــه 

غیرانعطاف پذیری را از دوران شــوروی ســابق به ارث برده اســت، اما با اصالحات ســازمانی 

بعد از آن دوران موفق به تخصیص مجدد منابع براســاس رقابت بازار و اتخاذ جدیدترین 

نوآوری های فناورانه شده است. در همین راستا، روسیه نسبت به بهینه سازی زنجیره های 

موقعیــت  و  آب وهــوا  و  خــاک  دارای  مناطــق  در  تولیــد  متمرکزســازی  همزمــان  و  تأمیــن 

جغرافیایی مطلوب اقدام کرده است.

البته به دلیل نفوذ نابرابر فناوری های جدید و انتشار ُکند موج جدید نوآوری های سازمانی 

)ماننــد دیجیتالی شــدن تجــارت و لجســتیک، سیســتم اشــتراک زمانــی تجهیــزات، یادگیری 

مادام العمر و غیره(، بخش کشــاورزی و مواد غذایی روســیه هنوز از بهره وری کافی برخوردار 

نیست. همه این موارد به عنوان موانع اصلی جهت افزایش تولید در مناطق خاص روسیه 

محسوب می شوند. تقاضای کم برای نوآوری های ایجادشده ازطریق تحقیق و توسعه کاربردی 

در حوزه کشاورزی در داخل کشور و همچنین ارتباط ضعیف بین بخش های آموزش، علم و 

فناوری و کسب وکار کشاورزی از دیگر چالش های این بخش به شمار می آیند.

    2020 ســال� در� روســیه�
دومین�تولیدکننده�بزرگ�
جو،�چــاودار،�دانــه�و�روغن��
و�چهارمیــن� آفتابگــردان�
تولیدکننــده�بــزرگ�گندم�
در�جهان�بوده�است.�این�
کشــور�همچنیــن�در�بین�
�10تولیدکننده�برتر�لبنیات�
و�طیور�در�جهان�قرار�دارد.�
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        ���چالش�های�موجود�در�بخش�کشاورزی�و�مواد�غذایی�روسیه��

روســیه در پاســخ بــه چنیــن چالش هایــی بایــد نســبت بــه ســاماندهی مجــدد نظــام 

نــوآوری بخشــی اقــدام کنــد که به دلیــل روابــط ضعیف بیــن ســازمان های علم و فنــاوری و 

کســب وکارها، مقوله درخور توجهی اســت. روســیه با پرکردن شــکاف میان دانشــگاه ها و 

صنایع از این فرصت برخوردار می شــود که در مدت زمان دو دهه به یکی از صادرکنندگان 

مهم محصوالت کشــاورزی، تجهیزات تولید و خدمات کشــاورزِی با کیفیت باال و رقابتی در 

ســطح جهان تبدیل شــود. روســیه همچنین باید نســبت بــه همکاری نزدیک تــر در حوزه 

فنــاوری و ادغــام بــازار با ســایر اقتصادهــای نوظهور اقــدام کند تــا بتواند به بازارهــای بزرگ 

صادرات تجهیزات تولید محصوالت کشــاورزی دسترسی پیدا کند. اقدامات صورت گرفته 

جهت بهبود شرایط سرمایه گذاری داخلی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم از کشورهای 

توســعه یافته ازطریق بومی ســازی تدریجی محصوالت و فناوری های روز دنیا نیز به همین 

اندازه حائز اهمیت است. 

شــایان ذکر اســت دکتریــن امنیت غذایــی و برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و تنظیم 

بازار های کشــاورزی 2020-2013 اســاس سیاست های روســیه در بخش کشاورزی را تشکیل 

نفوذ�نابرابر�
فناوری�های�جدید

ند�موج�
ُ
�ک انتشار

جدید�نوآوری�های�
سازمانی

دیجیتالی�شدن�
تجارت�و�لجستیک�

سیستم�اشتراک�
زمانی�تجهیزات

یادگیری�
�و�غیره مادام�العمر

تقاضای�کم�
برای�نوآوری�های�

ایجادشده�
ازطریق�تحقیق�و�
توسعه�کاربردی�

�حوزه�کشاورزی� در
�داخل�کشور در

ارتباط�ضعیف�
بین�بخش�های�
آموزش،�علم�
و�فناوری�و�
کسب�وکار�
کشاورزی�
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می دهند. راهبرد توســعه بخش های کسب وکار کشــاورزی و شیالت فدراسیون روسیه تا 

ســال 2030 از دیگر اســناد سیاســتی روســیه و چهارچوب اصلی سیاســت های بخشــی این 

کشور به شمار می رود. 

رئیس جمهور روسیه دکترین جدید امنیت غذایی را جهت 

رســیدگی بــه چالش ها و تهدیــدات مربوط به امنیــت غذایی در 

21 ژانویــه 2020 تصویــب نمود. برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و 

تنظیــم بازار هــای محصوالت کشــاورزی نیز در راســتای افزایش 

تولیــدات کشــاورزی و جایگزینــی واردات محصوالت کشــاورزی 

و غذایــی تدویــن شده اســت. پانزدهمیــن دوره ایــن برنامــه در 

ســال 2019 بــه اجــرا در آمده و تا ســال 2025 به طور رســمی تمدیــد شده اســت. برنامه مذکور 

به دو برنامه فرعی تقســیم می شــود: توســعه زیربخش های مجتمع کشــت و صنعت )221 

(؛ و تضمین شرایط توسعه مجتمع کشت و صنعت  میلیارد روبل معادل 3/1 میلیارد دالر

، ســطوح هزینه کرد  (. گفتنی اســت ســاختار )62/3 میلیــارد روبــل معــادل 0/8 میلیارد دالر

و مــدت زمــان مدیریــت و اجــرای ایــن برنامه با تغییــرات بیشــتری در ســال های 2019 و 2020 

همــراه بوده اســت که البتــه برخی از این تغییرات در واکنش بــه همه گیری کوید-19 اعمال 

�تصمیم�دولت� �ماه�می�ســال��2018مبنی�بر �پوتین�در شده  اســت. همچنیــن�پیرو�اعــالن�والدیمیر

�تا�ســال�2024،� روســیه�بــرای�افزایــش�ارزش�صادرات�مواد�غذایی�به�ســطح�ســاالنه��45میلیارد�دالر

�کشاورزی�و�شیالت� �»راهبرد�توسعه�بخش�های�کسب�وکار دولت�روســیه�طی�حکم�شماره�993-ر

��12آوریــل�ســال��2020جهــت�اجــرا�ابــالغ�نمــود. ایــن راهبرد  فدراســیون�روســیه�تــا�ســال�2030«�را�در

بخش های کسب وکار کشاورزی و شیالت را جزئی از صنایع محوری اقتصاد روسیه می داند 

و برایــن اســاس، اهــداف و اقدامــات مهمــی را در زمینــه سیاســت گذاری اقتصــادی جهت 

�روسیه�    رئیس�جمهور
دکتریــن�جدیــد�امنیــت�
غذایی�را�جهت�رسیدگی�
به�چالش�ها�و�تهدیدات�
مربوط�به�امنیت�غذایی�
��21ژانویه��2020تصویب� در

نمود.
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ایجاد تغییرات ســاختاری در توســعه بخش های کشــاورزی و شــیالت و مناطق روســتایی 

روسیه ظرف ده سال آتی ارائه می نماید. 

�راهبرد�2030           ���اولویت�های�کلیدی�در

بخش کشاورزی و مواد غذایی روسیه هم اکنون رکن اصلی 

ثبات سیاسی این کشور در سطح ملی به شمار می آید. اهداف 

سیاســتی روســیه از ســال 2013 تاکنون بر افزایش خودکفایی و 

جایگزینی واردات متمرکز اســت. واردات محصوالت کشــاورزی 

از ســال 2017 تاکنــون نیــز رونــد نســبتا ثابتی داشته اســت. این امــر بر موفقیت روســیه در 

تأمین بخش زیادی از تقاضای کشــور ازطریق تولیدات داخلی داللت دارد. درواقع، روســیه 

در زمینه مواد غذایی تا حدی به خودکفایی دست یافته است و 81 تا 100 درصد از تقاضای 

داخلی کشور برای مواد غذایی )بسته به دسته بندی محصول( در سال 2015 ازطریق تولید 

داخلی پوشــش داده شده اســت. به عالوه، همزمان با اخذ مالیات بر صادرات محصوالت 

زراعی رقابتی )نظیر غالت و دانه های  روغنی(، دولت سیاست های مبنی بر افزایش ظرفیت 

اتخاذ�رویکردی�
جامع�و�نظام�مند�
برای�تحقق�این�
اهداف�و�برقراری�
ثبات�اجتماعی�و�

اقتصادی

سازماندهی�
مجدد�ساختار�
اقتصاد�روسیه

بهبود�ظرفیت�
تولید�و�تسهیل�

روند�اجرایی�
طرح�های�موردنظر�

�این�بخش� در
ازطریق�ارائه�انواع�
کمک�های�دولتی

ضرورت�اجرای�
برنامه�های�کارآمد�

جهت�احیای�
اراضی�کشاورزی�

و�توسعه�
زیرساخت�الزم�

برای�احیای�زمین�
)غیرکشاورزی(�
�فدراسیون� در

روسیه�

لزوم�ایجاد�
پایگاه�داده�

دیجیتال�و�جامع�
�همه� مشتمل�بر

داده�های�مورد�نیاز�
�بخش�های� در
کشاورزی�و�

شیالت

بخش�کشاورزی�و�مواد�   
غذایی�روســیه�هم�اکنون�
رکن�اصلی�ثبات�سیاســی�
این�کشــور�در�سطح�ملی�

به�شمار�می�آید.
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�حمایت� ،�تأکید�دولت�روسیه�بر �حال�حاضر صادراتی محصوالت دامی را نیز اجرا کرده است. در

�پیــش�مشــهود�اســت�و�بخش�صــادرات�کشــاورزی�بر� �صــادرات�محصــوالت�کشــاورزی�بیــش�از از

توســعه�زیرســاخت�های�الزم�برای�صادرات،�تســهیل�دسترســی�به�بازارهای�خارجی�ازطریق�بهبود�

�است.� �متمرکز �کشور ج�از �خار بهداشت�گیاهی�و�تثبیت�موقعیت�محصوالت�در

البتــه بــا توجــه بــه اثــرات همه گیــری کویــد-19 در ســال 2020، میــزان تولید و صــادرات در 

برنامه دولت روســیه تعدیل شده اســت. هدف مبنی بر افزایش ارزش کل صادرات به 45 

میلیارد دالر تا سال 2024 به سال 2030 موکول شده است و به همین ترتیب، هدف مبنی بر 

رشــد تولیــد در فاصله زمانــی 2017 تا 2024 از 15/1 درصد به 13/9 درصد کاهش یافته اســت. 

، رشــد واقعی تا ســال 2020 که 3/8 درصد پیش بینی شــده  بــود، برابر با 2/8  به عبارتــی دیگر

درصد در این فاصله زمانی بوده است.

در راســتای کاهــش پیامدهای منفی اقتصادی ناشــی از شــیوع کویــد-19 و جلوگیری از 

کمبــود کاالهــای اساســی جامعــه در کشــورهای عضــو اتحادیه اقتصادی اوراســیا، شــورای 

از محصــوالت  انــواع خاصــی  اقتصــادی اوراســیا در 31 مــارس 2020 در خصــوص صــادرات 

کشاورزی و مواد غذایی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا محدودیت هایی را تا 

، شلغم،  ، سیر 30 ژوئن 2020 اعمال کرد. محصوالت مشــمول این محدودیت ها شــامل پیاز

، برنج، گندم ســیاه، ارزن، غالت، آرد کامل و گرانول غالت، گندم ســیاه پوست کنده،  چاودار

سویا، دانه های آفتابگردان و محصوالت غذایی آماده از گندم سیاه بودند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه زیرســاخت های صــادرات مربــوط بــه بخش کشــاورزی عــالوه بر 

حمایت هــای مالــی مســتقیم دولــت، مشــمول کمک هــای مالــی غیرمســتقیم دولــت نیز 

، بودجه الزم بــرای برخی خدمات عمومِی مرتبــط با صادرات در  می باشــند. بــه بیــان دقیق تر

بخش کشاورزی نظیر ساده سازی رویه های گمرکی و تشریفات مرزی، خدمات دامپزشکی 
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و گیاه پزشــکی، پشــتیبانی اطالعــات، حمایــت از ترویــج و دسترســی بــه بازار و غیره توســط 

دولت تأمین می شــود. از دیگر اقدامات دولت در راستای افزایش حجم صادرات می توان 

به تخصیص وام های امتیازی به آن دســته از ســازمان هایی اشاره نمود که توافق نامه های 

متعددی با وزارت کشاورزی به منظور افزایش رقابت پذیری منعقد کرده اند.

زمینــه  در  اصلــی  متولــی  به عنــوان  روســیه  کشــاورزی  وزارت  اســت  ذکــر  شــایان 

سیاســت گذاری و اجــرای برنامه هــای توســعه ای در بخــش کشــاورزی فدراســیون روســیه 

فعالیــت دارد. تدویــن مقــررات حقوقی در حوزه فعالیت های کشــاورزی و صنایع وابســته، 

نظارت بر اجرای قوانین مصوب و برنامه ها و راهبردهای ملی و منطقه ای در زمینه توسعه 

مناطــق کشــاورزی، گســترش صنایــع فرآوری مــواد غذایی و بهبــود وضعیت رفــاه و زندگی 

کشــاورزان ازجمله وظایف اصلی وزارت کشــاورزی محسوب می شوند. عالوه بر این، وزارت 

کشــاورزی بر فعالیت های دو ســازمان زیرمجموعه خود یعنی سازمان نظارت بر بهداشت 

گیاهی و دامپزشــکی روســیه یا روســل خوزنادزور و سازمان فدرال شیالت  نظارت داشته و 

روابط و فعالیت های آن ها را هماهنگ می کند.

        ���وظایف�اصلی�وزارت�کشاورزی�روسیه��

سیاست�گذاری�و�
اجرای�برنامه�های�

توسعه�ای�در�
بخش�کشاورزی

تدوین�مقررات�
�حوزه� حقوقی�در

فعالیت�های�
کشاورزی�و�صنایع�

وابسته

�اجرای� �نظارت�بر
قوانین�مصوب�

و�برنامه�ها�و�
راهبردهای�ملی�
و�منطقه�ای�در�
زمینه�توسعه�

مناطق�کشاورزی

�گسترش�صنایع�
فرآوری�مواد�

غذایی�و�بهبود�
وضعیت�رفاه�و�
زندگی�کشاورزان

نظارت�و�هماهنگی�
فعالیت�های�دو�
سازمان�نظارت�بر�
بهداشت�گیاهی�

و�دامپزشکی�
روسیه�یا�

روسل�خوزنادزور�
و�سازمان�فدرال�

شیالت
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در راســتای توســعه بــازار و رفع موانع تجــاری نیز روســل خوزنادزور چندیــن توافق نامه 

رونــد صــادرات محصــوالت دامــی منعقــد  گواهینامــه به منظــور تســهیل  جهــت صــدور 

کرده است و در سال 2020، مجوز صادرات 38 نوع محصول دامی به 24 کشور جهان را صادر 

کرده اســت. ســازمان دامپزشکی روسیه نیز گواهی بهداشــت برای صادرات طیف وسیعی 

، لبنان و ایران را صادر کرده است. هیئت کمیسیون  از محصوالت دامی به ویتنام، الجزایر

اقتصــادی اوراســیا در هفتــم ژوئــن 2020 به منظــور تســهیل روند صادرات محصــوالت دامی 

روســیه نســبت به اصالح ســه فصــل از الزامــات متداول دامپزشــکی و فرم هــای مربوط به 

گواهی هــای دامپزشــکی اقدام کرده اســت که طــی مصوبه شــماره 607 کمیســیون اتحادیه 

گمرکــی در تاریــخ 7 آوریــل 2011 تصویــب شــده بودند. به عــالوه، 

روسل خوزنادزور سامانه صدور گواهی الکترونیکی دامپزشکی 

)ECert(  را در سال 2020 راه اندازی کرده است که دارای یک پایگاه 

داده یکپارچــه بــرای کلیــه محصــوالت صادراتــی اســت . درحــال 

، روســیه بزرگ تریــن صادرکننــده گنــدم و جــو، چهارمین  حاضــر

صادرکننــده تخمــه آفتابگــردان و پنجمیــن صادرکننــده روغــن 

آفتابگردان در جهان است. 

در آوریــل 2020، شــورای اقتصــادی اوراســیا فهرســتی از کاالهــای اساســی وارداتی معاف 

از عــوارض واردات را بــرای کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا تصویــب کــرد کــه 

ایــن معافیــت در بــازه زمانــی 1 آوریــل تــا 30 ژوئن 2020 اجرایی شــد. این فهرســت براســاس 

پیشــنهادات ارائه شــده از ســوی کشــورهای اتحادیه اقتصادی اوراســیا تهیه شده است و 

، کلم، هویج، فلفل،  ، ســیر شــامل محصوالت غذایی و کشــاورزی )نظیر ســیب زمینی، پیاز

، برنج دانه بلند، گندم ســیاه، آبمیوه و محصوالت آمــاده برای غذای کودک(، داروها  چــاودار

درحال�حاضر،�روســیه�   
بزرگ�تریـــــن�صادرکننــــده�
گنـــــدم�و�جــــو،�چهارمیــن�
تخمـــــــــه� صادرکننـــــــــده�
پنجمیـــن� و� آفتابگــردان�
صـــادرکننـــــــــده�روغـــــــــن�
آفتابگــــــــردان�در�جهــــان�

است.�
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و لــوازم پزشــکی اســت. همچنیــن، واردات محصــوالت کشــاورزی نظیر ســبزیجات، گالبی، 

سیب، به، زردآلو، گیالس، آلبالو، هلو، آلو زرد و کنسرو سبزیجات از کشور مولداوی نیز در 

بازه زمانی 2019 تا 30 ژوئن 2020 مشمول عوارض واردات نبوده اند.

در اینجــا بایــد خاطرنشــان ســاخت که تنها در صورتــی واردات محصوالت کشــاورزی در 

روســیه مجــاز اســت که کشــور مبدا معیارهــای موردنظــر آن را تضمین نمایــد و همین امر 

موجــب محدودیــت در واردات بســیاری از محصــوالت کشــاورزی شده اســت. البتــه، ایــن 

سیاســت در راســتای سیاســت خودکفایــی و امنیــت غذایی روســیه و به منظــور مقابله با 

تحریم های غذایی آمریکا اجرا شده اســت. به منظور تضمین واردات محصوالت کشــاورزی 

در شــرایط همه گیــری جهانــی کویــد-19، اقدامــات متعــددی نیــز در راســتای ساده ســازی 

��21نوامبر� رویه های واردات محصوالت کشاورزی انجام شده است. دولت�روسیه�همچنین�در

�کشورهایی�که�به� �حکمی�به�شماره�2054،�ممنوعیت�واردات�محصوالت�کشاورزی�از �2020با�صدور

اعمال�تحریم�های�اقتصادی�علیه�روســیه�مبادرت�ورزیدند�را�تا�پایان�سال��2021تمدید�کرده�است.�

این کشور جزء پنج واردکننده اصلی گوشت گاو به  شمار می آید.

به طــور کلــی، ســهم قابل توجهــی از کل واردات روســیه مربــوط بــه محصــوالت غذایــی 

کشاورزی هستند که البته روند نزولی نشان می دهند. به همین ترتیب، محصوالت غذایی 

کشــاورزی ســهم کمتری از صادرات را دربرمی گیرند که البته روند افزایشی نشان می دهند. 

تراز تجاری مواد غذایی از ابتدای سال 2010 به طور قابل توجهی کاهش یافته و در سال های 

اخیر تثبیت شده اســت. گفتنی است واردات محصوالت کشاورزی روسیه با هدف تأمین 

مواد غذایی مصرفی داخل کشور در قالب محصوالت اولیه و فرآوری شده صورت می گیرد. 

صــادرات محصوالت کشــاورزی روســیه نیز عمدتا توســط شــرکت های فــرآوری محصوالت 

ج از کشور صورت می گیرد. کشاورزی در خار
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        ���تجارت�محصوالت�کشاورزی��
نکته:�به دلیل گرد کردن اعداد ممکن است اعداد به صد نرسند.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع :
nent/ed982f42-en

به طــور کلــی، مطابق پیش بینی وزارت کشــاورزی ایاالت متحده، میــزان�تولید�اقالم�اصلی�

�میزان�به�ترتیب��18�،76و��13میلیون�تن�بین�سال�های� �روســیه�از غالت�شــامل�گندم،�جو�و�ذرت�در

�متوسط�به��20�،80و��14میلیون�تن�تا�سال��2028خواهد�رسید�و�درنتیجه،�صادرات� �2016و��2018به�طور

�مقابل�35،� �ســال�خواهد�رســید�)در �با�رشــد�نســبی�به��6/7�،37و��5/8میلیون�تن�در این�اقالم�نیز

�سال�های��2016تا�2018(.�البته پیش بینی وضعیت واردات محصوالت  �4/4و��4/7میلیون�تن�در

کشــاورزی به این ســهولت نخواهد بود، زیرا از طرفی طبق محاســبات صندوق بین المللی 

پــول، تولیــد ناخالــص داخلــی روســیه از ســال 2020 تا ســال 2024 رشــد 1/9 درصــدی خواهد 

داشت که به معنی افزایش درآمد مصرف کنندگان و درنتیجه افزایش تقاضاست. از طرفی 

، با توجه به سیاســت روســیه مبنی بر خودکفایی در زمینه محصوالت کشــاورزی اعم  دیگر

از زراعی و دامی که در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت، افزایش تولید محصوالت به 

معنی کاهش حجم واردات نیز می تواند باشد.

روســیه درواقع در راســتای سیاســت حمایت از تولید داخلی، محدودیت های بسیاری 

در زمینــه واردات محصــوالت کشــاورزی به ویــژه گوشــت و فرآورده هــای گوشــتی اعمــال 
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کرده اســت. بنابرایــن همانطــور کــه در نمــودار زیــر نشــان داده شده اســت، انتظــار می رود 

در طــول دهــه آینــده صــادرات محصــوالت کشــاورزی رونــد صعــودی و واردات محصوالت 

کشاورزی مسیر عکس را تجربه نماید. البته با توجه به شرایط آب و هوایی متغیر روسیه که 

در برخی ســال ها باعث کاهش قابل توجه حجم محصوالت زراعی می شود، به نظر می رسد 

روسیه بیشتر بر توسعه صادرات محصوالت دامی و افزایش حجم تولید محصوالت زراعی 

، دولت صادرات  به منظــور کاهــش واردات این محصوالت متمرکز اســت. به بیان دقیق تــر

محصوالت زراعی اساســی را در برخی ســال ها به دلیل شــرایط بد برداشــت محصول به طور 

کامــل ممنــوع اعــالم می کند تــا بدین ترتیــب بتواند اهــداف موردنظر در سیاســت امنیت 

غذایی کشور را محقق سازد. 

        ���پیش�بینی�ارزش�صادرات�محصوالت�کشــاورزی�و�مواد�غذایی�روســیه�بین�ســال�های��2019و��2024)برحسب�
��) نوع،�میلیون�دالر

روســیه بزرگ تریــن شــریک تجــاری ایران در بین کشــورهای منطقه اوراســیا محســوب 

می شــود و 75 درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اوراســیا را به خود اختصاص داده است. 

تجــارت دو کشــور در ســال های اخیــر رونــد افزایشــی داشته اســت و ارزش صــادرات کاال از 
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روســیه بــه ایــران در ســال 2020 افزایــش یافتــه و به رقــم تقریبی 

1/4 میلیارد دالر رسیده اســت. در بخــش واردات نیز تجارت دو 

کشــور شــاهد افزایش بوده اســت، به طــوری که بین ســال های 

دالر  میلیــون   400 ایــران  از  روســیه  واردات  میــزان   2020 تــا   2019

افزایش داشته است. با این حال، ایران هنوز در بین 20 شریک 

تجاری اصلی روسیه قرار ندارد و میزان تجارت ایران با روسیه از 

دیگر شرکای این کشور به ویژه کشورهای همسایه مانند ترکیه بسیار کمتر است. 

�)         ���ارزش�تجارت�کاال�بین�ایران�و�روسیه�از�سال��2005تا�سال��2020)میلیون�دالر

�بلندمدت��         ���مؤلفه�های�کلیدی�رشد�بخش�کشاورزی�روسیه�در

روسیــــــــه�بزرگ�تریـــــــن�   
در� ایــران� تجــاری� شــریک�
بیــن�کشــورهای�منطقــه�
اوراسیــــــــــــا�محســـــــــوب�
می�شـــــــــود�و��75درصــــــد�
از�کل�تجـــــــارت�ایــــــــران�و�
اتحادیه�اوراســیا�را�به�خود�

اختصاص�داده��است.�
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شــایان ذکر اســت تمرکز بر ســرمایه گذاری  جهت رشــد بخش کشــاورزی در بلندمدت 

)به عنوان مثال، سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت ها، نوآوری های فناورانه و نظام سالمت 

قدرتمند برای گیاهان و دام ها( به پیشرفت های قابل مالحظه و پایدار در بخش کشاورزی 

روسیه منتهی می شود.

تحقیــق و توســعه و انتقــال دانــش از دیگــر عناصــر کلیــدی در افزایــش رقابت پذیری و 

حمایت از رشد بلندمدت بخش کشاورزی روسیه به شمار می آیند. این امر در تحقق هدف 

اخیر مبنی بر توســعه صادرات که مســتلزم دانش و مهارت جهت شناسایی سیگنال های 

جدیــد تقاضــا و بهره گیــری از فرصت هــای موجود در بازار های خارجی اســت نیز بســیار حائز 

اهمیــت اســت. عالوه بر توســعه  روش ها و فناوری های جدید، افزایــش جذب و به کارگیری 

آن ها توســط تولیدکنندگان وکســب وکارهای کشــاورزی نیز حائز اهمیت اســت. البته این 

چالش فراتر از سیاست کشاورزی است و مستلزم بهبود شرایط کلی جهت سرمایه گذاری 

اســت. کشــاورزی  پایــدار  سیاســتی  چهارچــوب  یــک  براســاس  کســب وکار  راه انــدازی  و 

ســرمایه انســانی از دیگر مؤلفه های کلیدی رشد بخش کشاورزی روسیه در بلندمدت 

محسوب می شود. برنامه های متعددی مبنی بر هدایت منابع به سمت توسعه روستایی 

ارائه شده اســت که ازجمله می توان به برنامه جدید دولت جهت توســعه یکپارچه مناطق 

روســتایی اشاره کرد. مطابق این برنامه، بودجه قابل توجهی برای توسعه روستایی در نظر 

گرفتــه شده اســت. اگرچــه این امر یــک تحول مثبت به شــمار مــی رود، اما هنــوز اقدامات 

بیشتری باید در راستای بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی و کسب مهارت و دانش 

در زمینه اقتصاد روستایی صورت گیرد.

 بخش کشاورزی می تواند یکی از ذینفعان اصلی برنامه دولتی حفاظت از محیط زیست 

باشــد، چــرا کــه ایــن برنامــه بــر بهبــود مدیریت پســماند، کاهــش آلودگــی آب و هــوا، احیای 
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جنگل هــا و حمایــت از بهتریــن فناوری هــای موجــود متمرکز اســت. بخش کشــاورزی باید 

از ایــن فرصت هــا به منظــور ایجــاد تقاضــای بالقــوه و قابل توجه بــرای محصوالت دوســتدار 

ج از کشــور کمال اســتفاده را داشــته باشــد. در همین راســتا،  محیط زیســت در داخل و خار

روسیه اخیرا برنامه های متعددی نیز در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نظیر محیط زیست 

و توسعه روستایی اجرا کرده است که نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی ایفا می کنند.
        ����شاخص�های�بهره�وری�و�زیست�محیطی�روسیه���

مقایسه بین المللیروسیه

1991-20002007-20161991-20002007-2016

جهان     

خ رشد سالیانه بهره وری کل عوامل نر
1/6%1/6%2/7%1%)برحسِب درصد( 

  OECD میزان متوسط

یست محیطی 2019*2000*2019*2000*شاخص های ز

) 5533/228/9میزان نیتروژن )برحسِب کیلوگرم در هکتار

) 0/13/42/6-0/6میزان فسفر )برحسِب کیلوگرم در هکتار

سهم بخش کشاورزی از کل انرژی مصرفی 
3/31/71/72)برحسِب درصد( 

سهم بخش کشاورزی از انتشار گازهای گلخانه ای 
6/75/78/49/5)برحسِب درصد(

سهم اراضی آبی از کل زمین های کشاورزی 
--1/7-)برحسِب درصد(

سهم بخش کشاورزی از برداشت آب 
28/528/94643/4)برحسِب درصد(

1/81/39/38/5شاخص تنش آبی

نکته:�* یا نزدیک ترین سال موجود 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-   : منبع 

nent/ed982f42-en
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در اینجــا الزم بــه توضیــح اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش فزاینــده تقاضــای جهانــی 

ترجیحــات  در  قابِل توجــه  تغییــرات  و  جمعیــت  افزایــش  نتیجــه   در  موادغذایــی  بــرای 

مصرف کننــدگان، بخش کشــاورزی و مواد غذایی جهانی به ســرعت در حال تغییر اســت. 

بــدون تردیــد در بخــش کشــاورزی و مــواد غذایــی نیــاز مبرمــی به اصــالح و به ســازی ابعاد 

فناورانه، زیرســاختی و ســازمانی به منظور تضمین توســعه پایدار وجود دارد. بدین منظور 

روســیه بایــد همچنان به اصالحات خود در بخش کشــاورزی و مــواد غذایی ادامه دهد تا 

بتوانــد نوآوری هــای ســازمانی و فناورانــه را به صــورت کارآمدتــر ایجاد کرده و جــذب نماید. 

روســیه بــا برخــورداری از منابــع غنــی آب و زمیــن، در پرتــو تقاضــای فزاینــده جهانــی بــرای 

مــواد غذایــی ایــن فرصــت را در اختیــار دارد کــه جایــگاه خــود را در بازارهــای بین المللــی 

جدیــد کشــاورزی و مــواد غذایــی تثبیــت کنــد، آن هم در شــرایطی کــه بازارهای کشــورهای 

توســعه یافته-که بیــن تولیدکننــدگان آمریکایــی، اتحادیــه اروپا، برزیــل، کانادا و اســترالیا 

تقسیم  شــده اند- کمابیش برای صادرکنندگان روسی بسته است.

برای این که بخش کشاورزی و موادغذایی روسیه انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد، 

این کشــور باید نســبت به ســرمایه گذاری قابل توجه و اتخاذ ابتکارات جدید در این زمینه 

اقدام کند. عالوه بر آن، بخش کشــاورزی و موادغذایی روســیه باید به واردات فناوری های 

خارجــی، مــواد ژنتیک، داروهای دامپزشــکی، مواد شــیمیایی و مواد زیست شــیمی خالص 

وابستگی کمتری داشته باشد و نسبت به صادرات محصوالت غذایی با ارزش افزوده باال 

به جای مواد خام کشاورزی مبادرت ورزد.

بــه بخــش  بــا ورود ســرمایه های مالــی و صنعتــی فــراوان  آغــاز دهــه 2000 همزمــان  از 

کشاورزی، توسعه این بخش با شتاب بیشتری پیش رفته است و سرمایه گذاران با تأکید 

بر نوآوری ها و فناوری های جدید کشــاورزی نســبت به مدرنیزه ســازی تجهیزات کشــاورزی 
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اقدام کرده اند. گفتنی اســت بخش اعظم مکانیزه ســازی و مدرن سازی توسط شرکت های 

خ داده اســت. البته باید خاطرنشان ساخت که اجرای پروژه ملی »توسعه  بزرگ کشــاورزی ر

مجموعه هــای کشــاورزی-صنعتی« )2006( کــه در ســال های بعــد بــا »برنامه دولتی توســعه 

کشــاورزی و تنظیــم بازار هــای محصــوالت کشــاورزی 2020-2013« جایگزیــن شــد، مهم تریــن 

عامل در سرعت بخشیدن به روند مدرنیزه سازی کشاورزی روسیه محسوب می شود. 

بــا ایــن حــال، در روســیه هنــوز توســعه فناوری هــای دیجیتــال داخلی جهــت مدیریت 

عملیات هــا و داده هــای کشــاورزی در مراحــل ابتدایــی اســت و تنهــا شــرکت های بــزرگ و 

متوســط مهم تریــن کاربــران فناوری های دیجیتال کشــاورزی در بازار محســوب می شــوند. 

: بســتر  ع روســیه عبارتند از برخی از نمونه های فناوری های دیجیتال مورداســتفاده در مزار

مبتنــی بــر ابــر جهت مدیریــت داده هــای مزرعــه تحت عنــوان »ِاگَزکت فارمینــگ«؛ پهپادها 

به ویــژه پهپادهــای پایــش خــاک و محصــول؛ آزمایــش و نگاشــت خــاک بــه کمــک فناوری 

رباتیــک؛ ابزارهــای دیجیتــال و ســامانه های اطالعات خــاک؛ و فناوری بالک چیــن در زنجیره 

ارزش کشاورزی.

ع�روسیه���         ���نمونه��فناوری�های�دیجیتال�مورداستفاده�در�مزار

�ابر� �مبتنی�بر بستر
جهت�مدیریت�
داده�های�مزرعه�

تحت�عنوان�
»ِاگَزکت�فارمینگ«

پهپادها�به�ویژه�
پهپادهای�پایش�
خاک�و�محصول

ابزارهای�دیجیتال�
و�سامانه�های�
اطالعات�خاک

آزمایش�و�نگاشت�
خاک�به�کمک�
فناوری�رباتیک

فناوری�بالک�چین�
�زنجیره�ارزش� در

کشاورزی
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شــایان ذکر اســت مؤسســات تحقیقاتی متعددی هم اکنون در سراســر کشور روسیه 

فعالیــت دارنــد کــه بــا امکاناتــی فوق العــاده اقدامــات پژوهشــی گســترده ای در حوزه های 

مختلف کشــاورزی انجام می دهند. در ادامه اطالعات مختصری از برخی از این موسســات 

ارائه گردیده است.

آدرس وب سایتحوزه فعالیتموسسه

موسسه�تحقیقاتی�
دانه�های�روغنی�

روسیه

پرورش دانه های روغنی باکیفیت 
و مقاوم به بیماری و آفت

https://en.vniimk.ru/
about/

موسسه�فناوری�
زیستی�کشاورزی

شیمی زیستی و کشاورزی، 
مطالعات خاک شناسی و احیای 

خاک، ژنتیک گیاهی و اصالح 
محصوالت، هواشناسی و 

اقلیم شناسی

http://eng.timacad.
ru/institutes/
faculty-of-soil-
science-agricultural-
chemistry-and-
ecology

موسسه�پژوهشی�
حفاظت�بیولوژیکی�

گیاهان�روسیه

روش های بیولوژیکی مبارزه با 
آفت ها و بیماری ها، طبقه بندی 

جانوران مفید )آفت خوارها( و 
مطالعات بوم شناسی مرتبط

http://www.fncbzr.
ru/en/structure-of-
the-institute/

موسسه�تحقیقات�
فیزیک�کشاورزی�

)ARI(

به کارگیری مدل های فیزیک و 
ریاضی در مطالعات فرایندهای 

شکل گیری و احیای خاک و 
حفاظت از گیاهان به کمک 

فناوری های سنجش از راه دور 
و تحقیقات فیزیک/بیوفیزیک و 

فیزیک شیمی

https://www.
agrophys.ru/en

پرورش بذرهای باکیفیت و شرکت�گاوریش
مقاوم به بیماری و آفت

https://gavrish.ru/en/
index_en.php
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آدرس وب سایتحوزه فعالیتموسسه

موسسه�تحقیقات�
جنگل�مرکز�

تحقیقات�کارلیان

مطالعات تولید و احیای جنگل، 
بوم شناسی و خاک شناسی 

جنگل، فیزیولوژی گیاهان چوبی، 
حفاظت از زیست بوم جنگل و 

فناوری زیستی جنگل

http://forestry.krc.
karelia.ru

موسسه�
جانورشناسی�
کادمی�علوم� آ

)ZIN RAS(روسیه�

انواع مطالعات جانورشناسی 
در زمینه پرندگان، پستانداران، 
دوزیستان و خزندگان، ماهیان 

و آبزیان، حشرات، نرم تنان و 
موجوات تک سلولی، مطالعات 

باستان شناسی جانوران و 
پژوهش حوزه آب شناسی و 

زیست شناسی آب

https://www.zin.ru/
institute_en.html

موسسه�فدرال�
تحقیقات�شیالت�

و�اقیانوس�شناسی�
روسیه�)ونیرو(

مطالعات حوزه شیالت، 
اقیانوس شناسی، احیای منابع 
بیولوژیکی دریا و پرورش آبزیان

http://vniro.ru/en/
about-vniro/general-
information-of-vniro

موسسه�
تحقیقات�علمی�
شیالت�کاسپین�

)کاسپنیرخ(

مطالعه و پایش منابع بیولوژیکی 
دریای خزر و رودخانه ولگا

http://kaspnirh.vniro.
ru/en/about/

موسسه
اقیانوس�شناسی�

کادمی� شیرشوف�آ
)IO RAS(علوم�روسیه�

مطالعات فیزیک، شیمی، 
اقلیم شناسی، زیست شناسی و 

زمین شناسی اقیانوس ها

https://ocean.
ru/en/index.php/
homepage/tseli-i-
zadachi-instituta

موسسه�دولتی�
)SHI(آب�شناسی�

مطالعات حوزه آب ازجمله 
فرایندهای آب شناسی، منابع آبی 

)آب شیرین و دریاها و دریاچه ها(، 
آب سنجی، فرایندهای رودخانه ها، 

اقلیم شناسی آب و غیره 

http://www.
hydrology.ru/en/
about-ggi-history
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مقدمه

روســیه به عنوان پهناورترین کشــور جهان از اراضی کشــاورزی وســیع و شرایط طبیعی، 

، ششــمین اقتصاد بزرگ  اقتصادی و اجتماعی بســیار متنوعی برخوردار اســت. این کشــور

جهان از نظر برابری قدرت خرید )PPP(1 به شــمار می رود. ســهم بخش کشــاورزی در تولید 

ناخالــص داخلــی 3/4 درصــد و در اشــتغال 6 درصــد می باشــد که البته هر دو ســهم به طور 

قابل توجهی از اواسط دهه 1990 کاهش یافته است ]1[. با آنکه کشاورزی یکی از بخش های 

مهم اقتصاد روســیه اســت، اما از نظر اشــتغال روند رشــد آن نزولی است که علت آن این 

اســت که بســیاری از ساکنان مناطق روســتایی به دلیل درآمد کم در این بخش به شهرها 

مهاجــرت می کننــد )میانگیــن دســتمزد در بخــش کشــاورزی 60 درصد میانگین دســتمزد 

کشوری است(. با توجه به مدرنیزه شدن کشاورزی، روسیه با مشکل کمبود متخصصین 

حــوزه زراعــت و دامداری )مانند مهندس کشــاورزی و دامپزشــک( و نیروی کار ماهر جهت 

کار با تجهیزات پیشرفته مواجه  است ]2[. 

، دانه و روغــن  آفتابگردان  روســیه در ســال 2020 دومیــن تولیدکننــده بــزرگ جو، چــاودار

و چهارمیــن تولیدکننــده بــزرگ گنــدم در جهــان بوده اســت. روســیه همچنیــن در بین ده 

تولیدکننده برتر لبنیات و طیور در جهان قرار دارد. 

کشــاورزی روســیه دارای ســاختاری دوگانــه مشــتمل بــر کشــاورزی تجاری و کشــاورزی 

معیشــتی )خانگی( اســت. به طور کلی، تقریبــا 70 درصد از محصوالت کشــاورزی، 100 درصد 

از غــالت، دانه هــای روغنــی و چغندرقنــد، 84 درصد از دام و طیور برای کشــتار و 64 درصد از 

 برای 
ً
شیر توسط واحدهای تجاری تولید می شوند. در کشاورزی معیشتی، خانوارها عمدتا

1.  Purchasing Power Parity 
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مصــرف خانگــی و امــرار معاش به کشــاورزی اشــتغال دارنــد و کمتر از یک ســوم کل تولید 

محصوالت کشــاورزی متعلق به آنها می باشــد. به عالوه، دو ســوم سیب زمینی و 52 درصد 

از ســبزیجات کشــور توسط خانوارها تولید می شوند. براساس سرشماری صورت گرفته در 

اول ژانویه 2020، جمعیت روستایی روسیه 37/2 میلیون نفر بوده است که 25 درصد از کل 

، خانوارها در ســال 2019 به طور متوســط  جمعیــت این کشــور را دربرمی گیرد. براســاس آمار

30 درصــد از هزینه هــای مصرف نهایی خــود را به غذا و نوشــیدنی های غیرالکلی اختصاص 

داده انــد که این ســهم از 47 درصد برای فقیرترین خانوارهــا تا 16 درصد برای ثروتمندترین 

آن ها )حدود 10 درصد از جمعیت کل( متغیر است ]1[. 
��جدول�1:   ��شاخص�های�زمینه�ای�روسیه��

مقایسه بین المللیروسیه 

 *2000*2019*2000*2019

سهم هر شاخص در کل   زمینه اقتصادی    
جهان برحسِب درصد

تولید ناخالص داخلی )میلیارد دالر 
3/8%2/7%10744282بر حسب برابری قدرت خرید(

) 2/8%3/4%147147جمعیت )برحسب میلیون نفر

19/3%19/6%1638116377مساحت سرزمین )هزار کیلومتر مربع(

) 7/1%7/1%217162215494مساحت مناطق کشاورزی )هزار هکتار

کلیه کشورها    

995363تراکم جمعیت )ساکنان/کیلومتر مربع(

تولید ناخالص داخلی به ازای سرانه )دالر 
732329175926521975برحسب برابری قدرت خرید(

سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی 
252012/314/6)برحسِب درصد(
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مقایسه بین المللیروسیه 

 *2000*2019*2000*2019

کلیه کشورها1  سهم بخش کشاورزی در اقتصاد

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص 
5/83/42/93/5داخلی )برحسِب درصد(

سهم بخش کشاورزی در اشتغال 
--14/55/8)برحسِب درصد(

سهم صادرات محصوالت کشاورزی و مواد 
1/14/76/27/3غذایی از کل صادرات )برحسِب درصد(

سهم واردات محصوالت کشاورزی و مواد 
12/611/55/56/7غذایی از کل واردات )برحسِب درصد( 

کلیه کشورها  مشخصه های بخش کشاورزی

سهم محصوالت از کل تولیدات کشاورزی 
--5855)برحسِب درصد(

سهم دام ها از کل تولیدات کشاورزی 
--4245)برحسِب درصد( 

سهم زمین های زراعی از کل مناطق 
57563234کشاورزی )برحسِب درصد(

نکته:�* یا نزدیک ترین سال موجود 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع :   

nent/ed982f42-en

و توســعه)OECD( شــامل  اقتصــادی  گــزارش ســازمان همکاری  هــای  در  کشــورهای مورِد بررســی  کلیــه  1.  میانگیــن 
38 کشــور عضــو ســازمان مذکــور، کشــورهای اتحادیــه اروپــا غیــر عضــو در ســازمان OECDو کشــورهای تحِت عنــوان 
اقتصادهــای نوظهــور شــامل آرژانتیــن، برزیــل، چیــن، کلمبیــا، کاســتاریکا، هنــد، اندونــزی، قزاقســتان، فیلیپیــن، روســیه، 

ــام؛ ــن و ویتن ــی، اکرای ــای جنوب آفریق
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1. وضعیت فعلی بخش کشاورزی و مواد غذایی روسیه 

در پرتــو سیاســت های حمایتــی دولــت به ویــژه از ســال 2005 بــه بعد، بخش کشــاورزی 

این کشــور به ســرعت در حال رشد است. پروژه اولویت ملی 2005 1 و برنامه دولتی توسعه 

کشــاورزی و تنظیــم بازار هــای کشــاورزی2 در ســال های 2012-2008 و 2020-2013 ازجملــه ایــن 

سیاســت ها به شــمار می آیند. با توجه به این که بخش کشــاورزی در برنامه های چندساله 

دولــت همــواره ازجملــه بخش هــای اولویت دار لحاظ شده اســت، روســیه توانسته اســت 

تولیــد بخش کشــاورزی را از ســطح متوســط در دهــه 2000 ارتقا دهد و این بخــش را به یکی 

از بخش هــای اصلــی اقتصــاد خــود تبدیــل کنــد. به طور مشــابه، بخش کشــاورزی روســیه 

در ســطح بــازار جهانــی نیــز ســهم بســزایی دارد. روســیه یکــی از بزرگ تریــن تولیدکنندگان 

، دانه های روغنی و گوشت( در جهان است. میزان  محصوالت غذایی )به عنوان مثال، بذر

تولیــد ایــن کشــور برابر بــا 80 میلیــارد دالر و صادرات آن برابــر با 16/2 میلیارد دالر در ســال 

2015 بوده اســت. بخش کشــاورزی و مواد غذایی روســیه در طول آشــفتگی های اقتصادی 

، ثبات قابل توجهی از خود نشــان داده است. اگرچه اقتصاد ملی این کشور  ســال های اخیر

از ســال 2014 متحمــل رکودهایــی شده اســت، امــا بخش کشــاورزی و مواد غذایی روســیه 

خ رشــد ثابت ســاالنه ای در حــدود 2 تا 3 درصد داشته اســت. به عالوه، ســهم زیان دهی  نــر

از ســایر  انــدازه قابل توجهــی  بــه  شــرکت های کشــاورزی به طــور مــداوم کاهــش یافتــه و 

بخش های اقتصاد کمتر شده است. بخش کشاورزی و مواد غذایی روسیه هم اکنون رکن 

اصلی ثبات سیاسی این کشور در سطح ملی به شمار می آید. روسیه در زمینه مواد غذایی 

 خودکفا اســت: 81 تا 100 درصد از تقاضای داخلی کشــور برای مواد غذایی )بســته به 
ً
تقریبا

1.  National Priority Project )2005(
2.  State Programme for the Development of Agriculture and Domestic Price Regulation
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دسته بندی محصول( در سال 2015 ازطریق تولید داخلی پوشش داده شده است. با توجه 

به این که حدود 9 میلیون نفر در بخش کشــاورزی و مواد غذایی این کشــور مشــغول کار 

هستند، این بخش برای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی بسیار حائزاهمیت است ]3[. 

درمجموع، رشــد بخش کشــاورزی به بهبود تراز تجاری روســیه کمک شــایانی کرده اســت. 

، فلزات و مواد شــیمیایی چهارمین بخــش بزرگ ارزآور  درواقــع، کشــاورزی بعد از نفــت و گاز

اقتصــاد روســیه محســوب می شــود. همان طــور که در نمــودار )1( نیز مشــاهده می شــود، 

واردات محصوالت کشــاورزی از ســال 2017 تاکنون نیز روند نســبتا ثابتی داشته است. این 

امــر بر موفقیت روســیه در تأمین بخش زیادی از تقاضای کشــور ازطریــق تولیدات داخلی 

داللت دارد ]2[. 

تولیــد محصــوالت کشــاورزی پــس از تجربــه رکود عمیــق در دهــه1990 به تدریــج بهبود 
 ناشــی از بهبود شــاخص بهره وری کل عوامل 

ً
یافته اســت. رشــد تولید از ســال 2007 عمدتا

)TFP( 1 می  باشــد و از متوســط رشــد جهانی شــاخص بهره وری کل عوامل فراتر رفته است. 

اســتفاده بیشــتر از نهاده هــای واســطه ای تا حــد زیادی با کاهــش به کارگیــری عوامل اولیه 

به ویــژه ماشــین آالت و نیــروی کار جبــران شده اســت. علی رغــم نقــش و اهمیــت بخــش 

کشــاورزی در اقتصــاد روســیه، ســهم این بخــش از کل انــرژی مصرفی از دهــه 2000 کاهش 

 یافته و در ســال 2019 پایین تر از میزان متوســط OECD بوده اســت. ســهم بخش کشاورزی 

 OECD در انتشــار گازهــای گلخانــه ای نیز کاهش  یافته و بســیار پایین تر از ســطح موردنظر

 کمی از کل برداشت 
ً
اســت. در مقایســه با ســطح موردنظرOECD ، کشــاورزی سهم نســبتا

آب را به خود اختصاص داده است. همچنین شاخص های کلی حاکی از آن است که تنش 

آبی در روســیه نســبت به بسیاری از کشــورهای OECD بسیار کمتر است. برآوردهای اولیه 

 متوازن است ]1[.
ً
 کم و میزان فسفر تقریبا

ً
نشان می دهد که میزان مازاد نیتروژن نسبتا

1.  Total Factor Productivity

�1:   ��ارزش�واردات�محصــوالت�غذایــی�و�مــواد�خــام�کشــاورزی�به�جز�منســوجات�در�ســال�های�2000-2020  ��نمــودار
��.]4[�) )برحسب�میلیارد�دالر

�بازه�زمانی��2007تا�2016   ��نمودار�2:   ��ترکیب�رشد�تولیدات�کشاورزی�روسیه�در
، زمین، دام و ماشین آالت می باشند. نکته:�عوامل اولیه مشتمل بر نیروی کار

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع :   
nent/ed982f42-en

جهان
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�1:   ��ارزش�واردات�محصــوالت�غذایــی�و�مــواد�خــام�کشــاورزی�به�جز�منســوجات�در�ســال�های�2000-2020  ��نمــودار
��.]4[�) )برحسب�میلیارد�دالر

�بازه�زمانی��2007تا�2016   ��نمودار�2:   ��ترکیب�رشد�تولیدات�کشاورزی�روسیه�در
، زمین، دام و ماشین آالت می باشند. نکته:�عوامل اولیه مشتمل بر نیروی کار

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع :   
nent/ed982f42-en

جهان
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���جدول�2:   ��شاخص�های�بهره�وری�و�زیست�محیطی�روسیه���

مقایسه بین المللیروسیه

1991-20002007-20161991-20002007-2016

جهان     

خ رشد سالیانه بهره وری کل عوامل نر
1/6%1/6%2/7%1%)برحسِب درصد( 

  OECD میزان متوسط

یست محیطی 2019*2000*2019*2000*شاخص های ز

) 5533/228/9میزان نیتروژن )برحسِب کیلوگرم در هکتار

) 0/13/42/6-0/6میزان فسفر )برحسِب کیلوگرم در هکتار

سهم بخش کشاورزی از کل انرژی مصرفی 
3/31/71/72)برحسِب درصد( 

سهم بخش کشاورزی از انتشار گازهای گلخانه ای 
6/75/78/49/5)برحسِب درصد(

سهم اراضی آبی از کل زمین های کشاورزی 
--1/7-)برحسِب درصد(

سهم بخش کشاورزی از برداشت آب 
28/528/94643/4)برحسِب درصد(

1/81/39/38/5شاخص تنش آبی

نکته:�* یا نزدیک ترین سال موجود 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-   : منبع 

nent/ed982f42-en
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اگرچـــــه کشـــــور روسیـــــــه بخـــــش کشــــــاورزی و مـــــواد غذایـــــی نســبتا غیرمتعـــــادل و 

غیرانعطاف پذیــری را از دوران شــوروی بــه ارث برده اســت، امــا با اصالحات ســازمانی بعد از 

دوران شــوروی موفــق به تخصیص مجدد منابع براســاس رقابت بــازار و اتخاذ جدیدترین 

نوآوری هــای فناورانــه شده اســت. روســیه نســبت بــه بهینه ســازی زنجیره هــای تأمیــن و 

همزمــان متمرکزســازی تولیــد در مناطــق دارای خــاک و آب وهــوا و موقعیــت جغرافیایــی 

مطلــوب اقــدام کرده اســت. تمامــی این عوامل باعث شــده اند که روســیه از یک کشــور در 

آســتانه قحطی در اواخر دهه 1980 به یک کشــور با امنیت غذایی کامل در دهه 2010 تبدیل 

شــود و صادرات محصوالت کشــاورزی و غذایی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با 

توجه به این که تقاضای روزافزونی برای محصوالت غذایی تولیدِی روسیه در کشورهای در 

خ رشد تولید و صادرات  حال توســعه  ی آفریقا و آســیا وجود دارد، پیش بینی می شود که نر

این محصوالت درآینده با سرعت بیشتری پیش رود. 

البتــه به دلیــل نفــوذ نابرابــر فناوری هــای جدیــد و انتشــار ُکند مــوج جدیــد نوآوری های 

ســازمانی )مانند دیجیتالی شــدن تجارت و لجســتیک، سیســتم اشــتراک زمانی تجهیزات، 

یادگیری مادام العمر و غیره(، بخش کشاورزی و مواد غذایی روسیه هنوز از بهره وری کافی 

برخــوردار نیســت. همــه این مــوارد به عنوان موانع اصلــی جهت افزایش تولیــد در مناطق 

خاص روسیه محسوب می شوند. 

تقاضــای کــم بــرای نوآوری هــای ایجادشــده ازطریق تحقیق و توســعه کاربــردی در حوزه 

کشاورزی در داخل کشور و همچنین ارتباط ضعیف بین بخش های آموزش، علم و فناوری 

و کســب وکار کشــاورزی از دیگر چالش های این بخش به شــمار می آیند. درواقع، تقاضای 

قابل توجهی برای تحقیق و توســعه و فناوری داخلی وجود ندارد و مؤسســات تحقیقاتی و 
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دانشــگاه ها به طور کلی نتوانسته اند فناوری های آماده بهره برداری و با جذابیت اقتصادی 

را به طــور مــداوم ارائــه کننــد و بیشــتر به اجــرای تحقیقاتــی گرایــش دارند که بــا بودجه های 

دولتی پشتیبانی می شوند، اما هدف یا جهت گیری خاصی ندارند1. 

��اینفوگراف�1:   ���چالش�های�موجود�در�بخش�کشاورزی�و�مواد�غذایی�روسیه��

از ایــن رو، اســتفاده از فناوری هــای توانمندســاز )ماننــد ارتباطــات دیجیتــال بــا پهنــای 

باند، اینترنت اشــیاء، سیستم تعیین موقعیت جهانی و سایر خدمات ماهواره ای، نظارت 

هوایــی بــدون سرنشــین، زیرســاخت های تجــارت دیجیتــال هوشــمند، رباتیــک، فنــاوری 

زیســتی و انــرژی زیســتی، و فنــاوری نانــو و مــواد جدید( در تمامــی بخش ها اهمیت بســیار 

زیــادی دارد. بــا ایــن حــال، سیســتم های تولیــد کارآمــد که مبتنــی بــر فناوری هــای  روز دنیا 

 در مناطق 
ً
هســتند فقط در تعداد محدودی از شــرکت های بزرگ متمرکز شــده اند که غالبا

جنوبی و پیرامون تجمع های شــهری بزرگ هســتند و تولیدکنندگان خرد در ســایر مناطق 

نمی توانند نوآوری های فناورانه موجود را جذب کنند. 

1. این تحقیقات تحِت عنوان تحقیقات غیرجهت دار نامیده می شوند و فاقد اهداف واضح و مرتبط با بازار می باشند. 

نفوذ�نابرابر�
فناوری�های�جدید

�ُکند�موج� انتشار
جدید�نوآوری�های�

سازمانی

دیجیتالی�شدن�
تجارت�و�لجستیک�

سیستم�اشتراک�
زمانی�تجهیزات

یادگیری�
�و�غیره مادام�العمر

تقاضای�کم�
برای�نوآوری�های�

ایجادشده�
ازطریق�تحقیق�و�
توسعه�کاربردی�

�حوزه�کشاورزی� در
�داخل�کشور در

ارتباط�ضعیف�
بین�بخش�های�
آموزش،�علم�
و�فناوری�و�
کسب�وکار�
کشاورزی�
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���جدول�3:    ��گرایش�نهادهای�اقتصادی�فعال�در�بخش�کشاورزی�روسیه�به�معرفی�فناوری�های�جدید���

فناوری هایی که باید معرفی شوند 
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کشاورزی ارگانیک 

کشاورزی دقیق 

دامداری در مقیاس بزرگ 

کشاورزی بدون خاک ورزی

دامداری در فضای باز 

آبیاری قطره ای 

تهیه کودهای سفارشی موردتقاضا

مدیریت یکپارچه آفات 

کشاورزی شهری )کشاورزی عمودی( 

اتوماسیون و کامپیوتری کردن 

اصالح ژنتیک و استفاده از بذرهای هیبرید(

سوخت های زیستی 

نکته: احتمال معرفی فناوری:          زیاد              متوسط              کم
HSE, 2017a    : منبع
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روســیه در پاســخ بــه چنیــن چالش هایــی بایــد نســبت بــه ســاماندهی مجــدد نظــام 

نــوآوری بخشــی اقــدام کنــد که به دلیــل روابــط ضعیف بیــن ســازمان های علم و فنــاوری و 

کســب وکارها، مقوله درخور توجهی اســت. روســیه با پرکردن شــکاف میان دانشــگاه ها و 

صنایع از این فرصت برخوردار می شــود که در مدت زمان دو دهه به یکی از صادرکنندگان 

مهم محصوالت کشــاورزی، تجهیزات تولید و خدمات کشــاورزِی با کیفیت باال و رقابتی در 

ســطح جهان تبدیل شــود. روســیه همچنین باید نســبت بــه همکاری نزدیک تــر در حوزه 

فنــاوری و ادغــام بــازار با ســایر اقتصادهــای نوظهور اقــدام کند تــا بتواند به بازارهــای بزرگ 

صادرات تجهیزات تولید محصوالت کشــاورزی دسترسی پیدا کند. اقدامات صورت گرفته 

جهت بهبود شرایط سرمایه گذاری داخلی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم از کشورهای 

توســعه یافته ازطریق بومی ســازی تدریجی محصوالت و فناوری های روز دنیا نیز به همین 

اندازه حائز اهمیت است ]3[. 
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2. تولیدکنندگان اصلی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی روسیه 

ح  به طور کلی، تولید محصوالت کشاورزی در روسیه توسط سه گروه تولید کننده به شر

زیر انجام می شود:

ع گســترده صنعتی  شــرکت های هلدینگ کشــاورزی : این شــرکت ها معموال شــامل مزار

و هلدینگ هــای دامپــروری هســتند کــه اغلب بــه بزرگان روســی تعلق دارنــد و 53 درصد از 

تولید به آن ها اختصاص دارد )به عنوان مثال، شرکت های بین المللی کارگیل و پپ سیکو1 

گرو2(. این شرکت ها به دلیل برخورداری از ظرفیت باالی 
َ
و هلدینگ های میراتورگ و روس ا

ســرمایه گذاری، فناوری های پیشــرفته و مدیریت مناسب از محرک های اصلی رشد بخش 

کشــاورزی هســتند و بازیگر اصلی در زمینه صادرات کشاورزی روسیه محسوب می شوند. 

درواقع، این شــرکت ها ســهم باالیی از تولید کشــاورزی )53 درصد در سال 2017( را به خود 

اختصاص داده اند و قادر به فروش 83 درصد از محصوالت تولیدی خود می باشند. 

 ) خرده مالــکان : حــدود 174,800 مزرعــه دهقانی ثبت شــده )به طور میانگیــن 600 هکتار

در روســیه وجــود دارد کــه 13 درصد از کل تولید کشــاورزی را در اختیــار دارند و 77 درصد از 

ع از ســال 1990 )پس از فروپاشــی نظام  تولیدات خود را به فروش می رســانند. این نوع مزار

فئودالــی( در روســیه شــکل گرفته انــد و در زمینــه پــرورش غــالت، دانه های روغنی و ســایر 

محصوالت صنعتی فعالیت دارند که مســتلزم به کارگیری ماشــین آالت کشاورزی هستند. 

ع کوچک و متوســط معمــوال به تولید محصوالتــی می پردازند کــه از ارزش افزوده  ایــن مــزار

باالیــی برخوردارند و شــرکت های کشــاورزی اغلب مزیــت رقابتی پایینــی در آن زیربخش ها 

دارند )به عنوان مثال، میوه  و سبزیجات و شیر در حجم کم(. 

1.  Cargill and PepsiCo
2.  Miratorg and RusAgro
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زمین هــای خــرد1 :  در روســیه حــدود 17/5 میلیون زمیــن خصوصی کوچک یــا زمین خرد 

( وجود دارد که 35 درصد از تولید کشــاورزی این کشــور را به  )به طــور میانگیــن نیــم هکتار

خــود اختصــاص داده انــد. محصــوالت تولیــدی در این زمین هــا اغلب به مصرف شــخصی 

کشاورزان می رسد و فقط 17 درصد از آن ها به بازار عرضه می شود ]2[.

1.  Subsidiary Plots 
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3. نهادهای متولی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی در روسیه

��اینفوگراف�2:    �نهادهای�متولی�بخش�کشاورزی�و�امنیت�غذایی�روسیه��

وزارت کشاورزی روسیه
وزارت کشــاورزی به عنــوان متولــی اصلی در زمینه سیاســت گذاری و اجــرای برنامه های 

توســعه ای در بخش کشــاورزی فدراســیون روســیه فعالیت دارد. تدوین مقررات حقوقی 

در حــوزه فعالیت هــای کشــاورزی و صنایــع وابســته، نظــارت بــر اجــرای قوانیــن مصــوب و 

برنامه هــا و راهبردهــای ملــی و منطقــه ای در زمینــه توســعه مناطــق کشــاورزی، گســترش 

صنایع فرآوری مواد غذایی و بهبود وضعیت رفاه و زندگی کشاورزان ازجمله وظایف اصلی 

وزارت کشــاورزی محســوب می شــوند. عــالوه بر این، وزارت کشــاورزی بــر فعالیت های دو 

سازمان زیرمجموعه خود یعنی سازمان نظارت بر بهداشت گیاهی و دامپزشکی روسیه یا 

روسل خوزنادزور )VPSS( 1 و سازمان فدرال شیالت یا Rosrybolovstvo 2 نظارت داشته و 

روابط و فعالیت های آن ها را هماهنگ می کند.

: واحد  وزارت�کشاورزی�دارای�چندین�واحد�است�که�مهم�ترین�واحدهای�آن�عبارتند�از

دامــداری و دامپــروری؛ واحــد توســعه دیجیتــال و مدیریــت منابــع اطالعــات دولتی بخش 

1.  Russian Veterinary and Phytosanitary Surveillance Service )Rosselkhoznadzor(
2.  Federal Agency for Fishery

سازمان فدرال 
خدمات 

دامپزشکی و 
بهداشت گیاهی

وزارت کشاورزی روسیه

سازمان فدرال 
شیالت

کادمی علوم  آ
روسیه واحد 

سیبری

کادمی علوم روسیه آ

 
کادمی علوم  آ

روسیه واحد اورال
کادمی علوم  آ
روسیه واحد 

شرق دور
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کشــاورزی؛ واحد احیای زمین، سیاست های زمین و اموال دولتی؛ واحد اقتصاد و حمایت 

دولتی از بخش کشاورزی؛ واحد توسعه مناطق روستایی؛ واحد دامپزشک؛ واحد صنعت 

فــرآوری و مواد غذایی؛ واحد همکاری های بین المللی و توســعه صادرات کشــاورزی؛ واحد 

تنظیم بازار کشاورزی؛ و واحد سیاست بودجه ]5[.

ســازمان نظــارت بــر بهداشــت گیاهی و دامپزشــکی روســیه : این ســازمان کــه زیرمجموعه 

وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه محسوب می شود، مسئولیت نظارت و اجرای مقررات 

حــوزه ســالمت و بهداشــت محصوالت کشــاورزی گیاهی، دامی و شــیالت را برعهــده دارد. 

اجــرای قرنطینــه مناطــق مختلف کشــاورزی و دامداری برحســب تشــخیص به مــدت زمان 

الزم، نظــارت بــر اســتفاده از ســموم شــیمیایی و علف کش ها، حفظ حاصلخیــزی خاک های 

، حفظ  کشــاورزی، حفاظت و احیا و پرورش حیوانات وحشــی مورداستفاده به عنوان شکار

و گســترش منابع زیســتی دریایی و حفاظت از انســان ها در برابر بیماری های مســری دامی 

ازجمله وظایف این سازمان محسوب می شوند. این سازمان همچنین مسئولیت نظارت 

و کنتــرل صادرات و واردات محصوالت کشــاورزی دامی/گیاهی/شــیالت از نظر مطابقت با 

استانداردهای بهداشتی داخلی و بین المللی را برعهده دارد ]6[. 

سازمان فدرال شیالت : این سازمان نیز زیرمجموعه وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه 

بــوده و به عنــوان متولــی اصلی دولت فدرال وظیفه نظارت بر امــور ماهیگیری و حفاظت از 

منابع زیستی آب های داخلی1 و همچنین نظارت بر ناوگان کشتی ها و قایق  های ماهیگیری 

و تامیــن امنیــت آن هــا را برعهــده دارد. حفاظــت از منابــع طبیعــی دریایی، مطالعــات حوزه 

شــیالت و اســتفاده بهینه از منابع دریایی ضمن رعایت اصول زیســت محیطی و نظارت بر 

پرورش ماهی به صورت صنعتی نیز از دیگر وظایف این سازمان به شمار می آید ]7[.

1.  به استثنای دریاهای داخلی و دریای خزر و دریای آزوف تا زمانی که وضعیت حقوقی آن ها تعیین تکلیف شود.
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کادمی علوم روسیه آ
به طــور کلــی، موسســات و مراکــز تحقیقاتی متعددی در رشــته های مختلــف در بخش 

کشاورزی روسیه در سطح فدرال و منطقه ای فعالیت دارند که بسیاری از آن ها زیرمجموعه 

کادمی علوم روسیه« هستند.  »آ

کادمی علوم روســیه در ســال 1724 )دوران اتحاد جماهیر شــوروی( به دستور پتر اول  آ

و بــا حکــم مجلــس ســنا تأســیس شــد و در ســال 1991 با حکــم رئیس جمهور فدراســیون 

کادمی علوم پزشکی«  روســیه به عنوان عالی ترین نهاد علمی روســیه تغییر ماهیت داد و»آ

کادمی علوم روســیه نهادی  کادمی علوم کشــاورزی« نیز به آن ملحق شــدند. درواقع، آ و »آ

دولتــی و غیرتجــاری محســوب می شــود کــه وظیفــه نظــارت بــر حوزه هــای علمــی، فنــاوری 

و تحقیقاتــی مؤسســه ها و مراکــز مهــم علمــی را برعهــده دارد. مؤسســات و مراکــز علمــی 

کادمی فعالیت  متعــددی در تمام حوزه هــای تخصصی و غیرتخصصی علمی تحِت نظــارت آ

ح زیر است:  کادمی علوم روسیه دارای واحدهای منطقه ای متعددی به شر می کنند. آ

کادمی علوم روســیه واحد ســیبری : این واحد در ســال 1957 میالدی احداث شده است  آ

: مرکز  و دارای مراکــز تحقیقاتــی بســیار بزرگــی اســت. برخی از مراکــز تحقیقاتی آن عبارتنــد از

تحقیقاتی نووسیبیرسک1، کرسنویارسک2، ایرکوتسک3، یاکوتسک4 و اوالن اوده5. 

کادمی علوم روســیه واحد اورال : این واحد در ســال 1932 میالدی تاســیس شده اســت  آ

و مراکــز تحقیقاتــی وابســته به آن شــامل یکاترینبــورگ6، پرم7، چلیابینســک8، ایژوســک9، 

1.  Novosibirsk
2. Krasnoyarsk 
3. Irkutsk 
4.  Yakutsk
5.  Ulan-Ude
6.  Yekaterinburg
7.  Perm
8.  Chelyabinsk
9.  Izhevsk
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اورنبورگ1، اوفا2 و سیکتیوکار3 هستند.

کادمــی علوم روســیه شــامل  کادمــی علــوم روســیه واحــد شــرق دور : واحــد شــرق دور آ آ

مراکز تحقیقاتی زیر می شــود: پریمورســکی4، آمور5، ســاخالین6، کامچاتکا7 و پایگاه علمی 

شمال شرقی8 ]8[.

کادمی علوم روسیه  همکاری های بین المللی آ

کادمــی علوم روســیه نگاه ویژه ای به توســعه تعامالت بین المللــی با نهادهای ذی ربط  آ

کادمی با بیش از 62 کشور دنیا  در حوزه علم و فناوری کشورهای دیگر دارد. در این راستا، آ

از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، ایاالت متحده آمریکا، چین، کره جنوبی، هند و غیره ارتباط 

دارد و افــزون بــر 90 قــرارداد، تفاهم نامــه و برنامــه اجرایــی بــرای توســعه تعامالت مشــترک 

علمی و فناوری در دست اجرا دارد. 

کادمی اســت کــه با هدف  »مرکــز مبانــی بنیــادی فنــاوری زیســتی«9 یکــی از مراکــز مهم آ

تقویت اصول و مبانی اقتصاد زیستی برای جایگزینی محصوالت شیمیایی، کاربرد گسترده 

، طراحی انواع جدید مواد، ارتقای کیفیت و کارآیی محصوالت کشــاورزی و  مواد تجدیدپذیر

تامین امنیت و کیفیت مواد غذایی در سال 2014 راه اندازی شده است. تحقیقات این مرکز 

بر تمام حوزه های مهم فناوری زیســتی ازجمله فناوری زیســتی صنعتی، پزشکی، کشاورزی 

و غذایی متمرکز است. 

1.  Orenburg
2.  Ufa
3.  Syktyvkar
4.  Primorsky
5.  Amur
6.  Sakhalin
7.  Kamchatka
8.  Northeast Science Station
9.  Federal Research Center “Fundementals of Biotechnology
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انجمــن »پایــگاه فنــاوری صنایع زیســتی و منابــع زیســتی٢٠٣٠« از زیرمجموعه های مهم 

کادمی علوم  مرکز مبانی بنیادی فناوری زیســتی اســت و درواقع، فعالیت های بین المللی آ

روســیه در زمینه فناوری زیســتی توسط مرکز مبانی بنیادی فناوری زیستی و انجمن پایگاه 

فناوری صنایع زیستی و منابع زیستی هماهنگ و اجرا می شود. 

همکاری هــای بین المللــی مرکــز مبانــی بنیــادی فناوری زیســتی در قالــب همکاری های 

چندجانبــه و دوجانبــه بــا کشــورهای مختلف و ســازمان های بین المللی مانند کشــورهای 

مســتقل همســود، کشــورهای بریکــس و ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه انجــام 

کادمی علوم روسیه در رشته های مختلف در بین موسسات  می شود ]8[. در جدول4 رتبه آ

علمــی جهان/اروپــای شــرقی/منطقه بریکــس و فدراســیون روســیه براســاس رتبه بنــدی 

سایماگو )2021( ارائه شده است.

کادمی�علوم�روســیه�در�رشــته�های�مختلف�در�بین�موسســات�علمی�جهان/اروپای�شــرقی/ ��جدول 4:   ��رتبه�آ
منطقه�بریکس�و�فدراسیون�روسیه�)رتبه�بندی�سایماگو،�2021(  

یکساروپای شرقیجهانرشته فدراسیون روسیهمنطقه بر

24191کشاورزی و علوم زیستی

28121هنر و علوم انسانی

شیمی زیستی/ژنتیک/
41161زیست شناسی مولکولی

/مدیریت/ کسب وکار
1823292حسابداری

12161شیمی

651231علوم رایانه

507191043دندان پزشکی
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یکساروپای شرقیجهانرشته فدراسیون روسیهمنطقه بر

10131علوم زمین و سیارات

14131اقتصاد و تامین مالی

633313انرژی

371181مهندسی

341141علوم محیط زیست

14151ریاضیات

1391151پزشکی

داروسازی/داروشناسی/
431141سم شناسی

4131فیزیک و ستاره شناسی

2914132فیزیولوژی

62141علوم اجتماعی

36221721دامپزشکی

https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=23150     : منبع
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بخــش  در  روســیه  دولــت  سیاســت گذاری  رونــد  بــر  مــروری   .4
کشاورزی و امنیت غذایی

قبــل از دهــه 1990 در دوران اتحاد جماهیر شــوروی ســابق، یک نظام برنامه ریزی شــده 

مرکــزی بــر تمامــی بخش هــای اقتصــاد ازجمله بخش کشــاورزی نظــارت داشــت. به عالوه، 

کنتــرل زنجیره هــای تأمیــن بخــش کشــاورزی، فــرآوری و توزیع مــواد غذایی از مزرعــه تا میز 

 در تمامی 
ً
مصرف کننــده توســط شــرکت های دولتــی صــورت می گرفــت و قیمت هــا تقریبــا

ســطوح تحِت نظارت دولت قرار داشــت. عالوه بر اعطای کمک های مالی به تولیدکنندگان 

خ های کنترل شــده ارز1 و در  محصــوالت کشــاورزی، انتقال هــای قابل  توجهــی نیز ازطریــق نر

نتیجــه باالتــر نگهداشــتن قیمت های داخلی نســبت به قیمت هــای جهانِی نســبتا پایین 

صورت  می گرفت. در آن دوران، مالکیت خصوصی زمین وجود نداشت و کلیه فعالیت های 

( انجام می شد.  ع اشتراکی )ُکلخوز ( و یا مزار ع بزرگ دولتی )ُسوخوز کشاورزی در مزار

حرکــت از اقتصاد برنامه ریزی شــده2 به ســمت اقتصاد بازار3 با کاهــش کمک های مالی 

به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برچیده شدن مقررات بازار داخلی و آزادسازی قیمت  

محصــوالت و نهاده هــای کشــاورزی همــراه بــود. البته حمایــت از ســرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی در قالب وام های کم بهره به صورت فزاینده ای افزایش یافت.

حمایت هــای مــرزی از اواســط دهــه 2000 تاکنــون همــواره بــر سیاســت های حمایــت از 

کشــاورزی متمرکــز هســتند. به ویــژه، بخش هــای گوشــت و شــکر همــواره مــورد حمایــت 

قابل توجهــی قــرار دارند. در مقابــل، بخش غالت صادرات محور )غــالت و دانه های روغنی( 

تحت حمایت منفی ناشی از موانع صادراتی متعدد به ویژه مالیات بر صادرات قرار دارند.

1.  Administered Exchanged Rates
2.  Planned Economy
3.  Market Economy
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از ســال 2013، اهــداف سیاســتی بــر افزایش خودکفایــی و جایگزینــی واردات متمرکز 

هســتند و همزمــان بــا اخذ مالیات بــر صادرات محصــوالت زراعی رقابتــی )نظیر غالت و 

دانه هــای  روغنــی(، سیاســت های مبنــی بــر افزایش ظرفیــت صادراتــی محصوالت دامی 

اجرا شده اند.  نیز 

��جدول�5:   ��روند�سیاست�گذاری�دولت�روسیه�در�بخش�کشاورزی��

چهارچوب بازه زمانی
تغییرات سیاست های کشاورزیگسترده تر

قبل از 
سال 1992

اقتصاد 
برنامه ریزی شده

انجام کلیه فعالیت های مربوط به برنامه ریزی و بازاریابی   
محصوالت کشاورزی توسط شرکت های دولتی.

مدیریت قیمت  محصوالت کشاورزی از مزرعه تا میز   
مصرف کننده

تخصیص کمک های مالی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان   
محصوالت کشاورزی

تجارت دولت با نهاده های کشاورزی و محصوالت کشاورزی و   
مواد غذایی

1992-2007
: حرکت  دوره گذار
تدریجی به سمت 

اقتصاد بازار

انحالل شرکت های بازاریابی دولتی و یا کاهش قابل مالحظه   
کارکرد آ  ن ها

کاهش کمک های مالی  

اعطای وام های کم بهره به سرمایه گذاران بخش کشاورزی   
توسط بخش های دولتی و غیردولتی

کاهش تعرفه های مربوط به محصوالت و نهاده های کشاورزی  

انجام پروژه دارای اولویت ملی در زمینه توسعه کشاورزی در   
بازه زمانی 2006 تا 2007
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چهارچوب بازه زمانی
تغییرات سیاست های کشاورزیگسترده تر

بهبود و ارتقای 2008-2012
بخش کشاورزی

پیاده سازی اولین برنامه میان مدت دولت در بازه زمانی 2008   
تا 2012

افرایش حمایت  دولت از بخش کشاورزی  

اعطای امتیازات اعتباری کوتاه مدت و بلندمدت به بخش   
کشاورزی

اعمال موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای  

توجه ویژه به کشاورزی کوچک مقیاس و توسعه تعاونی ها  

  )WTO( پیوستن به سازمان تجارت جهانی

از سال 2013 
تاکنون

افزایش 
نقش آفرینی 

دولت

پیاده سازی دومین برنامه دولت در بازه زمانی 2013 تا 2025  

اولویت بندی جایگزینی واردات از سال 2013  

جهت گیری به سمت حمایت از صادرات از سال 2017  

اعمال مالیات بر صادرات برای غالت و دانه های روغنی  

با این که در گذشــته یارانه های دولتی برای تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در روسیه 

با نوسانات قابِل توجهی همراه بوده است، اما از سال 2014 تاکنون این یارانه ها تا اندازه ای 

 بین 9 تا 13 درصــد از دریافتی هــای ناخالص مزرعــه1 را دربرمی گیرند 
ً
تثبیــت شــده و حــدودا

کــه البتــه ایــن رقــم در بازه زمانــی 2018 تــا 2020 کاهــش یافته اســت. گفتنی اســت یارانه های 

ع به طور میانگیــن برابر با 9 درصد در فاصله ســال های 2018 تا2020  اختصــاص یافتــه به مزار

ع در قالــب یارانه های  بوده اســت. حــدود 70 درصــد از یارانه هــای اختصــاص یافتــه بــه مــزار

( و اســتفاده بدون محدودیت از نهاده های  مبتنی بر خروجی )شــامل حمایت قیمتی بازار

1.  Gross Farm Receipts
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متغیر  ارائه می شــوند. حمایت روزافزون از تولیدکنندگان با حمایت های مالی و حمایت از 

قیمــت بــازاری )MPS(1 بــرای محصوالت دامی و شــکر ارتباط دارد که البتــه به دلیل حمایت 

قیمتــی منفــی از برخــی کاالهــای صادراتــی نظیــر غــالت و دانه هــای روغنــی تا حــدی تعدیل 

شده اســت. اختصــاص بودجــه   بــه تولیدکننــدگان تحت الشــعاع یارانه ها و مقــدار مصرف 

نهاده های متغیر قرار دارند )نمودار 3(.

�روســیه�به�عنوان�درصدی�از� �تولیدکننده�)PSE%(��2براســاس�گروه�های�حمایتی�در ��نمودار�3:    �درصد�حمایت�از
دریافتی�های�ناخالص�مزرعه�در�سال�های��1995تا�2020  

نکتــه:�پرداخت هــای بــدون الــزام بــه تولید شــامل پرداخت های مبتنــی بر وضعیــت قبلی یا ثابت ســطح زیر 
غ از شــرط اســتمرار تولید( و پرداخت هــای مبتنی بر معیارهای  کشــت، تعــداد دام هــا، دریافتی ها و درآمد )فار
غیرکاالیی هســتند. ســایر پرداخت ها شامل  پرداخت های مبتنی بر وضعیت قبلی یا ثابت سطح زیر کشت، 

تعداد دام ها، دریافتی ها و درآمد )با شرط استمرار تولید( و پرداخت های متفرقه هستند. 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/com-  منبــع :   

ponent/ed982f42-en

بــا این کــه قیمت های داخلی به طور متوســط 5 درصــد باالتر از قیمت های بــازار جهانی 

، تغییرات صورت گرفته در حمایت از محصوالت  هســتند، اما مجموع حمایت قیمتی بازار

، مجمــوع حمایــت قیمتی بــازار نشــان دهنده تلفیقی از  را پنهــان می کنــد. به بیــان دقیق تــر

1.  Market Price Support
2.  Producer Support Estimate 

سایر انواع پرداخت ها 

پرداخت های مبتنی بر  مقدار مرصف نهاده ها
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حفاظــت مــرزی1 از محصوالت دامی و شــکر وارداتی و اخذ مالیــات ضمنی و صریح2 از غالت 

و دانه هــای روغنی صادراتی می باشــد. بــا توجه به این که قیمت هــای داخلی غالت پایین تر 

از قیمت های جهانی آن است، منافع بیشتری عاید تولیدکنندگان دام و طیور می شود. 

حمایت هــای مالــی از خدمــات عمومــی و زیربنایی بخــش کشــاورزی )GSSE(3 بین 3 تا 

4 درصــد از ارزش افــزوده ناخالــص کشــاورزی را دربرمی گیرد که از میزان متوســط ســازمان 

توســعه و همکاری هــای اقتصــادی کمتــر می باشــد. بخــش عمــده ای از بودجــه خدمــات 

عمومی به نظام دانش و اطالعات کشــاورزی، توســعه و نگهداری زیرســاخت ها و سیستم 

بازرســی و کنتــرل تخصیــص یافته اســت. بــرآورد حمایــت کل از بخش کشــاورزی )TSE(4در 

سال های 2018 تا 2020 برابر با 0/6 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. این میزان که از 

اواسط دهه 1990 کاهش یافته است، تا حد زیادی نشان دهنده رشد تولید ناخالص داخلی 

و کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد می باشد ]1[.

1.  Border Protection
2.  Implicit and Explicit Taxation
3.  General Support Service Estimate
4.  Total Support Estimate 
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5.  ابزارهای سیاســتی مهم دولت روســیه در بخش کشــاورزی و 
امنیت غذایی

دکترین امنیت غذایی1 و برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و تنظیم بازار های کشــاورزی 

2020-2013 اســاس سیاســت های روســیه در بخش کشــاورزی را تشــکیل می دهند. راهبرد 

توسعه بخش های کسب وکار کشاورزی و شیالت فدراسیون روسیه تا سال 2030 2  از دیگر 

اســناد سیاســتی روســیه و چهارچوب اصلی سیاســت های بخشــی به شــمار می رود که در 

بخش بعد با جزئیات بیشتری به آن پرداخته می شود.

در دکتریــن امنیــت غذایی حداقل ســطح تولید 8 دســته محصول کشــاورزی اساســی 

، روغن نباتی، گوشت، ماهی، لبنیات، سیب زمینی و نمک  تعیین شده اســت: غالت، شکر

خوراکــی. گفتنــی اســت اجــرای راهبــرد جایگزینــی واردات و اقدامــات مقابلــه بــا تحریم های 

آمریکا و وضع مقررات بهداشــتی و بهداشــت نباتی در سال 2014 در تحقق اهداف دکترین 

امنیــت غذایــی بســیار موثــر بوده اند، به نحوی که روســیه توانسته اســت 6 مــورد از این 8 

هدف را به طور کامل محقق نماید. 

برنامــه دولتی توســعه کشــاورزی و تنظیم بازار های کشــاورزی 2020-2013 بــا هدف ایجاد 

شرایط مطلوب جهت استفاده کارآمد از زمین اجرا می شود. سرمایه گذاری در زمینه احیای 

اراضی و حمایت از ابداعاتی که صرفه جویی در منابع و بهره وری انرژی را میسر می سازند از 

دیگر اهداف موردنظر در این برنامه به شــمار می آیند. برنامه مذکور مشــتمل بر اقداماتی 

جهت توسعه کشاورزی و بازارهای محصوالت کشاورزی و مواد غذایی است و بودجه الزم 

برای هر یک از این اقدامات در طول سال براساس این برنامه تعیین می شود. شایان ذکر 

1.  Food Security Doctrine
2.  Strategy for Development of the Agribusiness and Fishery Sectors of the Russian Federation 
through 2030
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است در این برنامه نیز سطح تولید تعیین شده در دکترین امنیت غذایی به عنوان اهداف 

تولید مد نظر قرار گرفته اســت ]2[. از اولین ســال اجرای برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و 

تنظیم بازار های کشاورزی در سال 2013، این برنامه همواره در پی تغییرات شرایط اقتصادی 

، دستخوش تغییرات و اصالحات متعددی شده است و برنامه های فرعی آن جهت  کشور

دستیابی به اهدافی چون حمایت از صادرات و جایگزینی واردات در سال های 2015 و 2017 

 پیکربندی شده است. برنامه دولتی توسعه کشاورزی و تنظیم بازار های محصوالت 
ً
مجددا

، سطوح  کشاورزی نیز هم اکنون در فاز دوم اجرا در بازه زمانی 2018 تا 2025 قرار دارد . ساختار

هزینه کرد و مدت زمان مدیریت و اجرای این برنامه با تغییرات بیشتری در سال های 2019 

و 2020 همــراه بوده اســت کــه البتــه برخی از این تغییــرات در واکنش بــه همه گیری کوید-19 

 یکسان 
ً
اعمال شده است. شایان ذکر است ساختار بودجه در سال های 2019 و 2020 تقریبا

بــوده و شــرایط  حمایتــی دولــت نیز تغییــرات قابل مالحظه ای نداشته اســت. البتــه برخی از 

برنامه های فرعی به منظور تأمین مالی پروژه های منطقه ای تغییر یافته اند. دیجیتالی شدن 

نیز روند مهمی در توسعه کشاورزی روسیه محسوب می شود که در برنامه دولتی توسعه 

کشــاورزی و تنظیــم بازار هــای کشــاورزی 2020-2013 به عنوان برنامه فرعی در بــازه زمانی 2020-

2019 لحاظ شده است.

�زمینه�قیمت�گذاری�� ���اینفوگراف�3:  ���ابزارهای�سیاستی�دولت�روسیه�در

 
حمایت�های

مرزی
تنظیم�قیمت�

داخلی
پرداخت�های�

�میزان� مبتنی�بر
تولید�

امتیاز�
اعتباری

پرداخت�های�
مبتنی�بر�سطح�

زیرکشت��
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شایان ذکر است روسیه طیف گسترده ای از ابزارهای سیاستی را در زمینه  قیمت گذاری 

مورِداســتفاده قــرار می دهــد. حمایت�هــای�مــرزی یکــی از مهم تریــن ایــن ابزارهــا به شــمار 

می رود و مشــتمل بر تعرفه ســهمیه ای و اقدامات غیرتعرفه ای می باشد. از زمان پیوستن 

به سازمان تجارت جهانی در جوالی 2012، روسیه تعرفه های کشاورزی دولت کامله الوداد1 

خ این تعرفه ها به طور میانگین در سال 2020 به 11/2 درصد کاهش  را اعمال کرده است  که نر

خ تثبیت شده نهایی تعرفه های کشاورزی همخوانی دارد. به طور کلی،  یافته و با متوسط نر

متوســط تعرفه هــای اعمال شــده در بخش کشــاورزی تقریبــا دو برابر متوســط تعرفه های 

غیرکشــاورزی در ســال 2019 بوده  اســت )11 درصــد در مقابــل 6 درصــد(. در گروه کشــاورزی، 

محصــوالت حیوانــی و لبنــی، نوشــیدنی ها و تنباکــو، شــکر و شــیرینی جات دارای باالتریــن 

میانگیــن عــوارض وارداتی هســتند. حمایت های مرزی تا حد زیــادی در چهارچوب اتحادیه 

گمرکی2 کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU(3 اجرا می  شوند. تنظیم�قیمت�

داخلی4 نظیر مداخله در بازار غالت از دیگر ابزارهای سیاستی روسیه در زمینه  قیمت گذاری 

به شــمار می رود. چنانچه قیمت های بازار غالت باالتر یا پایین تر از محدوده تعیین شــده 

باشد، دولت می تواند اقدام به خریداری یا فروش آن ها نماید. با این حال، قیمت هایی که 

در آن هــا مداخلــه بــازار صورت می گیرد نقــش قیمت های تضمینی ایفــا نمی کنند. عالوه بر 

آن، دولت می تواند با اعمال محدودیت بر واردات و صادرات محصوالت به تنظیم قیمت 

�میزان�تولید5 که برای محصوالت دامِی عرضه شده  داخلی  بپردازد. پرداخت�های�مبتنی�بر

ــایر  ــا سـ 1.   براســاس اصــل دولــت کاملــه الــوداد  )Most Favoured Nation(هــر عضــو بایــد رفتــار غیرتبعیض آمیــزی را بـ
ــا در اعمــال مقــررات وارداتــی و تعرفه هــای تجــاری از خــود نشــان دهــد. اعضـ

2.  Customs Union
3.  Eurasian Economic Union 
4.  Domestic Price Regulation
5.  Payments based on Output
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به بازار ازطریق بودجه منطقه ای تأمین می شوند از دیگر ابزارهای سیاستی روسیه در این 

�اعتباری از دیگر ابزارهای حمایتی مهم روســیه در زمینه  حوزه محســوب می شــوند. امتیاز

ســرمایه گذاری های کوتاه مــدت و بلندمــدت اســت کــه در قالــب وام هــای کم بهــره توســط 

خ بهره این اعتبارات که توســط دولت تعیین می شــود،  بانک های تجاری ارائه می شــود. نر

خ های تجاری بســیار پایین تر اســت که این مابه  التفاوت توســط دولت به  در مقایســه با نر

بانک های وام دهنده پرداخت می شــود. اعتبارات اخذ شــده تا قبل از ســال 2017 مشمول 

امتیازاتــی بــه صــورت یارانه هــای بهره ای 1 بــرای وام گیرنــدگان بوده انــد. به عــالوه، یارانه های 

متعــددی بــرای نهاده هــای متغیــر در نظر گرفته شده اســت. حمایت های مالــی دیگری نیز 

در قالــب لیزینــگ ماشــین آالت، تجهیــزات و دام هــای شــجره ای2 بــا شــرایط ترجیحــی ارائــه 

می شوند. پرداخت�های�مبتنی�بر�سطح�زیرکشت  در سال 2013 به منظور تولید محصوالت 

زراعی آغاز شــد و جایگزین یارانه های نهاده  برای کمپین های کاشــت و برداشت در سراسر 

کشــور گردید. تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی از ترجیحات مالیاتی و امتیازات مربوط 

به بازپرداخت مالیات های معوقه دولت و کمک های اجتماعی بهره مند می شوند.

اجرای بخش عمده ای از اقدامات حمایتی فوق الذکر در قالب »برنامه چند ساله دولت 

بــرای بخش کشــاورزی3« صورت می گیرد که چهارچوب اصلی سیاســت کشــاورزی روســیه 

به شــمار می رود. این برنامه مبتنی بر اقدامات حمایتی اســت که به طور مشــترک توســط 

خ  حمایت های مالی بسته به  دولت های منطقه ای و دولت فدرال تأمین مالی می شوند. نر

منطقه و اقدامات فردی متغیر است. عالوه بر حمایت های ارائه شده ازطریق این برنامه، 

1.  اصطــالح یارانه هــای بهــره )Interest Subsidies( بدیــن معناســت کــه دولــت ســود پرداختــی وام گیرنــده بــه یــک 
می نمایــد. بازپرداخــت  را  مالــی  مؤسســه 

2.  Pedigree Livestock
3.  Multi-year State Programme for Agriculture
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هــر یــک از مناطــق نیز به طــور جداگانه بــه پیاده ســازی و تأمین مالــی اقدامــات حمایتی در 

منطقه  خود می پردازند. 

روســیه اخیــرا برنامه های متعددی نیــز در حوزه های اقتصــادی و اجتماعی نظیر محیط 

زیســت و توســعه روســتایی اجرا می کند که نقش مهمی در توســعه پایدار کشــاورزی ایفا 

می کنند. روسیه پس از امضای توافق نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی1 )که پیمان 

پاریــس نیــز نامیده می شــود( در آوریل 2016، آن را در 6 اکتبــر 2019 تصویب کرد. البته دولت 

روسیه در سال 2014 و به عبارتی یک سال پیش از تصویب پیمان پاریس، برنامه عملیاتی 

کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای را تصویــب نمــود. ایــن برنامــه بــر توســعه چهارچــوب 

نظارتی و عملیاتی نظیر سیســتم های ثبت، ارزیابی و پیش بینی انتشــار گازهای گلخانه ای2 

و همچنیــن مقــررات دولــت در ایــن زمینه تمرکــز دارد. از دیگر اســناد مهم سیاســت ملی 

روســیه در خصــوص تغییرات اقلیمی می توان بــه »دکترین اقلیم روســیه3« و برنامه جامع 

پیاده ســازی ایــن دکتریــن تــا ســال 2020 اشــاره نمــود کــه وزارت کشــاورزی بــا اجــرای آن هــا 

ســعی به ترویج ســازوکارهای ســازگاری با اقلیم4 دارد. سیســتم های کشــاورزی چشم انداز 

؛ عرضه گونه های جدید محصوالت کشــاورزی؛  ســازگار5؛ آب، هــوا و رژیم هــای غذایی پایــدار

و بهینه ســازی شرایط محصول براساس پیش بینی های بلندمدت ازجمله این سازوکارها 

بــه شــمار می آیــد. دکتریــن اقلیــم حاوی یــک چهارچــوب مفهومی بــرای فعالیت هــای ملی 

مبتنــی بــر تغییرات اقلیمی اســت، در حالی که برنامه جامع پیاده ســازی این دکترین حاوی 

سیاست های دولت در این زمینه است. 

1.  Paris Agreement on Climate Change
2.  Systems for Registration, Evaluation and Projection of Emissions
3.  Climate Doctrine of the Russian Federation
4.  Climate Adaptation Practices
5.  Adaptive Landscape Farming Systems
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، اقدامــات  ج در اســناد سیاســتی فوق الذکــر گذشــته از فعالیت هــای بلندمــدت منــدر

سیاستی دیگری نیز در راستای رویارویی با حوادث آب و هوایی متداول صورت گرفته است 

و رویه هــای رســمی جهــت برخــورداری از حمایت هــای دولــت در شــرایط بــروز رویدادهــای 

فاجعه بار آب وهوایی )به عنوان مثال، بودجه بندی کمک های مالی ازطریق سطوح مختلف 

اجرایی و همچنین ارزیابی خسارت و هزینه های بازسازی( تعیین شده است ]1[.
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کشــاورزی و شــیالت  کســب  وکار  6. راهبــرد توســعه بخــش  های 
فدراسیون روسیه تا سال 2030 

پیــرو اعــالن والدیمیر پوتین در ماه می ســال 2018 مبنی بر تصمیم دولت روســیه برای 

افزایش ارزش صادرات مواد غذایی به ســطح ســاالنه 45 میلیارد دالر تا ســال 2024، دولت 

روسیه طی حکم شماره 993-ر1 »راهبرد توسعه بخش های کسب وکار کشاورزی و شیالت 

فدراســیون روســیه تا ســال 2030« را در 12 آوریل سال 2020 جهت اجرا ابالغ نمود. این راهبرد 

بخش های کسب وکار کشاورزی و شیالت را جزئی از صنایع محوری اقتصاد روسیه می داند 

و براین اساس، اهداف و اقدامات مهمی را در زمینه سیاست گذاری اقتصادی جهت ایجاد 

تغییرات ســاختاری در توســعه بخش های کشــاورزی و شــیالت و مناطق روستایی روسیه 

ظرف ده ســال آتی ارائه می نماید. این راهبرد همســو و هماهنگ با سایر اسناد توسعه ای 

کشــور مانند دکترین امنیت غذایی، برنامه های دولتی توســعه کشــاورزی، توسعه بخش 

شیالت، توسعه یکپارچه مناطق روستایی و غیره است. 

مطابق راهبرد 2030، سیاست های دولت در بخش های کشاورزی و شیالت در ارتباط با 

خ تولد و اشــتغال، خدمات  تحقــق اهــداف ملی و اولویت های اصلی کشــور مانند ارتقای نر

تامیــن اجتماعی برای روســتائیان، حمایــت از افراد کارآفرین در مناطق روســتایی، افزایش 

عرضه مسکن و بهبود استانداردهای زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه فناوری 

و ســطح دیجیتال ســازی، افزایــش حجــم و کیفیــت ســرمایه گذاری در دارایی هــای ثابــت و 

ح جایگزینی واردات  بهبود رقابت پذیری محصوالت شــیالت و کشاورزی با هدف اجرای طر

نقش کلیدی ایفا می کند. 

1.  993-r
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�راهبرد�2030   ���اینفوگراف�4:   ��اولویت�های�کلیدی�در

در ایــن راهبــرد، اتخــاذ رویکــردی جامــع و نظام منــد بــرای تحقق ایــن اهــداف و برقراری 

روســیه  اقتصــاد  ســاختار  مجــدد  ســازماندهی  همزمــان  و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  ثبــات 

موردتأکید قرار دارد. مطابق راهبرد 2030، سیاســت  میان مدت دولت در بخش کســب وکار 

کشــاورزی بر بهبود اســتانداردهای زندگی در مناطق روستایی ازطریق حمایت از راه اندازی 

کســب وکارهای کوچک و متوســط، بهبود وضعیت مسکن روستایی و افزایش دسترسی 

بــه زیرســاخت های اجتماعــی متمرکز اســت. بهبود ظرفیــت تولید و تســهیل روند اجرایی 

ح هــای موردنظــر در ایــن بخــش ازطریــق ارائــه انــواع کمک هــای دولتــی اولویــت کلیدی  طر

دیگــری در ایــن راهبــرد بــه شــمار می آید. ضــرورت اجــرای برنامه هــای کارآمد جهــت احیای 

اراضی کشــاورزی و توســعه زیرســاخت الزم برای احیای زمین )غیرکشاورزی( در فدراسیون 

روســیه و لــزوم ایجــاد پایــگاه داده دیجیتــال و جامع مشــتمل بــر همه داده هــای مورد نیاز 

در بخش هــای کشــاورزی و شــیالت، صنایــع وابســته به آن هــا و روندهای متــداول در این 

بخش ها و عملکرد آن ها نیز در این راهبرد موردتأکید قرار دارد. 

اتخاذ�رویکردی�
جامع�و�نظام�مند�
برای�تحقق�این�
اهداف�و�برقراری�
ثبات�اجتماعی�و�

اقتصادی

سازماندهی�
مجدد�ساختار�
اقتصاد�روسیه

بهبود�ظرفیت�
تولید�و�تسهیل�

روند�اجرایی�
طرح�های�موردنظر�

�این�بخش� در
ازطریق�ارائه�انواع�
کمک�های�دولتی

ضرورت�اجرای�
برنامه�های�کارآمد�

جهت�احیای�
اراضی�کشاورزی�

و�توسعه�
زیرساخت�الزم�

برای�احیای�زمین�
)غیرکشاورزی(�
�فدراسیون� در

روسیه�

لزوم�ایجاد�
پایگاه�داده�

دیجیتال�و�جامع�
�همه� مشتمل�بر

داده�های�مورد�نیاز�
�بخش�های� در
کشاورزی�و�

شیالت
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راهبــرد 2030 طــی دو مرحله در ســال های 2024-2020 و ســال های 2030-2025 اجرا می شــود. 

درواقع، همه دســتورالعمل های سیاســتی دولت در حوزه کســب وکار کشاورزی و شیالت 

باید براساس اهداف 8 گانه این راهبرد طی دو مرحله تدوین و اجرا شوند:

افزایش سهم کل مساحت مسکن بهینه در مناطق روستایی:.  1

یارانه جهت ساخت )اکتساب( مسکن روستایی؛   

وام مسکن با سود ترجیهی یارانه ای؛   

وام مصرف کننده با سود ترجیهی یارانه ای جهت تعمیرات )بهینه سازی( مسکن؛   

یارانه برای پروژه های ساخت مسکن کوچک در مناطق روستایی؛   

بهبود نسبت درآمدهای قابل تصرف خانوارهای شهری و روستایی:.  2

پرداخت بخشی از هزینه های قراردادهای کارآموزی به تولیدکنندگان در بخش کشاورزی؛   

توســعه     جهــت  کارآفریــن  ســازمان های  و  افــراد  بــرای  ترجیهــی  ســود  بــا  وام هــای 

زیرساخت های مهندسی و حمل ونقل و ساخت مسکن؛

ترغیب توسعه حرفه ای و اجرای برنامه های آموزشی جدید؛   

ایجاد نظام های حمایتی کشاورزان و تعاونی روستایی؛   

توســعه سریع مؤسسات تحقیقات صنعتی جهت آموزش نیروهای کامال مجرب با    

توجه به فضای فناورانه موجود.

توســعه علــم و فنــاوری در بخــش کســب وکار کشــاورزی ازطریــق توســعه فرآیندهــای .  3

گزینش و علم ژنتیک:

بهبود ظرفیت ژنتیک دام ها؛   

؛    توسعه پرورش محصول و تولید بذر

ساخت و به کارگیری فناوری های تولید خوراک دام و افزودنی های خوراک دام؛   
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ارزیابی و به کارگیری فناوری های پیشــرفته جهت کاهش وابســتگی به واردات بذر و    

مواد مورد نیاز در فرآیندهای کشت و ژنتیک ) تامین امنیت ملی(.

ایجاد تحول دیجیتال در بخش کسب وکار کشاورزی:.  4

حمایت دولتی از ساخت بستر ملی »کشاورزی دیجیتال« به منظور ارائه الگویی واحد    

جهت گردآوری داده های صنعتی دیجیتال در بخش کشاورزی و تضمین قابلیت ردیابی 

محصوالت کشاورزی و ارائه خدمات دولت الکترونیک در بخش کسب وکار کشاورزی؛ 

زمیــن      احیــای  و  کشــاورزی  اراضــی  مؤثــر  احیــای  جهــت  دیجیتــال  خدمــات  ارائــه 

)غیرکشاورزی( در فدراسیون روسیه.

افزایش سهم محصوالت دارای ارزش افزوده:.  5

احیای مؤثر اراضی کشاورزی و بهبود حاصلخیزی و کیفیت خاک؛   

افزایش رشد تولید کشاورزی با استفاده از گونه های پرمحصول گیاهان کشاورزی و    

گونه های پرورشی دام ها و نیز به کارگیری فناوری های صرفه جویی در منابع و تجهیزاِت 

با عملکرد باال؛

افزایــش ســهم محصــوالت دارای ارزش افزوده بــاال ازطریق بهبود ظرفیــت انبارها و    

ظرفیت فرآوری محصوالت کشاورزی. 

افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و شیالت:.  6

تسهیل روند نوسازی دارایی های ثابت در بخش های کشاورزی و شیالت؛   

خ ترجیهی برای تولیدکنندگان     امکان دسترسی به برنامه های لیزینگ و وام دهی با نر

فعال در بخش کشاورزی و شیالت؛

اعطای مشوق های مالیاتی برای تولیدکنندگان در بخش کشاورزی؛   

به کارگیری روش های غیرمالی جهت جذب سرمایه گذاری های مازاد.   



  مروری بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی روسیه  

62

افزایش حجم صادرات به میزان حداقل 45 میلیارد دالر در سال:.  7

رفع موانع تجارت )تعرفه ای و غیرتعرفه ای(؛   

؛    توسعه صنایع صادرات محور

حمایــت از زیرســاخت های توزیــع صادرات محــور ازطریــق زنجیره هــای لجســتیکی    

بین منطقــه ای به منظــور تســهیل حمل ونقــل محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی 

به سمت مرزها؛

ساخت نظام بازاریابی برای تبلیغ و عرضه محصوالت کشاورزی در بازارهای خارجی؛   

کمک به صدور مجوز برای محصوالت داخلی؛   

تأییدیه انطباق کاال با الزامات ایمنی بهداشتی؛   

صدور مجوز آزمایشگاه های دامپزشکی؛   

تسهیل عرضه محصوالت کشاورزی داخلی در بازارهای خارجی؛ و   

ایجاد شبکه وابسته های علمی در بخش کشاورزی.   

تضمین امنیت غذایی:.  8

دستیابی به خودکفایی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی اساسی؛   

افزایش ظرفیت فرآوری؛   

ایجاد انواع جدید کاالهای کشاورزی؛   

ارتقای صادرات مواد خام و محصوالت کشاورزی و شیالت؛   

افزایش قابل ِِ توجه وسعت اراضی  کشاورزی زیرکشت؛   

احیای اراضی  کشاورزی و بهبود حاصلخیزی خاک؛   

استفاده پایدار از اراضی  کشاورزی؛ و   

احیای زمین های قابل کشت بالاستفاده.    
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در راهبرد 2030، شــاخص های ســنجش عملکرد برای هر یک از اهداف باال تا ســال 2024 

و ســال 2030 تعییــن شده اســت. به عنــوان مثــال، میــزان تولیــد ارزش افزوده کشــاورزی تا 

ســال 2024 و ســال 2030 بایــد به ترتیــب برابــر با 5374/8 میلیــارد روبــل و 7000 میلیارد روبل 

باشــد که تقریبا دو برابر میزان آن در ســال 2019 اســت و ســطح ســرمایه گذاری ســرمایه ای 

، ماهیگیری و پــرورش ماهی باید بــه 822 میلیارد  در بخش هــای کشــاورزی، جنگل، شــکار

روبل تا ســال 2024 و 850 میلیارد روبل تا ســال 2030 برســد که تقریبا ســه برابر میزان آن در 

ســال 2019 است. ســطح خودکفایی در زمینه تولید محصوالت کشــاورزی اساسی در پایان 

هر مرحله در راهبرد 2030 تعیین نشده است، اما مطابق این راهبرد میزان صادرات ساالنه 

کشاورزی تا سال 2024 باید به بیش از 45 میلیارد دالر برسد و تا سال 2030 از این میزان نیز 

فراتر رود )رقم دقیق پیش بینی نشده است(. 

در راهبــرد 2030 همچنیــن خطــرات اصلــی موجــود در بخش های کشــاورزی و شــیالت از 

نظر اقتصادی، فناورانه، اقلیمی و بوم شناســی کشــاورزی، سیاست خارجی و دامپزشکی و 

ح داده شده است. به عالوه، در این راهبرد بیان شده است  بهداشت گیاهی به اختصار شر

همه گیری کوید-19 از اوایل ســال 2020 موجب ایجاد عدم قطعیت و ابهام در شــرایط کشــور 

شده است و در زمینه تأمین مواد غذایی نیز مشکالتی را به وجود آورده و کل نظام تجارت 

جهانی را دچار بحران کرده است. 

در راهبــرد 2030 همچنیــن تمامی عوامل درونی، بیرونی و جهانی تاثیرگذار بر بخش های 

قــرار  موردبررســی   1)SWOT( ســوات  تحلیــل  روش  از  اســتفاده  بــا  شــیالت  و  کشــاورزی 

: رشد جمعیت جهان، شهرنشینی و  گرفته اســت. برخی از عوامل جهانی کلیدی عبارتند از

تــی یکــی از ابزارهــای برنامه ریــزی راهبــردی اســت کــه بــرای ارزیابــی وضعیــت داخلــی 
ُ
1.   روش تحلیــل ســوات یــا اس دبلیوا

تــی در انگلیســی حــروف اول کلمــات نقــاط قــوت )Strength(، نقــاط 
ُ
و خارجــی یــک ســازمان اســتفاده می شــود. اس دبلیوا

ضعــف )Weakness(، فرصت هــا )Opportunity(  و تهدیدهــا)Threat(  اســت.
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گسترش طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه، تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان 

شــامل تکامــل بخش خدمــات و کانال های توزیع، افزایش میل به داشــتن ســبک زندگی 

ســالم و ســایر تغییــرات در ترجیحــات غذایــی. مطابق ایــن راهبرد، افزایش سیاســت های 

حمایتــی و موانــع تجــاری به عنــوان چالش هــای فعلــی و محدودیت هــای ســازمان تجــارت 

جهانی به عنوان نقاط ضعف بیرونی در نظر گرفته شده اســت و انتظار می رود کمبود آب و 

زمین کشــاورزی به چالشــی جهانی تبدیل شــود که در بلندمدت همه جهان را تحت تاثیر 

قــرار خواهــد داد. در راهبــرد 2030، کمبــود نیــروی کار ماهــر و وابســتگی زیاد بــه محصوالت 

( در بخــش تولید نیز به عنــوان نقاط  وارداتــی )اعــم از کــود، تجهیــزات و ماشــین آالت و بذر

ضعف درونی قلمداد می شوند. 

در راهبــرد 2030، ضمن پیش بینی میزان توســعه بخش های کشــاورزی و شــیالت طی 

دوره اجــرای راهبــرد، بــر لــزوم توجــه بــه چالــش امنیت غذایــی و زیســتی به ویــژه ازطریق 

جایگزینــی واردات طیــف وســیعی از محصــوالت و فناوری هــا تاکید شده اســت. به عالوه، 

اهمیــت افزایــش رقابت پذیــری محصــوالت کشــاورزِی تولیــدی روســیه در ســطح ملــی و 

بین المللــی ضمــن برقــراری توازن بین منافع دولت و کســب وکارها و اســتفاده حداکثری 

از اقدامــات جعبــه ســبز1 ســازمان تجــارت جهانی و رفــع مشــکالت اجتماعی خاطرنشــان 

شده است. 

در راهبرد 2030، کشــورهای آســیای جنوب شــرقی و مرکزی، آفریقا و خاورمیانه و منطقه 

جمهوری هــای قفقــاز به عنــوان مقاصد دارای اولویــت برای صادرات محصوالت کشــاورزی 

روســیه ذکــر شده اســت و میزان صــادرات محصوالت کشــاورزی مختلف در ســال 2024 به 

ح زیر برآورد شده است: شر

green box(   .1( منظور یارانه های معاف از الزامات محدودکننده سازمان تجارت جهانی است.
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(محصول صادرات تا 2024 )میلیارد دالر

11غالت

8/6انواع چربی ها و روغن ها

8/5ماهی و غذاهای دریایی

2/2محصوالت تمام شده به ویژه شیرینی جات

1/575گوشت )ماکیان(

مطابــق ایــن راهبرد، روســیه قادر به صــادرات محدود محصوالت فرآوری شــده از برخی 

غالت )آرد، ماکارونی، انواع نان، پروتئین های گیاهی، آمینواســیدها، افزودنی های خوراکی( 

و شکر و سیب زمینی می باشد. 

ح جایگزینــی واردات متمرکز اســت و  عــالوه بــر ایــن، راهبــرد 2030 بر ضــرورت اجرای طــر

واردات قابِل توجــه برحســب ارزش، ســهم بــاالی واردات در هزینــه محصــوالت کشــاورزی 

خــاص و فرصت هــا یا مزیت هــای رقابتی روســیه در برخی محصوالت جهت توســعه تولید 

، روسیه باید اقدامات متعددی  داخلی را ازجمله ویژگی های مهم آن می داند. به این منظور

در راستای توسعه گونه ها و ژن های جدید ازطریق برنامه های گزینش و علم ژنتیک انجام 

دهد و مؤسسات تحقیقاتی آموزش عالی باید به پرورش نیروی کار ماهر بپردازند. عالوه بر 

برنامه های گزینش و علم ژنتیک، این راهبرد حاوی فهرســتی از معیارهای کلیدی توســعه 

اســت که شامل نوآوری، دیجیتال ســازی، احیای زمین و بهبود کیفیت خاک و اقداماتی در 

جهت تســهیل تولید و لجستیک می شود. در راهبرد 2030 همچنین حوزه های نویدبخش 

بــرای توســعه مســتمر بخش کشــاورزی تعییــن شده اســت کــه برخــی از مهم تریــن آن هــا 

، گونه ها و هیبریدهای متناســب  : فناوری های پرورش ســریع گیاهان و دام و بذر عبارتند از

با شرایط روسیه، و گونه های خالص دام پرمحصول.
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در ایــن راهبــرد بــه ایــن واقعیــت اشــاره شده اســت که دســتیابی بــه اهــداف مورد نظر 

تــا ســال 2030 منــوط بــه حفــظ جمعیت مناطــق روســتایی و جلوگیــری از مهاجــرت آن ها به 

شــهرها، بهبــود کیفیت زندگی خانوارهای روســتایی و توســعه زیرســاخت های مهندســی 

و اجتماعــی اســت و اجــرای موفقیت آمیــز راهبرد مشــروط بر تــداوم حمایت هــای دولتی از 

بخش کشاورزی حداقل در سطح بودجه مصوب 1 ژانویه سال 2020 است ]9[. 



  7.  تحوالت سیاستی روسیه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی در بازه زمانی 2021 - 2020 .

67

7.  تحوالت سیاستی روسیه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی 
در بازه زمانی 2021 - 2020

پانزدهمین دوره برنامه دولتی توسعه کشاورزی و تنظیم بازار های محصوالت کشاورزی 

در ســال 2019 به اجرا در آمده و تا ســال 2025 به طور رســمی تمدید شده اســت. گفتنی است 

با توجه به این که مدت اعتبار برنامه از نام رسمی آن حذف شده است، دیگر نمی توان آن 

را یــک برنامــه میان مــدت به شــمار آورد. در ابتدا این الزام وجود داشــت کــه ثبات اهداف، 

دستورالعمل  ها، ساختار و تأمین مالی در کل دوره اجرای برنامه حفظ شود، اما هم اکنون 

این برنامه دارای ماهیتی نامحدود اســت و دوره پیاده ســازی آن می تواند به طور نامحدود 

تمدیــد شــود، ضمــن این کــه چندین بار در ســال نیــز تغییراتــی غیرقابل  پیش بینــی بر آن 

اعمال می شــود. برنامه مذکور به دو برنامه فرعی تقســیم می شــود: توسعه زیربخش های 

(؛ و تضمین شــرایط  مجتمــع کشــت و صنعــت1 )221 میلیارد روبــل معادل 3/1 میلیارد دالر

 .) توسعه مجتمع کشت و صنعت )62/3 میلیارد روبل معادل 0/8 میلیارد دالر

تأمیــن بودجــه بــرای ایــن برنامــه از محل بودجه دولت فدرال طی ســه ســال گذشــته، 

در ســال 2019 بــه اوج خود رســید و در ســال 2020 اندکــی کاهش یافــت )254/1 میلیارد روبل 

در ســال 2018، 303/6 میلیــارد روبــل در ســال 2019 و 283/6 میلیــارد روبــل در ســال 2020(. 

البتــه کاهــش میــزان بودجــه ســال 2020 در مقایســه بــا ســال 2019 در صورتی کــه معادل آن 

برحسِب دالر بیان  شود، چشمگیرتر است که علت آن تضعیف ارزش پول ملی2 می باشد

)4 میلیــارد دالر در ســال 2018، 4/7 میلیــارد دالر در ســال 2019 و 3/9 میلیــارد دالر در ســال 

2020(. از دیگر کانال های تأمین بودجه برنامه مذکور می توان به بودجه های منطقه ای اشاره 

نمــود کــه یک دهم کل یارانه های کشــاورزی تخصیصی به این برنامه را تشــکیل می دهند. 

1.  Agro-Industrial Complex
2.  Weakening of the National Currency
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چنانچه قبال گفته شــد، هر یک از مناطق نیز به طور جداگانه به حمایت مالی از برنامه های 

مربوط به منطقه  خود می پردازند.

قســمت اعظــم کمک های مالــی در قالب اعتبــارات اعطایی برای ســرمایه گذاری های 

( دارد  کوتاه مــدت ارائــه می شــود که ارزشــی برابر بــا 90/8 میلیارد روبــل )1/2 میلیارد دالر

و 32/1 درصــد از کل کمک هــای مالــی را دربرمی گیــرد. در ســال 2020، اعتبــارات اعطایی در 

قالب جبران درآمد از دســت رفته1 ســازمان های اعتباری، ســازمان های مالــی بین المللی 

خ هــای  و شــرکت توســعه ای  “VEB.RF“روســیه ارائــه شــد کــه در قبــال اعطــای وام  بــا نر

خ های بهره بــازار در اختیــار تولیدکنندگان محصوالت   ثابــت و پایین تر از نر
ً
بهــره عمومــا

کشاورزی قرار گرفت.

دولت در ماه می2020 اقدامات جدیدی مشتمل بر افزایش حمایت از خرید ماشین آالت 

کشــاورزی، کاالهــا و تجهیــزات فــرآوری )تــا ســقف 18/5 میلیارد روبــل معــادل 0/3 میلیارد 

( و افزایش ســرمایه مجاز شــرکت روزاگرولیزینگ2 )تا سقف 6 میلیارد روبل معادل 0/1  دالر

( به منظــور افزایــش عرضــه تجهیزات به بخش کشــاورزی آغاز کرده اســت. در  میلیــارد دالر

همیــن ســال به منظور حمایت از تولیــد دانه های روغنی، یارانه جدیــدی در قالب پرداخت 

مبتنی بر سطح زیرکشت سویا و کلزا اعطا کرده است و اصالحاتی نیز در ساختار حمایت از 

تولیدکنندگان به منظور ترغیب و توسعه تولید در سال 2020 انجام داده است.

همچنیــن تعرفــه  یارانــه اِی3 حمل ازطریــق خطوط ریلی که در ابتدا فقط مشــمول حمل 

غــالت )دانه هــا( بــود نیــز بــه حمــل کنجالــه ســویا از خــاور دور بــه ســیبری و اورال، حمــل 

سبزیجات از سیبری و اورال به خاور دور و حمل کودهای معدنی از کلیه مناطق روسیه به 

خاور دور تخصیص یافت.

1.  Compensation for Loss of Income
2. Rosagroleasing
3.  Tariff Subsidies
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در ســال 2020، ســازوکار حمایــت از تولیدکننــدگان به منظــور ترغیــب و توســعه تولیــد 

محصــوالت کشــاورزی دســتخوش تغییراتــی گردیــد. یارانه هــای »جبرانــی« و »انگیزشــی«1 

جایگزیــن یارانــه یکپارچــه و پرداخت هــای مبتنی بر میزان تولید شــیر و ســطح زیرکشــت2 

شــدند. یارانــه جبرانــی مشــتمل بــر پرداخت هــای مبتنــی بــر ســطح زیرکشــت محصــول3، 

، حمایت از دام های شــجره ای، یارانه بذر بهین4، حمایــت از زیربخش های  یارانه  هــای شــیر

ســنتی محلــی )نظیــر پرورش گــوزن شــمالی، گوزن ماده و اســب؛ پشــم گوســفند( و یارانه 

بیمــه کشــاورزی می باشــد. یارانــه انگیزشــی نیز شــامل حمایــت از زیربخش هــای منتخب 

دولت هــای محلــی اســت که توســط دولت فــدرال به عنوان حوزه هــای اولویــت دار معرفی 

شــده اند. ایــن زیربخش ها مشــتمل بــر غالت و حبوبــات، دانه هــای روغنی، کنــف و کتان، 

، احشام، گوشت گوسفند و غیره می باشند. حمایت  ، شیر ســبزیجات، انواع توت ها، انگور

از توســعه کشــاورزی کوچک مقیــاس و پشــتیبانی از رشــد ده هــا منطقه توســعه نیافته در 

کشور نیز هدف این نوع یارانه محسوب می شود. همانطور که گفته شد با وجود تغییرات 

صورت گرفته در سازوکار حمایت از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، میزان کل بودجه 

تخصیص یافته از سوی دولت فدرال و دولت های محلی جهت حمایت مالی از برنامه های 

فوق الذکر بدون تغییر باقی مانده است.

در ســال 2020، گرنت هــای ســرمایه  گذاری در ســطح منطقــه ای بــا مشــارکت مالــی دولت 

فــدرال نیــز اعطــا شده اســت. ایــن گرنت هــا بــه 102 پــروژه مرتبــط بــا تولیــد شــیر و گوشــت 

گوســفند و تجهیزات ذخیره ســازی و مراکز انتخاب گونه های گیاهی و اصالح بذر تخصیص 

یافته اســت. اعتبارات اعطایی کماکان رایج ترین شــیوه حمایت از سرمایه گذاری در بخش 

1.  Compensatory and Simulative Subsidies
2.  Unified Subsidy, Milk Output Payments and Area Payments
3.  Crop Area Payments
4.  Elite Seed
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محصوالت غذایی کشــاورزی به شــمار می رود، چرا که از نظر جذب سرمایه گذاری ها به ازای 

هر روبل از بودجه کارآمدتر هستند.

پــروژه »صــادرات محصــوالت مجتمــع ِکشــت  و صنعــت1« کــه از ســال 2017 در حــال 

اجــرا می باشــد نیــز دال بــر ایــن واقعیــت اســت کــه سیاســت های کشــاورزی روســیه از 

جایگزینــی واردات بــه ســمت توســعه صــادرات ســوق پیــدا کرده اســت. بــا ایــن حــال، 

تغییرات قابل توجهی در ســاختار هزینه کرد بودجه2 مشــاهده نمی شود و در برخی موارد، 

حمایت هــای مالــِی ویــژه برنامــه دولتــی توســعه کشــاورزی و تنظیم بازار هــای محصوالت 

کشــاورزی بــه پــروژه »صــادرات محصــوالت مجتمــع ِکشــت  و صنعــت« اختصــاص داده 

شده اند که به عنوان نمونه می توان به وام های کم  بهره بانک دولتی روسلخوز3 و شرکت 

روزاگرولیزینگ جهت بهســازی خاک اشاره نمود.

در سال 2020، یارانه جدیدی جهت حمایت از تولید دانه های روغنی در قالب پرداخت مبتنی 

بر ســطح زیرکشــت سویا و کلزا ارائه شده است. از آنجایی که این یارانه با هدف افزایش حجم 

صادرات دانه های روغنی اعطا می شــود، بخشــی از پروژه حمایت از صادرات به شــمار می رود.

دولت همچنین برنامه جدیدی جهت توسعه یکپارچه مناطق روستایی در دست اجرا 

دارد که بر حمایت از چهار حوزه اصلی متمرکز است: ایجاد مسکن ارزان قیمت و مناسب 

بــرای جمعیت روســتایی؛ توســعه بــازار کار و ظرفیت مولد نیروی کار در مناطق روســتایی؛ 

حمایــت تحلیلــی، نظارتی و روش شــناختی4 از توســعه یکپارچــه مناطق روســتایی؛ و ایجاد 

و توســعه زیرســاخت ها در مناطق روســتایی مشــتمل بر ســاخت جاده ها، ایجاد امکانات 

، انرژی و آب.  زیربنایی اجتماعی، بهبود شرایط منطقه، و توسعه منابع گاز

1.  Export of Products of the Agro-industrial Complex
2.  Budget Spending Structure
3.  Rosselkhoz Bank
4.  Analytical, Regulatory, Methodological Support



  7.  تحوالت سیاستی روسیه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی در بازه زمانی 2021 - 2020 .

71

ح توســعه روســتایی از 17/4 میلیارد  علی رغــم این کــه بودجــه اختصــاص یافتــه بــه طــر

( در ســال 2019 به دو برابر ایــن میزان یعنی 35/9 میلیارد  روبــل ) معــادل 0/24 میلیارد دالر

( در ســال 2020 افزایــش یافته اســت، امــا هنــوز تــا میــزان  روبــل )معــادل 0/5 میلیــارد دالر
 بودجــه اولیــه موردنظــر در برنامه جدیــد دولت جهت توســعه یکپارچه مناطق روســتایی1

( فاصله زیادی دارد.  )79/2 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد دالر

دیجیتال ســازی پــروژه صــادرات محصــوالت کشــاورزی2 در ســال 2020 از دیگــر اقدامات 

حمایتی دولت برای توســعه بخش کشــاورزی اســت که ازطریق ایجاد یک بســتر دیجیتال 

تحِت عنــوان »پنجــره واحد«3 نقش مهمی در این پــروژه ایفا می نماید. پنجره واحد در واقع 

یک سیستم اطالعاتی برای جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به صنعت کشاورزی است 

کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان بــه اطالعات عملیاتــی در خصــوص وضعیت فعلــی مجتمع 

کشت و صنعت دست  یافت.

قانــون تولیــد محصوالت ارگانیک و اصالح برخی مفاد قانونی روســیه4 از اول ژانویه 2020 

اجرایــی شده اســت. به موجــب ایــن حکــم تولیــد هرگونــه محصــوالت کشــاورزی بــا مــواد 

آنتی بیوتیــک و هورمون هــا ممنــوع اســت. اگرچــه  آفت کش هــا، محرک هــای  شــیمیایی، 

ایــن قانــون در ارتباط بــا تولید محصــوالت ارگانیــک،  تولیدکنندگان محصــوالت ارگانیک و 

کشــاورزی ارگانیک و نظارت بر تولید، ذخیره ســازی، برچســب گذاری، فــروش و حمل و نقل 

محصــوالت ارگانیــک اســت، اما در مورد شــیوه صــدور گواهی انطباق محصــوالت ارگانیک 

هنوز تصمیم گیری نشده اســت. پیش از این، تولیدکنندگان روســی از اتحادیه بین المللی 

جنبــش کشــاورزی ارگانیــک5 )آیفــوآم( گواهینامــه ارگانیــک دریافــت می کردنــد. سیســتم 

1.  State Program on Integrated Development of Rural Territories
2.  Project Digitalization of Agriculture
3.  Single Window
4.  Law on “Organic Products and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation“
5.  International Federation of Organic Agriculture Movements )IFOAM(.
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صــدور گواهینامــه محصوالت ارگانیک1 در روســیه کماکان ادامــه دارد و 64 تولیدکننده به 

تازگــی موفــق به اخذ گواهینامه ارگانیک شــده اند. ســهم هر یک از محصــوالت ارگانیک در 

: 23 درصد غالت و فرآورده های نانی )به عنوان  ســبد تولیدات ارگانیک روسیه عبارتست از

ســهم غالب در ســبد تولیدات ارگانیک(، 22 درصد میوه ها، ســبزیجات و نوشــیدنی ها، 13 

درصد لبنیات، و 11 درصد گوشت و فرآورده های گوشتی.

در دســامبر 2019 براســاس حکمــی از ســوی دولت، شــمار زیــادی از محصــوالت غذایی 

خ عادی  خ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی شدند و این در حالی است که نر مشمول نر

مالیــات بــر ارزش افــزوده در ســال 2019 برابــر بــا 18 درصــد بود که در ســال 2020 بــه 20 درصد 

افزایش یافت.

رئیس جمهــور روســیه دکتریــن جدیــد امنیــت غذایــی را جهــت رســیدگی بــه چالش ها 

و تهدیــدات مربــوط بــه امنیــت غذایــی در 21 ژانویــه 2020 تصویب نمود. براســاس این ســند، 

ســهم آســتانه ای یا حداقل ســهم تولید داخلی در مصرف داخلی از 60 درصد برای میوه ها و 

انــواع توت هــا تــا 95 درصد بــرای غالت )دانه هــا( متغیر اســت. در حال حاضر، تولیــد برخی از 

محصــوالت بســیار باالتــر از ســهم آســتانه ای موردنظر بــرای آن هــا در این دکترین اســت که 

به عنــوان مثــال می تــوان به تولیــد دانه ها 100 درصد )ســهم آســتانه 95 درصدی(، شــکر 125 

درصد )سهم آستانه 90 درصدی( و گوشت 97 درصد )سهم آستانه 85 درصدی( اشاره نمود.

روســیه کماکان همکاری خود با هیئت کمیســیون اقتصادی اوراسیا را ادامه می دهد. 

روســیه تمامی توصیه های هیئت مذکور در خصوص هماهنگ ســازی شاخص های ایمنی 

مــواد غذایــی را در 28 فوریــه 2020 اجرا کرده اســت. درواقع، روســیه با رعایت اصول ســازمان 

تجــارت جهانی و اســتانداردهای آیین نامه مواد غذایی2 )کدکــس الیمانتاریوس( می تواند 

1.  Certification of Organic Products
2.  Codex Alimentarius
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الزامــات مربــوط بــه ایمنی مــواد غذایی را تعیین نماید. گفتنی اســت توصیه هــای مذکور با 

هدف تسهیل روند تدوین استانداردهای هماهنگ برای شاخص های ایمنی مواد غذایی 

و اصالح استانداردهای فعلی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه شده است ]1[. 
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8. سیاســت های روسیه در بخش کشــاورزی و امنیت غذایی در 
پی همه گیری بیماری کوید- 19

بــا توجــه بــه اثرات همه گیری کوید-19 در ســال 2020، میــزان تولید و صــادرات در برنامه 

دولــت روســیه تعدیــل گردید. هدف مبنــی بر افزایــش ارزش کل صادرات بــه 45 میلیارد 

دالر تا ســال 2024 به ســال 2030 موکول شــد و به همین ترتیب، هدف مبنی بر رشــد تولید 

 ، در فاصلــه زمانــی 2017 تــا 2024 از 15/1 درصد به 13/9 درصد کاهش یافــت. به عبارتی دیگر

رشــد واقعــی تــا ســال 2020 که 3/8 درصد پیش بینی شــده  بــود، برابر بــا 2/8 درصد در این 

فاصله زمانی بود.

در راســتای کاهــش پیامدهای منفی اقتصادی ناشــی از شــیوع کویــد-19 و جلوگیری از 

کمبــود کاالهــای اساســی جامعــه در کشــورهای عضــو اتحادیه اقتصادی اوراســیا، شــورای 

از محصــوالت  انــواع خاصــی  اقتصــادی اوراســیا در 31 مــارس 2020 در خصــوص صــادرات 

کشاورزی و مواد غذایی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا محدودیت هایی را تا 

، شلغم،  ، سیر 30 ژوئن 2020 اعمال کرد. محصوالت مشــمول این محدودیت ها شــامل پیاز

، برنج، گندم ســیاه، ارزن، غالت، آرد کامل و گرانول غالت، گندم ســیاه پوست کنده،  چاودار

سویا، دانه های آفتابگردان و محصوالت غذایی آماده از گندم سیاه بودند.

به دنبال بحران کوید-19، تسویه بدهی های اصلی که باید در سال 2020 صورت می گرفت 

و پرداخت ســود تعهدی برای وام های کوتاه مدت و ســود و اصل وام های سرمایه گذاری تا 

یک سال به تعویق افتاد.

بــا توجــه بــه کاهش درآمدهای واقعی مردم، دولت روســیه در اواخر ســال 2020 نســبت 

بــه قیمت گــذاری نهایــی محصوالت غذایی اساســی در ســبد غذایی جامعه اقــدام کرد. در 

این راستا، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و تجارت با هدف کاهش قیمت خرده فروشی 



  8. سیاست های روسیه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی در پی همه گیری بیماری کوید- 19 .

75

برای کاالهایی با بیشــترین ســطح تقاضا به ویژه شکر و روغن آفتابگردان، توافق نامه های 

قیمتــی بــا تولیدکنندگان مواد غذایی و زنجیره های خرده فروشــی منعقد کردند که تا پایان 

مارس 2021 معتبر هستند. عالوه بر پایش منظم قیمت ها توسط آژانس آمار ایالتی روسیه 

تحِت عنوان »روســتات«1، ســرویس مالیات فــدرال2 نیز بر اجــرای توافق نامه های مبتنی بر 

صندوق های پول آنالین3 نظارت دارد.

به منظور جبران خسارات وارده به تولیدکنندگان نان و آرد به دلیل اجرای سیاست های 

( به طور مازاد به این بخش  ، مبلــغ 4/7 میلیارد روبل )معادل 70 میلیــون دالر تنظیــم بــازار

تخصیص یافت تا بخشی از هزینه های گندم غذایی و بازاریابی جبران گردد.

در آوریــل 2020، شــورای اقتصــادی اوراســیا فهرســتی از کاالهــای اساســی وارداتی معاف 

از عــوارض واردات را بــرای کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا تصویــب کــرد کــه 

ایــن معافیــت در بــازه زمانــی 1 آوریــل تــا 30 ژوئن 2020 اجرایی شــد. این فهرســت براســاس 

پیشــنهادات ارائه شــده از ســوی کشــورهای اتحادیه اقتصادی اوراســیا تهیه شده است و 

، کلم، هویج، فلفل،  ، ســیر شــامل محصوالت غذایی و کشــاورزی )نظیر ســیب زمینی، پیاز

، برنج دانه بلند، گندم ســیاه، آبمیوه و محصوالت آمــاده برای غذای کودک(، داروها  چــاودار

و لــوازم پزشــکی اســت. همچنیــن، واردات محصــوالت کشــاورزی نظیر ســبزیجات، گالبی، 

سیب، به، زردآلو، گیالس، آلبالو، هلو، آلو زرد و کنسرو سبزیجات از کشور مولداوی نیز در 

بازه زمانی 2019 تا 30 ژوئن 2020 مشمول عوارض واردات نبوده اند.

شورای اقتصادی اوراسیا همچنین تصمیم گرفته است که به طور موقت روند استفاده 

از گواهــی مبــدأ4 و فــرمA  صادره از کشــورهای در حال توســعه و توســعه نیافته را تســهیل 

1. Rosstat
2.  Federal Tax Service
3.  Online Cash Registers
4.  Certificates of Origin
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بخشــد. براین اســاس، اســتفاده از نســخه های کاغــذی یــا الکترونیکی ایــن گواهینامه ها 

توســط گمرک تا 30 ســپتامبر 2020 مجاز برشمرده شــد. به عالوه، روسل خوزنادزور به منظور 

تضمیــن واردات محصــوالت کشــاورزی در شــرایط همه گیــری جهانــی کوید-19، نســبت به 

ساده سازی رویه های واردات محصوالت کشاورزی اقدام کرده است. 

همانطــور کــه در نمودار 4 نشــان داده شده اســت، رشــد تولیــد ناخالص داخلــی که در 

سال 2019 با کاهش همراه بوده است، در سال 2020 نیز به دلیل همه گیری کوید-19 نسبت 

به سال قبل به میزان 5 درصد کاهش یافته است. میزان تورم نیز از اوج خود در سال 2015 

 تثبیت شده اســت. این در حالی اســت 
ً
به تدریج کاهش یافته و در ســال های اخیر تقریبا

خ بیکاری به روند نزولی مالیم خود ادامه می دهد ]1[. که نر

��نمودار�4:    ��شاخص�های�مهم�اقتصادی�روسیه�در�سال�های��2000تا�2020  
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع :  

nent/ed982f42-en

نرخ بیکاری
نرخ تورم
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یابــی و پیشــنهادات مربــوط بــه سیاســت  هــای روســیه در  9. ارز
بخش کشاورزی و امنیت غذایی 

برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و تنظیم بازار های محصوالت کشــاورزی بر افزایش    

تولیــدات کشــاورزی و جایگزینــی واردات محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی تمرکــز 

دارد. سیاســت های اخیــر دولــت بر توســعه ظرفیت صــادرات کشــاورزی و بهره برداری 

از بازارهــای بــزرگ واردات محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی معطوف اســت. با این 

حــال، برنامــه  دولت با توجــه به تغییرات موردی مکرر در پیاده ســازی تدابیر سیاســتی 

نمی تواند چهارچوب سیاستی پایداری برای تصمیم گیری کشاورزان ارائه دهد.

اگرچــه تغییراتــی در زمینــه پرداخت های ســرانه و مبتنی بر ســطح زیرکشــت صورت    

گرفته است، اما پرداخت های تحریفی و حمایت از واردات کماکان بر تمهیدات حمایتی 

جهت دستیابی به اهداف مبنی بر جایگزینی واردات و توسعه صادرات غالب هستند.

تمرکز بر ســرمایه گذاری  جهت رشــد بخش کشــاورزی در بلندمدت )به عنوان مثال،    

ســرمایه گذاری در زمینــه زیرســاخت ها، نوآوری هــای فناورانه و نظام ســالمت قدرتمند 

بــرای گیاهــان و دام هــا( بــه پیشــرفت های قابل مالحظــه و پایــدار در بخــش کشــاورزی 

روسیه منتهی می شود.

تحقیــق و توســعه و انتقال دانش از دیگر عناصــر کلیدی در افزایش رقابت پذیری و    

حمایت از رشــد بلندمدت بخش کشــاورزی روسیه به شمار می آیند. این امر در تحقق 

هــدف اخیــر مبنــی بر توســعه صادرات که مســتلزم دانــش و مهارت جهت شناســایی 

ســیگنال های جدیــد تقاضــا و بهره گیــری از فرصت هــای موجــود در بازار هــای خارجــی 

اســت نیــز بســیار حائز اهمیت اســت. عالوه بر توســعه  روش هــا و فناوری های جدید، 

افزایــش جــذب و به کارگیــری آن هــا توســط تولیدکنندگان وکســب وکارهای کشــاورزی 
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نیز حائز اهمیت اســت. البته این چالش فراتر از سیاســت کشــاورزی است و مستلزم 

بهبود شرایط کلی جهت سرمایه گذاری و راه اندازی کسب وکار براساس یک چهارچوب 

سیاستی پایدار کشاورزی است. 

در     روســیه  کشــاورزی  بخــش  رشــد  کلیــدِی  مؤلفه هــای  دیگــر  از  انســانی  ســرمایه 

بلندمــدت محســوب می شــود. برنامه های متعــددی مبنی بر هدایت منابع به ســمت 

توســعه روســتایی ارائــه شده اســت که ازجملــه می توان بــه برنامه جدیــد دولت جهت 

توســعه یکپارچه مناطق روســتایی اشــاره کرد. مطابق این برنامه، بودجه قابل توجهی 

بــرای توســعه روســتایی در نظــر گرفتــه شده اســت. اگرچــه ایــن امــر یک تحــول مثبت 

بــه شــمار می رود، امــا هنوز اقدامات بیشــتری باید در راســتای بهبود شــرایط زندگی در 

مناطق روستایی و کسب مهارت و دانش در زمینه اقتصاد روستایی صورت گیرد.

بخش کشاورزی می تواند یکی از ذینفعان اصلی برنامه دولتی حفاظت از محیط زیست    

باشــد، چــرا که این برنامه بــر بهبود مدیریت پســماند، کاهش آلودگــی آب و هوا، احیای 

جنگل ها و حمایت از بهترین فناوری های موجود متمرکز اســت. بخش کشــاورزی باید 

از این فرصت ها به منظور ایجاد تقاضای بالقوه و قابل توجه برای محصوالت دوســتدار 

ج از کشور کمال استفاده را داشته باشد.  محیط زیست در داخل و خار

تطابــق بودجــه واقعــی بــا اهــداف مالــِی موردنظر یکــی از عوامــل مهــم در موفقیت    

ح های توسعه روستایی و برنامه های زیست محیطی  برنامه های تحقیق و توســعه، طر

 متکی به منابع مالی دیگری به غیر 
ً
محســوب می شــود. از آنجا که این برنامه ها عمدتا

از بودجه های دولتی هســتند، باید اطمینان حاصل شــود که فعالیت های برنامه ریزی 

شــده و هزینه هــای مدیریتی ایــن برنامه ها جذابیت الزم برای ســرمایه گذاران تجاری را 

دارا می باشند ]1[.
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��نمودار�5:   ��توسعه�حمایت�از�کشاورزی�در�روسیه��
نکته:�*سهم انتقال های دارای بیشترین اثر تحریفی از کل انتقال های ناخالص به تولیدکنندگان

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-    : منبع 
#nent/ed982f42-en

�تولیدکننده�در�روسیه�در�سال�های2019-2020  ��نمودار�6:     �محرک�های�ایجاد�تغییر�در�شاخص�حمایت�از
نکتــه:�در صــورت منفــی بــودن شــکاف قیمتی براســاس قیمت های ســال جاری یا ســال گذشــته محصول، 

تغییرات قیمت داخلی و مرزی محاسبه نمی شوند.
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع :  

#nent/ed982f42-en
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���نمودار�7:   ���انتقال�های�تک�محصولیSCT(1(�در�روسیه�در�سال�های�2018-2020 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-    : منبع 

#nent/ed982f42-en

��جدول�6:    ��شاخص�های�برآورد�حمایت�از�کشاورزی�در�روسیه��

برحسب میلیون دالر

 سال   2020201820192020-20022018-2000شاخص ها

ارزش کل محصوالت )اندازه گیری شده در 
2543677750737078016279380سر مزرعه(

سهم حمایت از قیمت بازاری محصوالت 
81/777/778/277/377/7از ارزش کل آن )برحسب درصد(

3014375832744737839374628ارزش کل مصرف )در سر مرزعه(

19687341889275995531برآورد حمایت از تولیدکننده

9673737522438012188حمایت براساس میزان تولید محصول

7703583505236272071حمایت از قیمت بازاری*

1.  Single Commodity Transfers
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برحسب میلیون دالر

 سال   2020201820192020-20022018-2000شاخص ها

20175150681643004332حمایت از قیمت بازاری مثبت

2260-674-1764-1566-1247-حمایت از قیمت بازاری منفی

198154172174116پرداخت های مبتنی بر میزان تولید

پرداخت های مبتنی بر مقدار مصرف 
7192258234324711959نهاده ها

پرداخت های مبتنی بر مقدار مصرف 
359479565476395نهاده های متغیر

پرداخت های مبتنی بر مقدار مصرف 
00000نهاده های متغیر و محدود

پرداخت های مبتنی بر تشکیل سرمایه 
3181709170019051523ثابت

پرداخت های مبتنی بر تشکیل سرمایه 
00000ثابت با نهاده های محدود

4270788942پرداخت های مبتنی بر خدمات در مزرعه

پرداخت های مبتنی بر خدمات در مزرعه با 
00000نهاده های محدود

پرداخت های مبتنی بر وضعیت موجوِد 
سطح زیرکشت، تعداد دام ها، دریافتی ها و 

درآمد، به شرط استمرار تولید
051573275260

040396714پرداخت های مبتنی بر دریافتی ها/درآمد 

پرداخت های مبتنی بر سطح زیرکشت/ 
047569368546تعداد دام ها



  مروری بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی روسیه  

82

برحسب میلیون دالر

 سال   2020201820192020-20022018-2000شاخص ها

پرداخت های مبتنی بر سطح زیرکشت/ 
00000تعداد دام ها با نهاده های محدود

پرداخت های مبتنی بر وضعیت قبلی 
یا ثابت سطح زیرکشت، تعداد دام ها، 

دریافتی ها و درآمد، به شرط استمرار تولید
00000

پرداخت های مبتنی بر وضعیت قبلی یا ثابت 
سطح زیرکشت، تعداد دام ها، دریافتی ها و 

غ از شرط استمرار تولید درآمد، فار
00000

خ  متغیر براســاس  پرداخت ها با نر
وضعیت قبلی یا ثابت ســطح زیرکشت، 

غ از  تعــداد دام ها، دریافتی ها و درآمد، فار
شرط استمرار تولید

00000

خ  متغیر براســاس  پرداخت ها با نر
وضعیت قبلی یا ثابت ســطح زیرکشت، 

غ از  تعــداد دام ها، دریافتی ها و درآمد، فار
شرط اســتمرار تولید، در صورت عدم تولید 

کاالهای منع شده1

00000

خ ثابت براســاس وضعیت  پرداخت ها با نر
قبلی یا ثابت ســطح زیرکشت، تعداد 

غ از شــرط  دام ها، دریافتی ها و درآمد، فار
تولید استمرار 

00000

خ ثابت براســاس وضعیت  پرداخت ها با نر
قبلی یا ثابت ســطح زیرکشت، تعداد 

غ از شــرط  دام ها، دریافتی ها و درآمد، فار
اســتمرار تولید، در صورت عدم تولید 

کاالهای منع شده

00000

1.  With Commodity Exceptions
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برحسب میلیون دالر

 سال   2020201820192020-20022018-2000شاخص ها

پرداخت های مبتنی بر معیارهای 
00000غیرکاالیی

پرداخت های مبتنی بر کنار گذاری 
00000بلندمدت منابع1

پرداخت های مبتنی بر ستانده خاص 
00000غیرکاالیی

پرداخت های مبتنی بر سایر معیارهای 
00000غیرکاالیی

2828315925761324سایر پرداخت ها )پرداخت های متفرقه(

7/58/911/596/7برآورد درصد حمایت از تولیدکننده

یب حمایت اسمیNPC(2( تولیدکننده  1/021/051/071/051/02ضر

یب کمک اسمی NAC( 3(تولیدکننده  1/081/101/131/101/07ضر

برآورد حمایت از خدمات عمومی و 
6841781189119121540زیربنایی کشاورزی

175635709632564نظام دانش و نوآوری کشاورزی

203482475521450بازرسی و کنترل

230440429491400توسعه و نگهداری زیرساخت ها

270549064بازاریابی و ترویج

1.  Long-Term Resource Retirement
2.  Nominal Protection Coefficient
3.  Nominal Assistance Coefficient
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برحسب میلیون دالر

 سال   2020201820192020-20022018-2000شاخص ها

167130720هزینه ذخیره سازی عمومی

73879410662سایر خدمات

سهم برآورد حمایت خدمات عمومی و 
یربنایی کشاورزی از برآورد حمایت کل  25/319/217/219/721/2ز

1)CSE( 3035-4084-6654-4591-1471-برآورد حمایت از مصرف  کننده

پرداخت های انتقالی از سوی 
مصرف کنند گان به تولیدکنندگان برای هر 

محصول 
-477-3657-5136-3544-2290

سایر پرداخت های انتقالی از سوی 
708-855-1283-949-661-مصرف کنندگان

پرداخت های انتقالی از سوی 
25208231218175مالیات دهندگان به مصرف کنندگان 

212-46698-193-359-هزینه تغذیه مازاد 

4/1-5/2-9-6-5/1-برآورد درصد حمایت از مصرف کننده

1/041/061/091/061/04ضریب حمایت اسمی مصرف کننده 

1/051/061/101/061/04ضریب کمک اسمی مصرف کننده 

267793301101597297246برآورد حمایت کل

پرداخت های انتقالی از سوی 
11384606642044002998مصرف کنندگان

پرداخت های انتقالی از سوی 
22015673587861844956مالیات دهندگان

1.  Consumer Support Estimate
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برحسب میلیون دالر

 سال   2020201820192020-20022018-2000شاخص ها

708-855-1283-949-661-درآمدهای بودجه

برآورد درصد حمایت به عنوان درصدی از 
0/80/60/70/60/5تولید ناخالص داخلی 

1)TBSE( 19085746596261025174برآورد حمایت بودجه ای کل

برآورد درصد حمایت بودجه ای کل 
0/60/40/40/40/4به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی 

تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی 
)2000-2002 =100(100627619643619

) خ ارز )پول ملی به ازای هر دالر 29/5666/6162/8164/7172/32نر

*  خالــص مالیــات تولیدکننــده و هزینــه تغذیه اضافی؛ کاالهای مشــمول حمایت از قیمت بازاری در روســیه 
: گندم، ذرت، چاودار، جو، جو دوســر، آفتابگردان، شــکر، ســیب زمینی، شــیر، گوشت گاو و گوساله،  عبارتند از

غ.  غ و تخم مر مر
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع : 

 #nent/ed982f42-en

به منظور مقایسه بین شاخص های برآورد حمایت از کشاورزی در روسیه و شاخص های 

برآورد حمایت از کشاورزی در مجموعه ای از کشورها که سازمان همکاری های اقتصادی و 

، کشورهای  توسعه)OECD(  به بررسی آنها پرداخته و شامل 38 کشور عضو سازمان مذکور

اتحادیــه اروپــا غیر عضو در ســازمان OECD و کشــورهای تحِت عنــوان اقتصادهای نوظهور 

شــامل آرژانتیــن، برزیــل، چیــن، کلمبیا، کاســتاریکا، هنــد، اندونــزی، قزاقســتان، فیلیپین، 

روسیه، آفریقای جنوبی، اکراین و ویتنام هستند، جدول 7 ارائه می گردد که البته آمار آن تا 

سال 2019 در دسترس بوده است.

1.  Total Budgetary Support Estimate
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���جدول�7:    �کلیه�کشورها-�شاخص�های�برآورد�حمایت�از�کشاورزی��
برحسب میلیون دالر

 سال   2019201720182019-20022017-2000شاخص ها

ارزش کل محصوالت )اندازه گیری 
11957663571747350313135615213650590شده در سر مزرعه(

سهم حمایت قیمتی محصوالت 
72/47574/675/574/9از ارزش کل آن )بر حسب درصد(

11806193348913326084733444893441404ارزش کل مصرف )در سر مرزعه(

241131446424466296437050435925برآورد حمایت از تولیدکننده 

حمایت بر اساس میزان تولید 
142998205118234050197478183824محصول

127629193372224987180648174481حمایت قیمتی بازار

151850282785296708277512274136حمایت قیمتی مثبت

99655-96864-71720-89413-24221-حمایت قیمتی منفی

15369117469063168309344پرداخت ها بر اساس میزان تولید

پرداخت ها بر اساس مقدار 
3684392425921989402791051مصرف نهاده ها

پرداخت ها بر اساس مقدار 
1949151908509715227652476مصرف نهاده های متغیر

پرداخت ها بر اساس مصرف 
3421807241916041398نهاده های متغیر و محدود

پرداخت ها بر اساس تشکیل 
954529784301013111828133سرمایه ثابت
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برحسب میلیون دالر

 سال   2019201720182019-20022017-2000شاخص ها

پرداخت ها بر اساس تشکیل 
6304071442842673520سرمایه ثابت با نهاده های محدود

پرداخت ها بر اساس خدمات در 
780710734111261063410441مزرعه

پرداخت ها بر اساس خدمات در 
9671577151516231593مزرعه با نهاده های محدود

پرداخت ها بر اساس وضعیت 
موجوِد سطح زیر کشت، تعداد 

دام ها، دریافتی ها و درآمد، به 
شرط استمرار تولید

4332978427730177565986603

پرداخت ها براساس دریافتی ها/
39866126575365156109درآمد 

پرداخت ها بر اساس سطح زیر 
3934372301672646914480494کشت/ تعداد دام ها

پرداخت ها بر اساس سطح زیر 
کشت/ تعداد دام ها با نهاده های 

محدود
1803239640336393618049101

پرداخت ها بر اساس وضعیت 
گذشته یا ثابت سطح زیر کشت، 
تعداد دام ها، دریافتی ها و درآمد، 

به شرط استمرار تولید

712277201724472367

پرداخت ها بر اساس وضعیت 
گذشته یا ثابت سطح زیر کشت، 
تعداد دام ها، دریافتی ها و درآمد، 

غ از شرط استمرار تولید فار

1409161418581696003866048
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برحسب میلیون دالر

 سال   2019201720182019-20022017-2000شاخص ها

خ  متغیر بر  پرداخت ها با نر
اساس وضعیت گذشته یا ثابت 

سطح زیر کشت، تعداد دام ها، 
غ از شرط  دریافتی ها و درآمد، فار

استمرار تولید

43183495364030213826

خ  متغیر بر  پرداخت ها با نر
اساس وضعیت گذشته یا ثابت 

سطح زیر کشت، تعداد دام ها، 
غ از شرط  دریافتی ها و درآمد، فار

استمرار تولید، در صورت عدم 
تولید کاالهای منع شده1

40793346348628643689

خ ثابت بر  پرداخت ها با نر
اساس وضعیت گذشته یا ثابت 

سطح زیر کشت، تعداد دام ها، 
غ از شرط  دریافتی ها و درآمد، فار

استمرار تولید

977357923545295701762223

خ ثابت بر  پرداخت ها با نر
اساس وضعیت گذشته یا ثابت 

سطح زیر کشت، تعداد دام ها، 
غ از شرط  دریافتی ها و درآمد، فار

استمرار تولید، در صورت عدم 
تولید کاالهای منع شده

60812539257425102532

پرداخت ها بر اساس معیارهای 
36645333582654664707غیرکاالیی

پرداخت ها بر اساس کنار گذاری 
33583876453039403157بلندمدت منابع2

1.  With Commodity Exceptions
2.  Based on Long-Term Resource Retirement
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برحسب میلیون دالر

 سال   2019201720182019-20022017-2000شاخص ها

پرداخت ها بر اساس ستانده 
2371389122514511491خاص غیرکاالیی

پرداخت ها بر اساس سایر 
6969717560معیارهای غیرکاالیی

سایر پرداخت ها )پرداخت های 
1361426101919341324متفرقه(

درصد برآورد حمایت از 
18/411/712/511/411/1تولیدکننده 

یب حمایت اسمی  ضر
1/141/061/071/061/06تولیدکننده 

یب کمک اسمی تولیدکننده  1/231/131/141/131/13ضر

برآورد حمایت از خدمات عمومی 
یربنایی کشاورزی 55290106416108179107205103865و ز

1099626219264372642825790نظام دانش و نوآوری کشاورزی

27197550745578227373بازرسی و کنترل

2335444681447344594543364توسعه و نگهداری زیرساخت ها

56025319528552095463بازاریابی و ترویج

1014420544223261950319802هزینه ذخیره سازی عمومی

24752104194122982073سایر خدمات

سهم برآورد حمایت خدمات 
عمومی کشاورزی از برآورد 

حمایت کل 
1717/216/817/617/3
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برحسب میلیون دالر

 سال   2019201720182019-20022017-2000شاخص ها

برآورد حمایت از مصرف کنندگان 
169515-159485-191073-173358-120358-محصوالت کشاورزی 

پرداخت های انتقالی از سوی 
مصرف کنند گان به تولیدکنندگان 

برای هر محصول
-128519-201147-226362-191993-185084

سایر پرداخت های انتقالی از 
55126-44413-43708-47749-21823-سوی مصرف کنندگان

پرداخت های انتقالی از 
سوی مالیات دهندگان به 

مصرف کنندگان
2831565974697626653261628

هزینه خوراک مازاد برای تولید 
166995639234103889067محصوالت دامی

درصد برآورد حمایت از 
مصرف کنند گان محصوالت 

کشاورزی 
-10/4-5/3-6-4/9-5

ضریب حمایت اسمی 
1/151/081/091/081/08مصرف کننده 

1/121/061/061/051/05ضریب کمک اسمی مصرف کننده

324737618814644237610787601419برآورد حمایت کل

پرداخت های انتقالی از سوی 
150342248895270070236406240211مصرف کنندگان

پرداخت های انتقالی از سوی 
196218417668417876418794416336مالیات دهندگان
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برحسب میلیون دالر

 سال   2019201720182019-20022017-2000شاخص ها

55126-44413-43708-47749-21823-درآمدهای بودجه ای

درصد برآورد حمایت کل 
به عنوان درصدی از تولید 

ناخالص داخلی
10/80/90/80/8

197108425442419250430139426938برآورد حمایت بودجه ای کل 

درصد برآورد حمایت بودجه ای 
کل به عنوان درصدی از تولید 

ناخالص داخلی
0/60/60/60/60/6

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/928181a8-en/1/3/2/1/index.html?itemId=/content/pub-
lication/928181a8-en&_csp_=2101acf3044857a6975685747086cf09&itemIGO=oecd&itemCon-
tentType=book#section-d1e1480
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10. نظام مقرراتی در ارتباط با بهداشت و بهداشت گیاهی در روسیه

اگرچه روسیه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا متعهد 

بــه رعایــت مقــررات بهداشــتی موردنظــر ایــن دو ســازمان شده اســت، امــا در عمــل هنــوز 

نتوانسته است به طور کامل شرایط این سازمان ها را عملی نماید. درواقع، دو سازمان ناظر 

بر مقررات مربوط به بهداشت و بهداشت گیاهی روسیه یعنی سازمان نظارت بر بهداشت 

گیاهــی و دامپزشــکی روســیه یــا روســل خوزنادزور و ســازمان فــدرال نظــارت بــر حفاظت از 

حقــوق مصرف کننــدگان و ســالمت انســانی یــا Rospotrebnadzor 1  همچنــان به عنــوان 

نهادهای اصلی در زمینه تطبیق محصوالت کشــاورزی روســیه با اســتانداردهای بهداشتی 

داخلی و بین المللی فعالیت دارند و بر واردات محصوالت غذایی به طور کامل نظارت دارند 

که همین امر موجب بروز عدم شفافیت و بروکراسی در واردات محصوالت کشاورزی این 

کشــور شده اســت. به طور کلی، ســازمان نظارت بر بهداشــت گیاهی و دامپزشــکی روســیه 

یــا روســل خوزنادزور تنهــا نهاد تأییدکننده محصــوالت مبتنی بر فناوری زیســتی در بخش 

خوراک دام اســت و ســازمان فدرال نظارت بر حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و سالمت 

انسانی یا Rospotrebnadzor  نهاد متناظر آن در بخش مواد غذایی است. 

عــدم شــفافیت حقوقــی در ارتبــاط بــا مقــررات مربــوط بــه پــرورش گیاهــان و حیوانــات 

تراریختــه )مهندســی ژنتیــک( نیــز باعث بروز مشــکالت متعــدد در روند تولیــد و واردات و 

صــادرات محصوالت کشــاورزی روســیه شده اســت. در ارتباط با ثبت محصــوالت تراریخته 

می توان گفت که مقررات مربوط به ثبت خوراک دام از مقررات ثبت مواد غذایی )انســانی( 

ســخت  تر اســت و در حــال حاضر هیــچ اصول شــفافی در مــورد ثبت محصــوالت تراریخته 

1.  Federal Service for the Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare
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)دارای بیــش از یــک تغییــر ژنتیــک( در روســیه وجــود نــدارد و درنتیجــه، ثبــت آن هــا عمــال 

غیرممکــن اســت. بنابرایــن، تولیــد محصــوالت تراریخته در روســیه امکان پذیر نیســت و 

واردات این گونه محصوالت هم به دلیل عدم شفافیت حقوقی مقدور نیست.

از اســتانداردهای میکروبــی و ســموم بســیار  بــا بســیاری  ارتبــاط  قوانیــن روســیه در 

ســخت گیرانه تر از مقــررات بین المللــی اســت. به عنــوان مثــال، در مــورد شــاخص وجــود 

میکروب های سالمونال و ایی کوالی1 در گوشت خام، روسیه فقط نمره صفر را می پذیرد که 

برخالف معیارهای پذیرفته شــده بین المللی است. معیارهای روسیه در ارتباط با شاخص 

ام آر ال2 یــا حداکثــر باقی مانده )ســم( مجاز در محصوالت کشــاورزی نیز بســیار ســخت تر از 

سازمان تجارت جهانی است. به عنوان مثال، ام آر ال مجاز روسیه برای سم راکتوپامین3 در 

محصوالت گوشــتی صفر اســت که برخالف استاندارد بین المللی 10 در هر 1 میلیارد بخش 

است ]2[.

1.  Salmonella and E. coli
2.  MRL )Maximum Residual Level(
3.  Ractopamine
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یســت  بوم واردات و صادرات محصوالت کشــاورزی و امنیت  11.  ز
غذایی در روسیه

همانطور که قبال گفته شــد، اهداف سیاســتی روســیه از ســال 2013 تاکنون بر افزایش 

خودکفایــی و جایگزینی واردات متمرکز اســت. در همین راســتا، همزمــان با اخذ مالیات بر 

صــادرات محصــوالت زراعــی رقابتی )نظیر غــالت و دانه هــای  روغنی(، دولت سیاســت های 

مبنی بر افزایش ظرفیت صادراتی محصوالت دامی را نیز اجرا کرده است ]1[. 

در اینجــا بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه تنهــا در صورتــی واردات محصوالت کشــاورزی در 

روسیه مجاز است که کشور مبدا معیارهای موردنظر آن را تضمین نماید و همین امر موجب 

محدودیت در واردات بســیاری از محصوالت کشــاورزی شده اســت. البته، این سیاســت در 

راستای سیاست خودکفایی و امنیت غذایی روسیه و به منظور مقابله با تحریم های غذایی 

آمریــکا اجــرا شده اســت ]2[. دولــت روســیه همچنیــن در 21 نوامبــر 2020 بــا صــدور حکمی به 

شماره 2054، ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی از کشورهایی که به اعمال تحریم های 

اقتصادی علیه روسیه مبادرت ورزیدند را تا پایان سال 2021 تمدید کرده است.

گیاهــی  بهداشــت  و  دامپزشــکی  دالیــل  بــه  بنــا  روســل خوزنادزور  این هــا،  بــر  عــالوه 

بــه  می تــوان  نمونــه  به عنــوان  کــه  کرده اســت  اعمــال  واردات  مــورد  در  ممنوعیت هایــی 

غ از هلنــد به دلیــل شــیوع آنفوالنــزای  ممنوعیــت واردات پرنــدگان زنــده، طیــور و تخم مــر

مرغی از نوامبر 2020، گوجه فرنگی و ســیب از آذربایجان، گوجه فرنگی از ارمنســتان و تمامی 

ســبزیجات از برخی مناطق ترکیه از دســامبر 2020 اشاره کرد. البته این ممنوعیت ها تا پایان 

ســال 2020 تا حدی برداشــته  شده اســت. به عنوان مثال، روســیه محدودیت های مربوط به 

واردات ماهی زنده از چین را در فوریه 2021 لغو کرده است و به طور مشابه، محدودیت های 

مربوط به صادرات گوشت گاو از دو شرکت تولیدکننده روسی و شیر خشک از ده شرکت 
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تولیدکننــده روســی را آزاد ساخته اســت. الزم به ذکر اســت که مذاکرات مربــوط به افزایش 

صادرات این محصوالت به چین همچنان ادامه دارد. 

، تأکید دولت روســیه بر حمایت از صادرات محصوالت کشــاورزی بیش  در حال حاضر

از پیش مشــهود اســت و بخــش صادرات کشــاورزی بر توســعه زیرســاخت های الزم برای 

صادرات، تســهیل دسترســی به بازارهای خارجی ازطریق بهبود بهداشــت گیاهی و تثبیت 

ج از کشــور متمرکز اســت. با این حال، حجــم حمایت مالی از  موقعیــت محصــوالت در خار

( در  صــادرات در ســال 2020 اندکــی کاهــش یافتــه و از 37/1 میلیــارد روبل )معــادل 0/5 دالر

( در سال 2020 رسیده است.  سال 2019 به 33/8 میلیارد روبل )معادل 0/45 دالر

الزم بــه ذکــر اســت کــه زیرســاخت های صــادرات مربــوط بــه بخش کشــاورزی عــالوه بر 

حمایت هــای مالــی مســتقیم دولــت، مشــمول کمک هــای مالــی غیرمســتقیم دولــت نیز 

، بودجه الزم بــرای برخی خدمات عمومِی مرتبــط با صادرات در  می باشــند. بــه بیــان دقیق تر

بخش کشاورزی نظیر ساده سازی رویه های گمرکی و تشریفات مرزی، خدمات دامپزشکی 

و گیاه پزشــکی، پشــتیبانی اطالعــات، حمایــت از ترویــج و دسترســی بــه بازار و غیره توســط 

دولت تأمین می شــود. از دیگر اقدامات دولت در راستای افزایش حجم صادرات می توان 

به تخصیص وام های امتیازی1 به آن دسته از سازمان هایی اشاره نمود که توافق نامه های 

متعددی با وزارت کشاورزی به منظور افزایش رقابت پذیری منعقد کرده اند ]1[.

از سال 2015 که روسیه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملحق شده است، دولت بسیاری از 

مقررات مربوط به تعرفه های گمرکی برای محصوالت مختلف ازجمله محصوالت کشاورزی 

را همســو با مقررات این اتحادیه تدوین کرده اســت و بدین ترتیب، روســیه بخش بزرگی از 

تعهدات خود به ســازمان تجارت جهانی را محقق ساخته اســت. البته به دلیل تحریم های 

1.  Concessional Loans
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اقتصــادی آمریــکا و اقدامــات مقابله ای روســیه در برابر ایــن تحریم ها، تجــارت بین المللی 

روســیه به ویژه با آمریکا در برخی اقالم کشــاورزی )به عنوان مثال، گوشــت قرمز و ســفید، 

ماهــی، برخــی از انــواع میوه هــا و ســبزیجات، دام زنده، آجیل خــام، سوســیس و تعدادی از 

محصوالت جانبی کشاورزی( محدود شده است.

همان طــور که پیش از این نیز اشــاره شــد، روســیه برخــالف تعهدات خود به ســازمان 

تجــارت جهانــی مبنــی بر عــدم تخصیــص یارانه به اقــالم صادراتــی، یارانه های جدیــدی برای 

حمل ونقــل برخــی اقــالم در ســال 2017 اعــالم کرده اســت که از نظر ســازمان تجــارت جهانی 

مصــداق یارانــه صادرات هســتند: الــف( تعرفه یارانــه ای برای حمل ونقل ریلــی غالت؛ و ب( 

پرداخــت بخشــی از هزینه هــای حمل  و نقــل زمینــی محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی. 

عالوه بر این، روسیه در موارد زیر نیز تعرفه های گمرگی صادرات اعمال کرده است: 

دو نمونــه HS Code 1 بــرای ماهــی تــن )برخــالف تعهــد روســیه مبنــی بر حــذف همه    

عوارض گمرکی ماهی ظرف 4 سال از زمان عضویت در سازمان تجارت جهانی(؛ 

گنــدم )اگرچــه در ابتــدا عــوارض آن بــه تدریــج تــا ســال 2016 به صفر رســید، امــا اخیرا    

روسیه تعرفه عوارض گمرگی گندم را از صفر باالتر برده است(؛ و

دانه آفتاب گردان، دانه کلزا و برخی انواع پوست خام حیوانات )تعرفه های گمرکی کنونی    

روســیه در مــورد انواع پوســت بیشــتر از مقادیــر مجاز در ســازمان تجارت جهانی اســت(.

همچنیــن، روســیه به منظــور حمایــت از صنعــت فــرآوری پوســت )چــرم(، از ســال 2014 

تاکنون صادرات پوســت خام را به صورت دوره های موقت ممنوع اعالم کرده است که این 

امر موجب بروز وقفه در روند صادرات این محصول شــده و درنتیجه مشــکالت متعددی 

برای صادرکنندگان دربردارد ]2[.

1.  سیستم هماهنگ بین المللی رمزگذاری محصوالت در تجارت
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، جو و ذرت به کشورهای غیرعضو  دولت همچنین برای صادرات گندم و مزلین، چاودار

اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از اول آوریــل تا 30 ژوئن 2020 ســهمیه ای معــادل 7 میلیون تن 

تعییــن کــرد کــه بــا توجه به این که بیــش از 80 درصــد از تولید و حــدود 79 درصد از مصرف 

غالت در اتحادیه اقتصادی اوراســیا مربوط به روســیه می باشــد، این ســهمیه بندی به طور 

قابل توجهی بازارهای روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحِت تأثیر قرار 

داده اســت. از آنجــا کــه کل ســهمیه 7 میلیــون تنی تــا 26 آوریل مصرف شــده بود، روســیه 

، جو و ذرت   تعرفه ســهمیه ای معادل 17/5 میلیون تن برای صادرات گندم، چاودار
ً
مجددا

از 15 فوریــه تــا 30 ژوئــن 2021 در نظــر گرفــت. برایــن اســاس چنانچــه صادرات غــالت باالتر از 

سهمیه موردنظر باشد، به میزان 50 درصد از ارزش گمرکی محصوالت صادر شده )حداقل 

100 یورو به ازای هر تن( عوارض اخذ می شود.

با اینکه صادرات سویا در سال 2020 مشمول عوارض گمرکی نبوده است، اما از 15 فوریه 

تــا 30 ژوئــن 2021، عوارض 30 درصدی )حداقل 165 یورو به ازای هر تن( بر صادرات آن اعمال 

گوســت 2022 تمدید شده اســت  شده اســت. به همیــن ترتیــب، عوارض صادرات کلزا تا 31 آ

گوســت 2022، عوارض 50  و بــر صــادرات دانه هــای آفتابگــردان نیــز از اول جوالی 2021 تــا 31 آ

درصــدی )حداقل 320 دالر بــه ازای هر 1000 کیلوگرم( اعمال خواهد شــد. همچنین، عوارض 

گوســت 2022  صادرات 70 درصدی شــناور برای روغن آفتابگردان از اول ســپتامبر 2021 تا 31 آ

در نظر گرفته شده اســت. شایان ذکر است هزینه  براساس مابه التفاوت قیمت پایه1 )1000 

دالر بــه ازای هــر تــن( و قیمت شــاخص2 )میانگین حســابی قیمت های بــازار در یک ماه( با 

اعمال ضریب تصحیح3 )50 دالر به ازای هر تن( محاسبه می شود.

1.  Base Price
2.  Indicative Price
3.  Correction Factor
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در راســتای توســعه بــازار و رفع موانع تجــاری نیز روســل خوزنادزور چندیــن توافق نامه 

رونــد صــادرات محصــوالت دامــی منعقــد  گواهینامــه به منظــور تســهیل  جهــت صــدور 

کرده است و در سال 2020، مجوز صادرات 38 نوع محصول دامی به 24 کشور جهان را صادر 

کرده اســت. ســازمان دامپزشکی روسیه نیز گواهی بهداشــت برای صادرات طیف وسیعی 

، لبنان و ایران را صادر کرده است. هیئت کمیسیون  از محصوالت دامی به ویتنام، الجزایر

اقتصــادی اوراســیا )EEC( 1 در هفتــم ژوئن 2020 به منظور تســهیل روند صادرات محصوالت 

دامی روسیه نسبت به اصالح  سه فصل از الزامات متداول دامپزشکی2 و فرم های مربوط 

به گواهی های دامپزشــکی اقدام کرده اســت که طی مصوبه شماره 607 کمیسیون اتحادیه 

گمرکــی3 در تاریــخ 7 آوریــل 2011 تصویــب شــده بودند. به عــالوه، روســل خوزنادزور ســامانه 

صــدور گواهــی الکترونیکــی دامپزشــکی )ECert(4 را در ســال 2020 راه انــدازی کرده اســت کــه 

دارای یک پایگاه داده یکپارچه برای کلیه محصوالت صادراتی است  ]1[.

روســیه بزرگ تریــن صادرکننــده گندم و جــو، چهارمین صادرکننده تخمــه آفتابگردان و 

پنجمیــن صادرکننــده روغــن آفتابگــردان در جهان اســت. این کشــور جزء پنــج واردکننده 

اصلــی گوشــت گاو بــه  شــمار می آیــد. ســهم قابل توجهــی از کل واردات روســیه مربــوط بــه 

محصــوالت غذایــی کشــاورزی هســتند کــه البتــه رونــد نزولــی نشــان می دهنــد. به همیــن 

ترتیب، محصوالت غذایی کشاورزی سهم کمتری از صادرات را دربرمی گیرند که البته روند 

افزایشــی نشــان می دهند. تراز تجاری مــواد غذایی از ابتدای ســال 2010 به طور قابل توجهی 

کاهش یافته و در سال های اخیر تثبیت شده است. واردات محصوالت کشاورزی روسیه 

با هدف تأمین مواد غذایی مصرفی داخل کشــور در قالب محصوالت اولیه و فرآوری شــده 

1.  Board of the Eurasian Economic Commission
2.  Common Veterinary Requirements
3.  Customs Union Commission
4.  Electronic Veterinary Certification System

صــورت می گیــرد. صــادرات محصــوالت کشــاورزی روســیه نیــز عمدتــا توســط شــرکت های 

ج از کشور صورت می گیرد. فرآوری محصوالت کشاورزی در خار

��نمودار�8:   ��تجارت�محصوالت�کشاورزی��
نکته: به دلیل گرد کردن اعداد ممکن است اعداد به صد نرسند.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع : 
nent/ed982f42-en

به طور کلی، مطابق پیش بینی وزارت کشاورزی ایاالت متحده، میزان تولید اقالم اصلی 

غــالت شــامل گنــدم، جو و ذرت در روســیه از میزان به ترتیــب 76، 18 و 13 میلیون تن بین 

ســال های 2016 و 2018 به طور متوســط به 80، 20 و 14 میلیون تن تا ســال 2028 خواهد رســید 

و درنتیجــه، صــادرات این اقالم نیز با رشــد نســبی بــه 37، 6/7 و 5/8 میلیون تن در ســال 

خواهــد رســید )در مقابــل 35، 4/4 و 4/7 میلیــون تــن در ســال های 2016 تــا 2018(.  البتــه 

پیش بینی وضعیت واردات محصوالت کشاورزی به این سهولت نخواهد بود، زیرا از طرفی 

طبق محاسبات صندوق بین المللی پول )IMF(1، تولید ناخالص داخلی روسیه از سال 2020 

تا سال 2024 رشد 1/9 درصدی خواهد داشت که به معنی افزایش درآمد مصرف کنندگان و 

، با توجه به سیاست روسیه مبنی بر خودکفایی  درنتیجه افزایش تقاضاست. از طرفی دیگر

1.  International Monetary Fund 

واردات محصوالت کشاورزی



  11.  زیست بوم واردات و صادرات محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی در روسیه .

99

صــورت می گیــرد. صــادرات محصــوالت کشــاورزی روســیه نیــز عمدتــا توســط شــرکت های 

ج از کشور صورت می گیرد. فرآوری محصوالت کشاورزی در خار

��نمودار�8:   ��تجارت�محصوالت�کشاورزی��
نکته: به دلیل گرد کردن اعداد ممکن است اعداد به صد نرسند.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ed982f42-en/index.html?itemId=/content/compo-  منبع : 
nent/ed982f42-en

به طور کلی، مطابق پیش بینی وزارت کشاورزی ایاالت متحده، میزان تولید اقالم اصلی 

غــالت شــامل گنــدم، جو و ذرت در روســیه از میزان به ترتیــب 76، 18 و 13 میلیون تن بین 

ســال های 2016 و 2018 به طور متوســط به 80، 20 و 14 میلیون تن تا ســال 2028 خواهد رســید 

و درنتیجــه، صــادرات این اقالم نیز با رشــد نســبی بــه 37، 6/7 و 5/8 میلیون تن در ســال 

خواهــد رســید )در مقابــل 35، 4/4 و 4/7 میلیــون تــن در ســال های 2016 تــا 2018(.  البتــه 

پیش بینی وضعیت واردات محصوالت کشاورزی به این سهولت نخواهد بود، زیرا از طرفی 

طبق محاسبات صندوق بین المللی پول )IMF(1، تولید ناخالص داخلی روسیه از سال 2020 

تا سال 2024 رشد 1/9 درصدی خواهد داشت که به معنی افزایش درآمد مصرف کنندگان و 

، با توجه به سیاست روسیه مبنی بر خودکفایی  درنتیجه افزایش تقاضاست. از طرفی دیگر

1.  International Monetary Fund 

واردات محصوالت کشاورزی
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تــی نیز ادامه خواهد  در زمینــه محصــوالت کشــاورزی اعم از زراعی و دامی که در ســال های آ

داشــت، افزایــش تولیــد محصــوالت بــه معنــی کاهــش حجــم واردات نیــز می تواند باشــد. 

روســیه درواقــع در راســتای سیاســت حمایــت از تولیــد داخلــی، محدودیت های بســیاری 

در زمینــه واردات محصــوالت کشــاورزی به ویــژه گوشــت و فرآورده هــای گوشــتی اعمــال 

کرده است. بنابراین، انتظار می رود در طول دهه آینده صادرات محصوالت کشاورزی روند 

صعــودی )نمودار 9( و واردات محصوالت کشــاورزی مســیر عکس را تجربــه نماید. البته با 

توجــه بــه شــرایط آب و هوایی متغیر روســیه که در برخی ســال ها باعث کاهــش قابل توجه 

حجــم محصــوالت زراعــی می شــود، بــه نظــر می رســد روســیه بیشــتر بــر توســعه صــادرات 

محصــوالت دامــی و افزایــش حجم تولیــد محصوالت زراعــی به منظور کاهــش واردات این 

، دولت صادرات محصوالت زراعی اساســی را در  محصوالت متمرکز اســت. به بیان دقیق تر

برخی ســال ها به دلیل شــرایط بد برداشــت محصول بــه طور کامل ممنوع اعــالم می کند تا 

بدین ترتیب بتواند اهداف موردنظر در سیاست امنیت غذایی کشور را محقق سازد ]10[. 

��نمــودار�9:   ��پیش�بینــی�ارزش�صادرات�محصوالت�کشــاورزی�و�مواد�غذایی�روســیه�بین�ســال�های��2019و�2024 
��.]11[�) )برحسب�نوع،�میلیون�دالر
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ســطح تعامالت تجاری ایران و روســیه : روســیه بزرگ ترین شــریک تجاری ایران در بین    

کشورهای منطقه اوراسیاست به طوری که 75 درصد کل تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. تجــارت دو کشــور در ســال های اخیــر روند افزایشــی 

داشته اســت و ارزش صــادرات کاال از روســیه بــه ایران در ســال 2020 افزایــش یافته و به 

رقم تقریبی 1/4 میلیارد دالر رسیده است. در بخش واردات نیز تجارت دو کشور شاهد 

افزایش بوده است به طوری که بین سال های 2019 تا 2020 میزان واردات روسیه از ایران 

400 میلیــون دالر افزایــش داشته اســت1. امــا ایران هنوز در بین 20 شــریک تجاری اصلی 

روســیه قــرار نــدارد و میــزان تجــارت ایران با روســیه از دیگر شــرکای این کشــور به ویژه 

کشورهای همسایه مانند ترکیه بسیار کمتر است. 

��) ��نمودار 10:   ���ارزش�تجارت�کاال�بین�ایران�و�روسیه�از�سال��2005تا�سال��2020)میلیون�دالر
https://www.statista.com/statistics/1025404/russia-value-of-trade-in-goods-with-iran    : منبع

1.  https://www.statista.com/statistics/1025404/russia-value-of-trade-in-goods-with-iran
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��جدول�8:   ��صادرات�محصوالت�کشاورزی�و�دامی�به�روسیه�)2018(   )پایگاه�داده��COMTRADEسازمان�ملل(��

(محصول ارزش )میلیون دالر

119/88انواع میوه و خشکبار

چ های خوراکی 67/73انواع سبزیجات و قار

) 15/58محصوالت فرآوری شده )میوه/سبزی/خشکبار

غ 6/15لبنیات، عسل، تخم مر

https://tradingeconomics.com/iran/exports/russia   : منبع

��جدول�9:    �واردات�محصوالت�کشاورزی�و�دامی�از�روسیه�)2018(   )پایگاه�داده��COMTRADEسازمان�ملل(��

(محصول ارزش)میلیون دالر

345/26غالت

87/81چوب و محصوالت چوبی، زغال چوب

221/25چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی 

68/67گوشت و احشاء خوراکی

28/67کاغذ و مقوا، محصوالت خمیری، کاغذ و تخته 

چ های خوراکی  15/44انواع سبزیجات و قار

15/35دانه ها و میوه های روغنی، بذر میوه و دانه های روغنی

https://tradingeconomics.com/iran/imports/russia    : منبع



  12. چشم انداز بلندمدت علم و فناوری در بخش کشاورزی و مواد غذایی روسیه .

103

12. چشــم  انــداز بلندمــدت علم و فنــاوری در بخش کشــاورزی و 
مواد غذایی روسیه

بــا نگاهــی بــه چالش هــای جهانــی می تــوان تصویــر واضحــی از فرصت هــا و تهدیدهای 

موجــود در بخــش کشــاورزی و مــواد غذایــی روســیه ترســیم کــرد. اینکــه قانون گــذاران، 

ســازمان های علــم و فنــاوری و تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی روســیه 

بتواننــد خــود را بــا تهدیدهــا وفــق دهنــد و از فرصت هــای در حــال توســعه به طــور کارآمــد 

اســتفاده کنند، به توانایی بازیگران مختلف در زمینه شناســایی روندهای نوظهور جهانی، 

تعیین نقاط  قوت و نقاط  ضعف فعلی، چابکی در تطبیق راهبردهای توســعه ای و همکاری 

مؤثر در طیف گسترده ای از موضوعات بستگی دارد. 

بــرای این که ذینفعان بخش کشــاورزی و مــواد غذایی بتوانند توانایی بیشــتری جهت 

مشــارکت در ظرفیت ســازی مشــارکتی و آینده گرا داشته باشــند، دولت روسیه چشم انداز 

بلندمــدت علــم و فنــاوری در بخــش کشــاورزی و مــواد غذایــی را در ســال 2015 تعییــن 

کرده اســت. به طــور کلــی با توجه بــه تحوالت آتی روندهــای جهانی و ملی، نقــاط  قوت، نقاط 

 ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فعلی و گزینه های سیاستی محتمل در ارتباط با نقاط عطف 

کلیدی در سطح اقتصاد کالن، سازمانی و سیاسی می توان دو سناریوی احتمالی توسعه را 

برای دوره 2020 تا 2030 در نظر گرفت. 

ســناریوی »پیشــرفت جهانــی«1 که در آن روســیه می تواند به عنــوان تأمین کننده اصلی 

محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال، فناوری هــا و خدمــات در ســطح بین المللی عمــل نماید. 

ســناریوی »رشــد داخلی«2 که به میزان کمتری بلندپروازانه  است و دستیابی به آن آسان تر 

اســت و در این ســناریو بازار داخلی با محصوالت و فناوری های داخلی اشــباع می شود. هر 

1.  Global Breakthrough Scenario
2.  Local Growth Scenario



  مروری بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی روسیه  

104

دوی این مســیرها امکان پذیر هســتند و ممکن اســت در شــرایط خارجی یکسان و به طور 

همزمــان آغــاز شــوند. با این حــال، فاصله بین این مســیرها درطول زمــان افزایش خواهد 

یافت و باعث می شــود روند پیشــرفت از یک ســناریوی با محبوبیت کمتر به ســمت یک 

سناریوی بلندپروازانه تر بیش از پیش منبع محور باشد. 

���اینفوگراف�5:   ���سناریوهای�توسعه�علم�و�فناوری�در�بخش�کشاورزی�و�مواد�غذایی�روسیه���

در ســناریوی رشــد داخلی، قیمت های فزاینده کاالها و جایگزینی واردات ناشــی از تنزل 

ارزش پــول باعث تثبیت اقتصاد می شــود و اقتصاد به ســمت یک مــدل مبتنی بر واردات 

فناوری های پیشرفته، تجهیزات و مواد و صادرات مقیاس گسترده محصوالت کشاورزی و 

مواد غذایی سوق پیدا می کند. با توجه به سیاست های پولی و مالی انبساطی برای کمک 

خ رشد ساالنه خروجی در بخش کشاورزی و مواد غذایی  به بهبود شرایط سرمایه گذاری، نر

بــه 3 تــا 4 درصــد تــا ســال 2020 خواهد رســید. همچنیــن، میــزان و کیفیت اکثــر محصوالت 

کشــاورزی به طور مثبت و ثابتی رشــد خواهد یافت. افزایش ثابت خروجی در صنعت مواد 

خ رشد دامداری تحت تأثیر اشباع بازار داخلی کاهش خواهد  غذایی نیز موردانتظار است. نر
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یافــت و موانــع موجود برای گســترش صادرات نیز با کاهش مواجه خواهد شــد. به عالوه، 

خ دهد و یا این که تحقیق  انتظار نمی رود تغییر ساختاری قابل توجهی در بخش کشاورزی ر

و توسعه کاربردی در این بخش براساس همکاری با کسب وکارها ازسرگرفته شود )میزان 

ســرمایه گذاری غیردولتــی در زمینــه تحقیق و توســعه در بخش کشــاورزی در این ســناریو 

می توانــد به تدریــج از 17 درصــد بــه حــدود 20 درصد رشــد یابــد(. جایگزینی تدریجــی واردات 

فناوری های ســنتی و پایه  ادامه خواهد داشــت و همزمان، وابســتگی به راهکارهای به روز 

نیز وجود خواهد داشت. بازارهای کاالهای سنتی که نیازی ندارند با تغییرات صورت گرفته 

در ترجیحات مصرف کنندگان تطبیق داده شــوند، ازجمله بخش هایی هســتند که مطابق 

این سناریو رشد خواهند کرد.

در ســناریوی پیشــرفت جهانــی نیز همزمان با اصالحات صورت گرفتــه در زمینه علم و 

فناوری و سیاست های نوآوری و ایجاد محیط سازمانی مناسب و زیرساخت کارآمد نوآوری، 

بخش کشــاورزی و مواد غذایی شــاهد رشد قوی خواهد بود و تغییرات ساختاری به موقع 

خ خواهنــد داد. علــت ایــن امــر آن اســت کــه مدل هــای  و مناســبی در زنجیره هــای تولیــد ر

کســب وکاِر کارآمدتــر و فناوری هــای جدیــد امــکان تولیــد بســیار رقابتــی را فراهــم خواهند 

ساخت و هیچ مانع صادراتی از گسترش این بخش جلوگیری نخواهد کرد. به عالوه، منابع 

طبیعی )زمین های وســیع حاصلخیز و منابع آبی موجود( و کودهای تولید داخل کشــور با 

قیمــت ارزان و کیفیــت باال به طور کامل مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. رشــد بخش 

کشــاورزی و مــواد غذایــی بــه میزان 1 تا 2 درصد نســبت به ســناریوی رشــد داخلی ســرعت 

خواهــد گرفــت. انتظــار مــی رود در ارتبــاط بــا فعالیت هــای علــم و فنــاوری و نــوآوری به ویژه 

در مــواردی کــه ایــن فعالیت ها براســاس همکاری مؤثر میــان دانشــگاه و صنعت صورت 

می گیرند، تغییرات ساختاری قابل مالحظه ای پدید آیند. 
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ســهم ســرمایه گذاری بخش غیردولتی در تحقیق و توسعه حوزه کشاورزی می تواند به 

45-35 درصد برسد. شایان ذکر است جایگزینی سریع تسهیالت فرسوده تولید و اعطای 

مشــوق های مالیاتــی و ســایر مزایا با هــدف ترویج جایگزینــی واردات فناوری  پیشــرفته به 

افزایش فعالیت های نوآوری منجر می شوند. رقابت فزاینده به دلیل اشباع بازار داخلی نیز 

می تواند به رشد نوآوری کمک کند. 

عــالوه بــر بازارهــای ســنتی، تولیدکننــدگان داخلــی قــادر خواهند بــود جاویــژه  بازارهای 

ُپرســود متعددی در زمینه خدمات دانش بنیان در بخش کشــاورزی و مواد غذایی به خود 

اختصــاص دهنــد. در این میــان، راهکارهای پیشــرفته متعددی در زمینه فناوری زیســتی، 

فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات، رباتیــک، هوافضا، پاکســازی و حــذف ترکیبــات زیانبار از 

محیط زیست طبیعی و طراحی اکوسیستم ها وجود دارند )جدول 10(. 

تی�توسعه�علم�و�فناوری�در�بخش�کشاورزی�و�مواد�غذایی��� ��جدول�10:    ��حوزه�های�آ

فناوری های نوظهورفناوری های سنتی

فناوری های انتخاب سریع، رشد بذر و 
دامداری 

توالی یابی نسل جدید و سایر فناوری های زیستی 
پیشرفته 

مهندسی ژنتیک سنتی محصوالت 
، چرخشی و ارگانیککشاورزی و حیوانات فناوری های مربوط به کشاورزی پایدار

واکسن ها، آنتی بیوتیک ها و داروهای 
ضدویروس برای دامداری

فناوری های کشاورزی دقیق پیشرفته )هواپیماهای 
، رباتیک جمعی،  بدون سرنشین، شبکه های حسگر

هوش مصنوعی(

تکنیک های مدیریت یکپارچه آفات و 
آفت کش های زیستی

تجهیزات مربوط به کشاورزی شهری )سیستم های 
ع عمودی(  آبزی پروری مداربسته، مزار

تجهیزات مربوط به کنترل ایمنی  زیستی 
در سرتاسر زنجیره ارزش

فناوری های پیشرفته جهت بهره برداری از ضایعات 
ازجمله انرژی زیستی نسل بعد 
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فناوری های نوظهورفناوری های سنتی

فناوری های مربوط به کودهای ترکیبی، 
آهسته َرِهش و سفارشی سازی شده 

لجستیک کشاورزی هوشمند، نگهداری رباتیک و 
سیستم های حمل ونقل 

فناوری های پایه ای کشاورزی دقیق 
)موقعیت یابی جغرافیایی، ناوبری و 

نقشه های دیجیتال( 

فناوری های مربوط به تولید غذاهای فراسودمند و 
شخصی سازی شده 

فناوری های ساخت ماشین آالت 
کشاورزی همه منظوره 

فناوری های مربوط به تولید غذاهای مصنوعی و مبتنی بر 
مهندسی بافت 

فناوری های مربوط به فرآوری عمیق 
محصوالت کشاورزی و شیالتی* 

فناوری های زیستی پایه برای فرآوری 
مواد غذایی

نکته: »فرآوری عمیق« به تولید محصوالت با ارزش افزوده باال با استفاده از فناوری های پیشرفته اشاره دارد 
که به عنوان مثال می توان به تولید آرد از غالت و استخراج آمینواسیدها از غالت برای صنعت فناوری زیستی 

یا تولید محصوالت دارویی از موادخام مبتنی بر ماهی اشاره کرد. 

همه این عوامل امکان متنوع سازی خروجی کل و تأمین درآمد های صادراتی در بخش 

مــواد غذایــی و کشــاورزی را فراهــم می آورند. گــذار تدریجِی مبتنــی بر فنــاوری-از مدل های 

کسب وکار چرخه ای آسیب پذیر برای تولید انبوه کاالها گرفته تا مواردی که مبتنی بر ایجاد 

و صــادرات مالکیــت فکری و دانش ضمنی به روش های مختلف هســتند- به رشــد پایدار 

این بخش کمک خواهد کرد ]3[.
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13. توسعه فنی و فناورانه بخش کشاورزی و مواد غذایی در روسیه

با توجه به افزایش فزاینده تقاضای جهانی برای مواد غذایی در نتیجه  افزایش جمعیت 

و تغییرات قابل توجه در ترجیحات مصرف کنندگان، بخش کشاورزی و مواد غذایی جهانی 

به ســرعت در حال تغییر اســت. بدون تردید در بخش کشاورزی و مواد غذایی نیاز مبرمی 

بــه اصــالح و بهینه  ســازی ابعاد فناورانه، زیرســاختی و ســازمانی به منظور تضمین توســعه 

پایدار وجود دارد.

گفتنی اســت وخامت شــرایط فعلی تحتِ تأثیر مســائل زیســت محیطی متعدد ازجمله 

تخریب اکوسیســتم ها، کاهش تنوع زیســتی و فرســایش خاک و تولیدات دریایی تشــدید 

شده اســت. تغییرات آب وهوایی منجر به فشــار فزاینده بر مناطق حاصلخیز کشــاورزی و 

اقیانوس ها در سطح جهان شده است. همچنین در بلندمدت نیز خطر قابل توجهی درباره 

کمبود کود به دلیل کاهش ذخایر مواد معدنی وجود دارد. از آنجا که دانش مربوط به مواد 

شــیمیایی مورداســتفاده در کشــاورزی همگام با روند ســریع تکامل آفات پیش نمی رود، 

موضــوع کاهــش کارایــی آفت کش هــا نیــز عواقــب جــدی دربــردارد. ایــن امر جهانی شــدن 

تجارت کشاورزی و مواد غذایی را با خطر مواجه می سازد و منجر به احیای »ناسیونالیسم 

غذایی« و تشدید آسیب پذیری های اقتصادی مربوط به این تجارِت جهانی شده می شود1. 

متأســفانه موج جدید پیشــرفت های فناورانه )نظیر فناوری زیســتی، اکوسیســتم های 

مصنوعی، کشــاورزی چرخشی، کشاورزی دقیق، رباتیک، لجستیک هوشمند، و تولید غذا 

بدون استفاده از زمین ازطریق سنتز شیمیایی مستقیم مواد مغذی( در بسیاری از مناطق 

1.  منظــور از »ناسیونالیســم غذایــی« در ایــن متــن موضــع دولــت اســت کــه بــر جایگزینــی واردات و حمایــت از تولیــدات 
داخلــی در سیاســت های غــذا و تجــارت تأکیــد دارد، به نحــوی کــه هــدف اولیــه کشــور رشــد تولیــد داخلی اســت تــا اطمینان 
حاصــل شــود کــه کشــور در ارتبــاط بــا محصــوالت اصلــی بــه خودکفایــی رسیده اســت و ناگزیــر بــه واردات ایــن محصــوالت 

از بازارهــای بین المللــی نیســت.
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دنیا توســعه چندانــی نیافته اســت. کاهش ســرمایه گذاری، خصومت ورزی های سیاســی/ 

اجتماعــی/ مذهبــی با فناوری هــای بنیادین )رادیــکال( و عدم صالحیت کافی نیــروی کار را 

، نوآوری هــای فناورانه با  می تــوان به عنــوان دالیل اصلی این امر برشــمرد. بــه بیان دقیق تر

قیمت پایین تر و در عین حال با کارآیی بیشــتر و همچنین ســازوکارهای کاماًل جدید برای 

ترویــج و شناســاندن ایــن نوآوری ها ضروری اســت. مــورد دوم یعنی ترویج و شناســاندن 

نوآوری هــای فناورانه مســتلزم طراحی دوباره سیاســت های فعلی دولــت در رابطه با علم و 

فناوری، نوآوری، کارآفرینی، سازمان های صنعتی، رقابت و سرمایه گذاری می باشد. 

در اقتصــاد فعلــی که کامــاًل بین المللی ســازی شده اســت، چالش های جهانــی به منزله 

عناصر مهمی در دســتورکارهای راهبردی و ملی بخش کشــاورزی و مواد غذایی محســوب 

 توســط عوامــل داخلــی مشــخص 
ً
می شــوند، هرچنــد برخــی از اولویت هــای ملــی منحصــرا

می شوند. به طور کلی، چالش های جهانِی مؤثر بر بخش کشاورزی و مواد غذایی را می توان 

بــه گروه هــای زیســت محیطی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و ارزش شناســی )مربــوط به 

مبانــی ارزش هــای جامعــه( تقســیم بندی کرد. با این حــال، رابطه علــت و معلولی در اغلب 

این چالش ها و روندها درهم تنیده اند. 

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تفاوت روزافزون بین پویایی تقاضا 

و عرضــه مــواد غذایــی به راحتی نمی تــوان وضعیت آتی بخش کشــاورزی را پیش بینی کرد. 

بــا توجــه به »وقفــه فناوری« فعلی بیــن »انقالب ســبز1« و ظهور سیســتم های تولید آتی که 

به نظر می رســند کارآمد، چابک، مســتقل و مجزا از محیط زیســت طبیعی هســتند می توان 

خ رشد بهره وری کشاورزی درحال کاهش است2.   گفت که نر

1.  Green revolution 
2.  فناوری هــای اصلــِی دهــه 1960 )کودهــا، آفت کشــها و انتخــاب پیشــرفته( که در افزایش تولید بســیار مؤثــر بودند، به دلیل 
عــدم توانایــی در افزایــش بهــره وری کنــار گذاشــته شــدند. همزمــان، تعــداد زیادی فنــاوری جدید نیز به تدریج معرفی شــدند. 
درحــال حاضــر صرفــا محرک هــای معــدودی وجــود دارنــد که رشــد ســریع و اساســی بهــره وری در این بخــش را نوید می دهند. 
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چالش هــای بهم پیوســته زیســت محیطی- که بر بخش کشــاورزی و مــواد غذایی تأثیر 

می گذارنــد )و تاحــدی توســط آن هــا ایجــاد می شــوند( و ثبــات تأمیــن جهانــی غــذا را تهدید 

می کننــد- مشــکل جهانــی غذا را در آینده تشــدید می کننــد. همانطور که قباًل گفته شــد، از 

میــان ایــن مشــکالت می توان به تغییــرات آب وهوایی، فرســایش خاک، کاهــش بهره وری 

زیستی اقیانوس ها، کاهش تنوع زیستی، کمبود آب های زیرزمینی و آلودگی آن ها، کاهش 

کارآیــی مــواد شــیمیایی کشــاورزی به دلیــل تکامل آفــات و خطر اتمــام منابــع موادمعدنی 

خ رشد بهره وری حتی می تواند  برای کودها در بلندمدت اشاره کرد. بنابراین، روند نزولی نر

بــه کاهــش کل تولید منتهی شــود کــه عواقب ســهمگینی برای امنیت غذایی کشــورهای 

درحال توسعه در پی خواهد داشت. 

چالش هــای اقتصــادی و اجتماعــی متعــددی نیز در ایــن میان وجود دارد کــه به عنوان 

نمونــه می توان به موارد زیر اشــاره کرد: جهانی ســازی اقتصادی و بی ثباتــی بازارهای جهانی 

غــذا تحت تأثیــر کاربردهــای جدیــد و غیرغذایــِی محصــوالت کشــاورزی نظیر ســوخت های 

 زیستی؛ تضاد روبه رشد الگوهای مصرف مواد غذایی در نتیجه اختالفات درآمدی، فرهنگی 

و آموزشی؛ تغییر تقاضای نیروی کار در زمینه کشاورزی که پایداری سبک  زندگی روستایی 

را تهدید می کند؛ خطرات فزاینده زیســت ایمنی در بســتر ظهور »زیســت فناوری گاراژی«1 یا 

تالش هــای غیرحرفــه ای در حــوزه زیســت فناوری؛ و خطرات مربوط به تأمیــن غذا به صورت 

تضمینی و مستمر در کالن شهرها. 

، پیدایــش فناوری هــای پلتفــرم جدیــد )جهانــی یــا همگــرا( در پاســخ به  در حــال حاضــر

چالش هــای جهانی مشــهود اســت. کشــورهای توســعه یافته در زمینــه فناوری های نوین 

و بنیادیــن )به عنــوان مثــال، توالی یابی نســل جدید2، تولیــد مواد غذایــی مصنوعی مبتنی 

1.  Garage biotechnology
2.  Next generation sequencing 



  13. توسعه فنی و فناورانه بخش کشاورزی و مواد غذایی در روسیه .

111

، بازیافت کامل، اکوسیســتم های کشــاورزی مصنوعی و تحت ِ  کنترل زیســتی،  کتور بــر بیورآ

ع عمــودی، هــوش جمعــی رباتیــک1 و غیــره( بــه ســرعت در حــال پیشــرفت هســتند،  مــزار

درحالی که کشــورهای در حال توســعه هنوز در زمینه اتخــاذ فناوری های قبلی )محصوالت 

اصالح شده ژنتیکی ، آبیاری قطره ای و غیره( فعالیت دارند. 

فعالیت هــای علــم و فنــاوری و نــوآوری کــه بــا مدل هــای جدیــد کســب وکاِر مبتنــی بــر 

فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات محقق می شــوند، امکان کاهش چشــمگیر تلفات 

مواد غذایی و هزینه های معامالتی در بخش لجســتیک کشــاورزی و مواد غذایی را فراهم 

خواهنــد آورد. به نظــر می رســد اشــاعه فناوری هــای همگرا-ازجملــه ترکیــب محاســبات بــا 

کارآیی باال، شــبکه های دارای پهنای باند و جریان داده نزدیک به زمان واقعی از ماهواره ها 

و وسایل  نقلیه هوایی-یکی از مهم ترین محرک های این نوآوری های سازمانی هستند. 

به طور همزمان، توسعه فناوری خطرات خاصی برای کشورهای در حال توسعه دربردارد 

و باعــث ایجــاد اختــالالت مقیاس گســترده در این کشــورها می شــود. این امــر می تواند در 

طوالنی مــدت و در مقیــاس جهانــی مزایــای متعــددی دربرداشــته باشــد، امــا بــرای امنیــت 

غذایــی و ثبــات اقتصــادی کوتاه مــدت در ســطح ملی زیــان آور هســتند. به طور کلــی، تعداد 

زیادی »وایلدکارت« یا »قوی ســیاه«2 از این نوع وجود دارند که به تغییرات ســاختاری اشاره 

دارنــد کــه احتمــال وقوع کمــی دارند، امــا تأثیرات زیادی بر بخش کشــاورزی و مــواد غذایی 

برجای می گذارند. 

گســترش ارگانیســم های اصالح شــده ژنتیکی )GMOs(3 در تولید محصوالت کشاورزی 

و آبزی پروری در ســطح جهان می تواند صادرات کشــورهایی که محصوالت غیر اصالح شده 

ج کرده و بــه تراز تجــاری آن ها آســیب بزند.  ژنتیکــی تولیــد می کننــد را از حالــت رقابتــی خــار

1.  Swarm robotic intelligence 
2.  ‘wild cards’ )or ‘black swans’(
3.  Genetically modified organism 
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تغییرات صورت گرفته در زیســتگاه های طبیعی در اثر تغییرات آب وهوایی می تواند باعث 

شیوع غیرمنتظره همه گیری جهانی در حیوانات  شود که برای بخش دامداری مضر است. 

تجاری سازی فناوری های مربوط به مواد غذایی مصنوعی می تواند در تعادل عرضه و تقاضا 

در عوامل تولید نظیر اراضی کشاورزی تغییر اساسی ایجاد کند که این امر نیز به نوبه خود 

منجر به بحران مالی در برخی کشورها می شود. 

تشخیص فرصت ها و تهدیدها در سطح ملی که ناشی از چالش های جهانی هستند، 

آب وهــوا و گســترش فناوری هــای  بســیار مهــم اســت. مشــکل جهانــی غــذا، تغییــرات 

بنیادیــن )رادیــکال( در کشــور روســیه در مقایســه بــا ســایر کشــورهای جهــان به دلیــل 

شــرایط و موقعیــت جغرافیایــی آن تأثیر متفاوتــی حداقل در کوتاه مــدت برجای می گذارد. 

کشــورهایی که از نظر فناوری، صنعتی و ســازمانی پیشــرفت و توســعه کمتری داشته اند، 

وقتــی درآمدهــای مربــوط بــه صــادرات ارزان خــود را از دســت می دهنــد، در اغلب مــوارد از 

نوآوری هــای جهانــی در کوتاه مــدت عقــب می افتنــد و در نتیجــه، روســیه در ایــن زمینــه از 

مزیت رقابتی برخوردار است.  

به طور کلی، کشــور روســیه بــا برخورداری از منابع زمینی فــراوان و ظرفیت قابل توجه در 

زمینه صنایع، علم و فناوری و آموزش به احتمال زیاد نقش مهمی در مبارزه با چالش های 

جهانی فوق الذکر ایفا خواهد کرد. بدین منظور روســیه باید همچنان به اصالحات خود در 

بخــش کشــاورزی و مواد غذایــی ادامه دهد تا بتوانــد نوآوری های ســازمانی و فناورانه را به 

صورت کارآمدتر ایجاد کرده و جذب نماید. 

مشــکل جهانی غذا از این مســأله نشــأت می گیرد کــه میزان تقاضای جهانــی برای غذا 

فراتــر از میــزان عرضه پایدار اســت. این امر چالش هــای عظیمی در ارتباط با توســعه پایدار 

دربردارد و باعث ایجاد خطر قحطی شدید در آفریقا و آسیای جنوب شرقی می شود. روسیه 
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بــا برخــورداری از منابــع غنــی آب و زمین، در پرتو تقاضــای فزاینده جهانی بــرای مواد غذایی 

ایــن فرصــت را در اختیــار دارد که جایگاه خــود را در بازارهای بین المللی جدید کشــاورزی و 

مواد غذایی تثبیت کند، آن هم در شــرایطی که بازارهای کشــورهای توســعه یافته-که بین 

تولیدکنندگان آمریکایی، اتحادیه اروپا، برزیل، کانادا و اســترالیا تقسیم  شده اند-کمابیش 

برای صادرکنندگان روسی بسته است.

تغییرات آب وهوایی که برای اغلب تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی 

در مناطــق نیمه گرمســیری و گرمســیری به دلیــل دفعــات بیشــتر خشکســالی ، ســونامی ، 

ســیل و سایر شــرایط آب وهوایی نامعتدل فاجعه بار بوده اســت، بیشتر از همه بر مناطق 

غیرکشاورزی روسیه نظیر مناطق سردسیر آن تأثیر داشته است. تأثیر تغییرات آب وهوایی 

( و خاک چوب خاکستری2  بر مناطق اصلی کشاورزی دارای ِچرنوزیوم1 )خاک سیاه حاصلخیز

پیچیده و مالیم اســت، اما درباره اثرات خالص آن بر کشــاورزی روســیه در بلند مدت هنوز 

اجماع و توافق علمی حاصل نشده است. 

در ارتبــاط بــا کشــور روســیه که یــک صادرکننــده  شناخته شــده بــذر و دانه هــای روغنی 

اســت و موضع سیاســی محافظه کارانه ای درباره ارگانیســم های اصالح شــده ژنتیکی اتخاذ 

کرده اســت، گســترش بســیاری از فناوری هــای نویدبخــش نظیــر محصــوالت اصالح شــده 

ژنتیکی که با هزینه های پایین تر تولید مرتبط هستند، باعث ایجاد فرصت ها و تهدید های 

متعددی در بخش کشــاورزی و مواد غذایی این کشــور می شــوند. پیشــرفت های اخیر در 

زمینــه آبزی پــروری )ازجمله  سیســتم های آبزی پروری مداربســته و تغذیه ماهیــان با گیاه( 

نویدبخش جایگزینی شــیوه های ســنتی، غیرکارآمد و مضر زیست محیطی برای ماهیگیری 

در دریا هستند. اگرچه روسیه از بزرگ ترین بخش شیالت در جهان برخوردار است، اما در 

1.  Chernozyom
2.  Grey wood soil 
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زمینه فناوری های آبزی پروری پیشرفت کمی داشته است. این شرایط باعث ایجاد خطرات 

اقتصادی در کسب وکارهای بخشی در مناطق شمالی و خاور دور این کشور خواهد شد. 

بخــش کشــاورزی و مــواد غذایــی روســیه در برابــر وضعیت بازارهــای جهانــِی تجهیزات 

، گوشــت و  تولیــد )ماشــین آالت، زیســت ماده  و غیــره( و محصــوالت نهایــی )غــالت، شــیر

غیــره( آســیب پذیر اســت. افزایش ظرفیت جذب دانــش داخلی و خارجــی و ظرفیت تولید 

نوآوری هــای داخلی جهت مقابله مؤثر با این گونه مشــکالت ضــروری و حیاتی خواهد بود. 

برای این که بخش کشــاورزی و مواد غذایی روســیه انعطاف پذیری بیشــتری داشته باشد، 

این کشــور باید نســبت به ســرمایه گذاری قابل توجه و اتخاذ ابتکارات جدید در این زمینه 

اقدام کند. عالوه بر آن، بخش کشــاورزی و مواد غذایی روســیه باید به واردات فناوری های 

خارجــی، مــواد ژنتیــک، داروهای دامپزشــکی، مواد شــیمیایی ومواد زیست شــیمی خالص 

وابستگی کمتری داشته باشد و نسبت به صادرات محصوالت غذایی با ارزش افزوده باال 

به جای مواد خام کشاورزی مبادرت ورزد ]3[. 
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اصالحــات نظــام اقتصــادی روســیه منجــر بــه دگرگونــی کامــل بخــش کشــاورزی ایــن 

کشــور شده اســت. به عنــوان مثــال، دولت نســبت به نوســازی و مدرن ســازی تجهیزات و 

ع شــرکت های بزرگ کشــاورزی که منابع  ع به ویژه مزار ماشــین آالت مورداســتفاده در مــزار

کافی برای توسعه را در اختیار دارند، اقدام کرده است. 

همزمان با تغییر نظام کشاورزی )نظام فئودالی( در روسیه، تعداد و اندازه شرکت های 

کشــاورزی، میــزان زمین های زیرکشــت و تعداد دســتگاه های کشــاورزی مورداســتفاده در 

این کشور نیز دچار تغییر بنیادین شده است. به عنوان مثال، مصرف انرژی دستگاه های 

جدید تا 55 درصد کمتر از مصرف انرژی دســتگاه های مورداســتفاده در سال 1990 است و 

بدین ترتیب، بهبود بهره وری انرژی دســتگاه های جدید باعث کاهش تعداد ماشــین آالت 

کشاورزی شده است. 

بــه بخــش  بــا ورود ســرمایه های مالــی و صنعتــی فــراوان  آغــاز دهــه 2000 همزمــان  از 

کشاورزی، توسعه این بخش با شتاب بیشتری پیش رفته است و سرمایه گذاران با تأکید 

بر نوآوری ها و فناوری های جدید کشــاورزی نســبت به مدرنیزه ســازی تجهیزات کشــاورزی 

اقــدام کرده انــد. البته بخش اعظم مکانیزه ســازی و مدرن ســازی توســط شــرکت های بزرگ 

خ داده است.  کشاورزی ر

اجــرای پــروژه ملی »توســعه مجموعه های کشــاورزی-صنعتی«1 )2006( که در ســال های 

بعد با »برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و تنظیم بازار های محصوالت کشاورزی 2013-2020« 

جایگزیــن شــد، مهم تریــن عامــل در سرعت بخشــیدن بــه روند مدرنیزه ســازی کشــاورزی 

1.  Development of the Agro-Industrial Complex
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روســیه محســوب می شــود. پیرو اجرای این برنامه ها، تراکتورها و دســتگاه های برداشــت 

غالت، چغندر و ســیب زمینی جدیدی خریداری شــدند که بیشــتر آن ها از برندهای خارجی 

، 70 درصد از تراکتورها، 90 درصد از دســتگاه های برداشت چغندر  هســتند. به بیان دقیق تر

و 21 درصــد از دســتگاه های برداشــت علوفــه و غــالت وارداتی هســتند. البته در ســال های 

اخیــر رونــد خریــد دســتگاه های خارجــی تنــزل یافته اســت و بــازار داخلــی مــورد اســتقبال 

بیشــتری قرار گرفته اســت. البته با وجود کاهش کلی حجم خرید تجهیزات کشــاورزی پس 

از دوره اصالحات اقتصادی، میزان تولید محصوالت کشاورزی در بسیاری از اقالم اساسی 

افزایش داشته است.

مدرنیزه سازی دستگاه های کشاورزی صرفا به دستگاه های کشت و برداشت محدود 

نمی شود و همزمان با افزایش حجم تولید، ضرورت ارتقای کیفیت و افزایش حجم انبارها 

و ســیلوهای ذخیره محصوالت کشــاورزی به ویژه برای میوه و سبزیجات اهمیت بیشتری 

یافته اســت. به عنــوان مثــال، همزمــان با اجــرای برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و تنظیم 

بازار های محصوالت کشاورزی در سال های 2018-2013، سیلوهای با ظرفیت کل 1,255 هزار 

تن و مخزن های سیب زمینی، سبزیجات، میوه و انواع تمشک با ظرفیت کل 1,078/3 هزار 

تن ساخته شده است. 

روند مدرنیزه سازی کشاورزی روسیه محدود به محصوالت زراعی نبوده است و بخش 

دامداری حتی با ســرعتی ســریع تر فرآیند مکانیزه شــدن را طی نموده اســت. پــس از بحران 

مالی ســال 1998، ســرمایه های مالی و صنعتی بســیاری به بخش کشــاورزی سرازیر شد که 

غ  غ، گوسفند و گاو شد. به عنوان مثال، تولید گوشت مر موجب توسعه سریع پرورش مر

در ســال 2019 تا 2/6 برابر بیشــتر از سال 1990 بوده اســت. البته تولید لبنیات و گوشت گاو 

و گوســفند که چندان مورد توجه ســرمایه گذاران نبوده اســت، روند رشــد کندی در همین 
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، گوشــت گاو، گوشــت گوســفند و بز  دوره داشته اســت. به عنوان مثال، میزان تولید شــیر

به ترتیب 56/2، 38/5 و 52/6 درصد از میزان تولید آن ها در سال 1990 بوده است. 

بهبود ســاختار بخش دامداری همزمان با اجرای برنامه های توســعه بخش کشــاورزی 

باعــث شده اســت کاهــش تعداد دام در این کشــور جبران شــود و حجم تولید به نســبت 

تعداد دام افزایش قابل توجهی داشته باشــد. بنابراین، اگرچه تعداد گوســفند در مقایســه 

با ســال 1990 حدود 2/6 برابر کاهش داشته اســت، اما حجم تولید گوشت گوسفند و شیر 

به ترتیب فقط 1/9 برابر و 1/7 برابر کاهش یافته است. به طور مشابه، با وجود کاهش 3/2 

برابری تعداد گاو گوشتی، تولید گوشت گاو تنها 2/6 برابر در این دوره کاهش یافته است. 

ع دامداری بزرگ با تاکید بر پرورش گونه های  توســعه تولید در حجم باال و ســاخت مزار

( و اســتفاده از فناوری های جدید در  دام بــا ظرفیــت تولید باال )گونه هــای دارای ژنتیک برتر

زمینــه پــرورش دام به عنــوان یکی از اولویت های برنامه دولتی توســعه کشــاورزی و تنظیم 

محصــوالت کشــاورزی )2020-2013( در بخــش دامپــروری برشــمرده شده اســت. درنتیجــه، 

ع بزرگ و پیشرفته )شامل  امکانات و تجهیزات جانبی موردنیاز برای ساخت این گونه مزار

( همزمان با  ، حمل ونقل و ســایر امکانات مورد نیاز تجهیزات ذخیره علوفه، تجهیزات انبار

ساخت و توسعه آن ها فراهم شده است. 

درادامه، روند توسعه فنی و فناورانه کشاورزی روسیه طی چند دهه گذشته به اختصار 

ح داده می شود.  شر

بهــره وری و کارآیــی بخــش کشــاورزی در پرتو سیاســت های حمایتــی کالن دولت در    

طول دهه 2000 افزایش مستمر داشته است. 

ع بزرگ صنعتی محرک اصلی توســعه کشــاورزی محسوب می شود     شــکل گیری مزار

که امکان تولید در حجم باال و به کارگیری نوآوری های جدید را فراهم می کند. 
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نوســازی نــاوگان تجهیــزات و تراکتورهــای کشــاورزی بــا ســرعت نســبتا کنــد انجــام    

شده اســت و تعــداد کل ماشــین آالت و تراکتورهــا در بخــش کشــاورزی نیــز کاهــش 

یافته است. با این حال، مصرف انرژی در بخش کشاورزی به علت استفاده از تجهیزات 

با بهره وری باالتر کاهش یافته است. 

بــا توجــه بــه این کــه تجهیــزات خارجــی از کارآیــی بهتری نســبت بــه تولیــدات داخلی    

برخــوردار هســتند، بومی ســازی برندهــای خارجــی در صنعت داخلی ســاخت تجهیزات 

کشاورزی بیش از پیش موردتوجه قرار دارد. 

روســیه بــا کمبــود زیرســاخت های ذخیــره غــالت و دانه هــای روغنــی مواجــه اســت    

و تاسیســات موجــود متناســب بــا حجــم تولیــد نیســتند و تعــداد بســیار محــدودی 

تاسیســات مناســب و تخصصــی ذخیره ســازی بــرای محصوالتــی ماننــد ســیب زمینی، 

سبزیجات و میوه در این کشور وجود دارد. 

سیاســت جایگزینی واردات منجر به توســعه کشــت گلخانه ای سبزیجات در سطح    

وسیع شده است. 

به کارگیــری فناوری های جدید و ســرمایه گذاری های کوتاه مــدت در بخش دامپروری    

موجب رشــد قابل توجــه این بخش شده اســت. به عنوان مثال، میزان تولید گوشــت 

غ در مقایسه با دوره قبل از اصالحات به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است.  مر

اگرچه در پرتو حمایت های دولت جهت پرورش گاو شیری و تولید لبنیات، بهره وری    

ایــن بخــش افزایــش یافته اســت، امــا هنــوز میــزان تولیــد شــیر بــه انــدازه ای افزایــش 

نیافته است که کاهش تعداد گاو نسبت به دوره قبل از اصالحات را جبران نماید. 

ساخت و نوسازی مجتمع های بزرگ دامپروری و مرغداری صنعتی همواره در توسعه    

بخــش دامپروری موردتأکید قرار داشته اســت. درواقع، این مســأله امکان اســتفاده از 
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نوآوری ها و فناوری های جدید جهت تولید انبوه و با کیفیت باالتر را برای تولیدکنندگان 

فراهم می آورد. البته این مســأله موجب توسعه نامتوازن تولیدکنندگان کشاورزی نیز 

شده اســت و تولیدکنندگان کوچک و متوســط اغلب توســعه  نیافته انــد و یا این که به 

میزان کمتری توسعه یافته اند ]12[.
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15. فناوری  های دیجیتال در کشاورزی روسیه

امروزه فناوری های نوظهور امکان گردآوری، مدیریت، تبادل و استفاده از اطالعات به 

شکل دیجیتال را فراهم آورده و در فرآیندهای تولید محصوالت کشاورزی تحولی شگفت 

ایجــاد کرده انــد. بســترهای اطالعاتــی ضمــن کمــک بــه کشــاورزان در زمینــه برنامه ریزی و 

پایش کارکرد ماشــین آالت، در زمینه یافتن خریداران و فروشــندگان مناســب در بازار نیز 

به آن ها مشاوره می دهند. دستگاه های سنجش از راه دور ازجمله فناوری های جمع آوری 

ع و کســب وکارهای  اطالعــات هســتند که در اشــکال مختلــف به جمــع آوری اطالعات مزار

ع ازجمله ســطح  کشــاورزی می پردازند. به عنــوان مثال، ماهواره ها اطالعات مربوط به مزار

پوشــش محصول، ســالمت محصول، شــرایط خاک و شــرایط آب وهوا را گردآوری می کنند 

و همــه ایــن اطالعــات را در اختیــار کشــاورزان و مدیران شــرکت های کشــاورزی و مقامات 

ذی ربــط دولتــی قــرار می دهنــد. پهپادهــا حتــی می تواننــد اطالعــات دقیق تــر و بــا جزئیــات 

ع جمع آوری نمایند و اطالعات کاربردی در اختیار کاربران قرار دهند. پایش  بیشتری از مزار

بیماری هــا و اعــالم هشــدار درباره شــیوع  آن ها، پایش ســطح رطوبت خــاک و فراهم کردن 

اطالعــات الزم بــرای اســتفاده از تجهیــزات آبیــاری و برنامه ریــزی زمــان آبیــاری ازجملــه این 

اطالعات به شمار می آیند. 

فنــاوری اینترنــت اشــیا نیــز بــا اتصــال حســگرهای مختلــف بــه دســتگاه های کنتــرل از 

ع و گلخانه هــا می توانــد اطالعــات دقیقــی دربــاره وضعیت آب، دما، شــرایط  راه دور در مــزار

آب وهوایی، وضعیت دستگاه و تجهیزات و غیره ارائه دهد و امکان واکنش سریع و از راه 

دور به شــرایط جاری مزرعه )به عنوان مثال، تنظیم میزان آبیاری، روشــن یا خاموش کردن 

بخاری در گلخانه، رســیدگی به ماشــین آالت معیوب و غیره( را برای کاربران فراهم می کند. 
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گفتنی است همه این موارد در صرفه جویی زمان و انرژی و بهبود کیفیت محصول بسیار 

تاثیرگذار هستند. 

به طور کلی، استفاده بهینه از این فناوری های دیجیتال مستلزم دسترسی به بسترهای 

ع کوچک و متوســط اغلب فاقد دسترســی  اطالعاتــی و اینترنــت اســت کــه متاســفانه مــزار

، میزان به کارگیری  مناســب و یا مهارت الزم برای اســتفاده از آن ها هستند. به بیان دقیق تر

فناوری هــای دیجیتــال و فناوری هــای جدیــد در کشــاورزی روســیه نامتــوازن اســت و فقط 

شــرکت های کشــاورزی صنعتی که قابلیت حجم باالی تولید را دارا هســتند از فناوری های 

ع بــزرگ در  دیجیتــال و پیشــرفته تقریبــا در همــه مراحــل تولیــد اســتفاده می کننــد. مــزار

روســیه که شامل شــرکت های هلدینگ کشاورزی هســتند از فناوری های دیجیتال لبه ای 

در کســب وکار خــود اســتفاده می کنند. این شــرکت های بــزرگ صنعتی به مــدد برخورداری 

از منابــع مالــِی کافــی و دانش تخصصی مدیریتــی می توانند از فناوری هــای دیجیتال جهت 

ارتقای فرآیندهای تولید خود به خوبی بهره برداری نمایند. 

البته امروزه با گسترش زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در مناطق مختلف 

امــکان برخــورداری از فناوری های دیجیتــال بیش از پیش فراهم شده اســت. با این حال، 

هنوز میزان ســرمایه گذاری روســیه برای اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش 

کشــاورزی بســیار پایین است. اطالعات رسمی روسیه )روس استات(1 در سال 2017 نشان 

می دهند که کل سرمایه گذاری روسیه در این حوزه برابر با 3/6 میلیارد روبل بوده است که 

کمترین میزان سرمایه گذاری در جهان است و تنها 0/5 درصد از کل سرمایه گذاری روسیه 

در دارایی های ثابت محسوب می شود. 

در ارتباط با کشــاورزی دقیق2 نیز می توان گفت که تنها هلدینگ های کشــاورزی روسیه 

1.  Rosstat
2.  Precision Technologies 
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از فناوری هــای کشــاورزی دقیــق به طــور گســترده اســتفاده می کننــد. درواقــع، بــا توجــه به 

این کــه بهتریــن عملکــرد ایــن فناوری ها زمانی حاصل می شــود کــه با فناوری هــای دیگری 

، دانه هــای بــا محصــول بــاال )HYV(1 و  ماننــد کودهــای ارتقایافتــه، آفت کش هــای قوی تــر

ع  روش های مدیریت کارآمد ترکیب شوند، لذا استفاده از فناوری های دقیق تنها برای مزار

و مجتمع هــای بــزرگ دامــداری امکان پذیــر اســت که از منابع مالــی کافی و نیــروی کار ماهر 

ع کوچک و متوســط به ندرت منابع مالی و تخصص الزم  برخوردار هســتند. متاســفانه مزار

برای استفاده از این گونه فناوری ها را در اختیار دارند ]13[.

به طــور کلــی، فقــدان برنامه دولتــی موثر جهت حمایــت از صنایع مربوطــه، عدم تمایل 

صنایع داخلی به ســاخت و تولید نرم افزارها و تجهیزات موردنیاز کشــاورزی دقیق و فقدان 

نیروی کار ماهر که قادر به کار با تجهیزات کشاورزی دقیق باشند، ازجمله موانع گسترش 

کشــاورزی دقیق در روســیه به شــمار می آیند. مشــکالت و موانع موجود در مسیر توسعه 

کشاورزی دقیق در روسیه به اختصار در اینفوگراف 6 نشان داده شده اند ]14[.

1.  High Yield Varieties 
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��اینفوگراف�6:   ��موانع�گسترش�کشاورزی�دقیق�در�روسیه��

موانع گسترش کشاورزی دقیق در روسیه

ان
ورز

شا
ف ک

طر

ت
ول

ف د
طر

ت
ررا

مق
زه 

حو
ل 

سائ
م

فقدان مقررات مربوط به کشاورزی 
دقیق و عدم حمایت دولتی از این فناوری؛

فقدان مقررات مربوط به کشاورزی 
دقیق و عدم حمایت دولتی از این فناوری؛

هم پوشانی بسترها و استانداردهای 
مختلف فناوری؛

فقدان چهارچوب مقرراتی مناسب 
جهت ایجاد هماهنگی و همکاری در زمینه 
گردآوری اطالعات و دیجیتال سازی اطالعات 

موردنیاز در حوزه کشاورزی دقیق؛

فقدان برنامه های تخصیص یارانه 
ع کوچک و متوسط برای توسعه  به مزار

کشاورزی دقیق؛
نی

ما
ساز

ل 
سائ

م

عدم آگاهی کاربران نسبت به 
فناوری های کشاورزی دقیق؛ 

فقدان بستر عمومی مبتنی بر بال ک چین 
در برنامه ها و اقدامات حمایتی دولت 

برای تنظیم قراردادها، تحویل گزارش ها و 
دریافت اطالعات مربوطه؛ 

مشارکت محدود اتحادیه ها و 
انجمن های صنفی در تصمیم گیری ها؛ 

پراکندگی و عدم تعامل مناسب بین 
سازمان ها، دانشگاه ها و نهادهای علمی 
ذی ربط در زمینه توسعه کشاورزی دقیق؛

وجود فساد در اجرای برنامه ها و 
پروژه های دولتی؛

ری
ناو

ه ف
ط ب

بو
مر

ل 
سائ

مشارکت ضعیف )حدود 10 درصد( م
مناطق روستایی و نهادهای تولیدی 

کشاورزی در زمینه دیجیتال سازی و عدم 
دسترسی مناسب آن ها به شبکه انتقال 

داده )فناوری های اطالعات و ارتباطات(؛

احتمال ناکارآمدی و خرابی تجهیزات که 
می تواند منجر به افزایش هزینه ها گردد؛ 

عملکرد ضعیف روسیه در زمینه
 ارائه راه حل های علمی و ساخت و 

توسعه بسترهای موردنیاز کشاورزی 
دقیق و درنتیجه وابستگی شدید به 

فناوری های وارداتی؛

نی
سا

ع ان
ناب

ه م
ط ب

بو
مر

ل 
سائ

م

فقدان نیروی کار مناسب و ماهر؛

افزایش بیکاری به دلیل به کارگیری 
فناوری های دیجیتال. 

بودجه ناکافی برای انجام تحقیقات 
علمی در حوزه کشاورزی دقیق؛

فقدان دوره های آموزشی متناسب با 
نیازهای آموزشی در حوزه کشاورزی دقیق؛

بودجه محدود موسسات آموزش عالی؛ 

فقدان مراکز آموزش و بازآموزی 
نیروی کار. 
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در  مورداســتفاده  دیجیتــال  فنــاوری  هــای  از  نمونــه  هایــی   .16
کشاورزی روسیه

در روســیه هنــوز توســعه فناوری هــای دیجیتــال داخلی جهــت مدیریــت عملیات ها و 

داده های کشــاورزی در مراحل ابتدایی است و تنها شرکت های بزرگ و متوسط مهم ترین 

کاربــران فناوری هــای دیجیتــال کشــاورزی در بــازار محســوب می شــوند. به کارگیــری ایــن 

ع کوچــک و متوســط مســتلزم اتخــاذ رویکردهای خــاص و حمایت های  فناوری هــا در مــزار

دولتــی )حداقــل در مراحــل اولیــه( و همچنیــن ارتقــای فرهنــگ کشــاورزی دقیــق در بیــن 

کشــاورزان اســت. این امر نیز به نوبة خود مســتلزم برنامه ریزی دولت و ارتقای زیست بوم 

فناوری کشــاورزی جهت گســترش کاربرد فناوری های جدید و دیجیتال در بین همه انواع 

ع است. فناوری های مورداستفاده در روسیه شامل طیف وسیعی از فناوری ها ازجمله  مزار

فناوری هــای جمــع آوری اطالعــات مکانــی )GPS(1، ماهواره هــا و حســگرهای مورداســتفاده 

ع و انواع پهپاد ها می شــوند ]13[. در ادامه، برخی از نمونه   برای مدیریت عملیات های مزار

ح داده می شوند. ع روسیه به اختصار شر فناوری های دیجیتال مورداستفاده در مزار

ع�روسیه��� ��اینفوگراف�7:    ��نمونه��فناوری�های�دیجیتال�مورداستفاده�در�مزار

1.  Global Positioning System 

�ابر� �مبتنی�بر بستر
جهت�مدیریت�
داده�های�مزرعه�

تحت�عنوان�
»ِاگَزکت�فارمینگ«

پهپادها�به�ویژه�
پهپادهای�پایش�
خاک�و�محصول

ابزارهای�دیجیتال�
و�سامانه�های�
اطالعات�خاک

آزمایش�و�نگاشت�
خاک�به�کمک�
فناوری�رباتیک

فناوری�بالک�چین�
�زنجیره�ارزش� در

کشاورزی
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ع روسیه شامل بستر مبتنی  یت مزرعه : یکی از فناوری های مورداســتفاده در مزار مدیر

بــر ابر جهــت مدیریت داده های مزرعه تحت عنــوان »ِاگَزکت فارمینگ«1 )کشــاورزی دقیق( 

اســت کــه بــه کمک تصاویر ماهــواره ای به جمــع آوری و تحلیــل داده های عملیاتــی ازجمله 

داده هــای مربــوط به عملکــرد آفت کش، کارکرد ماشــین آالت مزرعه و وضعیــت گیاهان در 

ســطح مزرعــه می پردازد و اطالعــات حاصل را در اختیــار تصمیم گیران مزرعه قــرار می دهد. 

ایــن بســتر همچنیــن قادر اســت اطالعات مربــوط به شــرایط آب وهوایــی و وضعیت خاک 

را برحســب موقعیــت جغرافیایــی کاربــران در اختیــار آن ها قــرار دهد. این بســتر داده های 

آب وهوایــی را بــا همــکاری ســازمان مــپ2 و ایســتگاه های هواشناســی محلــی در اختیــار 

گروســیگنال3 به پایش 
َ
نرم افــزار تحلیلــی خــود قــرار می دهد و به کمک شــرکت نرم افــزاری ا

موقعیــت مکانی ماشــین آالت کشــاورزی و عملکرد آن ها مانند ســرعت انجــام کار و حجم 

کار انجام شده می پردازد. 

اگزکت فارمینگ به کمک  داده هایی که در اختیار دارد می تواند به تســهیل کســب وکار 

کاربران خود کمک کند. این بستر با همکاری کارگزاران کشاورزی )واسطه ها/معامله گران( 

قابلیت این را دارد که همه شکاف های زنجیره عرضه را پر کند و بین کشاورزان و خریداران 

محصوالت و یا فروشــندگان تجهیزات ارتباط برقرار کند. این بســتر همچنین قادر است با 

همکاری موسسات مالی و شرکت های هلدینگ کشاورزی، منابع مالی بیشتری در اختیار 

ع کوچک و متوسط قرار  دهد.  مزار

ع با شــناخت صحیح قابلیت هــای بســتر اگزکت فارمینــگ و تطبیق روند  مدیــران مــزار

کارهــا و ســاختار مزرعــه خــود بــا آن می توانند حداکثــر بهره بــرداری از مزیت های این بســتر 

1.  ExactFarming )https://www.exactfarming.com/en/.(
2.  ســازمان مــپ )MAP( ســازمان خیریــه ای اســت کــه در زمینــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و دارویــی بــه نیازمنــدان فعالیــت 

https://www.map.org  دارد؛
3.  Agrosignal )https://i3connect.com/company/agrosignal(
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داشــته باشــند. این بســتر دارای 5000 حساب کاربری فعال اســت. بیشتر مزارعی که تحت 

مدیریــت ایــن بســتر قــرار گرفته انــد، مســاحتی بــاالی 1000 هکتــار دارنــد و تنهــا 30 درصد از 

ع تحت مدیریت این بستر کمتر از 1000 هکتار وسعت دارند. مدیران اگزکت فارمینگ  مزار

 ) معتقدنــد بــا توجــه بــه این که این بســتر با قیمــت پایینی )ســاالنه 50 روبل در هــر هکتار

ع نســبت بــه این فنــاوری مهم ترین عامل  عرضــه می شــود، افزایــش اعتماد صاحبان مزار

ع کوچک و متوســط به شــمار می آید.  جهت گســترش اســتفاده از این بســتر در بین مزار

از ایــن رو، معرفــی نمونــه موفــق مزارعی کــه از مزیت های اقتصــادی آن بهره مند شــده اند، 

ع به استفاده از این فناوری می باشد ]13[.  بهترین روش برای ترغیب صاحبان مزار

�اگزکت�فارمینگ�� ���اینفوگراف�8:    ��نمونه�ای�از�صفحه�کاری�بستر

پهپادهــا : وســیله های بدون ناوبر یا پهپادها به ویژه پهپادهــای پایش خاک و محصول 

در روســیه کاربرد نســبتا گســترده ای دارند. گفتنی اســت محصوالت متنوعی در این حوزه 
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در مرحلــه آزمایشــی هســتند و یــا این که وارد مرحلــه تولید انبوه و تجاری ســازی شــده اند. 

گروِدرون گــروپ و ژئواســکن1 از پهپادهــای مجهــز بــه دوربیــن بــرای پایــش 
َ
شــرکت های ا

رتــو2 )تصاویــر ماهواره ای 
ُ
هوایــی اســتفاده می کننــد. ایــن پهپادها قــادر هســتند تصاویر ا

اصالح شــده(، داده  هــای موردنیــاز بــرای نگاشــت3 شــاخص هنجار شــده تفــاوت پوشــش 

گیاهی )NDVI(4، تصاویر دقیق از شــرایط محصوالت و میزان جوانه زنی محصوالت زراعی و 

همچنین اطالعات مربوط به فرسایش خاک )توسط آب( را جمع آوری نمایند. 

در مقایســه با تصاویر اســتاندارد ماهواره  ای با رزولوشــن 15 تا 30 پیکســل، پهپادهای 

ژئواســکن می تواننــد تصاویری با رزولوشــن 5 ســانتیمتر تهیــه کنند و 30 تــا 100 هزار هکتار 

ع را پوشــش  دهند. ایــن تصاویر به کمک نرم افزارهــای پردازش و تحلیل  از مســاحت مزار

داده بــه مدل هــای دی تــی ام و دی ایی ام )مــدل رقومی زمین و مدل رقومــی ارتفاع(5 تبدیل 

می شوند و اطالعات متعددی ازقبیل اطالعات مربوط به وضعیت زمین جهت شخم خاک، 

شرایط محصول، بیماری و مدل های احتمالی سیل در اختیار کشاورزان قرار می دهند. 

شــرکت اگرودرون گــروپ که ســازنده انــواع راه حل های مبتنی بر پهپاد اســت به کمک 

شــاخص  نگاشــت  روش  از  بیشــتر  برابــر   10 می توانــد  فراطیفــی6  تصویربــرداری  فنــاوری 

هنجار شــده پوشــش گیاهی، اطالعات مربوطه را ارائه نماید. شــرکت مذکور با استفاده از 

اطالعات گردآوری شــده توسط این فناوری موفق به ساخت پایگاه داده ای شده است که 

بــا پــردازش داده ها به کمــک الگوریتم های اختصاصــی می تواند توصیه هــای زمان واقعی 

1.  AgroDroneGroup and GeoScan 
2.  Orthophoto 
3.  Mapping 
4.  Normalized Difference Vegetation Index 
5.  DTM and DEM )Digital Terrain Model and Digital Elevation Model 
6.   تصویربــرداری فراطیفــی )Hyperspectral imaging( به عنــوان نمونــه می توانــد اطالعــات دقیقــی دربــاره یــک بــرگ 

فراهــم آورد و به همیــن دلیــل در شناســایی بیماری هــا بســیار موثــر اســت. 
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دربــاره مزرعــه ارائــه نماید. ایــن پایگاه داده عــالوه بر داده هــای داخلی مزرعــه از داده های 

ع و کســب وکارهای کشــاورزی نیز استفاده می کند تا با دقت بیشتری به تحلیل   دیگر مزار

شرایط مزرعه بپردازد.

، اگرودرون گــروپ از ایــن فناوری به صورت آزمایشــی بــر روی پهپادهای  در حــال حاضــر

شــرکت اوبرایــز1 اســتفاده می کنــد. اگرچــه عملکرد این فنــاوری در مرحله آزمایشــی بســیار 

موفقیت آمیز بوده اســت، اما به کارگیری آن در سطح وسیع مستلزم وجود زیرساخت های 

ارتباطــی قــوی و معتبــر جهت انتقال و انتشــار اطالعات اســت. هم اکنــون انتقال اطالعات 

حاصل از این فناوری ازطریق تلفن همراه و ایمیل انجام می شود ]13[.

آزمایــش و نگاشــت خــاک بــه کمــک فنــاوری رباتیــک : شــرکت روبوپــراب2 در حــال طراحی 

بســتری رباتیــک برای نمونه بــرداری خودکار از خاک اســت تا ضمن کاهش خطای انســانی 

بتوانــد ســطح کارآیی فرآینــد نمونه برداری را نیز ارتقا بخشــد. این بســتر مکمل روش های 

فعلــی آزمایش )تســت( خاک خواهد بــود. خدمات خودکار روبوپراب شــامل نمونه برداری 

 ، و برچســب زنی و بســته بندی نمونه هاســت.  شــایان ذکر اســت با اســتفاده از این بســتر

تعــداد نیــروی کار موردنیــاز برای تهیه 36 نمونه از پنج نفر به یــک نفر کاهش می یابد. این 

مجموعــه نمونه بــرداری رباتیک امکان کاهش خطاهای متداول در دســتگاه های کنونی را 

نیز فراهم می آورد. سرعت حرکت بستر روبوپراب 30 کیلومتر در ساعت است و از قابلیت 

موقعیت یابی دقیق تا 1 متر برخوردار است. پس از پایان عملیات نمونه برداری، داده های 

بــه دســت آمــده از مزرعــه در قالــب نقشــه الکترونیــک خــاک طراحــی می شــوند و جزئیات 

استفاده از کود در هر قطعه از زمین را نمایش می دهند ]13[.

1.  Uberize
2.  RoboProb )https://www.roboprob.com/ )in Russian((
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ابزارهــای دیجیتــال و ســامانه های اطالعــات خــاک : اگرچه روســیه مبدأ علم خاک شناســی 

در دنیاســت و ایــن علــم حــدود 150 ســال پیــش بــرای اولین بار توســط دانشــمند روســی 

واســیلی داکوچائف1 به عنوان شــاخه ای جدید از علوم تجربی به دنیا معرفی شــد، اما پس 

، روسیه در  از فروپاشــی شــوروی از اهمیت این علم در روســیه کاسته شد و در حال حاضر

زمینه جمع آوری و تحلیل اطالعات خاک پیشرفت چندانی نداشته است. 

روســیه هم اکنون با اذعان به این که سیاســت گذاری، مدیریت، همکاری بین المللی و 

توســعه نوآوری و فناوری های کشــاورزی مستلزم ایجاد زیرساخت های الزم برای جمع آوری 

داده هــای مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت، اقدامــات متعــددی در ایــن زمینــه انجــام 

داده اســت. به عنــوان مثــال، پــروژه ســاخت »پایــگاه داده جغرافیایــی و ســامانه اطالعــات 

خــاک روســیه« )ISSGDB(2 به ابتــکار انجمن علوم خاک داکوچائف3 از ســال 2008 راه اندازی 

شده است. اطالعات خاک شناسی این پایگاه داده عمدتا مبتنی بر بایگانی دوران شوروی 

اســت که شــامل نقشــه هایی در مقیاس باال از زمین های کشــاورزی سراسر کشور و سایر 

نقــاط جهــان می شــود )بیش از 20,000 نقشــه  خــاک در مقیــاس 1:10000 و 1:25000 و 70 نقشــه 

منطقــه ای در مقیــاس متوســط(. البته این نقشــه ها در حال حاضر به روزرســانی شــده اند 

و نســخه دیجیتال آن ها تهیه شده اســت. این پایگاه داده شــامل شــبکه ای از مراکز داده 

اســت کــه وجود/عــدم وجــود اطالعــات مختلــف و محــل ذخیــره آن هــا را نشــان می دهــد. 

گفتنی اســت اطالعات این پایگاه داده به طور رایگان در دســترس نیســت و در مراکز داده 

منطقه ای براساس استاندارد ملی ایزو28258 4 ذخیره می شوند.

پایگاه داده جغرافیایی و سامانه اطالعات خاک روسیه دارای خدمات متنوعی است و 

به عنوان مثال، یک ســامانه فرعی ازطریق این پایگاه داده راه اندازی شده اســت که امکان 

1.  Vasiliy Dokuchaev
2.  Russian Information System Soil and Geographic Database
3.  Dokuchayev Society of Soil Science
4.  ISO 28258
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محاســبه میــزان برداشــت از هــر زمیــن را فراهم می کنــد و به صــورت برنامه کاربــردی )اپ( 

قابــل دســترس اســت. این ســامانه به کمــک داده های واقعــی مربوط به خــاک هر منطقه 

و اطالعــات هواشناســی و نتایج مشــاهدات شــیمی کشــاورزی زمین ها کــه در پایگاه داده 

موجود است، میزان برداشت محصول غالت را پیش بینی می نماید. 

به عالوه، روســیه می تواند ســامانه ای واحد از اطالعات خاک و جغرافیایی را در راســتای 

اهــداف توســعه ای دولــت و بخــش خصوصــی راه انــدازی نمایــد. وزارت کشــاورزی و وزارت 

منابع طبیعی و بوم شناسی1 روسیه می توانند به طور مشترک چنین سامانه ای را راه اندازی 

نماینــد تــا اطالعــات حاصــل از آن جهــت برنامه ریزی های ملــی و همکاری هــای بین المللی 

در زمینــه امنیــت غذایــی و حفاظــت از محیط زیســت، تهیــه نقشــه مرزبندی اراضی کشــور 

)اراضــی کشــاورزی و اراضــی حفاظت شــده( و همچنیــن به عنــوان مبنایــی بــرای آمــوزش و 

، وزارت کشــاورزی دارای پایگاه  داده ای  تحقیقــات مورداســتفاده قرار گیرند. در حــال حاضر

بــرای اطالعــات خاک شناســی روســیه اســت کــه بخشــی از اطالعات گردآوری شــده توســط 

مراکــز خدمــات شــیمی کشــاورزی را در وب ســایت اطلــس اراضــی کشــور )وابســته به این 

وزارت( منتشــر می کند. شــایان ذکر اســت پایگاه داده جغرافیایی و سامانه اطالعات خاک 

روســیه تا حدی متناظر با پایگاه داده وزارت کشــاورزی است و به منظور جلوگیری از اتالف 

منابع و هم پوشــانی وظایف و ارتقای خدمات مرتبط الزم اســت شــبکه ای واحد از اطالعات 

جغرافیایی و خاک شناسی کشور با همکاری همه نهادهای ذی ربط ایجاد شود.

عالوه بر بخش دولتی که برای برنامه ریزی موثر و سیاست گذاری در حوزه های مختلف 

کشــاورزی بــه اطالعــات ایــن پایــگاه نیازمند اســت، بخش خصوصی روســیه نیــز عالقمند 

بــه اســتفاده از داده هــای خــاک جهــت طراحــی برنامه هــای کاربــردِی تخصصــی و سفارشــی 

1.  Ministry of Natural Resources and Ecology 
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متناســب با نیاز مشــتریان اســت. درواقع، شــرکت های فعــال در حوزه کشــاورزی دقیق و 

تولید ماشین آالت و کود می توانند با استفاده از یک پایگاه داده واحد و معتبر نسبت به 

ساخت محصوالت نوآورانه و متناسب با نیاز کشاورزان مناطق مختلف اقدام کنند. 

به طــور کلی، نهادهای مختلف از داده های واقعی دیجیتال و در دســترس برای اهداف 

متفاوتی اســتفاده می کنند. به عنوان مثال، کارشناســان کشــاورزی و باغــداری می توانند از 

تحلیــل داده هــای خاک جهت طراحی برنامه های کنترل فرســایش خاک و سیســتم آبیاری 

زمین و یا انتخاب محصول مناسب برای زمین های مختلف استفاده کنند ]13[.

فنــاوری بالک چیــن در زنجیره ارزش کشــاورزی : به کارگیری فناوری بالک چین در کشــاورزی 

روســیه هنــوز در مرحلــه ابتدایــی و آزمایشــی اســت و صرفــا در مــوارد معــدودی جهــت 

سرمایه گذاری و ردیابی محصوالت گوشتی کاربرد دارد. گسترش بیشتر فناوری بالک چین 

در روســیه مســتلزم همــکاری بخــش خصوصی و بخــش دولتی به ویژه مؤسســات تامین 

مالــی، متخصصان و مالکان شرکت هاســت تا ضمن توســعه مقررات مربوطه، نســبت به 

گاهی عمومی درباره مزیت ها و خطرات این فناوری نیز اقدام کنند. افزایش آ

گریویتا2 را 
َ
شــرکت فنــاوری تیک وینگ1 نوعی فنــاوری مبتنی بر بالک چین تحت عنــوان ا

بــه بازار عرضه کرده اســت کــه به عنوان برنامه  کاربردی ارز دیجیتال برای عرضه اولیه ســکه 

)ICO(3 عمــل می کنــد. درواقــع، اگریویتــا مشــخصات پــروژه و سیســتم ســرمایه گذاری را در 

اختیــار ســرمایه گذاران قــرار می دهــد و ســرمایه گذاران در مقابــل ســرمایه ای کــه در اختیــار 

اگریویتا می گذارند، مبالغی ارز دیجیتال دریافت می کنند که البته مالکیتی نسبت به پروژه 

نخواهند داشت. 

1.  TakeWing 
2.  Agrivita )https://agrivita.ru/( 
3.  Initial Coin Offering
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نــوع دیگــری از عرضــه اولیــه ســکه ویــژه بخــش کشــاورزی نیز توســط ســازمان تعاونی 

کشاورزان روسیه- الوکاالوکا1- انجام شده است. البته با توجه به این که در روسیه مقرراتی 

در ارتباط با مبادالت ارز دیجیتال وجود ندارد، این گونه معامالت در بخش کشاورزی هنوز 

مبنای قانونی ندارند. 

در منطقــه تاتارســتان هم بــرای اولین بار ارز دیجیتــال آتی کوین2 برای ردیابی ســالمت 

گاوهــای گوشــتی و محصــوالت گوشــتی در سراســر زنجیــره عرضــه راه انــدازی شده اســت. 

شــرکت اینفینانــس3 طراح این ارز دیجیتال اســت که هدف از عرضــه آن را افزایش اعتماد 

مصرف کننــدگان و تقویــت صنعت فرآوری گوشــت ازطریق شفاف ســازی دربــاره داده های 

مربوطه و بهبود محصوالت عنوان می کند. 

تنظیــم  جهــت  بالک چیــن  فنــاوری  از  کولیونوو فــارم4  شــرکت  نیــز  مرکــزی  روســیه  در 

قراردادهــای هوشــمند اســتفاده می نماید تا قابلیــت اطمینان و بهره وری کســب وکارها را 

ارتقا بخشد ]13[.

1.  Russian farmers’ cooperative LavkaLavka )http://restoran.lavkalavka.com/en/(
2.  ITcoin 
3.  Infinans )https://infi nans.info/ )in Russian(.(
4.  Kolionovo Farm



  17. حمایت از استارت آپ های فعال در حوزه فناوری کشاورزی در روسیه  .

133

17. حمایــت از اســتارت  آپ  های فعال در حوزه فناوری کشــاورزی 
در روسیه 

، حمایت از توسعه فناوری های کشاورزی بیشتر در سطح فدرال صورت  در حال حاضر

می گیــرد. به منظــور ســاخت زیســت بوم فناوری جهــت کمک بــه تبدیل ایده هــای نوآورانه 

بــه محصــول و تســهیل یادگیری باهمتا ازطریــق ایجاد فضاهای تخصصی بــرای تبادل آرا و 

گفتمــان مؤثــر بین نــوآوران، نهادهــای متعددی مانند »صندوق توســعه ابتــکار اینترنتی« 

)IIDF(1، »بنیــاد اســکولکوو «2، »صنــدوق ســرمایه گذاری خطر پذیــر اســکولکوو «3و »بنیــاد 

کمــک بــه شــرکت های نــوآور کوچــک« )FASIE(4 در روســیه راه انــدازی شــده اند. درواقــع، 

ســرمایه گذاری های خصوصــی و خطرپذیــر جهــت کمــک به اســتارت آپ های حــوزه فناوری 

کشاورزی در زمینه شناخت بازار و دسترسی به منابع مالی در روسیه بسیار متداول است. 

اســتارت آپ های حــوزه فنــاوری کشــاورزی عمدتــا در قالب ابتکارهای مراکز رشــد و شــتاب  

دهنده هــا موردحمایــت قرار می گیرند تا کارشناســان صنایع و متخصصان را به همکاری با 

کارآفرینان فناوری در زمینه توســعه کسب وکار و محصوالت ترغیب نمایند. استارت آپ ها 

طی این همکاری ها می توانند از خدمات متعددی مانند به اشــتراک گذاری زیرســاخت های 

اداری و آزمایشگاهی، اعطای امتیازهای مالیاتی و فراهم کردن دسترسی به ابزارهای تامین 

مالی به و سیله رویدادهای رقابتی و نمایشگاهی برخوردار شوند.

بــا توجــه به این که بخش اعظم حمایت های دولت در بخش کشــاورزی صرف یارانه ها 

ع کوچک ناگزیر هستند برای تامین مالی به مشارکت های بخش خصوصی  می شــود، مزار

1.  Internet Initiative Development Fund )https://iidf.vc/(
2.  Skolkovo Foundation )https://old.sk.ru/foundation/about/( 
3.  Skolkovo Venture )https://skolkovo.ventures/en( 
4.  Foundation for the Assistance to Small Innovative Enterprise )https://fasie.ru/( )in Russian(
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و بخــش دولتــی )PPP(1 روی آورنــد. شــبکه های تامیــن  مالــی می تواننــد بــه اســتارت آپ ها 

با یافتن شریک تجاری مناسب و عالقمند به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های کشاورزی 

و همچنین ارزیابی میزان آمادگی آن ها جهت ســرمایه گذاری کمک مؤثری نمایند. درواقع، 

تامین مالی اســتارت آپ های فعال در حوزه فناوری کشــاورزی )در سطوح مختلف( ازطریق 

ائتالف نقش آفرینان مختلف در زنجیره ارزش فناوری کشــاورزی گزینه مناســبی اســت که 

می تواند جایگزین حمایت های دولتی شود. 

در مجمــوع، اگرچــه فرصت هــای زیادی در بازار فناوری کشــاورزی روســیه برای توســعه 

فناوری هــای جدیــد وجــود دارد، امــا اســتارت آپ ها به علت عــدم شــناخت توانمندی های 

خود و نیازهای بازار هنوز نتوانسته اند از فرصت های موجود استفاده کنند. عالوه بر این، 

شــرکت های بــزرگ هنــوز از آمادگی الزم برای اکتســاب اســتارت آپ های نــوآور یا محصوالت 

، هنوز امــکان حمایت مالی از توســعه  نوآورانــه آن هــا برخوردار نیســتند. بــه  بیان دقیق تــر

بلندمدت استارت آپ ها در زیست بوم فناوری روسیه وجود ندارد ]13[.

1.  Public Private Partnership 







18. معرفی برخی از 
موسسات تحقیقاتی فعال 
در حوزه کشاورزی روسیه
�است�مؤسســات�تحقیقاتی�متعددی�در� شایان�ذکر
�روسیه�فعالیت�دارند�که�با� �کشور �سراســر �در حال�حاضر
امکاناتــی�فوق�العاده�اقدامات�پژوهشــی�گســترده�ای�در�
�ادامه� حوزه�هــای�مختلف�کشــاورزی�انجام�می�دهنــد.�در

�این�مؤسسات�پرداخته�می�شود. به�معرفی�برخی�از
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��اینفوگراف�9:    �موسسه�تحقیقاتی�دانه�های�روغنی�روسیه�یا�ونیمک��

حــوزه  در  فعــال  تحقیقاتــی  موسســات  از  برخــی  معرفــی   .18
کشاورزی روسیه

موسسه تحقیقاتی دانه های روغنی روسیه یا ونیمک
https://en.vniimk.ru/about

حوزه فعالیت

پــرورش و تولیــد دانه های پرمحصول، تغییر گونه هــای موجود و گونه های هیبریدی 
دانه های روغنی مانند آفتابگردان، دانه سویا، تخم کتان وکلزای شلغمی

تجهیزات

انواع ابزارها و دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

آزمایشــگاه     آزاد گرده افشــان،  آفتابگــردان )آزمایشــگاه پــرورش گونه هــای  واحــد 
گونه هــای پیونــدی، آزمایشــگاه ایمنی و برچســب زنی مولکولی، آزمایشــگاه ژنتیک و 

آزمایشگاه بیوشیمی(
واحد پرورش و رشد دانه سویا   
واحــد پرورش دانه های روغنی )آزمایشــگاه پــرورش دانه کلزا، آزمایشــگاه پرورش    

خردل(
واحــد مدیریــت محصــول )آزمایشــگاه های فناوری کشــاورزی، شــیمی کشــاورزی،    

روش های زیستی و حفاظت از گیاهان(
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موسسه تحقیقاتی دانه های روغنی روسیه یا ونیمک1
موسســه تحقیقاتی دانه های روغنی روســیه یا ونیمک با بیش از 

یک قرن سابقه یکی از مراکز تحقیقاتی پیشتاز روسیه در حوزه تولید 

دانه هــای روغنــی و انواع روغن های گیاهی اســت که مرکــزی راهبردی 

در پــرورش و تولیــد دانه هــای پرمحصــول، تغییــر گونه هــای موجــود و گونه هــای پیونــدی 

)هیبرید( آفتابگردان، دانه ســویا، تخم کتان، کلزای شلغمی، خردل، تخم کتان کش و تخم 

گشنیز به شمار می رود. 

گونه های جدید و گونه های پیوندی )هیبرید( که ونیمک تولید می کند در »اداره دولتی 

ثبــت روســیه« به طور رســمی ثبت و بــه تایید می رســند و گواهی مصــرف دریافت می کنند. 

ایــن گونه هــا پرمحصول هســتند و با اســتانداردهای گوســت )اســتاندارد دولتــی اتحادیه 

سراســری(2 مطابقت دارند. ونیمک دارای واحدهای علمی و تحقیقاتی متعددی اســت که 

در ادامه به اختصار معرفی می شوند:

واحدهای موسسه تحقیقاتی دانه های روغنی روسیه

فعالیت هــای    همــه  تجمیــع  به منظــور  و   2014 ســال  از  واحــد  ایــن  آفتابگــردان :  واحــد 

تحقیقاتــی حــوزه دانه آفتابگردان با ادغــام دو واحد مجزا در حوزه های »ارتقا بنیان زیســتی 

آفتابگــردان از نظــر حجــم و کیفیــت محصــول و ایمنــی آن« و »پــرورش گونه هــای رقابتی و 

پیوندی آفتابگردان از گونه های موجود« آغاز به کار کرد. 

این واحد از 5 آزمایشــگاه شامل 2 آزمایشگاه پرورش آفتابگردان )آزمایشگاه پرورش 

گونه هــای آزاد گرده افشــان )OP(3، آزمایشــگاه گونه هــای پیونــدی و 3 آزمایشــگاه نظــری 

1.  All-Russian Research Institute of Oil Crops )Vniimk(
2.  GOST )All-Union State Standard(
3.  Open Pollinated 
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)آزمایشــگاه ایمنــی و برچســب زنی مولکولی، آزمایشــگاه ژنتیک و آزمایشــگاه بیوشــیمی( 

تشکیل شده است.

واحد پرورش و رشــد دانه ســویا : ســابقه مطالعات پرورش دانه سویا در ونیمک به سال   

، دامنه فعالیت های آزمایشــگاه تخصصی دانه سویا بسیار  1957 برمی گردد. در حال حاضر

وســیع  شده است و شــامل انواع برنامه های نظری و روش شناختی برای افزایش بهره وری 

پرورش سویا و تولید گونه های جدید سویا با خصوصیات ممتاز می شود. 

تاکنــون محققــان ایــن واحد موفق شــده اند 40 گونــه دانــه ســویا را در »اداره ثبت دولتی 

روسیه« به ثبت برسانند و 5 گونه دیگر از نوع با زمان باردهی خیلی زودهنگام/زودهنگام/

نســبتا زودهنگام/متوســط را با همکاری ســایر موسســات علمــی پرورش دهنــد و به ثبت 

برسانند. برخی از این گونه ها که در برابر سرما مقاوم هستند و چندان به نور نیاز ندارند، برای 

کشت در مناطق جنوبی روسیه در ماه های اول سال )اواخر مارس تا اوایل آوریل( مناسب 

هستند و برخی دیگر با ذرت به صورت علوفه سبز برای غذای دام استفاده می شوند. 

، هدف اصلــی تحقیقات دانه ســویا پــرورش گونه هــای پرمحصول گیاه  در حــال حاضــر

ســویا جهت تولید دانه  سویاســت. در این تحقیقات تمرکز روی تولید دانه های با چندین 

صفــت برتــر ماننــد مقــاوم در برابــر رطوبــت کــم، پرمحصــول و با قابلیــت پــرورش در تمام 

ســال اســت به نحوی کــه تولید آنهــا مقرون به صرفه نیز باشــد. همچنین، تالش می شــود 

گونه هایی تولید شود که در برابر بیماری ها مقاوم و با انواع شرایط تولید سازگار باشند. 

گونه هــای تولیــدی ونیمــک امــروزه در مناطــق قفقــاز شــمالی، جنــوب روســیه و برخــی 

ع زیرکشت سویا را در این مناطق به  مناطق مرکزی کشت می شوند و حداقل نیمی از مزار

خود اختصاص داده اند. 
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واحد پرورش دانه های روغنی : این واحد شامل دو آزمایشگاه زیر است:  

آزمایشــگاه�پــرورش�دانــه�کلــزا: از ســال 1983 پــرورش دانــه کلــزا و دانــه کلــزای شــلغمی .  1

در مرکــز ونیمــک آغــاز شده اســت. در ایــن مــدت بیــش از 40 گونــه از ایــن دانه هــا تولیــد 

شده اســت. گونه های کشــت زمســتانی که در این مرکز تولید شــده اند ضمن ســازگاری با 

شــرایط سخت تولید بســیار پرمحصول هستند و در حال حاضر در مناطق جنوبی روسیه 

کشــت می شــوند. به عنوان نمونه، گونه های کشــت زمســتانی لیوباوا و گوردیا1 که در این 

مرکــز تولیــد شــده اند، بســیار در برابر ســرمای زمســتان مقاوم هســتند و فصل رشــد آنها 

کمتــر از 3 هفتــه اســت. ســختی پوســته دانه ها کاهــش یافتــه و زردی رنگ دانه ها بیشــتر 

شده اســت کــه به معنــی افزایش تولید روغن بین 10 تا 15 درصد اســت. از دیگر مزیت های 

این گونه ها، کاهش هزینه های تصفیه و رنگ زدایی روغن، داشتن تفاله غنی تر برای غذای 

دام و نیاز به فناوری تولید ساده تر است. 

آزمایشــگاه�پرورش�خردل: از ســال 1952 پرورش دانه خردل در ونیمک انجام می شــود .  2

و دانشــمندان این مرکز توانســته اند 27 گونه کشــت بهاره، 4 گونه خردل سفید و 3 گونه 

خردل کشــت زمســتان و خردل ســیاه تولیــد نمایند. در پــرورش گونه هــای مختلف تاکید 

ویــژه ای روی افزایــش محتوای روغن، افزایش اندازه دانه ها و کاهش زمان باردهی اســت. 

به عنوان نمونه، گونه های جدید نیکا و یونونا2 از خردل معمولی دارای توان تولید بیش از 

، محتوای روغن بیش از 47 درصد و فصل رشد )زمان باردهی( 75 تا 85  3 تن در هر هکتار

روز هســتند. در این آزمایشــگاه عالوه بر خردل روی بهبود صفات دانه های کتان کش نیز 

مطالعات کاربردی انجام می شود. 

1.  Lyubava and Gordeya
2.  Nika and Yunona
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یت محصول : این واحد عالوه بر دو آزمایشگاه »فناوری کشاورزی« و »شیمی    واحد مدیر

کشــاورزی« کــه به صــورت تخصصــی روی توســعه فناوری های مورد اســتفاده در کشــاورزی 

و مــواد شــیمیایی بــا کاربــرد کشــاورزی مطالعــه می کننــد، دو آزمایشــگاه دیگر نیــز دارد که 

به اختصار فعالیت های آنها توضیح داده می شود:

آزمایشگاه�روش�های�زیستی: از سال 1975 فعالیت های حوزه یافتن روش های زیستی .  1

برای مقابله با بیماری ها و آفت های گیاهان در مرکز ونیمک آغاز شده اســت. هدف اصلی 

در مطالعــات این آزمایشــگاه رســیدن به روش هــای نظری و عملی در کاهش آســیب های 

بیماری هــا و آفت هــای آفتابگــردان و ســایر دانه هــای روغنــی بــه کمــک روش های زیســتی 

سازگار با محیط زیست است. 

این آزمایشگاه درصدد تولید فرآورده های زیستی1 با اثرات چندگانه در کنترل بیماری های 

خطرناک و انواع آفات دانه آفتابگردان، دانه سویا و دانه کلزاست و به این منظور از سویه هایی 

از عوامل زیســتی با قابلیت دفاعی باال اســتفاده می کند. این فناوری در حال توســعه اســت 

و ایــن آزمایشــگاه در ســال های اخیــر توانسته اســت فرآورده هــای زیســتی مختلفــی ماننــد 

Vermiculen، Chetomin،Bacilli،Verrucosin  و Funiculosum را تولیــد نمایــد. همچنیــن، 

ایــن آزمایشــگاه موفــق شده اســت چندین ترکیب فعــال زیســتی )BAC(2 تولیــد کند مانند 

فرآورده های زیســتی برای حفاظت از دانه، نهال و گیاه بالغ در مقابل بیماری های اصلی گیاه 

آفتابگردان در مراحل اولیه رشــد و نیز فرآورده هایی جهت مقابله با کرم مفتولی )نوعی الرو 

حشــره( که با فرآورده های زیســتی ســازگار هستند و قابلیت چســبندگی به آنها را دارند. این 

ترکیبات بســیار موثر و ســازگار با محیط زیست هســتند و ضمن افزایش رشد گیاه، موجب 

 .) افزایش حجم محصول نیز می شوند )بین 2 تا 4 تن در هر هکتار

1.  Biopreparations 
2.  Biologically Active Composition 
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�گیاهــان: از حــدود یــک قــرن پیــش کــه بنیــان واحــد مدیریت .  2 آزمایشــگاه�حفاظــت�از

محصول گذاشــته شــد، ویژگی های زیســتی و مورفولوژیک بیماری های آفتابگردان، کلزا، 

خردل و ســویا در این آزمایشــگاه مطالعه می شــود و محققان آن توانسته اند مولفه های 

و  مشــخص  را  گیاهــان  ایــن  در  بیمــاری زا  عوامــل  آسیب رســانی  و  بیماری زایــی  اصلــی 

روش هــای محافظــت )واکسینه ســازی( گیاهــان در برابــر بیماری ها را شناســایی نمایند. 

آفت هــای گیاهان خانواده کلم، ســویا و انواع دانه های روغنی در مرحله ذخیره ســازی نیز 

از دیگــر موضوعــات مطالعــات این آزمایشــگاه اســت و روش هایــی جهت مقابلــه با آنها 

یافت شده است. 

از سال 1985 این آزمایشگاه تحقیقاتی درخصوص روش های تیمار1 دانه های روغنی با 

استفاده از ترکیبات فعال زیستی انجام می دهد و هر سال بیش از 700 تن دانه روغنی را با 

اســتفاده از این روش ها تیمار می کند. این آزمایشــگاه موفق شده است بیش از 14 پتنت 

و گواهــی اختــراع در موضوعــات حفاظت از گیاهــان به دســت آورد و هم اکنون محصوالت 

ع منطقه فدرال جنوبی با موفقیت استفاده می شوند.  تولیدی آن در مزار

: برخی از موضوعات اصلی تحقیقات و مطالعات این آزمایشگاه عبارتند از

پایش بهداشت گیاهی محصول آفتابگردان در مناطق اصلی زیرکشت   

تحقیق درباره روش های حفاظت از گیاه آفتابگردان در برابر بیماری ها   

ع     آزمایــش انــواع جدیــد محصوالت ضِدحشــره جهت مقابلــه با کرم مفتولــی در مزار

آفتابگردان

مطالعه ویژگی های زیستی رشد و نمو کرم غوزه پنبه و روش های زیستی و شیمیایی    

مقابله با آن

1.  Treatment )اصالح و ارتقا(
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مطالعه آسیب شناسی و بهداشتی دانه سویا و سنجش فشار اسمزی مایع سلولی    
چ فوزاریوم2 چ ها( قار میسلیوم1 )رشته مولد قار

مطالعه شناسایی آفت  کش های موثر برای آفت های اصلی سویا   

آب وهوایــی و     آفت هــای کتــان در شــرایط  بررســی گونه هــای مختلــف بیماری هــا و 

کشاورزی مختلف و تعیین میزان آسیب رسانی آنها

آزمایــش بهتریــن ترکیــب )مخلــوط( از مواد ضِدآفــت و بیماری بــرای حفاظت از دانه    

کتان در برابر بیماری و آفت ها

مطالعــه اثــرات اســتفاده از فناوری هــای کشــاورزی روی شــرایط بهداشــت گیاهی در    

کشت محصول کتان]15[.

1.  Mycelium 
2.  Fusarium 
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���اینفوگــراف�10:    ��موسســه�فنــاوری�زیســتی�کشــاورزی�)زیرمجموعــه�»دانشــگاه�دولتــی�کشــاورزی�روســیه-
کادمی�کشاورزی�تیمیریازوف�مسکو«(�� آ

یستی کشاورزی  موسسه فناوری ز
http://eng.timacad.ru/institutes/faculty-of-soil-

science-agricultural-chemistry-and-ecology

حوزه فعالیت

زمینه هــای  آموزشــی پژوهشــی در  12 واحــد  آموزشــی و پژوهشــی در  فعالیت هــای 
، میکروبیولوژی  شــیمی زیست شناســی و کشــاورزی، رادیولــوژی و امنیت نیــروی کار
و ایمونوبیولــوژی، احیــا و توســعه زمیــن و جنگلــداری، تولیــد گیــاه و کشــت چمــن، 

فیزیولوژی گیاه، 
ژنتیک/فناوری زیستی/پرورش و تکثیر محصوالت زراعی، هواشناسی و اقلیم شناسی

تجهیزات

انواع ابزارها و دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

آزمایشگاه شیمی کشاورزی   
آزمایشگاه علم خاک کشاورزی   
آزمایشگاه بوم شناسی کشاورزی   
مرکز تحقیقات بوم شناسی خاک   
آزمایشگاه تجزیه  و  تحلیل ترکیبات ارگانیک   
آزمایشگاه فناوری هسته ای کشاورزی   
آزمایشگاه جنگلداری   
آزمایشگاه تنظیم مواد مغذی معدنی و عناصر کم مصرف با استفاده از پلیمرها   
ایستگاه پرورش گیاه   
مرکز زراعت دقیق   
آزمایشگاه تکثیر میکروکلونال گیاه   
ایستگاه گیاهان زراعی   
مرکز فناوری زیستی مولکولی   
ایستگاه حفاظت از گیاه   
مرکز پایش و چمن ورزشی   
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یستی کشاورزی1 موسسه فناوری ز
موسســه فناوری زیســتی کشاورزی یکی از موسســات آموزشی و 

کادمی  پژوهشــی زیرمجموعــه »دانشــگاه دولتی کشــاورزی روســیه-آ

آموزشــی  واحــد   12 در  کــه  اســت  مســکو«2  تیمیریــازوف  کشــاورزی 

پژوهشی خود به کمک اساتید دانشگاه ضمن تربیت دانشجویان در رشته های مختلف، 

پروژه های تحقیقاتی داخلی و بین المللی را نیز اجرا می کند. 

: واحدهای آموزشی و پژوهشی موسسه فناوری زیستی کشاورزی عبارتند از

شیمی زیست شناسی و کشاورزی، رادیولوژی و امنیت نیروی کار   

شیمی   

مهندسی شیمی   

میکروبیولوژی و ایمونوبیولوژی   

احیا و توسعه زمین و جنگلداری   

علم خاک و علم مناظر3 و زمین شناسی    

مدیریت خاک و روش های پژوهش مزرعه   

تولید گیاه و کشت چمن   

فیزیولوژی گیاه   

ژنتیک، فناوری زیستی، پرورش و تکثیر محصوالت زراعی و دانه های آن ها   

حفاظت از گیاه   

هواشناسی و اقلیم شناسی   

1.  Institute of Agrobiotechnology 
2.  Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Landscape Science  .3 به کارگیــری دانــش و تخصــص بوم شناســی و محیــط  زیســت در ارزیابــی، تحلیــل و پرداختــن بــه 

مســائل مناظــر طبیعــی و احیــا و بهبــود آن هــا
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در کنار آموزش نظری، این موسسه در آزمایشگاه های تخصصی متعدد به آموزش های 

عملــی و اجرای پروژه هــای تحقیقاتی مختلف می پردازد. آزمایشــگاه های موسســه فناوری 

: زیستی کشاورزی عبارتند از

آزمایشگاه شیمی کشاورزی   

آزمایشگاه علم خاک کشاورزی   

آزمایشگاه بوم شناسی کشاورزی   

مرکز تحقیقات بوم شناسی خاک   

آزمایشگاه تجزیه و تحلیل ترکیبات ارگانیک   

آزمایشگاه فناوری هسته ای کشاورزی   

آزمایشگاه جنگلداری   

آزمایشگاه تنظیم مواد مغذی معدنی و عناصر کم مصرف )جزئی(1 با استفاده از پلیمرها   

ایستگاه پرورش گیاه   

مرکز زراعت دقیق   

آزمایشگاه تکثیر میکروکلونال گیاه   

ایستگاه گیاهان زراعی   

مرکز فناوری زیستی مولکولی   

ایستگاه حفاظت از گیاه   

مرکز پایش و چمن ورزشی2   

اســاتید و محققانی که در موسســه فناوری زیستی کشــاورزی به فعالیت های آموزشی 

( و اســاتید برجســته  کادمــی علــوم روســیه )3 نفــر و پژوهشــی اشــتغال دارنــد از اعضــای آ

1.  Microelements
2.  Observatory and Sport Turf Grass 
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( و محققان )38 کارشناس پژوهشی( دانشگاه  )36 استاد تمام، 24 دانشیار و 72 استادیار

کشاورزی روسیه هستند.

فعالیت های بین المللی

همــه فعالیت هــای بین المللــی دانشــگاه کشــاورزی روســیه اعــم از تبــادل دانشــجو 

آن ازجملــه موسســه  و پروژه هــای تحقیقاتــی موسســات و دانشــکده های زیرمجموعــه 

فناوری زیستی کشاورزی از طریق »اداره روابط بین الملل«1 هماهنگ می شود. به طور کلی، 

فعالیت های اداره روابط بین الملل در حوزه های زیر است:

اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی و پروژه های بین المللی   

ســازمان دهی دوره های آموزشــی اینترنتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی، ارشد    

ج از کشور و دکترا در خار

مشــارکت در رونــد ادغــام موسســات آمــوزش عالی کشــاورزی کشــورهای مســتقل    

همسود در انجمن های جهانی آموزش

برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های علمی بین المللی   

ســازمان  دهی آموزش دانشــجویان خارجی در مقاطع مختلف )پذیرش دانشجویان    

خارجی(

جذب سرمایه های خارجی به دانشگاه   

پــروژه علمــی   10 از  بیــش  توانسته اســت  روابــط بین الملــل  اداره  اخیــر  در ســال های 

از  و پژوهشــی بین المللــی ازجملــه پــروژه بانــک جهانــی تحِت عنــوان 2ARIS در حمایــت 

کادمیک منطقه ای( وزارت توسعه  اصالحات کشاورزی در روسیه، پروژه REAP )همکاری آ

بین المللــی بریتانیــا، پــروژه انجمن همکاری فنی آلمان )GTZ( برای ســاخت مرکز توســعه 

1.  International Relations Office 
2. Agricultural Reform Implementation Support )ARIS( Project
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پایــدار مناطق کشــاورزی و پــروژه ناتو در حوزه ارزیابی بلندمدت روند شــکل گیری خاک در 

دانشگاه اجرا نماید.

به مــدد همکاری های بین المللی، مراکز علمی و پژوهشــی متعــددی مانند مرکزی ویژه 

جهــت پشــتیبانی از بخــش لبنیــات بــا همــکاری هلنــد و مرکــز آموزشــی و آزمایشــی آلمان 

و روســیه در حــوزه فــرآوری میــوه و ســبزیجات در دانشــگاه ایجاد شده اســت. اخیــرا هم با 

همکاری دانشــگاه هامبولت1 برلین قرار اســت رشــته اقتصاد کشــاورزی2 در مقطع ارشــد 

راه اندازی شود. 

، دانشــگاه کشــاورزی روســیه دارای روابط علمی و پژوهشی با کشورهای  در حال حاضر

آلمان، ایران، ایاالت متحده، هلند، چین و قزاقستان است ]16[.

1.  Humboldt University 
2.  Agrarian Economics 
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یک کشاورزی  موسسه تحقیقات فیز
https://www.agrophys.ru/en

حوزه فعالیت

اســتفاده از مدل هــای ریاضــی و فیزیــک در مطالعــه فرایندهــای فیزیکــی، بیوفیزیکی 
و شــکل گیری خــاک؛ بهبــود روش هــای تحقیقــات فیزیــک و فناوری هــای اطالعــات 
و ســنجش از راه دور در مطالعــه و پایــش محصــوالت کشــاورزی؛ ارتقــاء رویکردهای 
بیوانفورماتیــک و فیزیک کشــاورزی در ســطح مدیریت؛ طراحی رویکرد بین رشــته ای 
در طراحی ســازوکارهای حاصلخیزی گیاهان و مدیریت عوامل اصلی زیســتی و خاکی 

موثر در آن

تجهیزات

ابزارها و دســتگاه های پیشــرفته آزمایشــگاهی مانند دســتگاه نمونه برداری از خاک، 
، دماســنج )مدل DS1920(، اتاق فشــار غشــایی، دســتگاه  ابزار ســنجش PH، یون متر

پتانسیومتر نقطه شبنم، ترمواستات و دستگاه طیف سنج

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

واحــد فیزیــک خــاک، فیزیک شــیمی و فیزیک زیســتی )آزمایشــگاه فیزیــک خاک و    
شیمی فیزیک و آزمایشگاه فیزیک زیستی خاک(

کشــاورزی     اکوسیســتم  زیســتی  تولیــد  قابلیــت  و  گیــاه  نــوری  فیزیولــوژی  واحــد 
)آزمایشــگاه اکوسیســتم کشــاورزی کنترل شــده؛ آزمایشــگاه فیزیولــوژی اکولوژیــک 
و فیزیــک زیســت گیاهی؛ آزمایشــگاه ژنتیــک اکولوژیــک و پــرورش گیــاه؛ آزمایشــگاه 

سامانه های اندازه گیری اطالعات(

���اینفوگراف�11:     �موسسه�تحقیقات�فیزیک�کشاورزی



  18. معرفی برخی از موسسات تحقیقاتی فعال در حوزه کشاورزی روسیه .

151

 1)ARI( یک کشاورزی موسسه تحقیقات فیز
موسسه تحقیقات فیزیک کشاورزی در سال 1932 به همت چند 

کادمی علوم روســیه تاســیس شــد. در  تن از دانشــمندان برجســته آ

: ، مهم ترین موضوعات تحقیقاتی این موسسه عبارتند از حال حاضر

طراحی رویکردی بین رشــته ای و جامع جهت دســتیابی به ســازوکارهای حاصلخیزی    

گیاهان و مدیریت عوامل اصلی زیستی و خاکی در طول اجرای آن

ارتقــا رویکردهــای بیوانفورماتیــک و فیزیــک کشــاورزی بــرای پشــتیبانی اطالعاتــی از    

تصمیم گیری هــای مدیــران در ســطح برنامه ریــزی، عملیاتــی و پیش بینــی پروژه هــای 

ساخت و اجرای فناوری های جدید

اســتفاده از مدل هــای ریاضی و فیزیک در مطالعه فرایندهــای فیزیکی، بیوفیزیکی و    

شکل گیری خاک 

بهبــود روش هــای تحقیقات فیزیک و فناوری های اطالعات و ســنجش از راه دور در    

مطالعه و پایش الیه های میوه دهی محصوالت کشاورزی در نظام کشاورزی دقیق

ارزیابی و مدیریت ظرفیت تولید، تطبیق و سازگاری با محیط زیست گیاهان و بخش    

زنده خاک در مدل سازی عملکرد عوامل مختلف در شرایط کنترل شده محیط زیست و 

ساخت فناوری های کشاورزی که ضمن صرفه جویی در منابع موجب افزایش قابلیت 

تولید و پایداری گیاهان و تولید محصوالت باکیفیت می شوند.

ارتقــا روش ها و اصــول برنامه ریزی رایانــه ای و اجرای آزمایش های پیشــرفته میدانی    

با اســتفاده از روش های فیزیکی/شیمیایی/زیســتی و ریاضی ســنجش، مدل ســازی و 

کنترل فرایندهای تولید

1.  Agrophysical Research Institute 
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تقویــت شــبکه آزمایشــگاه های معتبــر موسســه بــا تجهیــز آنهــا بــه دســتگاه های    

پیشرفته و فناوری رایانه جهت اجرای پروژه های علمی و پژوهشی موسسه تحقیقات 

فیزیک کشاورزی

یک کشاورزی واحدهای موسسه تحقیقات فیز

یستی : اولین فعالیت های علمی و پژوهشی    یک ز یک شیمی و فیز یک خاک، فیز واحد فیز

این واحد از سال 1934 آغاز شد و از آن پس پژوهش های این واحد در دو حوزه اصلی زیر 

متمرکز شده است:

مطالعــات گســترده دربــاره چرخه هــای نیتــروژن و کربن در گــردش جهانی بیوژئوشــیمی .  1

مواد در اکوسیستم ها 

مطالعــه شــرایط پایداری و احیــا عملکردهای بنیادین تبادل رطوبت و انرژی در ســامانه .  2

الیه هم سطح هوای پروفایل ژنتیک خاک 

این واحد دارای دو آزمایشگاه تخصصی است: آزمایشگاه فیزیک خاک و شیمی فیزیک 

و آزمایشــگاه فیزیک زیســتی خاک. برخی از ابزارها و تجهیزاتی که در این آزمایشگاه ها برای 

سنجش مشخصه های فیزیکی، فیزیکی شیمیایی، هیدروفیزیک و میکروبیولوژیک خاک 

: استفاده می شوند، عبارتند از

دســتگاه نمونه بــرداری از خــاک، ابــزار ســنجش PH، یون متــر )جهت ســنجش غلظت 

نیتروژن(، دماســنج )مدل DS1920(، اتاق فشار غشــایی، دستگاه پتانسیومتر نقطه شبنم 

جهــت اندازه گیــری توان آبی گیاه و خاک، ترمواســتات و دســتگاه طیف ســنج بــرای تحلیل 

معدنی خاک. 

در ایــن واحــد دانشــمندان برجســته ای حضور دارند کــه ضمن همــکاری در پروژه های 
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داخلــی موسســه بــا موسســات علمــی از سراســر کشــور و کشــورهای دیگــر نیــز همکاری 

علمــی و پژوهشــی دارنــد. ازجملــه با دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی از کشــورهای بریتانیا، 

مجارســتان، آلمان، هلند، ایتالیا، لهســتان، اســلوواکی، جمهوری چک، سوئیس، آمریکا و 

ژاپن پروژه های مشترکی در دست اجرا دارند. 

ایــن    کشــاورزی1:  اکوسیســتم  یســتی  ز تولیــد  قابلیــت  و  گیــاه  نــوری  ی  یولــوژ فیز واحــد 

واحــد فعالیت هــای پژوهشــی خــود را از ســال 1932 آغاز کرد که بیشــتر در حوزه ســاخت 

بنیان های تحقیقاتی و دســتیابی به فنون فیزیکی و زیســتی تولید محصوالت کشــاورزی 

، موضوع هــای اصلی فعالیت های پژوهشــی این  بــدون نور خورشــید بــود. در حال حاضر

: واحد عبارتند از

شناسایی سازوکارهای ارتباط گیاهان با محیط  زیست و بخش زنده خاک در اکوسیستم .  1

کشــاورزی کنترل شــده با مدل سازی شــرایط بهینه و پرتنش رشــد به منظور دست یابی به 

روش های ارتقا مقاومت گیاه به عوامل  تنش زا و افزایش کیفیت محصول 

دســتیابی بــه روش هــای انتخــاب بهینــه ژنتیکــی جهــت شتاب بخشــیدن بــه تولیــد .  2

گونه هــای مقاوم تــر به شــرایط خــاص و با بهــره وری باالتر از طریــق مطالعــه گونه های برتر 

محصوالت کشاورزی

دستیابی به فناوری های زیستی گیاهی با بهره وری باال و ساخت تجهیزات نوری پرورش .  3

گیاه جهت تولید گیاهان دارای ویژگی های خاص در تمام طول سال 

طراحی و آزمایش ســامانه اندازه گیری ســریع وضعیت فیزیولوژیــک اندام های گیاهی و .  4

کیفیت بذر با استفاده از ابزارهای سنجش و پایش گیاه، اشعه ایکس و غیره

این واحد دارای چندین آزمایشگاه تخصصی است:

1.  Department of Plant Lightphysiology and Agroecosystem Bioproductivity
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آزمایشگاه اکوسیستم کشاورزی کنترل شده که دارای دو بخش مدل سازی فیزیکی    

و تحقیقات اکوسیستم کشاورزی و بخش میکروبیولوژی اکولوژیک است. 

بخش هــای     دارای  کــه  زیســت گیاهی  فیزیــک  و  اکولوژیــک  فیزیولــوژی  آزمایشــگاه 

اکوفیزیولوژی گیاهی و فیزیک زیست گیاهی است.

آزمایشگاه ژنتیک اکولوژیک و پرورش گیاه    

بخش هــای     از  آزمایشــگاه  ایــن  اطالعــات:  اندازه گیــری  ســامانه های  آزمایشــگاه 

تازه تاســیس )2003( موسســه اســت کــه حــوزه مطالعاتــی آن اطالعــات و فناوری هــای 

ســاخت   : از عبارتنــد  آن  تحقیقاتــی  پروژه هــای  اصلــی  روندهــای  و  اســت  ســایبری 

فناوری های جدید برای سامانه های کنترل خودکار در مدیریت کشاورزی، نظریه پردازی 

در مدیریــت فناوری کشــاورزی برای ســامانه های کشــاورزی دقیق، ســاخت بنیان های 

علمی و روش شناســی اســتفاده از داده های سنجش از راه دور جهت ارزیابی وضعیت 

محصوالت و شرایط خاک. 

علی رغم سابقه کوتاه این آزمایشگاه، دانشمندان آن توانسته اند 124 مقاله در مجالت 

علمی منتشــر کنند، 9 پتنت اختراع در زمینه کشــاورزی دقیق ثبت نمایند، 10 گواهی ثبت 

برنامه رایانه ای دریافت کنند و در 36 کنفرانس علمی حضور یابند ]17[.
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یکی گیاهان روسیه  موسسه پژوهشی حفاظت بیولوژ
http://www.fncbzr.ru/en/structure-of-the-institute

حوزه فعالیت

تحقیقاتی در جهت دستیابی به مدل ها و روش های تنظیم زیستی )یعنی موجود زنده 
علیه موجود زنده( و با هدف کنترل عوامل محیط زیستی بیوتیک در حوزه هایی مانند 
پایش ســالمت گیاهی، تنظیم زیست بوم های کشــاورزی، طبقه بندی و بوم شناسی و 

علم جانورشناسی حشرات مفید، کارایی و ایمنی زیستی محصوالت تراریخته 

تجهیزات

ابزارها و دستگاه های پیشرفته در آزمایشگاه های تخصصی 

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

واحد فناوری زیستی    
واحد کنترل رادیولوژیک   
آزمایشگاه ایمنی غالت در برابر بیماری های قارچی   
آزمایشگاه گیاه شناسی   
آزمایشگاه تجهیزات فنی و ابزارآالت کنترل بیولوژیک   
آزمایشگاه تولید انبوه دشمنان طبیعی حشرات و کنه   
آزمایشگاه شیمی زیستی میکروارگانیسم ها   
آزمایشگاه مدل سازی و پشتیبانی نرم افزاری سامانه های کنترل بیولوژیکی   
آزمایشگاه تنظیم آفات در اکوسیستم های کشاورزی   
آزمایشگاه سنتز و شناسایی فرومون   
آزمایشگاه پایش بهداشت محصوالت کشاورزی   
آزمایشگاه تنظیم کننده  های رشد گیاه   
آزمایشگاه احیا خاک   
آزمایشگاه مطالعات و مجموعه ژنی گوجه فرنگی   
جمــع آوری     و  محصــوالت  از  بیولوژیــک  حفاظــت  ابزارهــای  ســاخت  آزمایشــگاه 

میکروارگانیسم ها
آزمایشگاه میکروارگانیسم های سمی و ایمنی زیستی محصوالت زراعی   

���اینفوگراف�12:   ���موسسه�پژوهشی�حفاظت�بیولوژیکی�گیاهان�روسیه��
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یکی گیاهان روسیه1  موسسه پژوهشی حفاظت بیولوژ
پژوهشــی  موسســه  محــل  در   1992 ســال  در  موسســه  ایــن 

فیتوپاتولــوژی قفقــاز شــمالی بنیان گــذاری شــد و توانسته اســت بــه 

یکی از موسســات پژوهشــی پیشگام روســیه در حوزه پایش زیستی 

کادمی  تبدیل شود. هیئت علمی و پژوهشی موسسه متشکل از برخی اعضای برجسته آ

علوم روســیه و چهره های برجســته دانشگاهی و پژوهشی هستند. این موسسه عالوه بر 

همکاری با موسســات داخلی با موسسات علمی کشورهای مجارستان، لهستان، آلمان، 

ایاالت متحده، هند و تایلند نیز همکاری علمی و پژوهشی دارد. 

موسســه پژوهشــی حفاظــت بیولوژیکــی گیاهــان در حوزه هــای زیــر بــه فعالیت هــای 

پژوهشــی می پــردازد که براســاس مدل هــا و روش های تنظیم زیســتی )یعنــی موجود زنده 

علیه موجود زنده(2 و با هدف کنترل عوامل محیط زیستی بیوتیک انجام می شوند:

تحلیل و مستندسازی علمی روش های بیولوژیک و اکولوژیک در تولید محصول   

پایــش ســالمت گیاهــی و خطــرات اکوتوکســیک3 در اکوسیســتم های کشــاورزی و    

ساخت نظام پیش بینی موقعیت های پرخطر از منظر سالمت گیاهی

به کارگیــری اصــول علمــی ســازوکارهای بیوســنوتیک4 در تنظیــم اکوسیســتم های    

کشاورزی 

ســاخت و به کارگیــری روش هــای جدیــد حفاظــت از گیــاه کــه از ایمنــی بــاالی محیــط    

زیستی و بیولوژیکی برخوردار هستند.

جانورشناســی     علــم  و  بوم شناســی  و  طبقه بنــدی  دربــاره  بنیادیــن  پژوهش هــای 

1.  All-Russia Research Institute for Biological Plant Protection 
2.  منظور استفاده از موجود زنده مثال یک حشره علیه آفت ها است

3.  Ecotoxic 
4.  Biocenotic Mechanisms 
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حشرات مفید یا آنتوموفاژها1 )حشره خوارها( و سایر گونه های جانوری و گیاهی مشابه 

و به کارگیری اصول علمی در تنظیم سازوکارهای اکوسیستم کشاورزی

تولیــد و به کارگیــری محصــوالت جدیــد ضد آفت با ایمنــی باال و براســاس روش های    

مبارزه بیولوژیک 

مطالعه  کارایی و ایمنی زیستی محصوالت تراریخته   

یک گیاهان واحدهای موسسه پژوهشی حفاظت بیولوژ

آزمایشــگاه  موسســه پژوهشــی حفاظــت بیولوژیــک گیاهــان دارای چندیــن واحــد و 

زیرمجموعه است که در ادامه به اختصار معرفی می شوند.

یســتی : محورهــای اصلــی فعالیت هــای پژوهشــی در ایــن واحد شــامل    واحــد فنــاوری ز

شناسایی تراژن ها2 در مواد غذایی و مواد خام کشاورزی، مطالعه ایمنی زیستی محصوالت 

تراریختــه و پایــش تراژنــی اکوسیســتم های کشــاورزی و مطالعــه چندشــکلی )چندریختــی( 

ژنتیکی3 در جمعیت بندپایان مفید و مضر می شود. 

یــک : این واحد مســئولیت کنتــرل و پایش مناطق آلــوده به مواد    واحــد کنتــرل رادیولوژ

رادیواکتیــو و فلــزات ســنگین را برعهــده دارد و بــا هــدف دســتیابی بــه فنــاوری پــرورش 

در  آلودگی هــا  ایــن  انتشــار  میــزان  آلــوده  مناطــق  ایــن  در  مهــم  کشــاورزی  محصــوالت 

اکوسیستم های کشاورزی را بررسی می کند. 

واحــد فعالیت های نوآورانه : این واحد مســئول اجرای سیاســت های دولتی و منطقه ای   

موسســه در زمینه نوآوری اســت و تالش می کند دستاوردهای علمی موسسه را در قالب 

1.  Entomophagous Organisms
Transgenes  .2 ژن یــا محتــوای ژنتیکــی کــه به صــورت طبیعــی یــا توســط یکــی از روش هــای مهندســی ژنتیــک از یــک 

موجــود زنــده بــه موجــود زنــدٔه دیگــر منتقــل می شــود
Genetic Polymorphism  .3 هنگامــی کــه دو یــا چنــد فنوتیــپ کــه آشــکارا بــا هــم تفــاوت دارنــد در جمعیــت یــک گونــٔه 

زیســتی وجــود داشــته باشــند
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پتنت هــای علمــی و پژوهشــی بــه ثبت رســمی برســاند. همچنین، بــا بررســی قابلیت های 

تجاری ســازی نتایج علمی می کوشــد دســتاوردهای علمی را به صورت محصوالت کاربردی 

به بازار عرضه نماید. 

یت مستند ســازی، اطالعات و پژوهش : مسئولیت اصلی این واحد    واحد هماهنگی مدیر

ضمن هماهنگی فعالیت های پژوهشــی، مستندســازی برنامه ها و گزارش های موسسه، 

برگــزاری ســمپوزیوم /کنفرانس و جلســات علمــی و کاربــردی در زمینه حفاظــت از گیاهان، 

فراهم کردن اطالعات علمی و تهیه و انتشــار گزارش فعالیت های موسســه و کنفرانس ها 

در رسانه های جمعی است. 

واحــد همکاری هــای بین المللــی علــم و فناوری : مســئولیت همــه فعالیت هــای علمی/  

و  اســت  واحــد  ایــن  برعهــده  بین المللــی  ســطح  در  موسســه  اقتصــادی  و  پژوهشــی 

عالقمنــدان  بــه  معرفــی  به منظــور  نیــز  را  موسســه  برجســته  پروژه هــای  پروپوزال هــای 

بین المللــی بــه زبان انگلیســی ترجمــه می کند. این واحد عــالوه بر انجام امــور هماهنگی 

پروژه های بین المللی دارای بودجه ملی یا بین المللی، مسئول نظارت بر روند اجرای این 

پروژه ها نیز است. 

آزمایشــگاه ایمنی غــالت در برابر بیماری های قارچی : در این آزمایشــگاه مطالعات نظری و   

روش شــناختی در مورد دســتیابی به ایمنی محصول زمســتانی گنــدم در برابر بیماری های 

چ ها  قارچی انجام می شود. مطالعه و بررسی ویژگی های گونه های مقاوم گندم، مطالعه قار

چ کــش و مطالعــه  چ هــای مقــاوم در برابــر مــواد قار و عوامــل بیمــاری زای آنهــا، مطالعــه قار

چ کش ها ازجملــه موضوعات  چ هــای بیماری زا نســبت بــه قار انــواع جدیــد مقاومــت در قار

مورِد بررسی در این آزمایشگاه هستند. 
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یســتی1 :    یابــی اولیــه عوامــل ز آنتوموفاژهــا و ارز آزمایشــگاه نگهــداری مجموعه هــای دولتــی 

آزمایشــگاه روی ســاخت فناوری هــای تولیــد، نگهــداری و ذخیــره مجموعه هــای  در ایــن 

آنتوموفاژهــا بــرای دســتیابی بــه عوامــل حفاظــت بیولوژیکــی گیاهــان فعالیــت می شــود. 

روش هــای تولیــد انبــوه آنتوموفاژها در گرم خانــه و فضای باز و روش های به دســت  آوردن 

آنها از منابع طبیعی نیز مطالعه می شود. 

   : آزمایشــگاه گیاه شناســی : مهم ترین موضوعات پژوهشــی در این آزمایشگاه عبارتند از

بررســی کارایی و ایمنی محصوالت تراریخته مقــاوم به علف کش ها، روش های کنترل علف 

هرز پیربهار2، اجرای آزمایشات تایید و ثبت علف کش های جدید از نظر کارایی و ایمنی.

آزمایشــگاه مطالعاتــی    در ایــن  یــک :  کنتــرل بیولوژ آزمایشــگاه تجهیــزات فنــی و ابــزارآالت 

جهــت دســتیابی بــه روش ها و ابزارهــای فنی کنتــرل بیماری های گیاهان و حشــرات مفید 

و مضر و ســاخت دســتگاه هایی برای تولید تجربی عوامل زیســتی انجام می شــود. ازجمله 

دســتاوردهای این آزمایشــگاه ســاخت تجهیزات پایش بهداشتی آزمایشات محصوالت و 

ابزارهایی برای سنجش دمای روزانه ایستگاه های گیاه شناسی است. 

شــامل    آزمایشــگاه  ایــن  پژوهشــی  حوزه هــای  آفت هــا :  یکپارچــه  یــت  مدیر آزمایشــگاه 

ســنجش میزان اثرگذاری اصالح کننده های پاســخ ایمنی و دســتیابی به روش های فیزیکی 

مقابلــه با موجــودات مضر به منظور طراحی ســامانه های باکیفیت مدیریــت یکپارچه آفت 

می شــود. در ایــن آزمایشــگاه محصــوالت زیســتی جدیــدی بــر پایــه ترکیبات فعال زیســتی 

ســاخته می شــود و تحقیقــات بنیادینی در زمینــه تعیین عوامل و مشــخصات برهم کنش 

چ فوموپســیس3 گیاه آفتابگردان انجــام می گیرد. مطالعاتی  میزبان-انــگل در ضایعات قار

1.  Laboratory for Entomophages State Collection Maintenance and for Bioagents Initial Assessment
Horseweed  .2 گیاهی یک ساله و بومی آمریکا که در مراتع به صورت علف هرز رشد می کند

3.  Phomopsis 
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نیز در زمینه طراحی و ســاخت روش ها و فناوری هایی برای بهره گیری بیشــتر از موجودات 

ع کشاورزی انجام می شود.  مفید در مزار

آزمایشــگاه تولید انبوه دشمنان طبیعی حشرات و کنه : برنامه ها و فعالیت های پژوهشی   

بــه فرایندهــای کشــاورزی خودتنظیم گــر براســاس  آزمایشــگاه در جهــت دســتیابی  ایــن 

جدیدتریــن روش هــا مانند تولید انبوه آنتوموفاژهــای طبیعی به کمک گیاهان جلب کننده 

حشــرات، زمین کشــت مناسب و جذب کننده ها هســتند. در این آزمایشگاه مطالعاتی نیز 

در زمینــه فناوری هایــی برای تولید انبوه حشــرات در محفظه کشــت مصنوعی جهت تولید 

انــواع آنتوموفاژهــا، ویروس ها، کرم های لولــه ای )نماتدها(1 و هربیفاژهــا2 و تحقیقاتی درباره 

طبقه بندی، شناسایی و پیش بینی منابع طبیعی آنتوموفاژها برای تولید عامل های زیستی 

جدید انجام می دهد و میزان کارایی و ایمنی گیاهان تراریخته نیز سنجش و ارزیابی می شود.

یســتی میکروارگانیســم ها : هــدف اصلــی مطالعات این آزمایشــگاه    آزمایشــگاه شــیمی ز

دســتیابی بــه مــواد متابولیکی برای حفاظت گیــاه در برابــر بیماری های باکتریایــی و قارچی 

: عوامل بیوشــیمیایی  اســت. برخی از حوزه های تحقیقاتی این آزمایشــگاه عبارت اســت از

مقاومت گندم در برابر بیماری های قارچی، جنبه های بیوشــیمیایی ســازوکارهای عمل در 

ترکیبات زیستی میکروبی با عملکرد چندگانه.

ایــن    در  یکــی :  بیولوژ کنتــرل  ســامانه های  نرم افــزاری  پشــتیبانی  و  مدل ســازی  آزمایشــگاه 

چ فیتوپاتوژن3  آزمایشگاه مدل های ریاضی برای سنجش کمی مراحل اصلی بیماری زایی قار

و مدل های پیش بینی میزان آسیب رسانی بیماری ها برای طراحی روش های موثر حمایتی 

ســاخته می شــود. هــدف نهایی از ایــن مطالعات طراحــی و تولیــد نرم افزارهــای کامپیوتری 

جهت اجرای اقدامات پایشی در بهداشت گیاهی است. 

1.  Nematodes 
2.  Herbiphages 
3.  Phytopathogenic
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آزمایشــگاه تنظیم آفات در اکوسیســتم های کشــاورزی : در این آزمایشگاه پژوهش هایی   

جهــت دســتیابی به ســامانه های ایمن برای حفاظت از محصوالت زراعــی در برابر بندپایان 

مضــر بــا اســتفاده از محصــوالت بیولوژیــک انجــام می شــود که منجر بــه شناســایی منابع 

طبیعــی آنتوموفاژها و کنه خوارها و یافتــن روش هایی برای حفاظت/ارتقا و به کارگیری این 

محصوالت بیولوژیک می شود. آستانه آسیب رسانی موجودات گیاه خوار و میزان اثرگذاری 

موجــودات گوشــت خوار و عوامــل موثر و ســاختار حمله دســته جمعی ملخ ها نیــز در این 

آزمایشگاه بررسی می شود. 

آزمایشــگاه ســنتز و شناســایی فرومــون1 : در ایــن آزمایشــگاه ارتباطــات شــیمیایی بیــن   

بندپایــان و فرایندهــای تنظیم زیســتی گونه های مضر براســاس اختــالل در تولیدمثل آنها 

مطالعــه و بررســی می شــود. ریخت شناســی ریزســاختاری2 اندام هــای زایشــی، شناســایی 

آفــات از دیگــر  و واکنش هــای شــیمیایی فرومون هــا و ســایر مــواد ارتباطــات شــیمیایی 

آزمایشــگاه هســتند. دســتیابی بــه روش هــای جدیــد ســنتز  موضوعــات پژوهشــی ایــن 

فرومون ها، کایرومون ها3و ســایر مواد مشــابه؛ کشف فرموالســیون فرومون ها و ساخت 

تلــه و روش هــای به کارگیــری عملی آن جهت پایــش و تنظیم جمعیت بندپایــان و کنه ها و 

دســتیابی بــه فناوری فعال ســازی و تولیــد مثل آنتوموفاژهــا ازجمله اهــداف مورد نظر این 

آزمایشگاه هستند. 

آزمایشــگاه پایش بهداشــت محصوالت کشــاورزی : پژوهشــگران در این آزمایشگاه روی   

دســتیابی به روش های علمی پایش و تنظیم موجودات مفید و مضر در اکوسیســتم های 

Pheromone  .1 مــاده شــیمیایی اســت کــه توســط جانــوران ترشــح  یــا دفــع می شــود و موجــب برانگیختن پاســخ اجتماعی 
در اعضــای دیگــر یــک گونــه می گــردد

2.  Ultrastructure Morphology 
Kairomones  .3 کایرومون هــا مــواد شــیمیایی هســتند کــه توســط یــک جانــور ترشــح یــا دفــع می شــود و جانــوری از گونــه 

دیگــر آن را شناســایی و در جهــت منافــع خــود از آن بهره بــرداری می کنــد
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کشــاورزی و روش های جدید تشــخیص و بهبود روش های تشخیصی موجود و نیز کنترل 

و پیش بینــی آفت هــا از طریــق به کارگیــری وســیله های دریافــت اســپور1 مطالعــه و تحقیق 

انجام می دهند. این آزمایشــگاه ضمن تعیین ســطح بهداشت گیاهی در اکوسیستم های 

چ هــا از محصوالت کشــاورزی و خاک جهــت انجام  کشــاورزی، بــه اســتخراج و نگهــداری قار

فصلــی  و  )کوتاه مــدت(  عملیاتــی  پیش بینی هــای  ارائــه  می پــردازد.  بهداشــتی  مطالعــات 

)میان مدت( درباره زمان بروز و میزان رشد جانوران مفید و مضر در اکوسیستم کشاورزی 

یکی از مهم ترین مسئولیت های این آزمایشگاه محسوب می شود. 

   : آزمایشــگاه تنظیم کننده  های رشــد گیاه : برخی از فعالیت های این آزمایشگاه عبارتند از

ســنتز و انتخــاب موادی که اثرات منفــی علف کش ها را کاهش می دهند، ســنجش کارایی 

ترکیبــات زیســتی فعــال جدید که بــرای افزایــش محصول و مقاومــت گیاه در برابر شــرایط 

نامطلــوب اســتفاده می شــوند و دســتیابی به فناوری هــای جدید برای به کارگیــری ترکیبات 

فعال زیستی همراه با سایر مواد شیمیایی کشاورزی. 

آزمایشــگاه احیا خاک : برخی از مهم ترین حوزه های پژوهشی در این آزمایشگاه عبارتند   

: روش هــای جدیــد ســم زدایی خــاک، ترکیبــات جــاذب جدیــد بــرای جلوگیری از انباشــت  از

فلــزات ســنگین در خــاک، گیاه پاالیی2 خاک با اســتفاده از خانواده غالت ســورگوم3، پایش 

چ ها در اکوسیســتم های کشاورزی و استفاده از روش های زیستی  ســویه های باکتری و قار

در شناسایی زودهنگام تغییرات نامطلوب خاک.

آزمایشــگاه مطالعات و مجموعه ژنی گوجه فرنگی : در این آزمایشــگاه ژنوم انواع گونه های   

گوجه فرنگــی اعــم از وحشــی، پرورشــی و نیمــه پرورشــی اســتخراج و نگهداری می شــود و با 

افــزودن مــداوم ژنــوم گونه هــای جدیــد و هیبریدی به این بانــک ژن آن را توســعه می دهند. 

1.  Sporecatching 
2.  Phytoremeditation of Soil
3.  Sorghum 
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بــه کمک فناوری های جدید و به منظور شناســایی همــه ویژگی های گونه های مختلف گیاه 

)مزیت هــا و نقــاط ضعف( و یافتن راه حل هایی برای بهبود کیفیــت محصول از نظر حجم و 

مقاومت به عوامل نامطلوب انواع مطالعات حوزه ژنتیک در این آزمایشگاه انجام می شود. 

یک از محصوالت و جمع آوری میکروارگانیسم ها :    آزمایشگاه ساخت ابزارهای حفاظت بیولوژ

: شناسایی و مطالعه  ازجمله مهم ترین اهداف پژوهشگران این آزمایشگاه عبارت است از

عامل های زیستی سازگار با محیط زیست و ساخت ترکیبات زیستی فعال براساس آنها و 

توسعه مجموعه میکروارگانیسم های دسته ها و گونه های مختلف. 

یستی محصوالت زراعی :    آزمایشگاه میکروارگانیســم های سمی )مولد توکســین(1 و ایمنی ز

چ های سمی و  در این آزمایشگاه مطالعاتی روی سازوکارهای تولید سم )توکسین(2 در قار

روند تکامل و نحوه توزیع میکروارگانیســم های مولد مایکوتوکسین3 در اکوسیستم های 

کشاورزی انجام می شود. در این آزمایشگاه به کمک مطالعات پایش و گزینش عامل های 

زیستی طبیعی، انواع فناوری های تولید و به کارگیری ترکیبات فعال زیستی ساخته می شود 

چ های ســمی در اکوسیســتم های  کــه بــرای حفاظت از محصــوالت زراعی و باغی در برابر قار

کشاورزی استفاده می شوند. تاکنون این آزمایشگاه به 3 پتنت در زمینه ترکیبات زیستی 

فعال دست یافته است. 

یکی گیاهان روسیه برخی از دستاوردهای نوآورانه موسسه پژوهشی حفاظت بیولوژ

یســتی بایواســتات4 : در مقایسه با نمونه های مشــابه، بایواستات باوجود     آفت کش ز

چ  داشــتن سمیت پایین دامنه اثرگذاری وســیعی دارد و می تواند انواع حشره، کنه، قار

1.  Toxinogenic 
Toxin  .2 نوعــی پروتئیــن کــه توســط برخــی گونه هــای موجــودات زنــده تولیــد می شــود و بــرای ســایر موجــودات زنــده مضــر 

است
چ ها تولید می شود و برای انسان مضر است Mycotoxin  .3 نوعی توکسین که توسط قار

4.  Biopesticde Biostate 
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و باکتری را از بین ببرد. اگرچه این محصول آماده استفاده است، اما هنوز مراحل ثبت 

رســمی و تجاری ســازی را پشــت ســر نگذاشته اســت و به همین دلیل امکان استفاده 

گسترده از آن وجود ندارد. 

تلــه فرومــون کــرم میوه : بــا شناســایی و تولید نــوع فرومون کــرم میوه، پژوهشــگران    

توانسته اند تله جاذب کرم میوه را بر پایه این فرومون بسازند که همه مراحل آزمایش 

را پشِت ســر گذاشته اســت و در صورت جذب ســرمایه گذاری برای تولید انبوه می تواند 

در باغ هــای منطقه هــای قفقــاز شــمالی و ولوگوگــراد و ورونژ1 به بهره برداری برســد )این 

مناطق به 1 میلیون تله نیاز دارند(. 

یکی آفت گالبی : این فنــاوری نوعی ترکیب فعال زیســتی بر پایه     فنــاوری کنتــرل بیولوژ

خــواص ضــد پاتــوژن باکتــری Bacillus thuringiensis و نوعی هورمون کندکننده رشــد 

حشــرات2 اســت کــه ضمــن توقــف کامــل رشــد الرو حشــره مانــع بــروز مجــدد آفــت در 

ســال های بعــد نیز می شــود. نحــوه و میزان اســتفاده از این آفت کش باید با مشــورت 

موسسه انجام شود. 

ع برنج و گندم : این فناوری شامل نوعی وسیله     فناوری تشخیص از راه دور آفت در مزار

هوایــی ســیار اســت کــه در فاصلــه مناســب از زمیــن مزرعه قــرار می گیــرد و نمونه های 

چ را که در هوا پراکنده شده است برداشت می نماید و براساس حجم اسپور  اسپور قار

در مترمربــع و برخی عوامل دیگر مانند شــرایط آب وهوایــی می تواند میزان آفت زدگی و 

محل آن را مشــخص نماید. این روش از نظر کیفیت قابل مقایســه با روش مشــاهده 

میدانی است ]18[.

1.  Volgograd and Voronezh
2.  juvenile hormone analog - Insegar
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کادمی�علوم�روسیه(��� ���اینفوگراف�13:  ����موسسه�تحقیقات�جنگل�مرکز�تحقیقات�کارلیان�)زیرمجموعه�آ

موسسه تحقیقات جنگل مرکز تحقیقات کارلیان  
http://forestry.krc.karelia.ru

حوزه فعالیت

مطالعه ساختار و کارکرد اکوسیستم جنگل، تحقیقات علمی حفظ/استفاده و احیای 
تنــوع زیســتی جنگل هــای تایــگا، بوم شناســی و ســازوکار تنظیــم رشــد و نمــو گیاهان 

جنگلی، شکل گیری و نقش زیست کره خاک های جنگلی

تجهیزات

6 آزمایشگاه تخصصی، 2 ایستگاه تحقیقاتی و 3 آزمایشگاه میدانی

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

آزمایشگاه دینامیک و تولید جنگل بورل   
آزمایشگاه بوم شناسی منظره و حفاظت از اکوسیستم های جنگل   
آزمایشگاه خاک شناسی جنگل    
آزمایشگاه فیزیولوژی و یاخته شناسی گیاهان چوبی   
آزمایشگاه فناوری زیستی جنگل   
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موسسه تحقیقات جنگل مرکز تحقیقات کارلیان1 
موسســه تحقیقات جنــگل مرکز تحقیقات کارلیــان )زیرمجموعه 

کادمی علوم روســیه( از ســال 1957 فعالیت خود را آغاز کرده اســت.  آ

، دارای 6 آزمایشــگاه تخصصی، 2 ایســتگاه تحقیقاتی و  در حال حاضر

3 آزمایشگاه میدانی است. 

روندهــای اصلــی فعالیت هــای علمــی موسســه تحقیقــات جنــگل عبارتنــد از مطالعــه 

ساختار و کارکرد اکوسیستم جنگل، بنیان های علمی حفظ/استفاده و احیای تنوع زیستی 

جنگل های تایگا، بوم شناســی و ســازوکار تنظیم رشد و نمو گیاهان جنگلی، شکل گیری و 

نقش زیست کره خاک های جنگلی. 

آزمایشگاه های موسسه تحقیقات جنگل 

ایــن    پژوهش هــای  اصلــی  موضوع هــای  بــورل2 :  جنــگل  تولیــد  و  دینامیــک  آزمایشــگاه 

آزمایشــگاه عبارتنــد از ســاختار و تغییرات گروه هــای گیاهی جنگل و ســازوکارهای پایداری 

و تحــول آن ها، تغییرات ظرفیت های منابع زیســتی جنگل های بورل، روش های دوســتدار 

محیط زیست در پرورش جنگل با اهداف مختلف و روش های احیا اکوسیستم جنگل ها 

در منطقه های آسیب دیده.

ایــن آزمایشــگاه بــرای دوره 2021 تــا 2025 چندیــن پــروژه در دســت اجــرا دارد کــه یکــی از 

مهم ترین آنها پروژه ای با همکاری کشور فنالند در منطقه کارلیا3 )در مرز دو کشور روسیه 

و فنالنــد( اســت. در ایــن پــروژه تمرکــز روی انتقال تجــارب و تقویت شــرکت های کوچک و 

متوســط صنعت جنگل اســت. شــرکت های فنالندی تجارب موفقی در بهره برداری و احیا 

1.  Forest Research Institute of Karelian Research Institute 
2.  Laboratory for Boreal Forest Dynamics and Production 
3.  Karelia 
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جنگل هــا دارنــد کــه می تواننــد به شــرکت های روســی در بهبود کســب وکار و ارتقــا تجارت 

فرامرزی کمک کنند. 

آزمایشگاه بوم شناسی منظره و حفاظت از اکوسیستم های جنگل : برخی از موضوعاتی که   

: ساختار و تغییرات اجزای بیوتیک  در این آزمایشگاه مورِدبررسی قرار می گیرند، عبارتند از

مناظر جغرافیایی، تنوع زیســتی منطقه، اثرات اقتصادی و اکولوژیکی تغییرات اکوسیستم 

جنــگل در اثــر دخالت هــای انســانی، بنیان هــای علمــی ایجــاد نظــام منطقه حفاظت شــده 

شامل اجرای مطالعات امکان سنجی ایجاد مناطق حفاظت شده جدید. 

آزمایشــگاه خاک شناســی جنــگل : برخــی از موضوع هایی کــه در این آزمایشــگاه مطالعه   

می شوند عبارتند از: شکل گیری خاک جنگل، شناسایی و طبقه بندی خاک، الگوهای جغرافیایی 

در ساختار پوشش خاک، جریان عناصر شیمیایی در سیستم خاک-پوشش گیاهی-جو، 

حاصلخیزی خاک جنگل و نقش بخش زنده خاک در شکل گیری و حاصلخیزی خاک. 

ی و یاخته شناســی1 گیاهان چوبی : بررســی ســازوکار رشــد غیرطبیعی    یولوژ آزمایشــگاه فیز

بافــت کامبیــوم2 در گیاهان چوبی و عکس العمل های اکولوژیــک و فیزیولوژیک گونه های 

اصلی گیاهان جنگلی به رویدادهای طبیعی و دخالت های انســانی در منطقه بورل شــمال 

غرب روسیه از مهم ترین موضوع هایی است که در این آزمایشگاه مطالعه می شوند. 

یســتی جنگل : ازجمله موضوع های مورد ِ بررســی در این آزمایشــگاه    آزمایشــگاه فناوری ز

: حفــظ و احیــا ذخیــره ژنــی گیاهــان چوبــی، مدیریــت چندمنظــوره منابــع جنگل  عبارتنــد از

براســاس فنــاوری زیســتی و فرایندهــای مورفوژنتیــک3 )ریخت زایــی( در کشــت بافت ها و 

اندام های گیاهان چوبی. 

1.  Cytology 
Cambium  .2  نوعی بافت گیاهی موثر در رشد قطری گیاه

3.  Morphogenetic
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فعالیت های بین المللی

موسســه تحقیقــات جنــگل همکاری هــای علمــی و پژوهشــی متعددی با موسســات 

بین المللی دارد، ازجمله:

کادمی علوم     موسسات علمی در کشور فنالند شامل وزارت محیط زیست فنالند، آ

، موسسه  فنالند، موسســه جنگل اروپا، دانشگاه هلســینکی، موسسه ماهی و شکار

هواشناسی، موسسه جانورشناسی، سازمان خدمات جنگل و غیره.

وزارت های محیط زیست کشورهای منطقه بالتیک )لیتوانی، استونی و لتونی(   

موسسات کشور سوئد شامل سازمان محیط زیست و دانشگاه اومئو1    

مرکز تحقیقات جنگل آلمان ]19[.   

1.  Umeo University 
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  )ZIN RAS(کادمی�علوم�روسیه� ��اینفوگراف�14:   ��موسسه�جانورشناسی�آ

کادمی علوم روسیه    موسسه جانورشناسی آ
https://www.zin.ru/institute_en.html

حوزه فعالیت

مطالعــات دریایــی، تنوع زیســتی )گیاهی و جانوری(، آب آشــامیدنی، اکوسیســتم های 
زمینی، بهره برداری صحیح از ذخایر جانوری، حفاظت و احیا اکوسیســتم ها، مطالعات 

باستان جانورشناسی

تجهیزات

ابزارها و دســتگاه های آزمایشــگاهی پیشــرفته بــرای انواع مطالعات جانورشناســی و 
گیاه شناسی

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

آزمایشگاه ماهی شناسی   
آزمایشگاه تحقیقات دریایی   
آزمایشگاه خزنده شناسی و دوزیستان شناسی   
آزمایشگاه پرنده شناسی   
آزمایشگاه تجربی زیست شناسی آب و آب آشامیدنی   
آزمایشگاه طبقه بندی حشرات   
آزمایشگاه پستانداران   
آزمایشگاه حشره شناسی تجربی   
آزمایشگاه ریخت شناسی تکاملی   
آزمایشگاه پروتیستولوژی مولکولی و سلولی   
آزمایشگاه بندپایان انگلی   
آزمایشگاه آغازیان و کرم های انگلی   



  مروری بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی روسیه  

170

1)ZIN RAS( کادمی علوم روسیه موسسه جانورشناسی آ
کادمــی علــوم از ســال 1832 در شــهر  آ موسســه جانور شناســی 

سن پترزبورگ آغاز به کار کرده است. در ابتدا این موسسه به عنوان 

کادمی علوم فعالیت می کرد و بیشــتر اقدامات  موزه جانورشناســی آ

آن در زمینــه جمــع آوری و نگهــداری نمونه هــای جانــوری بــود. بــا گذشــت زمــان دامنــه 

کادمی علوم این  فعالیت های آن گســترده تر شــد و در ســال 1931 همزمان با اصالحات آ

موسسه نیز به »موسسه جانورشناسی« تغییر نام دارد و بخش موزه آن با عنوان جدید 

 ، »موزه جانور شناســی موسســه جانورشناسی« به فعالیت خود ادامه داد. در حال حاضر

کادمــی علوم مهم تریــن مرکز تحقیقاتی جانورشناســی روســیه  موسســه جانورشناســی آ

اســت که در حوزه های مطالعات دریایی، تنوع زیســتی، آب آشــامیدنی، اکوسیســتم های 

زمینــی، بهره بــردای صحیــح از ذخایــر جانوری، حفاظــت و احیا اکوسیســتم ها و مطالعات 

باستان جانورشناســی2 به فعالیت های پژوهشی می پردازد. 

از  یکــی  نمونــه  میلیــون   60 حــدود  بــا  موسســه  ایــن  جانــوری  نمونه هــای  مجموعــه 

بزرگ تریــن مجموعه هــای دنیاســت کــه امــکان مطالعــه جانــوران روســیه و جهــان را در 

رشــته های مختلــف ماننــد طبقه بنــدی و تبارزایــش3 جانوران، بــرای پژوهشــگران فراهم 

می کنــد. 260 نمونــه حیوانــی ایــن مجموعــه معــادل یک چهــارم گونه هــای حیوانــی جهان 

اســت و منبع غنی برای مطالعات جانورشناســی محسوب می شود. 

ســاالنه بیش از 350 مقاله علمی توســط دانشــمندان این موسســه منتشــر می شــود و 

تاکنون بیش از 140 عنوان کتاب علمی تخصصی و عمومی در این موسسه منتشر شده است. 

1.  Zoological Institute of Russian Academy of Sciences
2.  Zooarchaeology )Archaeozoology(

Phylogeny  .3 مطالعه رابطه بین گونه های مختلف جانوران و روند تکامل آن ها
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نتیجه مطالعات و پژوهش های موسســه جانورشناســی در قالب مجموعه های تک عنوانی1 

منتشــر می شــوند )مانند »مجموعه جانوران روسیه« یا »کلید گونه های جانوری روسیه«(. در 

سال 2019 بیش از 3/5 میلیون کاربر اینترنت از وب سایت این موسسه بازدید کردند. 

ایســتگاه  آزمایشــگاه،   13 علمــی2،  واحــد   16 از  متشــکل  جانورشناســی  موسســه 

بیولوژیکــی دریــای ســفید3 )منطقــه کارلیــا4(، ایســتگاه بیولوژیکــی ریباچــی5 )در منطقه 

کتابخانــه  و  جانورشناســی  مــوزه  و  علمــی  تحقیقــات  پشــتیبانی  واحــد  کالینینگــراد6(، 

جانورشناسی است. 

کادمی علوم روسیه آزمایشگاه های موسسه جانور شناسی آ

آبزیــان در    آزمایشــگاه قدیمی تریــن مرکــز مطالعــات  آزمایشــگاه ماهی شناســی7: ایــن 

روســیه اســت و حوزه هــای اصلــی پژوهش هــای آن عبــارت اســت از طبقه بنــدی ماهیان 

دریایــی و آب شــیرین روســیه، تخمیــن غنــای گونه ها و تنــوع گروه های مختلــف ماهیان 

مناطــق قطــب شــمال و قطب جنوب. در ده ســال اخیــر محققان این آزمایشــگاه موفق 

شــده اند طبقه بنــدی گروه هــای متعــددی از ماهیــان را تکمیــل، روابــط بیــن گونه هــای 

مختلــف را تعییــن و نظریه هــای مهمــی دربــاره مراحــل تاریخــی پیدایــش و تکامــل آن هــا 

 : ح نمایند. برخی از گروه های مطالعه شــده ماهیان در این آزمایشــگاه عبارتند از مطر

Liparidae, Cottidae, Muraenolepididae, Pleuronectidae, Zoarcidae, Congiopodidae, 

Bathydraconidae, Channichthyidae

1.  Monograph 
2.  Scientific Subdivisions 
3.  White Sea Biological Station 
4.  Karelia 
5.  Biological Station Rybachy 
6.  Kaliningrad 
7.  https://www.zin.ru/labs/ichtlab/index_html.html
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یایــی1 : ایــن آزمایشــگاه از زمــان تاســیس آن در ســال 1960 در    آزمایشــگاه تحقیقــات در

حوزه هــای طبقه بنــدی و مطالعــه آبزیــان اعمــاق دریــا، تنــوع زیســتی، منطقه یابــی زیســت 

جغرافیایــی و ســین اکولوژی2 آبزیان به فعالیت های پژوهشــی اشــتغال دارد. در مطالعات 

این آزمایشگاه از همه روش های معتبر قدیمی و فناوری های جدید مانند زیست شناسی 

از  بســیاری  می شــود.  اســتفاده  بوم شناســی  و  بیوانفورماتیــک  زیســتی،  آمــار  مولکولــی، 

پروژه هــای تحقیقاتــی ایــن آزمایشــگاه بــا همــکاری مراکــز پژوهشــی بین المللــی و تحــت 

برنامه های حمایتی »صندوق جهانی حیات وحش« )WWF(3 و »شورای شمالگان«4 انجام 

می شــود. مناطق تحت پوشــش مطالعات آزمایشــگاه تحقیقات دریایی شامل قطب های 

شمال و جنوب، منطقه دریای شرق دور روسیه، آب های استوایی اقیانوس آرام و منطقه 

-پونتو5 می شــود. پژوهشــگران این آزمایشــگاه نزدیک به 300 مقاله درباره طبقه بندی  خزر

ماهیان و بوم شناسی آبزیان منتشر نموده است. 

ایــن    مطالعــات  اصلــی  موضوع هــای  یستان شناســی :  دوز و  خزنده شناســی  آزمایشــگاه 

: تنوع زیستی و همه جنبه های زیست شناسی دوزیستان و خزندگان  آزمایشگاه عبارتند از

امروزی و نخســتین )فســیل( در منطقه اوراســیا که با اســتفاده از جدیدترین فناوری ها و 

روش ها توسط سرشناس ترین متخصصان این حوزه از مراکز علمی معتبر دنیا و صندوق 

جهانی حیات  وحش مطالعه می شــوند. تاکنون پژوهشــگران این آزمایشــگاه بیش از 250 

مقالــه در موضوعــات مختلــف علمــی ماننــد طبقه بندی، بوم شناســی جمعیــت، الگوهای 

1.  https://www.zin.ru/departments/marine/index_en.html
Synecology  .2  مطالعــه یــک گونــه جانــوری در میــان و در ارتبــاط بــا ســایر جمعیت هــای جانــوری ماننــد مطالعــه درخــت 

بلــوط در جنگلــی بــا گونه هــای مختلــف گیاهــی و جانــوری
3.  World Wildelife Life 
4.  Arctic Council 
5.  Pontic-Caspian Area 
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گونه زایــی و رویــداد پلی پلوئیــد1 )داشــتن بیــش از دو کرومــوزم پایــه( منتشــر کرده انــد و 

توانســته اند بیــش از 30 گونــه دوزیســت و خزنده امروزی و نخســتین )فســیل( را توصیف 

نماینــد. نتایج ایــن پژوهش ها در پایگاه داده خزندگان و دوزیســتان »اتحادیه بین المللی 

«3 بین المللی و فدراسیون روسیه ثبت  حفاظت از طبیعت« )IUCN(2 و »فهرست های قرمز

می شوند و مورد استفاده پژوهشگران بین المللی قرار می گیرند. 

آزمایشگاه پرنده شناسی : این آزمایشگاه از سال 2020 به عنوان آزمایشگاهی مستقل آغاز   

به کار کرده است )پیش از این به صورت زیرمجموعه سایر آزمایشگاه ها فعالیت داشت(. 

: طبقه بنــدی، چرخه حیات و  ازجملــه موضوعــات تخصصی این آزمایشــگاه عبارت اســت از

جغرافیــای جانــوری پرندگان، بوم شناســی و جمعیت شناســی پرندگان، زیست شناســی و 

بوم شناســی پرندگان، تکامل نژادی پرندگان امروزی و نخستین )فسیل(. این آزمایشگاه 

دارای مجموعه ای از نمونه های پرندگان با بیش از 200 هزار نمونه است. 

یست شناســی آب4 و آب آشــامیدنی : ایــن آزمایشــگاه بــا بــه نمایــش    آزمایشــگاه تجربــی ز

گذاشــتن مجموعــه نرم تنــان آب شــیرین در اواخــر قــرن 19 کار خــود را آغــاز کــرد و در ادامه 

با گســترش دامنه فعالیت هایش به یکی از مراکز علمی تاثیرگذار در روســیه تبدیل شــد. 

: ساختار و کارکرد  اکنون موضوع های اصلی پروژه های پژوهشــی این آزمایشــگاه عبارتند از

زیســت بوم های آبی، فهرســت جانوران ذخایر اروپا، طبقه بندی و تکوین تکاملی5 نرم تنان 

آبزی، استفاده منطقی از منابع حیات آبی، تخمین وضعیت اکولوژیک زیست بوم های آبی 

و حفاظت از تنوع زیستی. 

1.  Polyploidization 
2.  International Union for Conservation of Nature 
3.  Red Lists )of threated Species( )فهرست گونه های در معرض خطر(
4.  Experimental Hydrobiology 

Phylogeny  .5 تبارزایش یا فیلوژنتیک، علم شناخت روابط تکاملی گونه های مختلف جانوران است
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دانشــمندان این آزمایشــگاه توانسته اند طی سال های 2010 تا 2020 بیش از 300 مقاله در 

مجــالت معتبــر داخلــی و خارجی منتشــر کنند و چندیــن اطلس و راهنمای جانورشناســی 

درباره نرم تنان منطقه اروپا تدوین نمایند. 

آزمایشــگاه طبقه بنــدی حشــرات : ایــن آزمایشــگاه یکــی از بزرگ تریــن زیرمجموعه هــای   

موسســه جانورشناســی اســت که به مطالعه حشــرات بومی روســیه و ســایر نقــاط جهان 

آن مطالعــات ســیتوژنیک )مطالعــه  می پــردازد. ازجملــه مهم تریــن حوزه هــای پژوهشــی 

کروموزوم هــا( و مولکولــی ژنتیک گونه های مختلف حشــرات اســت. نتایــج تحقیقات این 

آزمایشــگاه در مجــالت معتبــر داخلــی و بین المللی منتشــر می شــوند. ســاخت و توســعه 

پایگاه  داده براســاس دسته بندی رایانه ای تخصصی و کتاب شناسی مطالعات و انتشارات 

آزمایشــگاه از مهم تریــن اولویت هــای آزمایشــگاه محســوب می شــود. مجموعه حشــرات 

این آزمایشگاه یکی از غنی ترین مجموعه های روسیه و جهان است که حاصل پروژه های 

داخلی، منطقه ای و بین المللی آزمایشگاه با موسساتی از روسیه و سایر کشورها در آسیا 

و آفریقا و جنوب آمریکاست. 

آزمایشــگاه پســتانداران: ایــن آزمایشــگاه از یــک قــرن پیــش فعالیــت خــود را در گــروه   

همــکاری  بــا  حاضــر  حــال  در  و  کرده اســت  آغــاز  جانورشناســی  موسســه  پســتانداران 

اعضــای گروه طبقه بنــدی ژنتیکی مولکولــی پســتانداران مطالعاتی دربــاره تکوین تکاملی 

انجــام  جفــت دار  پســتانداران  دســته بندی  و  )مورفولــوژی(  ریخت شناســی  )تبارزایــش(، 

می دهد. در طول 10 سال گذشته بیش از 400 مقاله علمی توسط محققان این آزمایشگاه 

منتشر شده است.

آزمایشــگاه حشره شناســی تجربی : در گذشته بیشــتر فعالیت های پژوهشی آزمایشگاه   

روی روش هــای کنتــرل آفــت متمرکــز بــود، اما امــروزه موضوعاتــی مانند کنتــرل بیولوژیک 
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آفت هــای کشــاورزی ازجملــه بــا اســتفاده از حشــرات مفیــد و شــناخت چرخــه تولید مثــل 

حشرات جهت پیش بینی زمان حمله آفت ها و مقابله با آنها مورد توجه محققان است.

یخت شناســی تکاملــی : ایــن آزمایشــگاه از ســال 1965 فعالیــت علمی خود    آزمایشــگاه ر

را آغــاز کرده اســت که شــامل مطالعات پیچیــده تطبیقی دربــاره آناتومی، بافت هــا و کارکرد 

بدن طبقه های مختلف حیوانات بی مهره می شود. نمونه های جانوری برای این مطالعات 

تقریبا از سراسر دنیا از دریای سیاه و دریای قطب شمال گرفته تا منابع آب شیرین اروپا و 

روســیه و آســیای میانه و اقیانوس ها جمع آوری می شــوند. در این مطالعات تمرکز ویژه ای 

بــه رونــد تکامل سیســتم عصبی، ســاختار عضالنــی و اســکلتی و اندام های گیرنده حســی 

، ایــن آزمایشــگاه تنهــا مرکــز مطالعات ریخت شناســی  حیوانــات می شــود. در حــال حاضــر

عصبی بی مهرگان در روسیه محسوب می شود. 

اواخــر ســال 2018    آزمایشــگاه در  ایــن  ی1 مولکولــی و ســلولی :  آزمایشــگاه پروتیســتولوژ

تاسیس شده است و حوزه های اصلی مطالعات آن شامل تحقیقات طبقه بندی و تکاملی 

یوکاریوت های تک ســلولی و شــناخت جغرافیای زیســتی و نقش آغازیان در ســایر جوامع 

طبیعی می شود. 

آزمایشگاه بندپایان انگلی : این آزمایشگاه از زیرمجموعه های آزمایشگاه انگل شناسی   

: ریخت شناســی، بوم شناســی و  اســت و حوزه هــای اصلــی مطالعــات آن عبــارت اســت از

. طــی ســال های 2010 تــا 2020 محققــان ایــن  طبقه بنــدی انــواع حشــرات انگلــی و خونخــوار

آزمایشــگاه موفــق بــه شناســایی مشــخصات پیدایــش و تکامــل زندگــی انگلــی دائمــی و 

روابط انگل-میزبان بســیاری از گونه های حشــرات انگلی شــده اند. همچنین دانشمندان 

یوکاریوتــی  ارگانیســم های  از  وســیعی  دســته  شــامل  کــه  آغازیــان  یــا  پروتیســت ها  مطالعــه  علــم    Protistology  .1
می شــوند. قارچــی  گیاهــی/  غیرحیوانــی/ 
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حشره شــناس ایــن آزمایشــگاه موفــق بــه توصیــف بیــش از 1000 گونــه جدیــد و 30 ســرده1 

)جنس( جدید از بندپایان انگلی از سراسر اروپا شده اند. 

آزمایشــگاه در ســال 2016 بــا تجمیــع همــه    کرم هــای انگلــی : ایــن  یــان و  آغاز آزمایشــگاه 

فعالیت های حوزه انگل شناسی و جانوران چندسلولی آغاز به کار کرد. موضوع های اصلی 

: تنوع زیستی، روندهای تکاملی، طبقه بندی، تبارزایش  مطالعات این آزمایشگاه عبارتند از

)تکوین تکاملی( و پراکندگی جغرافیایی سیســتم های انگل-میزبان در گونه های مختلف 

کرم ها و آغازیان. در این مطالعات انواع جدیدی از انگل ها و آغازیان شناســایی و توصیف 

شده اند]20[2.

Genera  .1 َسرده یکی از هشت طبقٔه طبقه بندی علمی جانداران است
2.  A new type of protists, parasites of algae, Aphelida, a type of a new superphylum, Opisthosporidia, 
which forms a sister branch to the entire kingdom of fungi
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���اینفوگراف�15:    �شرکت�گاوریش��

یش    شرکت گاور
https://gavrish.ru/en/index_en.php

حوزه فعالیت

تحقیقات درباره پرورش گونه ها و هیبریدهای باکیفیت گیاهی و تولید بذر سبزیجات 
ع و زمین های حفاظت شده برای کشت در مزار

تجهیزات

تجهیزات تخصصی مطالعات اصالح بذر

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

6 مرکــز تحقیقاتــی کــه 4 مــورد آنها شــامل دو واحــد تحقیقاتی در منطقه مســکو و    
یک واحد تحقیقاتی در منطقه توال و یک واحد تحقیقاتی در کراسنودار کرای روسیه. 

دو ایستگاه آزمایشی هم در کشورهای اردن و ترکیه   
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یش گاور
گــروه شــرکت های گاوریــش از ســال 1993 در مســکو فعالیــت 

خود را در زمینه پرورش گیاهان و تولید بذر آغاز کرده است. عمده 

فعالیت هــای این گــروه روی تولید گونه ها و هیبریدهــای باکیفیت 

ع و زمین های حفاظت شــده متمرکز  گیاهــی و تولید بذر ســبزیجات برای کشــت در مزار

اســت. گاوریــش بــا تکیــه بــر دانــش و تجربــه بســیار خــود در زمینــه پــرورش گیاهان و 

تولیــد بــذر توانسته اســت مجموعــه بزرگــی از گونه هــا و هیبریدهــای متنــوع متناســب 

بــا انــواع مناطــق جغرافیایــی، انــواع کشــت و شــرایط مختلف رشــد تولیــد کنــد. گیاهان 

گاوریــش دارای ویژگی هــای منحصر به فرد و با مجموعه بزرگــی از قابلیت های مقاومت 

در برابر بیماری و آفت هســتند. برخی از گونه های گوجه فرنگی و خیار تولیدی گاوریش 

: از عبارتند 

Ff; Fol; Ma)Mi, Mj(; ToMV; TSWV; TYLCV; V)Va, Vd(( و )Ccu; CMV; Db; Foc; Fsc; 

Pcu; Px(

تاکنون گاوریش موفق به تولید بیش از 800 گونه گیاهی شده اســت که روانه بازارهای 

داخلی و جهانی شده اند. گاوریش دارای دفتر نمایندگی در اردن و ترکیه است و محصوالت 

خود را به بیش از 50 کشور در سراسر دنیا صادر می نماید. 

در جداول 11و 12 نمونه ای از ویژگی های بذرهای گاوریش نمایش داده شده است.
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  1 F1جدول�شماره�11:    ��بذر�خیار�هیبرید�بکرزایی����

یرگونه2 طول میوه دوره رشدمحل رشدز
) )سانتی متر

وزن میوه 
گرم( غ) مقاومت به بیماریبلو

Allur F1

گلخانه 
شیشه ای 

یا 
پالستیکی

 ، بهار
تابستان، 

پاییز
130 تا 12 تا 14

زود150

جرب ناشی از 
 Cladosporium
 ،cucumerinum

سفیدک داخلی ناشی از 
 Pseudoperonospora

cubensis، سفیدک 
سطحی ناشی از 

Podosphaeria xanthii
پژمردگی فوزاریومی 

 Fusarium چ )قار
)oxysporum

Anna F1
گلخانه 

پالستیکی 
و مزرعه

زمستان، 
 ، بهار

تابستان، 
پاییز

130 تا 12 تا 14
زود150

لکه برگ ناشی از 
Ascochyta، سفیدک 

داخلی ناشی از 
 Pseudoperonospora

cubensis، سفیدک 
سطحی ناشی از 

Podosphaeria xanthii

Kanzler F1
گلخانه 

شیشه ای 
و مزرعه

 ، بهار
تابستان، 

پاییز
زود120 تا 10140

سفیدک سطحی ناشی 
 Podosphaeria از

xanthii

Jazz F1 گلخانه
پالستیکی

زمستان، 
 ، بهار

تابستان، 
پاییز

متوسط80 تا 8100 تا 10

جرب ناشی از 
 Cladosporium
 ،cucumerinum

سفیدک داخلی ناشی از 
 Pseudoperonospora

cubensis، سفیدک 
سطحی ناشی از 

Podosphaeria xanthii

1.  Parthenocarpic bumpy hybrids F1
2.  Variety
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  F1جدول�شماره�12:    ��بذر�گوجه�فرنگی�هیبرید�قرمز�نامشخص���

یرگونه وزن میوه شکل میوه محل رشدز
گرم( غ) مقاومت به بیماریبلو

Amur F1 گلخانه
شیشه ای

صاف و 
متوسط-160 تا 200گرد

زود

موزائیک گوجه فرنگی ناشی 
 ،tomato mosaic از ویروس
پژمردگی ورتیسلیومی ناشی 
Verticillium )albo- چ از قار
atrum, dahliae(، پژمردگی 

چ  فوزاریومی ناشی از قار
Fusarium oxysporum f.sp.

lycopersici، کپک برگ ناشی از 
Fulvia fulva  چ قار

TAGANKA F1 گلخانه
شیشه ای

صاف و 
متوسط-160 تا 180گرد

دیر

موزائیک گوجه فرنگی ناشی 
 ،tomato mosaic از ویروس
پژمردگی ورتیسلیومی ناشی 
Verticillium )albo- چ از قار
atrum, dahliae(، پژمردگی 

چ  فوزاریومی ناشی از قار
Fusarium oxysporum f.sp.

lycopersici

UGRA F1 گلخانه
شیشه ای 

صاف و 
زود180 تا 200گرد 

چ  کپک برگ ناشی از قار
 ،Cladosporium fulvum

گره ریشه ناشی از انگل 
Meloidogyne incognita
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تجهیزات و تاسیسات

گروه گاوریش دارای 6 مرکز تحقیقاتی است که 4 مورد از آنها شامل دو واحد تحقیقاتی 

در منطقه مسکو و یک واحد تحقیقاتی در منطقه توال1 و یک واحد تحقیقاتی در کراسنودار 

کرای2 در روســیه هســتند. دو ایســتگاه آزمایشــی گاوریش هم در کشــورهای اردن و ترکیه 

ج از  مستقر شده  است. مراکز تحقیقاتی گاوریش با صدها مزرعه و گلخانه در روسیه و خار

مرزهای روسیه ارتباط و همکاری نزدیک دارند]21[.

1.  Tula
2.  Krasnodar Kray 
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���اینفوگراف�16:    ��موسسه�فدرال�تحقیقات�شیالت�و�اقیانوس�شناسی�روسیه�یا�ونیرو���

موسسه فدرال تحقیقات شیالت و اقیانوس شناسی روسیه یا ونیرو    
http://vniro.ru/en/about-vniro/general-information-of-vniro

http://kaspnirh.vniro.ru/en/about/

حوزه فعالیت

مطالعــات فنــی و علمــی دربــاره فعالیت هــای شــیالت، حفاظــت و اســتفاده معقول از 
منابع دریایی، مطالعه و احیای منابع بیولوژیکی دریایی؛ پرورش آبزیان 

تجهیزات

تجهیــزات و دســتگاه های پیشــرفته جهــت مطالعــات آزمایشــگاهی و پایــش منابــع 
دریایی اقیانوسی

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

شعبه ولگا   
شعبه اورال   
شعبه اطلس   
خ    شعبه کاسپین یا کاسپنیر
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موسسه فدرال تحقیقات شیالت و اقیانوس شناسی روسیه1 یا ونیرو 
ایــن موسســه به عنــوان مرکــز تحقیقاتــی اصلــی روســیه در حــوزه 

شــیالت و مطالعــات اقیانوس شناســی و بــا بیــش از یک قرن ســابقه، 

نهاد پشتیبانی علمی دولت در حوزه های مدیریت شیالت، هماهنگی 

برنامه هــای اجرایــی و برنامه ریــزی فعالیت هــای پژوهشــی همــه ســازمان های ذی ربــط در 

تحقیقات شیالت محسوب می شود. تحقیقات ونیرو بیشتر روی ایجاد و توسعه بنیان فنی 

و علمی فعالیت های شیالت؛ حفاظت، استفاده معقول، مطالعه و احیای منابع بیولوژیکی 

دریایــی؛ پــرورش آبزیــان و فعالیت هــای بین المللــی علمی و پژوهشــی متمرکز شده اســت. 

فــدرال  ســازمان  علمــی  تحقیقــات  ســازمان های  مدیــران  »هیئــت  کــه   2013 ســال  از 

شــیالت«2 با هدف هماهنگ ســازی فعالیت های تحقیقاتی بخش شیالت و توزیع منطقی 

بودجه دولتی تشــکیل شــد، ونیرو از اعضای اصلی آن بوده اســت. ریاســت هیئت مدیران 

ســازمان های تحقیقــات علمــی برعهــده معــاون وزارت کشــاورزی )رئیــس ســازمان فدرال 

شیالت( است و مدیر ونیرو یکی از نواب رئیس هیئت مدیران است و سایر مدیران ونیرو 

)روسای شعب و موسسات زیرمجموعه( نیز از اعضای اصلی هیئت مدیران هستند. 

ونیــرو دارای شــعب و زیرمجموعه هــای متعددی در مناطق فدرال فدراســیون روســیه 

اســت کــه به فعالیت های علمی و پژوهشــی در ســطح منطقــه ای می پردازند و بــه مطالعه 

موضوعات اولویت دار شــیالت، پرورش آبزیان، بهره برداری از ذخایر بیولوژیک آبی و حفظ 

و احیــا آنهــا در ســطح منطقه خــود می پردازنــد. ازجمله شــعب آن می توان به شــعبه ولگا، 

خ( اشــاره کــرد که ضمــن اجرای  شــعبه اورال، شــعبه اطلــس و شــعبه کاســپین )کاســپنیر

پروژه های تحقیقاتی منطقه ای در پروژه های بین المللی مرتبط با حوزه خود نیز می پردازند. 

1.  Russia Federal Research Institute for Fisheries and Oceanography )VNIRO(
2.  Board of Directors of scientific research organizations of the Federal Agency for Fishery
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خ1  موسسه تحقیقات علمی شیالت کاسپین یا کاسپنیر

ایــن مرکــز تحقیقاتی در ســال 1897 و با هــدف مطالعه منابع بیولوژیکــی آبی در منطقه 

خ تاســیس شــد. حوزه های اصلی  دریای خزر و رودخانه ولگا تحِت عنوان روســی کاســپنیر

: خ عبارتند از فعالیت های پژوهشی موسسه کاسپنیر

یکــی منطقــه خــزر و ولــگا: اجــرای برنامه هــای پژوهشــی به منظــور     پایــش منابــع بیولوژ

دســتیابی بــه روش هــای صحیــح و موثــر حفــظ و افزایش منابــع شــیالت و بهره برداری 

مناسب از آن ها

بوم شناســی ذخایــر شــیالت منطقه: مطالعه وضعیت محیط زیســت و اثــرات عوامل    

محیط زیستی بر ذخایر شیالت

یان : دستیابی به روش های علمی در تکثیر و پرورش آبزیان    پرورش آبز

خ متشکل از 8 واحد و 10 آزمایشگاه تحقیقات علمی است که از تیم  موسسه کاسپنیر

پژوهشی متخصص برخوردار هستند. این موسسه دارای چندین مرکز پژوهشی ازجمله 

مجموعــه تحقیقــات ژنتیــک مولکولــی در منطقــه آســتراخان و آزمایشــگاه ماهی شناســی 

تجــاری2 در منطقــه الیستا3ســت کــه بــه فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی حوزه شــیالت در 

سطح منطقه ای می پردازند. 

خ همکار ی هــای علمــی نزدیکــی بــا موسســات تحقیقــات شــیالت  موسســه کاســپنیر

کشــورهای ســاحلی دریای خزر دارد و در مســائل مختلف به آنها مشــاوره های علمی ارائه 

، فرانسه  می دهد و با موسســات علمی از ســایر کشورها مانند لهســتان، مجارستان، نروژ

خ در کنفرانس، جلســه و ســمپوزیوم های  و ایــاالت متحــده نیز همکاری می کند. کاســپنیر

1.  Caspian Scientific Research Institute of Fisheries )CaspNIRKh(
2.  Laboratory Of Commercial Ichthyology
3.  Elista
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علمــی داخلــی و بین المللــی مشــارکت فعــال دارد و به مــدد داشــتن پایــگاه اطالعــات غنی 

در زمینــه اطالعــات شــیالت و ذخایــر دریایــی حــوزه خــزر و رودخانه ولــگا مرکــز علمی قابل 

اعتمادی در سطح بین المللی محسوب می شود. 

فعالیت های بین المللی

فدراســیون روســیه عضــو 24 ســازمان چندملیتــی، 62 معاهــده بین  دولتــی بــا حضــور 

42 کشــور در زمینــه همکاری هــای حــوزه شــیالت ازجمله تحقیقــات درباره ذخایر شــیالت 

طریــق  از  ونیــرو  بین المللــی  فعالیت هــای  اســت.  دریایــی  منابــع  از  معقــول  اســتفاده  و 

»مرکــز همکاری هــای بین المللــی شــیالت«1 ایــن موسســه انجــام می شــود که بیشــتر روی 

همکاری های علمی پژوهشی با سازمان های تحقیقاتی مناطق اقیانوس اطلس، اقیانوس 

آرام و اقیانوس های جنوبگان و شمالگان متمرکز است]22و 23[.

1.  Center for International Cooperation in Fisheries 
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  )IO RAS(کادمی�علوم�روسیه� ��اینفوگراف�17:   ���موسسه�اقیانوس�شناسی�شیرشوف�آ

کادمی علوم روسیه   موسسه اقیانوس شناسی شیرشوف آ
https://ocean.ru/en/index.php/homepage/tseli-i-zadachi-instituta

حوزه فعالیت

انــواع مطالعــات اقیانوس شناســی و علــوم دریــا شــامل حوزه هــای فیزیــک، شــیمی، 
اقلیم شناســی، زیست شناســی و زمین شناســی اقیانوس هــا و دریاهــا، پدیده هــای 

خطرناک و بالیای طبیعی و مصنوعی در اقیانوس ها

تجهیزات

 )PFB( در کالینینگراد و ناوگان اقیانوس آرام )AFB( دو پایگاه تحقیقاتی ناوگان اطلس
)Mir-1 and Mir-2( در ولدی وستوک،  شناور های دریای عمیق دارای سرنشین

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

واحد اقیانوس اطلس در کالینینگراد   
واحد جنوبی در گلنژیک    
واحد شمال غربی در آرخانگلسک    
شعبه سن پترزبورگ   
شعبه کاسپین در آستراخان   
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1)IO RAS( کادمی علوم روسیه موسسه اقیانوس شناسی شیرشوف آ
موسسه اقیانوس  شناسی شیرشوف قدیمی ترین و بزرگ ترین مرکز 

تحقیقاتی حوزه اقیانوس شناسی در روسیه است که به صورت تخصصی 

بــه مطالعــه دریاهای روســیه و اقیانوس های جهــان می پــردازد. درواقع، 

این موسســه تنها مرکز در روســیه اســت که روی همه حوزه های علوم دریا شــامل حوزه های 

فیزیک، شــیمی، اقلیم شناسی، زیست شناســی و زمین شناسی اقیانوس ها مطالعه می کند. 

کادمی علوم  موسســه شیرشــوف در ســال 1946 و با ریاســت پیتر شیرشوف2 توســط آ

، این موسســه از یک آزمایشــگاه  شــوروی ســابق بنیان گــذاری شده اســت. در حــال حاضر

کوچک به مرکز تحقیقاتی بزرگ و بین المللی تبدیل شده اســت که بیش از 1000 نفر نیروی 

کادمی  کار شــامل 116 نفر با مدرک دکترا در رشــته های مختلف دارد. 2 نفر از اعضای ثابت آ

علوم و 6 نفر از اعضای موقت آن از پرسنل موسسه شیرشوف هستند. 

زیرمجموعه های اصلی شیرشــوف شــامل شــعب آن در ســایر مناطق می شــود: واحد 

اطلــس در کالینینگــراد، واحــد جنوبــی در گلنژیــک، واحــد شــمال غربی در آرخانگلســک و 

شعبه سن پترزبورگ و شعبه کاسپین در آستراخان3. 

یر است : ح ز موضوعات اصلی تحقیقات موسسه شیرشوف به شر

یک اقیانوس : ســاختار آ ب های اقیانوس هــا و دریاها، عوامل موثر )دینامیک( در     فیز

کوستیک(/نورشناسی )اپتیک( و رادیوفیزیک  جریان های اقیانوســی، صوت شناسی )آ

محیــط دریا، میدان های الکترومغناطیســی اقیانوس، مــدل ریاضی فرایندهای فیزیکی 

در اقیانوس و روش های مطالعه از راه دور اقیانوس.

1.  Shirshov Institute of Oceanology of Russian Academy of Science 
2.  Peter Shirshov
3.  Atlantic Department in Kaliningrad, Southern Department in Gelendjik, , the North-Western Depart-
ment in Arkhangelsk, and a branch office in St.-Petersburg and the Caspian branch office in Astrakhan
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یایی : بنیان های تشکیل و تکامل لیتوسفر و رسوب های     یک و زمین شناسی در ژئوفیز

معدنــی از نظــر زمین شناســی، ژئوفیزیــک، ژئومورفولــوژی و ژئوشــیمی زیســتی1؛ نظریــه 

تکتونیــک صفحات لیتوســفری؛ ژئودینامیک تکامل قطــب و مطالعه منطقه گذار بین 

اقیانوس و قاره؛ و انتقال ماده در زیر آب.

یایــی : تغییرات اکوسیســتم تحتِ تاثیــر دخالت های     یست شناســی و بوم شناســی در ز

انســانی و تغییــرات اقلیمــی، تنوع زیســتی اقیانــوس و گونه های جدید حیــات، مطالعه 

ژرفای اقیانوس/مناطق شکاف و خروج گاز در بستر دریا ها. 

برهم کنش اقیانوس و جو و تاثیر اقیانوس بر اقلیم : انتقال حرارت به وســیله جریان ها    

و گرداب هــای دریایــی، تبادل انرژی در مــرز اقیانوس و جــو، ناهنجاری های گردش هوا، 

شرایط اقلیمی و آب وهوایی شدید در قاره ها و مدل های تجربی اقلیم جهانی.

ســاخت و آزمایــش فناوری های جدیــد برای مطالعه اقیانوس ها : ســاخت ســامانه های    

رباتیک دریایی، خودروهای زیردریایی مســتقل و وابســته )دارای اتصال به تاسیســات 

و تجهیزات دریایی و فراســاحلی(، ایســتگاه های ثابت و سیار پایش اقیانوس، توسعه 

روش های سنجش صوتی/تصویری/مغناطیسی در تحقیقات زیردریایی، فناوری های 

اطالعات و ارتباطات جدید و روش های مطالعه از راه دور اقیانوس.

تحقیقــات پیچیــده در نقــاط مهــم اقیانوس هــا : مطالعــه ســامانه های طبیعــی دریاهای    

روســیه شــامل همه دریاهای شــمالگان و تحقیقات درباره مناطقی از اقیانوس ها که از 

اهمیــت باالیــی در تشــکیل گــردش آب اقیانوس هــا و ناهنجاری هــای اقلیمــی برخوردار 

هســتند )منطقــه مرزقطبــی اقیانــوس اطلــس، نوارهــای مــرزی اقیانوس هــا و دریاهــا و 

اقیانوس منجمد جنوبی(.

1.  Geological, geophysical, geomorphological and biogeochemical
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( در     پدیده هــای خطرنــاک و شــدید و بالیــای طبیعــی و مصنوعــی )ناشــی از دخالــت بشــر

اقیانوس ها: مطالعه زلزله های زیرآبی و ســونامی، رانش زمین در زیر آب، نشــت متان، 

توفان های غیرطبیعی، لکه های نفتی، پیامدهای دخالت های انسانی در محیط زیست 

طبیعــی و بــروز موقعیت هــای اضطــراری در تاسیســات فناورانــه، ســنجش رشــد انبوه 

ارگانیسم های دریایی مضر و خطرات محیط زیستی و اقتصادی.

تجهیزات و تاسیسات

مرکــز اکتشــاف اقیانــوس )OEC( 1 : ایــن مرکز در ســال 2016 و به مدد »ســازمان فدرال    

ســازمان های علمــی« )FASO(2 در موسســه شیرشــوف تاســیس شــد کــه شــامل دو 

 4)PFB( 3 در کالینینگــراد و پایگاه نــاوگان اقیانوس آرام)AFB( پایــگاه نــاوگان اطلــس

روســیه  تحقیقاتــی  نــاوگان  بزرگ تریــن  مجمــوع  در  و  می شــود  والدی وســتوک5  در 

محســوب می گردد. این مرکز عالوه بر موسســه شیرشوف امکانات و تجهیزات خود 

را در اختیار همه نهادهای علمی پژوهشی زیرمجموعه »سازمان فدرال سازمان های 

علمــی« قرار می دهد. مرکز اکتشــاف اقیانــوس دارای 9 فروند کشــتی تحقیقاتی با تناژ 

بــزرگ و متوســط اســت که مجهز بــه تجهیزات علمی پیشــرفته هســتند و بــرای انواع 

مطالعــات پژوهشــی و پایشــی در مناطــق حائــز اهمیــت اقتصادی و بوم شناســی دریا 

و اقیانــوس، برنامه هــای آموزشــی دانشــگاه ها و پروژه هــای تحقیقاتــی دربــاره اشــیا 

غرق شــده خطرناک استفاده می شوند6.

1.  Ocean Expedition Center 
2.  Federal Agency of Scientific Organizations 
3.  Atlantic Fleet Base 
4.  Pacific Fleet Base 
5.  Vladivostok 
6.  http://rv.ocean.ru/en 
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یــای عمیــق دارای سرنشــین : ازجملــه تجهیزات علمی بســیار ارزشــمند     شــناور های در

این موسســه دو شــناور میر1 و میر2 1 اســت که در موسســه طراحی و در کشــور فنالند 

ســاخته شــده اند. ایــن شــناورها می توانند تــا عمق6 هزار متــری نفوذ کننــد و مجهز به 

کشــتی برای حمل ونقل و انتقال به اعماق هســتند. این تجهیزات جزء پیشــرفته ترین 

فناوری هــای روز دنیــا هســتند و امــکان مطالعه و بررســی شــرایط فیزیکی و شــیمیایی 

اعماق اقیانوس ها را برای پژوهشگران فراهم می کنند. 

همکاری های بین المللی 

چ گیت2 )2017( جزء 10 موسســه  موسســه شیرشــوف طبق رتبه بندی وب ســایت ریســر

انبــوه مقــاالت  را مرهــون  ایــن موقعیــت  کــه  اروپایــی اســت  تحقیقاتــی برتــر کشــورهای 

بین المللی است که پژوهشگران این موسسه با همکاری پژوهشگران بین المللی تولید 

می کنند. موسســه شیرشــوف با موسسات پژوهشــی بین المللی بسیاری همکاری علمی 

و تحقیقاتــی دارد. همکاری هــای بین المللــی بــه صــورت اجــاره تجهیزات علمــی، پروژه های 

تحقیقاتــی مشــترک یــا تبــادل محقــق انجــام می شــود. برخــی از پروژه هــای مشــترک ایــن 

: موسسه با سایر موسسات تحقیقاتی دنیا عبارتند از

   3)WCRP( برنامه تحقیقات اقلیم جهانی

   4)POGO( مشارکت پایش اقیانوس های جهان

تحقیقــات اقیانــوس منجمد شــمالی درباره برهم کنــش کریوســفر )یخ کره(-کربن-   
5)SWERUS-C3( اقلیم سوئد-روسیه-ایاالت متحده

1.  Mir-1 and Mir-2
2.  Research Gate 
3.  World Climate Research Program
4.  Partnership for Observation of Global Ocean 
5.  Swedish-Russian-US Arctic Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interaction
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برنامه بلندمدت روســیه و ایاالت متحده برای تحقیقات تنوع زیســتی قطب شمال    
1)RUSALKA(

تحقیقــات )بــا ســوگیری سیاســی( محیــط زیســت دریایــی دریاهــای اروپــای جنوبــی    
2)PERSEUS(

بســیاری از محققــان موسســه شیرشــوف عضــو هیئــت تحریریه مجــالت معتبر حوزه 

مطالعات دریایی و اقیانوس ذیل هستند ]24[:

   International Journal of Climatology of the Royal Meteorological Society,

   Advances in Meteorology,

   International Journal of Water,

   Journal of Marine Biology Research,

   Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom,

   Frontiers in Marine Science,

   Pure and Applied Geophysics )PAGEOPH(, etc.

1.  Russian-American Long Term Arctic Biodiversity Research Program 
2.  Politically-Oriented Marine Environmental Research Southern European Seas 
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���اینفوگراف�18:   ���موسسه�دولتی�آب�شناسی���

موسسه دولتی آب شناسی   
http://www.hydrology.ru/en/about-ggi-history

حوزه فعالیت

انواع مطالعات آب شناسی درباره فرایندهای رودخانه ها و آب های زیرزمینی، مطالعات 
آب ســنجی، مطالعه شــرایط شــکل گیری رواناب ها و تاثیرات جریان های آب ســطحی و 

غیرسطحی بر فرسایش خاک و غیره

تجهیزات

آب بــرای مطالعــات میدانــی و  انــواع دســتگاه های پیشــرفته ســنجش پارامترهــای 
آزمایشگاهی

واحدها/
آزمایشگاه های تخصصی 

واحــد پیش بینــی فرایندهــای آب شناســی و مطالعــات تجربی )دارای 2 آزمایشــگاه    
آب شناسی تجربی و مدل سازی فرایندهای آب شناسی و آزمایشگاه فیزیک آب(

واحد منابع آبی )دارای 2 آزمایشــگاه ذخایر آب و دریاچه ها و آزمایشــگاه منابع آبی    
و توازن آبی(

واحد تحقیقات اکتشــافی و پایش آب های ســطحی )دارای 2 آزمایشــگاه رســوب و    
فرسایش و آزمایشگاه نقشه برداری دیجیتال(

واحد شبکه آب شناسی و آب سنجی   
واحد اندازه شناسی و استانداردسازی   
واحد فرایندهای کانال رودخانه   
واحد تحقیقات تغییرات اقلیمی   
پایگاه تجربی اصلی   
شعبه والدای موسسه دولتی آب شناسی   
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1)SHI( موسسه دولتی آب شناسی
موسســه دولتی آب شناســی در ســال 1919 تاسیس شده است و 

مطالعات جامعی درباره آب های طبیعی انجام می دهد و تهیه و اجرای 

برنامه های تحقیقاتی درباره آب و مسائل آب شناسی در سطح جهانی 

از مهم تریــن وظایــف آن شــمرده می شــود. موسســه دولتــی آب شناســی دارای واحدهــای 

تخصصــی و آزمایشــگاه های متعــددی اســت که بــه مطالعات گســترده دربــاره موضوعات 

مختلف حوزه آب و منابع طبیعی آب می پردازند. 

یرمجموعه موسسه دولتی آب شناسی واحدها و مراکز ز

واحــد پیش بینــی فرایندهــای آب شناســی و مطالعــات تجربــی : ایــن واحد متشــکل از دو   

آزمایشگاه تخصصی زیر است. 

مطالعــه .  1 آب شناســی:  فرایندهــای  مدل ســازی  و  تجربــی  آب شناســی  آزمایشــگاه 

برهم کنــش بیــن آب هــای ســطحی و زیرزمینی و ســنجش ذخایــر زیرزمینــی رودخانه ها در 

مناطــق مختلــف ازجمله در ســردخاک2، تهیــه و بهبود روش های ســنجش ویژگی های آب 

و هواشناســی زمین هــای مرطــوب )مانند ســطح آب باتالق هــا، هرزآب ها و تبخیــر و غیره(، 

طراحی روش های جدید محاسبات و سنجش و پیش بینی مسائل آب شناسی

آزمایشــگاه فیزیــک آب: برخــی از حوزه هــای اصلی مطالعــات این آزمایشــگاه عبارت .  2

است از فرایند تبادل حرارت در نفوذ آب حاصل از ذوب برف ها در خاک منجمد، شکل گیری 

ظرفیت جذب آب در خاک، شکل گیری و ذوب برف، مطالعه شکل گیری رواناب رودخانه ها 

در طول تغییر شــرایط آب و هوایی و تهیه مدل های ریاضی مناســب و مطالعه فرایندهای 

آب و بوم شناسی و انتشار آلودگی در رودخانه ها و حوزه های آب و زمین های مرطوب. 

1.  State Hydrology Institute 
Permafrost  .2 الیه منجمد خاک در مناطق سرد و قطبی
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واحد منابع آبی : این واحد دارای دو آزمایشگاه تخصصی است که به مطالعات بنیادین   

نظــری و تجربــی دربــاره شــکل گیری رواناب ها، منابع آبی و توازن آبی در ســرزمین روســیه و 

سراسر جهان می پردازند. 

آزمایشگاه ذخایر آب و دریاچه ها .  1

آزمایشگاه منابع آبی و توازن آبی .  2

آب هــای ســطحی : ایــن واحــد دارای دو آزمایشــگاه    واحــد تحقیقــات اکتشــافی و پایــش 

تخصصی با نام های آزمایشــگاه رســوب و فرســایش و آزمایشگاه نقشــه برداری دیجیتال 

اســت کــه دربــاره عناصــر اصلــی نظــام آب شناســی مطالعــات جامعــی انجــام می دهنــد، 

روش های اندازه گیری رواناب و رســوب گذاری رودخانه ها و جویبارهای فصلی در شــرایط 

اقلیمــی مختلــف و متغیــر را ارتقــا می بخشــند، روش هــای نمونه بــرداری و تجزیه و تحلیل 

را بهبــود می دهنــد و دربــاره مناطــق کمتــر مطالعه شــده تحقیقــات گســترده  رســوبات 

آب شناسی انجام می دهند. 

واحد شــبکه آب شناســی و آب ســنجی1: در این واحد فعالیت های پشــتیبانی متنوعی در   

زمینــه آب شناســی و آب ســنجی انجــام می شــود ازجمله: تهیــه دســتورالعمل های علمی و 

روش شناســانه برای فعالیت های مشــاهده و مطالعه آب شناســی در فدارســیون روسیه، 

بازرسی علمی و روشمند از موسسات آب وهوایی سازمان هواشناسی روسیه )روشیدروم(2 

و ایستگاه های آب شناسی روسیه، ارزیابی ساالنه عملکرد شبکه آب شناسی، به روزرسانی 

پایــگاه داده ایســتگاه های آب شناســی و تصمیم گیــری دربــاره تاســیس، ادغــام و تعطیلــی 

ایســتگاه های آب شناســی. آزمایشــگاه ابزارهای آب شناســی از زیرمجموعه های اصلی این 

: به روزرســانی ابزارهای موجود  واحد اســت که برخی از فعالیت های تخصصی آن عبارتند از

1.  Hydrometry 
2.  Roshydromet
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و ســاخت ابزارهای جدید، توســعه تجهیزات فنی جهت مجهزســازی شبکه آب شناسی به 

ابزارهای جدید و تهیه دستورالعمل های استفاده از ابزارهای جدید و پیشرفته. 

جدیــد    سیســتم های  و  روش هــا  از  اســتفاده  استانداردســازی :  و  اندازه شناســی1  واحــد 

ســنجش ویژگی هــای آب شناســی به منظــور ارتقــای کیفیت مطالعــات و تحقیقــات علمی، 

تدوین و اجرای سیاستی واحد در اجرای اندازه گیری های آب سنجی و فراهم کردن ابزارهای 

، صدور گواهی آب سنجی برای روش های سنجش و ارائه مشاوره  پیشرفته برای این منظور

علمی و عملی در فعالیت های آب سنجی ازجمله مهم ترین وظایف این واحد هستند. 

   : واحــد فرایندهــای کانــال رودخانه : برخی از مهم تریــن فعالیت های این واحــد عبارتند از

نظریه پــردازی در زمینــه فرایندهــای بســتر رودخانــه و پیش بینــی روش هــای تغییر شــکل 

صفحــه ســیل و کانــال رودخانــه، طراحــی روش های ســنجش و محاســبه تخلیــه و رواناب 

بــار بســتر رودخانــه و رســوب های معلــق در سیســتم های رودخانــه ای، مطالعــه مقاومت 

هیدرولیک در تمام اشــکال جابه جایی رســوبات، مطالعه شــکل گیری کانال های رودخانه 

در شرایط تخریب و احیا رودخانه ها و مطالعه تالطم کانال رودخانه. 

واحد تحقیقات تغییرات اقلیمی : این واحد از سال 1975 مطالعات خود را آغاز کرده است   

: مطالعه تغییــرات اقلیمی جدید منطقه ای و  و اغلــب فعالیت های پژوهشــی آن عبارتند از

جهانی براساس 2GIS؛ بررسی اثرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات اقلیمی؛ تحلیل 

و پیش بینــی وضعیــت ســردخاک براســاس داده هــای مشــاهده ای و شبیه سازی شــده؛ 

گازهــای گلخانــه ای در منطقــه تحــت قطبــی و تحلیــل و پیش بینــی  مدل ســازی انتشــار 

دینامیک مناطق دارای پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای و زمینی و نتایج 

شبیه سازی ها. 

1.  Metrology 
2.  Geographic Information System 
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بــا تصویــب هیئــت وزیــران    پایــگاه در ســال 1947  ایــن   :1  )MEB( تجربــی اصلــی پایــگاه 

 ، فدراســیون روســیه در نزدیکــی شــهر ســن پترزبورگ بنیان گــذاری شــد. در حــال حاضــر

ایــن پایــگاه متشــکل از آزمایشــگاه های تخصصــی زیــر اســت: آزمایشــگاه هیدروفیزیــک، 

، آزمایشگاه GIS و آزمایشگاه کانال  آزمایشــگاه هیدرولیک، آزمایشــگاه ســنجش از راه دور

کــه مهم تریــن زیرمجموعــه پایــگاه اســت. ازجملــه مهم تریــن اهدافــی کــه در آزمایشــگاه 

: مطالعه الگوهای شــکل گیری فرایندهــای کانال، طراحی  کانــال دنبال می شــود عبارتنــد از

روش هــای محاســبه و پیش بینی تغییــرات کانال در طراحی و ســاخت پل /خطــوط انتقال 

/انشعابات آب و فاضالب و غیره، انواع مطالعات درباره مدل های  برق/لوله گذاری نفت و گاز

فضایی هیدرولیک بخش های مختلف رودخانه ها. 

آزمایشــگاه کانال دارای یک ســالن مدل ســازی فضایــی بزرگ )1500 مترمربع( اســت که 

همــه تجهیــزات فنی الزم جهت ســاخت مدل ها و انجام آزمایشــات تجربــی را دارد. برخی از 

: تجهیزات اصلی سالن مدل سازی عبارتند از

1. میز هیدرولیک 100 متری با 1 متر عرض و دیواره های شیشــه ای و کف افقی مجهز به 

ترولی اندازه گیری خودکار

2. میز هیدرولیک 50 متری با 2 متر عرض و دیواره های شیشه ای و کف افقی با امکان 

افزودن آب و رسوبات از دو طرف میز

3. میز هیدرولیک 25 متری با شیب متغیر 0/8 متری در عرض و دیواره های شیشه ای 

و امکان افزودن آب و رسوبات از دو طرف میز

4. یک آزمایشــگاه هیدروفیزیک نیز در ســاختمان اصلی آزمایشــگاه کانال قرار دارد که 

آزمایشات تجربی درباره جابه جایی آب در خاک، نفوذ آب در خاک منجمد و نیز موضوعات 

1.  Main Experimental Base 
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کمتر مطالعه شده ای مانند شکل گیری الیه ضِدآب روی خاک در فصل بهار انجام می دهد. 

ایــن شــعبه تحت عنــوان    در ســال 1933  آب شناســی :   شــعبه والــدای1 موسســه دولتــی 

ایستگاه رواناب والدای احداث شد که اولین پایگاه آزمایشات تجربی و میدانی آب شناسی 

، شــعبه والدای یکی از بزرگ ترین مراکز تحقیقات تجربی  محســوب می شــد. در حال حاضر

آب شناسی است که از اعتبار جهانی برخوردار است. یکی از ویژگی های خاص فعالیت های 

تحقیقاتی این شعبه مطالعات بلندمدت درباره شرایط رودخانه ها و اثرات عناصر مختلف 

در ســطح آب، کانــال رودخانه هــا، میــزان نفــوذ آب در خاک بســتر و غیره اســت. بــه عنوان 

نمونــه مطالعــه ای بلندمدت برای بیش از 20 ســال روی حوزه های آب چند رودخانه در این 

شــعبه در حــال اجراســت که تغییــرات تراز آب رودخانه هــا در اثر ذوب یخ ها را مورِد بررســی 

قــرار می دهــد. مطالعــات گســترده ای نیــز دربــاره فرایندهای تبخیــر آب از ســطح حوزه های 

آب و زمین هــای مرطــوب در حــال اجراســت که یکــی از اهداف آنها دســتیابی به روش های 

محاسبه تبخیر آب با حداقل داده مشاهد ه ای است. 

همکاری های بین المللی

موسســه دولتــی آب شناســی فعالیت هــای بین المللــی متنوعــی در حــوزه مطالعــات 

آبــی در قالــب برنامه هــای »ســازمان یونســکو« و »ســازمان جهانــی  آب شناســی و منابــع 

: هواشناسی« )WMO(2 انجام می دهد. برخی از حوزه های این پروژه ها عبارتند از

مقایسه ابزارهای سنجش بارش    

عمومی سازی داده های آ ب شناسی تجربی و حوضه های آبریز کوچک    

گردآوری و انتشار نتایج تحقیقات آب شناسی جنگل    

مطالعه تراز آب حوضه های آبریز کوچک در مناطق شمالی   

1.  Valday Branch 
2.  World Meteorological Organization 
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مشــارکت در ابتکارهــای بین المللــی )مطالعه سیســتم های آب شناســی در مناطق    

قطبــی )Arctic Hydra(1، ســامانه جهانــی رصــد زمینــی )GTOS(2 و ســویپا یــا تغییــرات 

اقلیمی و یخ کره3(.

جهانــی     ســازمان  و  )روشــیدروم(  روســیه  هواشناســی  ســازمان  توافــق  به دنبــال 

هواشناســی، موسسه دولتی آب شناسی »مرکز بین المللی داده آب شناسی دریاچه ها 

و ذخایر آبی« )HYDROLAYRE(4 را بنیان گذاری کرده است5.

خدمات آموزشی

موسســه دولتــی آب شناســی بــه کمــک اســاتید برتــر دانشــگاه دولتــی ســن پترزبورگ، 

دانشــگاه دولتی آب و هواشناســی روسیه )RSHU(6 و متخصصان برجسته خود دوره های 

فوق دکترا و دوره های تخصصی کوتاه مدت در رشته های زیر برگزار می نماید:

آب شناسی، منابع آب و شیمی آب )فوق دکترای علوم زمین(   

هواشناسی، اقلیم شناسی و هواشناسی کشاورزی )فوق دکترای علوم زمین(    

   ) هیدرولیک و مهندسی آب شناسی )فوق دکترای فنی و فناوری ساخت و ساز

محاسبات مهندسی آب شناسی )دوره تخصصی کوتاه مدت( ]25[.   

1.  Hydrological Systems in the Arctic
2.  Global Terrestrial Observing System 
3.  SWIPA )Climate Change and Cryosphere(
4.  International Data Center on Hydrology of Lakes and Water Reservoirs 
5.  http://www.hydrolare.net/
6.  Russian State Hydrometeorological University 
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جمع  بندی 

بــا توجــه بــه اصالحات ســازمانی قوی کــه در بخش کشــاورزی و مواد غذایی روســیه در 

طــول 25 ســال اخیــر ِاعمــال شده اســت، می تــوان گفــت کــه ایــن بخــش درحــال حاضر به 

ثبــات رسیده اســت. روســیه پــس از فروپاشــی دوران شــوروی ســابق توانسته اســت یــک 

سیســتم تولیــد و توزیــع کارآمــدی در بخــش کشــاورزی ایجاد کنــد و بدین ترتیــب خطرات 

مربــوط بــه کمبــود شــدید غــذا را برطرف کــرده و به امنیــت غذایی دســت پیدا کنــد. با این 

حال، میزان بهره وری فعلی در بخش کشــاورزی روسیه هنوز رضایت بخش نیست. بدون 

تردید، فرصت های متعددی جهت بهبود رویه های ســازمانی در بخش کشــاورزی روســیه 

وجــود دارد کــه بــا بهره گیــری از آن ها می توانــد موانع موجــود مانند انحصــارات منطقه ای و 

زیربخشی، فشار اجرایی بر کسب وکارهای محلی، هزینه های معامالتی باال به دلیل کمبود 

زیرساخت های تبادل کاالیی و سایر موارد را برطرف نماید.

هدف اصلی روسیه در حال حاضر این است که بخش کشاورزی و مواد غذایی را از یک 

سیســتم تولیــد پایدار به یک سیســتم نوآوری پایدار تغییر دهــد. به همین منظور ضروری 

اســت که ظرفیت  تحقیق و توســعه کاربردی در حوزه کشــاورزی احیا شــود و فعالیت های 

تحقیــق و توســعه در حــوزه کشــاورزی بــه صــورت پایــدار انجــام شــوند. شــایان ذکر اســت 

روســیه صرفــا با ارتقای همــکاری نزدیک بین بخش علمی و کســب وکار در یک چهارچوب 

ســازمانی منســجم قادر به اجــرای اصالحات مرتبط بــا احیای تحقیق و توســعه کاربردی در 

حوزه کشــاورزی خواهد بود. عالوه براین، روســیه باید مشــکالت متعدد در ارتباط با اتخاذ 

فناوری هــای وارداتــی و توســعه فناوری هــای داخلــی و رقابت پذیر را مورِدبررســی قرار دهد. 

، تقویــت توانمندی بخش کشــاورزی و مــواد غذایی برای ایجــاد دانش و  بــه  بیــان دقیق تــر
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فناوری های جدید و ترویج آن ها در بازارهای رقابتی الزمه دستیابی به پارامترهای توسعه ای 

ســناریوی پیشــرفت جهانی اســت. بدین منظور سیاســت علم و فناوری و نوآوری روسیه 

در بخــش کشــاورزی و مــواد غذایی باید طی چند ســال آینده به ســمت یــک الگوی مبتنی 

بــر شــواهد پیــش رود تا بدیــن ترتیب بتوانــد امــکان ترویج توســعه همه جانبــه، افزایش 

بهــره وری منابع و اتخاذ شــیوه های مناســب بــه لحاظ زیســت محیطی و همچنین حمایت 

هدفمند از شرکت های نوآوری را فراهم آورد و مانع از این شود که افراد از درآمدهای ناشی 

از فعالیت های غیرنوآورانه )ازقبیل دریافت هزینه اجاره مالکیت زمین( به قیمت از دست 

رفتن سایر عوامل بازار و مصرف کنندگان منتفع شوند. 

به طــور کلــی، توســعه ظرفیت هــای علــم و فنــاوری کشــور منــوط بــه اتخــاذ راهکارهــای 

ســازمانی مناســب و ســازوکارهای اقتصــادی مؤثــر بــرای انتقــال فنــاوری و نــوآوری اســت. 

درواقــع، یــک سیســتم هماهنگ بــرای پیش بینی و پایــش علم و فناوری نقــش مهمی در 

این زمینه ایفا خواهد کرد و ســناریوهای موردبررســی در گزارش حاضر به سیاســت گذاران 

کمک خواهند کرد تا اقدامات مناســبی در راســتای جذب فناوری ها توســط تولیدکنندگان 

داخلی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی انجام دهند ]3[.
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