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مقدمه
 جمعیت جهان به   ویژه در سطح کشور هاي در حال توسعه با سرعتي زیاد در حال
افزایـش اسـت؛ عواملي نظیـر بحران کم آبـي، تخریـب اراضي کشـاورزي و تغییرات 
آب   و هوایـي ناشـي از گرم شـدن زمیـن بـه معضـل تأمیـن غذا بـراي ایـن جمعیت 
در حـال رشـد دامـن زده اسـت. این در حالي  اسـت کـه تخلیـه روسـتا ها از جمعیت 
مولـد و مهاجـرت بـه شـهر ها نیـز مزیـد علـت شده اسـت. تخمیـن زده مي شـود تا 
سـال 2050 میـالدي، جمعیـت شهرنشـین دنیـا بـه حـدود ۷0   درصـد برسـد )این 
در حالي  اسـت کـه در حـال حاضـر جمعیـت شهرنشـین ایـران در حـدود 80  درصد 
 اسـت(. از معضالت شهرنشـیني، دورشـدن از تولید و افزایش مصرف گرایي اسـت. با
 شهرنشین شدن روستائیان مولد   و روي آوردن به مصرف بیش تر، توان رقابت اقتصادي
بخـش کشـاورزي با سـایر بخش هاي اقتصادي، بیـش از پیش کاهش یافتـه و انگیزه 

سـرمایه گذاري در ایـن بخش را سـلب مي نماید.
 در چنین شـرایطي که مقدار آب در دسـترس براي بخش کشاورزي کاهش یافته،
 هزینـه تأمین آب براي کشـاورزي نیـز به طور جدي باالتر رفته اسـت، اراضي مرغوب
 براي تولید نیز کاهش چشمگیري داشته است؛ نیاز به محصوالت کشاورزي کیفي و
سـالم افزایـش چشـمگیري پیدا کرده اسـت. پاسـخ چنیـن معادلـه چندمجهولي در 
افزایـش بهـره وري در واحد هـاي تولیـدي اسـت. بهبـود کمیـت   و کیفیـت تغذیـه، 
روش هـاي نویـن آبیـاري هوشـمند در کنـار اسـتفاده از ارقـام جدیـد پرمحصـول   و 
متحمـل بـه تنش هـاي زنـده و غیر زنـده کـه حاصل فن آوري هـاي نویـن در اصالح 
نباتـات اسـت، توانسته اسـت به طور جـدي عملکـرد قابل فروش محصـوالت تولیدي 
در   واحـد سـطح را افزایـش داده و از ایـن محـل قسـمتي از نگراني هـاي مرتبـط بـا 
امنیت غذایي را تسـکین دهد. این در حالي  اسـت که تمایل به اسـتفاده از محصوالت 
سـالم و سـبز )کـه به طور طبیعـي عملکرد پایین تري نسـبت به محصـوالت متداول 
دارنـد( در جوامـع بشـري به ویـژه در مناطـق برخـوردار رو بـه افزایش اسـت. با این 
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تفاسـیر ضروري اسـت براي حفظ سـطح تولیـد فعلي، افزایش کیفیـت محصوالت   و 
 حتي افزایش تولید در سـطح موجود، از دانش و فن آوري هاي نویني اسـتفاده شـود
کـه ضمن دارا بـودن خصوصیـات پیش گفته، سـازگاري بیش تري با محیط زیسـت 

داشـته و از اجزاي کشـاورزي پایدار به شـمار روند.
 بـراي انتقـال چنیـن فن آوري  هـاي نـو بـه کشـاورزان، نقـش بـذر به عنـوان 
حامـل فـن آوري برجسـته خواهد بود. تولیـد بذر هاي بـا کیفیت   و اصیلي کـه داراي 
 سـاختار هاي ژني مورد انتظار بوده   و با انواع مختلفي از فن آوري ها مسلح شده باشند،

پاسخ به معادله چندمجهولي تأمین غذاي فرداي جهان است.
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گسترش خصوصي سازي در نظام رسمي بذر
  سـرآمد تمـام تمهیـدات علمي، فني و اقتصـادي که در جهت توسـعه تولید بذر
)بـذر ، نهـال( بـه کار گرفته شده اسـت، گسـترش خصوصي سـازي در تمامي مراحل 
تولیـد بـذر )تحقیق، تولیـد، تکثیر، فرآوري   و عرضه( اسـت. ورود صنعـت بذر   و نهال 
در عرصه رقابت آزاد، موجب سـرمایه گذاري وسـیع در این رشـته گردیده اسـت که 
 نتیجـه آن افزایـش تنوع ارقـام مورد نیاز کشـاورزان، باال رفتن قـدرت انتخاب آنان و 
 افزایش کمي   و کیفي محصوالت کشـاورزي بوده اسـت. چنین اسـتنباط مي شـود که
 انعطاف شرکت هاي خصوصي در مقابل تقاضاي بازار داخلي و جهاني و تحوالت اجتماعي و
 اقتصادي، سمت و سوي تحقیقات را به سرعت اصالح و منطبق مي سازد، در حالي که

این انعطاف پذیري در بخش دولتي چندان مقدور نیست.
شـرایط اولیـه ایجـاد ارقـام گیاهـي پرمحصول و سـازگار این اسـت کـه دولت  ها 
شـبکه قانوني و سیاسـت گذاري درسـت را بـراي موفقیت بخش خصوصـي در تهیه، 
 تولید و بازاریابي بذر فراهم نمایند. از اهداف برنامه پنج سـاله چهارم توسـعه کشـور
 که در ارتباط با توسـعه زیرسـاخت هاي علوم از جمله کشـاورزي بوده اسـت، شـامل
توانایـي پاسـخگویي مراکز علمي، پژوهشـي و آموزشـي به نیاز هاي اجرایي کشـور   و 
 همچنین گسـترش نقش بخش خصوصي   و تعاوني دراین قلمرو بوده است. به موجب
مـاده 6 قانـون ثبـت ارقـام گیاهـي و کنتـرل و گواهـي بذر   و نهال، سـند ملـي بذر   و 
نهـال   و آیین نامـه اجرایـي منبعـث از قانـون بـذر   و نهـال تهیـه و تنظیـم شـد کـه 
بر اسـاس آن دولـت، سـازمان  ها و مؤسسـات ذیربـط متعهـد شـدند کـه تمهیدات   و 
تسـهیالت الزم را بـراي فعالیت  هـاي بخـش غیردولتـي در جهت سـرمایه گذاري در 
 زمینـه اصالح ارقـام، تولید، تکثیر، فـرآوري، کنترل و نظارت، عرضـه   و صادرات بذر،
نهـال و یـا مواد رویشـي قابل تکثیـر را براي اشـخاص حقیقـي   و یا حقوقـي که   واجد 
صالحیت هاي فني الزم هستند را فراهم آورند. متأسفانه به جز در زمینه تولید   و نظارت 
 بذر گواهي شـده، در سایر زمینه  هاي توصیه شده، تا کنون بخش خصوصي تمایلي به
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 سـرمایه گذاري نشان نداده   و یا سـاز   و کار هاي اقتصادي   و اجتماعي الزم براي فعالیت
 ایـن بخـش به   وجود نیامده اسـت. قوانین   و آئین نامه هاي مرتبط بـا حفظ و نگهداري
ژرم پالسـم، آزمون هـاي ارقـام بـراي ثبـت   و تجاري سـازي، کنتـرل و گواهـي بـذر، 
تجـارت و مقـررات قرنطینـه اي در کشـور تهیـه و تدویـن گردیده اسـت. متأسـفانه 
 پیگیـري اجـراي قوانین جهت تسـریع نظام خصوصي سـازي بذر در کشـور به کندي

صورت مي گیرد.

تشکل صنفي
واژه ي تشـکل بـه یـک گروه بنـدی اجتماعـي گفته مي شـود که بـراي پیگیري   و 
 تحقـق هدف هـاي صنفـي   و شـغلي یا سیاسـي خـود کوشـش مي کنند. هر کـدام از
این تشکل هاي صنفي یا سیاسي لزوماً داراي اساس نامه، آیین نامه داخلي   و مرام نامه 
 مي باشـند کـه در قالـب آن اسـاس نامه   و بـا رعایـت آیین نامـه داخلـي و مصوبـات و
مقـررات گروه بنـدی اجتماعي یا تشـکل، به پیگیـري فعالیت  هاي خـود مي پردازند. 
از ایـن رو مي تـوان گفـت کـه یک گروه بنـدي اجتماعـي از نظر علم جامعه شناسـي، 
ترکیـب منظـم و سـازمان یافته اي از اشـخاص هسـت کـه بـا مـردم پراکنـده و یـا 
 توده  هاي غیرمنسـجم اجتماعي تفاوت جامعه شـناختي دارد، زیرا حرکت توده هاي
سـازمان نیافته   و یـا فاقـد تشـکل و بي انسـجام، اثـر کمـي در نظـام جامعـه دارد. 
 به عبارت دیگـر از نظـر علم جامعه شناسـي توده هاي مـردم ولو توده هـاي هم دین   و
 هم مسـلک حتي با فرهنگ مشـترک، جماعتي سـازمان نیافته هسـتند که از عناصر
 پراکنده اجتماعي تشکیل شده اند و داراي ملغمه اي از معیار هاي اجتماعي ـ فرهنگي
هسـتند و یـا هنجار هـاي گروهي، عادت هـاي گروهي یا اخالق گروهـي متفاوتي در 
 جامعه و از جمله در رفتار هاي صنفي و شغلي خود نشان مي دهند که باعث مي شود تا
 هیچ گونـه انسـجام یافتگي بـه آن همـه عناصـر اجتماعـي ندهد؛ در حالي کـه از نظر
 علـم جامعه شناسـي یک گروه بندی اجتماعـي، گروهي منظم اسـت و روابط معیني
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 میان اشخاص منظم برقرار مي کند   و رفتار هاي ویژه اي را طبق الگو هاي صنفي ـ فرهنگي
 ویژه بین آن عناصر اجتماعي رواج مي دهد   و به همین دلیل دوام تاریخي گروه بندي هاي
اجتماعـي بایـد بیـش از دوام جمعیت هـا   و توده هـاي پراکنـده   و بـدون یـک برنامـه 

مـدون منسـجم یـا بـه عبارتـي اسـاس نامه   و آیین نامه باشـد.

انتظارات از یک تشکل صنفي در صنعت بذر
همان گونه که پیش تر عنوان شد، نظام بذر رسمي، سیستمي است که هوشمندانه 
 پایه ریـزي شده اسـت تـا بـا به کارگیـري یـک سـري فرآیند هـاي مرتبـط بـه هـم،
بـه تولیـد محصـول مشـخصي که همان بـذر گواهي شـده ارقـام اصالح شده اسـت، 
بیانجامـد. ایـن زنجیـره معمـوالً بـا گزینش گیا هـان اصالح شـده آغاز مي گـردد که 
 نتیجـه آن انـواع مختلفـي از ارقـام زراعـي از جمله هیبرید هاسـت و الزم اسـت این
ارقـام از مجـاري رسـمي معرفـي و نگهـداري شـوند. در چنیـن نظامـي، بـذر طبق 
برنامه هـاي مـدون و تحـت کنترل هـاي کیفـي توسـط واحد هـاي تخصصـي تولیـد 
 مي شـود. نظام کنترل کیفي بذر مي تواند مبتني بر یک برنامه کنترل و گواهي بذر   و
یـا بر  اسـاس خـود اظهـاري در مـورد کیفیـت درج شـده روي برچسـب بذر توسـط 
تولیدکننـدگان باشـد. در ایـن سیسـتم توزیـع و فـروش بـذر گواهي شـده از طریق 
 نمایندگي هاي رسـمي مشـخص کـه فعالیت تجـاري دارند، صورت مي گیرد. اسـاس

یک نظام رسمي بذر، بر تمایز آشکار بین بذر   و دانه استوار است.
تشـکل هاي صنفـي فعـال در صنعـت بذر قادر هسـتند بـا درک صحیح شـرایط 
سیاسـي، اجتماعـي و اقتصـادي حاکم بر فعالیت صنفي آن ها، ضمن سـرمایه گذاري 
مشـترک در آن دسـته از فعالیت ها که به تنهایي قادر به فعالیت نیسـتند، در سـایر 
فعالیت هـا نیـز بـا ایجـاد فضـاي رقابتـي عادالنه، بـه پایـداري فعالیـت جمعي خود 
 اهتمـام داشته باشـند. اهم فعالیت هایي که تشـکل  هاي صنفي فعـال در صنعت بذر

در آن ها فعال بوده یا تمایل به فعالیت دارند به شرح زیر است:
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1. شفاف سـازي مسـائل بـذر کشـور، ایجاد آمادگي بـراي واگـذاري کامل اجزاي 
صنعـت بـذر بـه بخـش خصوصـي و پیگیـري مسـائل خصوصي سـازي؛ الزمـه ایـن 
 امـر به وجود آمـدن بخش هـاي خصوصي اسـت کـه ضمن دارا بـودن زنجیـره کامل
 فرآیند هـاي مورد نیـاز بـراي فعالیـت، از بلوغ کامل بـراي اداره خود و ایجـاد ارتباط
با سـایر واحد هاي درون بخشـي برخوردار باشـند. نظام کنترل کیفـي را در مجموعه 
 خود ایجاد نموده و قادر باشـند در بسـتري خود منتقد، از ایجاد رقابت  هاي منصفانه

درون بخشي حمایت نمایند.
2. ارائه تکنولوژي  هاي مناسـب به تولیدکنندگان بذر )اعضاء تشـکل(؛ دسـتیابي 
بـه فن آوري هـاي نویـن نیـاز به ایجـاد زیرسـاخت هاي الزم و سـرمایه گذاري فراوان 
 دارد کـه مطمئنـاً براي اعضاي تشـکل به صـورت انفرادي غیر اقتصـادي   و غیر ممکن
باشـد. ایجاد صندوقي با مشـارکت اعضاء براي دسـتیابي به چنین فن آوري هایي که 
 رشـد آتي بخـش را تضمیـن مي نماید، از ضروریـات به شـمار مي رود. فن آوري هایي
کـه از طریـق مشـارکت همه اعضاء ایجـاد مي گردنـد، در اختیار اعضـاء قرار گرفته   و 

پشـتیباني هاي الزم نیـز ارائه خواهد شـد.
 3. ایجـاد عرصه هـاي الزم براي حضور مطمئن سـرمایه گذاران داخلي و خارجي؛
 سـرمایه گذاري در صنعت بذر همانند سـرمایه گذاري در سـایر بخش هاي اقتصادي،
 نیازمنـد زیر سـاخت هاي مطمئـن و مجموعـه قوانین و مقرراتي اسـت کـه امنیت و
بالندگـي سـرمایه را تضمیـن نمایـد. تنها تشـکل هاي صنفي قادر هسـتند بـا ایجاد 
 دیالوگ با بخش هاي دولتي و قانون گذاري، نسـبت به فراهم سـازي زیرساخت  ها و
تدویـن و یـا اصـالح قوانیـن  و مقررات موجـود بـراي اطمینان از امنیـت الزم جهت 

سـرمایه گذاري صاحبـان سـرمایه از داخـل یـا خارج از کشـور اقـدام نمایند.
۴. اطالع رسـاني در خصـوص رونـد تولیـد بـذر و نهـال در داخل کشـور؛ مطالعه 
بـازار اولیـن قـدم بـراي ورود بخش هـاي اقتصـادي بـه فعالیت هاي مرتبط هسـتند. 
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 شـاید مطالعـه بـازار هـدف )شـامل نیاز بـازار داخـل و نگاهي بـه بازار هـاي منطقه( 
 همراه با درک صحیح برنامه هاي توسعه اي بخش سیاست گذار دولتي، براي تک تک
اعضـاي یـک تشـکل صنفي بسـیار پرهزینـه و زمان بر بـوده  و انجام تکـراري چنین 
فعالیت هایـي از منظـر اقتصاد ملـي نیـز نوعـي اتـالف منابـع باشـد. الزم اسـت تـا 
تشـکل صنفـي بـا مطالعــه همه جانبـه شـرایط تولیـد بـذر   و نهـال کشـور، مطالعه 
فرصت هـا   و تهدید هـاي موجـود در ایـن فعالیـت اقتصـادي، نتایـج را بـه صـورت 
بسـته هاي مشـورتي در اختیـار اعضاء قـرار داده تا ضمـن جلوگیـري از فعالیت  هاي 
تکـراري و تجمعـي، زمینه سـاز ورود اعضـاء بـه همـه بخش هـاي مورد نیـاز شـود. 
5. اطالع رسـاني از   وضعیـت بازار هـاي داخلـي و خارجي به تولیدکننـدگان بذر   و 
نهـال؛ مطالعـه مسـتمر بازار هـاي هـدف )داخـل   و خـارج کشـور(، پایـش مسـتمر 
فعالیـت رقبـاي بـازار، تأثیـرات تغییـرات اقتصادي کشـور   و نحوه تأثیرگـذاري آن ها 
بـر فعالیت  هـاي صنعـت بـذر، از اهم اموري اسـت که یک تشـکل صنفي بایسـتي با 
جدیـت دنبـال نمـوده   و ضمن گـزارش نتایج به دسـت آمده از چنیـن پایش هایي به 

اعضـاي خـود، توصیه  هـاي الزم را با توجه بـه وضعیـت پیش آمده بنمایـد.
6.  اطالع رسـاني بـه کشـاورزان نسـبت به تنـوع و کیفیـت بذر هـاي عرضه شـده 
از منابـع داخلـي   و خارجـي؛ حیـات بالنـده یـک صنعت بذر   و یـا نهال، به اسـتمرار   و 
پایـداري تولیـد کیفـي بهره برداران بخش که کشـاورزان و باغداران هسـتند، مرتبط 
اسـت. کشـاورزان آخریـن حلقـه و مهم تریـن حلقـه در زنجیـره تولیـد عرضـه بـذر 
 قرار دارنـد. شـفافیت در تولیـد و عرضـه بـذر، ارائـه اطالعـات درسـت   و بـه موقع به
 کشـاورزان در خصـوص بذر هـاي موجـود در بـازار از منابع داخلـي و خارجي، ضمن
 کمـک به عادالنه ترشـدن رقابت هاي موجود، عرصه براي فعالین جدي   و درسـت کار
فراهم نمـوده  و زمینه سـاز حـذف شـرکت هاي ضعیـف و احیانـاً متقلـب از عرصـه 

فعالیـت در صنعـت بـذر خواهد شـد. 
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۷. رفـع موانـع دسـتیابي کشـاورزان بـه بـذر مـورد نیـاز )از منابـع داخلـي یـا 
خارجـي(؛ حـق هـر کشاورزیسـت کـه بتوانـد بـذر رقم مـورد نیـاز خـود را در زمان 
مورد نظـر، بـا باالتریـن کیفیـت و منطقي تریـن قیمـت تهیـه نمایـد. ایجـاد چنیـن 
بسـتري مسـتلزم حـذف قوانیـن و مقررات رانـت زا، جلوگیـري از وقـوع رقابت  هاي 
ناعادالنـه و شـفافیت در بـازار اسـت. بدیهـي اسـت تشـکلي قـادر اسـت بـه چنیـن 
 اهدافـي دسـت یابد کـه ابتدا قادر باشـد فعالیت هـاي رقابتي غیرعادالنـه و مبتني بر
رانـت را در درون خـود حـذف نمـوده و در قـدم بعدي بـه چنین اقداماتي در سـایر 

بخش هاي مرتبـط، بپـردازد. 
 8. رفـع موانع سـرمایه گذاري داخلي و خارجي در صنعت بذر کشـور؛ همان گونه
کـه پیش تـر عنوان شـد، موانـع سـرمایه گذاري در صنعت بـذر، بیش تـر از قوانین و 
مقـررات عـام اقتصـادي هر کشـور متأثر هسـتند تـا از قوانین و مقـررات اختصاصي 
 صنعـت بـذر. تنها یک تشـکل صنفـي فراگیر و قدرتمند قادر اسـت تـا در دیالوگ با
 بخش هاي اقتصادي دولتي به گون هاي پیش رود که ضمن کاهش موانع سرمایه گذاري،

امنیت الزم را براي سرمایه گذاران فراهم نماید.
9. ایجـاد زمینـه مسـاعد بـراي عرضـه بذر هاي تولید داخـل به بازار هـاي خارجي، 
 بررسي زیرساخت ها، امکانات، توانمندي ها و فرصت هاي موجود در بخش هاي مختلف
تولیـدي صنعـت بـذر کشـور حاکي از آن اسـت که تـوان تولید بسـیار فراتـر از نیاز 
داخلـي بـوده و ادامـه حیـات فعالیـن اقتصـادي چنیـن بخش  هایـي در گـرو ایجـاد 
 بازار هـاي جدیـد از طریـق صادرات بذر مي باشـد. مطالعـه بازار هاي جدید در سـایر
 کشـور ها به   ویـژه کشـور هاي منطقـه، اطـالع دقیـق از قوانیـن و مقـررات حاکـم بر
 ثبت، تجاري سازي و واردات بذر چنین کشور هایي و ایجاد نمایشگاه هاي اختصاصي
بـراي عرضه محصـوالت صنعت بذر کشـور در بازار هاي هدف، از زمـره فعالیت هایي 
هسـتند کـه بایسـتي تشـکل صنفـي بـراي ایجـاد  و تحقـق بازار هـاي جدیـد براي 

تولیـدات اعضـاي خـود، دنبال نماید.
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10. شناسـایي کمبود هـاي زنجیـره تولیـد بذر   و اعـالم آن به عالقه منـدان براي 
سـرمایه گذاري؛ بدیهي اسـت که تمامي بخش هاي موجود در صنعت بذر کشـور به 
یک اندازه شناخته شده و جذاب نیستند. این بدین معني خواهد بود که در برخي از 
 فعالیت  ها با تراکم فعال و سرمایه گذار مواجه بوده و برخي از بخش ها فراموش شده و
 به حال خود ر ها شـوند. نقش تشـکل صنفي در شناسـایي کلیه فعالیت  هاي موجود   و
محتمـل، مي توانـد ضمـن ایجـاد رقابـت معقـول، از تراکـم فعالیت در یـک بخش   و 
کسـري فعالیـت در برخي از فعالیت  هاي دیگر بکاهد. ایـن مهم با تولید کتابچه  هاي 
 مرتبـط بـا زمینه  هاي فعالیت   و سـرمایه گذاري که در اختیار عالقه منـدان قرار گیرد،

شکل عمومي تري به خود خواهد گرفت.
 11. پیشـنهاد قوانین و مقررات الزم براي اعتالي صنعت بذر کشـور به نهاد هاي
قانون گـذاري؛ بدیهـي اسـت کـه قوانیـن  و مقـررات حاکم بـر صنعـت بـذر نـه تنها 
 شـمولیت کافي را نداشـته، بلکه در جهاتي نیز ممکن اسـت مانع و رافع فعالیت هاي 
 آن باشـد. همان گونه که در دو سـال اخیر، آیین نامه معرفي ارقام گیاهی با مشارکت
 تشکل هاي صنفي مرتبط، بازنگري گردید، الزم است تا به صورت مستمر پیشنهاد هاي
الزم بـراي وضـع قوانیـن جدیـد و یـا بازنگري در قوانیـن  و مقررات موجود از سـوي 

تشـکل صنفي ارائه شـود.
12. همـکاري مسـتمر بـا دولـت در جهـت ایجـاد تحـول الزم  و روند تکاملي در 
 صنعـت بذر و نهال؛ بایسـتي توجه داشـت که میزان موفقیت هرگونه تشـکل صنفي
از جملـه تشـکل هاي صنفـي فعال در صنعت بذر، وجود قوانین باالدسـتي مسـاعد   و 
فراگیـري تشـکل مـورد نظر اسـت. یکـي از بهتریـن قوانیني کـه در زمینـه فعالیت 
 تشـکل هاي صنفـي و ارتقـاي نقـش آن هـا در بسـتر اقتصادي کشـور بـه تصویب  و
اجـرا درآمده اسـت قانون بهبود مسـتمر محیط کسـب   و کار )مصوب 1390( اسـت. 
ایـن قانون ضمن به رسمیت شـناختن تشـکل هاي صنفي و اعطـاي نقش بیش تر در 
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 تصمیم سـازي ملي، در مواد مختلف دسـتگاه هاي دولتي   و حاکمیتي را موظف نموده
 که در تدوین و بازنگري مقررات، اصالح آیین نامه ها   و شـیوه نامه  ها، نظرات تشـکل ها
 را اخـذ  و منظور نمایـد. همچنین ماده 5 قانون یاد شـده، اتاق هـاي بازرگاني، صنایع،
 معادن   و کشاورزي را موظف نموده ضمن ایجاد تشکل براي فعالیت  هاي فاقد تشکل،

زمینه ادغام و فراگیري تشکل  هاي موازي را فراهم نماید.
تجربیـات مختلـف در کشـور بـراي ایجاد تشـکل صنفـي در زمینه  هـاي مختلف 
تولیـد و تجـارت بـذر حاکـي از آن اسـت کـه بـه دالیـل مختلـف ایـن تشـکل  ها 
نتوانسـته اند انتظـارات اعضاي خود را به طور قابل قبولي بـرآورده نموده؛ ضمن ایجاد 
 انشـقاق و تشـتت در برخي، به سـکون برخي دیگر انجامیده اسـت. در بخش بعدی
 این نگارش سعي خواهد شد با واکاوي شکل گیري، فعالیت و انشقاق یا سکون چنین
تشـکل  هایي در ایـران و دنیـا، زمینـه را بـراي ایجـاد تشـکل  هاي صنفـي پاسـخگو، 

تأثیرگـذار و فراگیـر فراهم نماییـم.
متأسـفانه در کشـورمان ایران، تشـکل صنفـی فراگیری که در صنعـت بذر بتواند 
تمام بازیگران و دسـت اندرکاران این صنعت را پوشـش دهد وجود ندارد؛ در گذشـته 
 برخی از تولیدکنندگان بذر محصوالت کشـاورزی مختلف حسـب نیاز و احتیاج خود
اقـدام بـه تشـکیل انجمـن یـا اتحادیـه صنفـی مرتبط بـا محصـول مورد نظـر برای 
 تولیـد بـذر بودنـد تا بتواننـد از این طریق قـدرت چانه زنی و مطالبه گـری خود را در
مقابـل بخـش دولتـی و حاکمیـت افزایش دهنـد. در ایـن مقولـه بـه مهم تریـن این 

اشـاره  می نماییم. تشـکل  های صنفـی  انجمن  هـا   و 
  بزرگ ترین تشـکل صنفی موجود در صنعت بذر کشـور مربوط به انجمن صنفی
تولیدکنندگان بذر اصالح شده است که با موضوع تولید بذر گندم و جو در سال 138۷ 
 تشکیل شـد  و با داشـتن بیش از 160 شـخص حقیقی و شـرکت عضو انجمن، شاید
بتـوان بزرگ تریـن تشـکل صنفـی صنعت بذر کشـور تلقی نمـود. با توجه بـه این که 
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 تولید کنندگان بذر گندم و جو به سفارش دولت محصول بذری خود را تولید می نمایند و
 بر اسـاس برنامـه ابالغـی دولت اقدام بـه فروش نموده و با توجه به این که قسـمتی از
هزینـه تمـام شـده بـذر تولیدی بـه عنـوان یارانه از سـوی دولـت متقبـل می گردد 
 با توجه به موارد ذکر شده انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالح شده که مخصوص
تولید کننـدگان بـذر غـالت اسـت بیش ترین ارتبـاط را با بخش  های دولتی داشـته   و 
 شـاید به عنوان یک تشـکل صنفی مؤثرترین پیگیری   و حل مشـکالت اعضای صنف

خود را انجام داده است.
کانـون تولیدکننـدگان سـیب زمینـی بـذری ایـران شـاید یکـی از قدیمی ترین 
 تشـکل  های صنفی صنعت بذر کشور باشـد که در سال 13۷8   و با همت معاون  وقت
زراعـت وزارت کشـاورزی تشـکیل شـد   و هـدف از تشـکیل ایـن تشـکل صنفـی بـه 
نوعـی سـامان دهی تولیـد بـذر سـیب زمینی در کشـور بـود. کانـون تولیدکنندگان 
سـیب زمینی بـذری در حـدود دو دهـه فعالیت صنفی خـود توانسته اسـت که برای 
سـامان دهی تولیـد بـذر سـیب زمینـی در داخـل کشـور   و همچنیـن   واردات بـذر از 
خـارج، تاثیـرات مثبتـی را در تولیـد محصـول مهم سـیب زمینی کشـور انجام دهد.
 تولید بذر ذرت در کشور تا پیش از سال 13۷6، اختصاصاً در دو کشت صنعت دولتی
 مغان و پارس تولید می شـد. با حمایت های وزارت کشـاورزی وقت و از سـال 13۷6
بخش خصوصی وارد عرصه تولید بذر ذرت هیبرید کشور شد   و از آنجایی که بیش از 
 90   درصـد تولیـد بـذر ایـن محصـول در منطقه مغان اسـتان اردبیل تولید می شـد،
 تشکل صنفی تحت نام انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بذر ذرت پارس آباد   و
بیله سـوار تشـکیل شـد و ماننـد بقیـه تشـکل  های صنفـی موجـود در صنعـت بذر، 
هـدف از تشـکیل ایـن انجمن ایجاد  وحـدت رویـه در اتخاذ سیاسـت  های تولیدی   و 
مهم تـر از آن تنظیـم بـازار بـرای محصـوالت بذری از قبیل سـطح زیر کشـت تولید 
 بـذر و همچنیـن قیمت گـذاری محصـول تولیـدی بـود که متأسـفانه بـه دالیلی که
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 بسـیاری از تولیدکنندگان جدید بدون پشـتوانه فنی در سـال های میانی دهه هشتاد
  وارد تولید بذر شدند، این تشکل صنفی کم رنگ شد و اخیراً با سامان دهی تولید کنندگان

بذر ذرت به نوعی احیا شده   و سعی در پیگیری مطالبات صنفی خود را دارد.
 دو تشـکل صنفی دیگری که مولود تغییر شـرایط اقتصادی در کشور در سال های
 پایانی دهه هشتاد شمسی بودند و در ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 ایران تشکیل شـدند شـامل: انجمن صنفی تولیدکنندگان بذر اصالح شده   و همچنین
 انجمـن صنفـی  واردکننـدگان بـذر اصالح شـده بـود. متأسـفانه از زمـان تأسـیس
 انجمـن صنفـی تولیدکنندگان بذر اصالح شـده، فعالیتی به جز انتخـاب هیأت مدیره
 نداشته و عماًل بی  تأثیر در فعالیت های صنعت بذر کشور بوده است   ولی انجمن صنفی
 وارد کنندگان بذر اصالح شـده که هسـته اصلی آن   وارد کنندگان بذر سبزی و صیفی
 هستند، توانسته است نقش مؤثر   و فعالی در حل   و فصل مطالبات صنفی اعضای خود
 داشته باشـد؛ هرچنـد ایـن انجمـن تاکنـون نتوانسته اسـت به صـورت فراگیـر کلیـه
 شـرکت  های وارد کننده بذر محصوالت دیگر مانند بذر چغندر قند، بذر سـیب زمینی

را نیز به عضویت انجمن صنفی خود تشویق  و ترغیب نمایید.
در ادامـه نوشـتار، بـه سـاختار های موجـود تشـکل های صنفی صنعـت بذر چند 
 کشـور دنیـا اشاره شـده و در انتها به صورت اجمالی سـعی خواهد شـد بـا بهره گیری
از تجربیـات   و سـاختار تشـکل های صنفـی صنعت بـذر دنیا، برای بهتر   و فعال شـدن 

تشـکل های بذری کشـور، پیشـنهاداتی را ارائه نمود.
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تجارب كشور بلغارستان
 انجمن صنعت بذر کشور بلغارستان1 تشکیالتی غیردولتی است که برای پیگیری
 اهداف تجاری بخش  های خصوصی فعال در صنعت بذر این کشـور به   وجود آمده اسـت.
انجمـن صنعـت بذر بلغارسـتان عضو اتحادیه بـذر اروپا بوده   و تالش در جاری سـازی 
قوانیـن   و مقـررات اتحادیـه بـذر اروپـا را در کشـور بلغارسـتان دنبـال می کنـد کـه 
ایـن قوانیـن و مقـررات شـامل ثبت رقـم، گواهی بذر، بهداشـت گیاهـی، ضدعفونی 
بـذر   و مبـارزه علیـه تولیـد   و قاچـاق بـذر غیرقانونی اسـت کـه بین کشـور های عضو 
اتحادیـه اروپـا در جریـان اسـت. این انجمن معتقد اسـت کـه جاری سـازی قوانین   و 
مقـررات اتحادیـه بـزرگ اروپـا در سـطح کشـور بلغارسـتان بـه حفظ تنوع زیسـتی 
در اراضـی بخـش کشـاورزی و همچنین بهـره وری تولید در بخش کشـاورزی کمک 
خواهد کـرد اهدافـی کـه بـرای انجمـن صنعـت بـذر بلغارسـتان ترسـیم شده اسـت 
شـامل پشـتیبانی و مشـاوره در زمینـه پروژه  هـای کالن اتحادیـه اروپـا هسـت کـه 
در سـطح کشـور های عضـو از جملـه بلغارسـتان در حال اجـرا اسـت   و همچنیـن 
 همـکاری و گفت و گـوی صریـح با   وزارت کشـاورزی بلغارسـتان در زمینـه عالیـق   و 
نیاز هـای مشـترک صنعـت بذر   و اعضـای این انجمن ترسـیم شده اسـت  و همچنین 
 به عنـوان یـک هدف حمایت و حفاظت از نیازمندی های اعضای انجمن که به صورت
 حرفه ای در همکاری با سـایر تشـکیالت در حال جریان هسـت. یکی از اهداف دیگر
مبـارزه علیـه بـذر غیرقانونـی   و غیر گواهی شده اسـت؛ بـرای ایـن منظـور اعضـا در 
چهارچـوب قانـون بـرای فعالیـت تأییدیـه ای را دریافـت می نماینـد تـا شـمولیت   و 
چهارچـوب فعالیـت صنعت بذر به صورت صریح و روشـن مشـخص باشـد. بر اسـاس 
ایـن تعریـف اعضـای قانونـی کـه بر اسـاس قوانیـن و مقـررات کشـور بلغارسـتان 
 به   وجود آمد ه انـد و فعالیت  هـای در زمینه اصـالح ارقام، گزینش ارقـام، آزمون ارقام،
 تکثیـر بـذر، فرآوری و عرضه   و فروش بـذر در بازار را می توانند داشته باشـند. انجمن
 صنعت بذر بلغارستان بر این اساس تصویر یا نقشه راهی را برای خود ترسیم کرده است

1. Bulgaria Seed Industry Association



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
18

کـه شـامل همـکاری بـا تشـکیالت مشـابه در سـطح ملی   و سـطح بین المللـی برای 
 تقویـت عالیـق   و نیاز های اعضا می باشـد. همچنیـن یکی از   وظایفی کـه بر عهده این
 انجمن اسـت این که ابزار ها، اطالعات فنی و علمی و همچنین مشـورت های قانونی
 را بـه اعضـای انجمن صنعت بذر بلغارسـتان ارائه نمایند. در این راسـتا حتی انجمن
 اقدام به بررسـی های مزرعه ای و آزمون های ارقام برای آن دسـته از شرکت های عضو
 می نماید که خود به تنهائی قادر به انجام آن نبوده و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه
نیسـت. مهم ترین شـکل ارائـه خدمات فنی انجمـن به اعضای خود، ارائه بسـته  های 
 آموزشی در زمینه  های مختلف صنعت بذر به اعضا  و کارکنان آن هاست. جالب توجه
 این است که یکی از   وظایف آموزشی که بر عهده این انجمن است، آموزش کشاورزان   و
 فراهم سازی اطالعات و دانش الزم در خصوص مفهوم تراریخته   و آثار کشت تراریخته

برای کشاورزی بلغارستان است.
عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن صنعت بذر بلغارسـتان هیأت مدیره اسـت 
 کـه ایـن هیأت مدیره توسـط مجمـع عمومی برای مدت 2 سـال انتخاب می شـود   و
 هیأت مدیره شامل رئیس   و اعضا می باشد که رئیس از بین منتخبین مجمع عمومی   و
بـا رأی اعضـای هیـأت مدیـره انتخـاب می شـود؛ عضویـت در انجمـن صنعـت بـذر 
بلغارستان به دو صورت عضویت کامل و عضویت وابسته است، در عضویت کامل تمام 
 شـرکت  هایی کـه بـه نوعی در زمینه تولید، فـرآوری بذر   و اصالح ارقام فعال هسـتند
با محوریت کشـور بلغارسـتان یا فعال در حداقل دو کشور اروپایی هستند، می توانند 
 عضـو شـوند. شـرکت  هایی کـه تنهـا بـه عنـوان شـرکت  های به نـژادی تمایـل بـه
 گواهـی فعالیت  هـای به نژادی  عضویـت در انجمـن صنعـت بـذر را دارنـد، باید قبـاًلً
را از دولـت دریافـت کرده باشـند   و فعالیـت آن هـا شـامل ارقامـی اسـت در کاتالوگ 
اتحادیـه اروپـا باشـد. اعضـای وابسـته اعضایی هسـتند کـه در زمینه  هایـی به نوعی 
مرتبط ولی غیرمسـتقیم صنعت بذر از قبیل تجارت و تولید ماشـین آالت فرآوری  و 
فعالیت  هـای مشـابه فعـال باشـند و ایـن شـرکت ها می تواننـد عضو انجمـن صنعت 

بـذر بلغارسـتان بدون حق رأی شـوند.
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تجارب كشور ایتالیا
انجمـن بـذر ایتالیـا1 سـازمانی تجاری اسـت کـه صنعت بـذر ایتالیا را در سـطح 
 ملـی تمثیـل می نماید و شـامل فعالیت های به نژادگـران گیاهی، شـرکت های تولید
بـذر   و عرضـه بذر به طـور انحصاری اسـت. این انجمن در سـال 19۴6 تشکیل شـد   و 
حافـظ منافـع و ادامه دهنده فعالیت های انجمنی موصوف بـه انجمن  واردکنندگان   و 
 صادرکننـدگان بـذر گـراس ایتالیـا2 اسـت که در سـال 1921 تشـکیل شـده بود. از
 اول ژانویه سال 2010، نام این انجمن برای یکسان سازی   و ادغام با انجمن به نژادگران
گیاهـی ایتالیـا3 بـه Assosementi تغییر یافـت. ایـن انجمن عضو اتحادیـه بذر اروپا 
)ESA( و فدراسـیون بین المللی بذر )ISF4 ( اسـت. اطالع رسـانی   و به روز نگه داشتن 
اطالعـات شـرکت های عضو نسـبت بـه قوانین   و مقـررات، نوآوری هـای صنعت بذر   و 
همچنیـن مباحثـات بیـن دسـت اندرکاران صنعـت بـذر، از   وظایف ایـن انجمن ذکر 
شده اسـت. برگـزاری نشسـت  های ادواری بیـن شـرکت  های عضـو   و سـایر بخش هـا 
بـرای ردیابـی مشـکالت موجـود  و ارائـه راهـکار ماننـد بیـان مسـائل، مشـکالت   و 
درخواسـت  های اعضـا نـزد مجامـع و سـازمان های ملـی ماننـد   وزارت کشـاورزی، 
سـازمان های اسـتانی، آژانـس ملـی بـذر تأیید شـده5   و... از دیگر وظایـف این انجمن 
اسـت کـه این مهـم را از طریق همکاری   و هماهنگی با سـایر تشـکیالت  های مرتبط 

بـا بـذر ماننـد مؤسسـات تحقیقاتی دولتـی   و دانشـگاه  ها انجـام می دهد.
ایـن انجمـن با نظرخواهی   و هم فکری شـرکای تجـاری خود، نسـبت به پیگیری 
منافـع تجـاری   و ملـی صنعـت بـذر ایتالیـا نـزد اتحادیـه بـذر اروپـا و فدراسـیون 

بین المللـی بـذر می نمایـد. 

1. Italian Seed Association (Assosementi)

2. Italian Association of Importers Exporters grass seed

3. Italian Association of breeders of plant varieties (Assoseme)

4. International Seed Federation

5. National Agency Elected Seeds
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سـاختار تشـکیالتی ایـن انجمن شـامل رئیـس و نایـب رئیس انجمن و رؤسـای 
گروه  هـای کاری شـامل: گـروه به نژادگـران گیاهـی، گـروه بـذر غـالت، گـروه بـذر 
 گیا هـان صنعتـی، گـروه بذر علوفه  و گروه بذر سـبزی و صیفی اسـت. در حال حاضر
1۴9 شـرکت عضـو ایـن انجمن هسـتند. فعالیت های شـرکت  های عضـو این انجمن 
بـا همـکاری بیـش از 15 هـزار پیمانکار بـذری   و در بیـش از 195 هزار هکتـار مزرعه 
 تولیـد بـذر صورت می گیرد کـه با توجه به ماهیت گیـاه، در اقصی نقاط کشـور ایتالیا
 پراکنده هستند. ارزش بذر های تولیدی اعضای این انجمن بیش از ۷00 میلیون یورو

می باشد که مهم ترین آن ها بذر غالت و در رده بعدی بذر ذرت قرار دارد.
با توجه بـه رونـد رو بـه رشـد تولیـد محصـوالت کشـاورزی ارگانیـک در ایتالیا و 
اتحادیـه اروپـا، صـدور گواهی بـرای بـذر ارگانیک در کشـور ایتالیا بر عهـده انجمن 
اسـتاندارد  پروتکل  هـای  بر اسـاس  انجمـن  ایـن  و  گذارده شده اسـت  ایتالیـا  بـذر 
تعریف شـده، بـر تولیـد بذر چنیـن محصوالتی نظارت نمـوده   و در نهایت بـرای آن ها 
 گواهـی ارگانیـک صـادر می نماید. عضویت شـرکت های به نژادی، تولیـد   و عرضه بذر
در انجمـن بـذر ایتالیـا اجبـاری اسـت و به موجب قانون همه شـرکت ها بایسـتی به 

عضویـت این انجمـن درآیند.
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تجارب كشور مجارستان

انجمـن بـذر مجارسـتان1 با توجه بـه نیـاز بـه ایجـاد بسـتری رقابتـی و بـه دور 
از تنگنا هـای بـازار بـذر، در سـال 1993 تشکیل شـد. از اهـداف اولیـه ایـن انجمـن 
می تـوان بـه هماهنگـی نیاز هـا و عالیـق بازیگـران اصلـی صنعـت بـذر )به نژادگران، 
فروشـندگان، تولیدکننـدگان   و فرآوری کننـدگان بـذر( و افزایـش قـدرت چانه زنـی 
اعضـای انجمـن در مقابـل نهاد هـای حاکمیتی )ماننـد پارلمان و وزارت کشـاورزی و 
سـازمان های وابسـته بـه آن( اشـاره نمـود. ایـن انجمن بـا ارائه پیشـنهادات مکتوب 

خـود، حتـی در فرآینـد قانون گـذاری مشـارکت می نمایـد.
انجمن بذر مجارسـتان تشـکل صنفی غیرانتفاعی اسـت که اعضای آن اشـخاص 
حقیقـی و یـا حقوقـی فعـال در فعالیت هـای مختلف صنعت بـذر )به نـژادی، تولید   و 
فـرآوری بـذر، تجـارت و صـادرات بـذر( هسـتند و عضویـت در ایـن انجمـن بـرای 

فعالیـت صنعـت بـذر، به موجب قانـون اجباری اسـت.
هزینه  هـای انجمـن از محـل حـق عضویـت اعضا تأمین می شـود؛ حـق عضویت 
مبلـغ ثابتـی نبـوده و بر مبنـای فعالیت اقتصـادی عضـو تعیین  و پرداخت می شـود. 
 مؤسسـات تحقیقاتی   و اصالح نباتات، تعاونی  های بزرگ کشـاورزی، شـرکت  های بذر
 چندملیتی   و تعداد زیادی از شرکت  های خصوصی از جمله اعضای این انجمن هستند.

در حال حاضر انجمن بذر مجارستان بیش از ۷50 شرکت بذر را نمایندگی می کند.
انجمـن بذر مجارسـتان بـه نمایندگی از اعضـای خود که صنعت بذر مجارسـتان 
هسـتند، در رویداد هـا  و مجامـع بین المللی حضـور دارد   و نتایج   و دسـتاورد های این 
حضـور را بـا اعضـای خود بـه اشـتراک می گـذارد. این انجمـن با چندین سـازمان   و 
 اتحادیـه تخصصـی منطق هـای   و بین المللـی صنعـت بـذر ماننـد اتحادیه بـذر اروپا،

1. Szakmakozi Szervezet es Termektanacs
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 فدراسیون جهانی بذر، تعاونی های کشاورزان   و کشاورزی اروپا1، سازمان مشترک المنافع
ذرت2    و انجمـن همکاری هـای بـذر اکرایـن بـه عنـوان عضو یـا همـکار در ارتباط   و 

همکاری اسـت.
عالی تریـن نهـاد تصمیم سـازی ایـن انجمـن، مجمع عمومی اسـت که بـا حضور 
 اعضای پیوسـته رسـمیت یافته و اعضای هیأت مدیره را انتخاب می نمایند. با انتخاب
 هیأت مدیره، رئیس انجمن، مدیر اجرایی   و مشاور فنی انتخاب شده و عملیات اجرایی
 از طریق سه کمیته: کمیته تولیدکنندگان بذر، کمیته مالکان رقم و کمیته تجار بذر

عملیاتی می گردد.
 سـالیانه حدود 130 هزار هکتـار مزرعه بذری در مجارسـتان احداث می گردد که
 از این مزارع حدود سـیصدهزارتن بذر محصوالت گیاهی مختلف در طبقات مختلف

تولید   و به بازار داخل و خارج از مجارستان عرضه می گردد.

1. COPA-COGECA

2. The Organisation Serving the Interests of Maize (CEPM)
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تجارب كشور تایلند
در سـال 1982 ، "باشـگاه بذر1 " با تالش مشـترک دولت   و بخش  های خصوصی 
 ایجاد شـد تا به عنوان یک مرکز رسـمی برای هماهنگی سازمان  های مختلف دولتی،
بخـش خصوصی   و سـازمان  های بین  المللی در راسـتای توسـعه صنعت بذر کشـور   و 
تولیـد بذر هـای بـا کیفیـت و کافی برای عرضـه به کشـاورزان فعالیت کنـد. بعداً، در 
 سـال 1990، آقـای پتچارات   واناپـی2 به عنوان اولین رئیس باشـگاه بذرپیشـنهاد کرد
 تـا ایـن انجمن با اسـتفاده از نام "انجمن بذر های زراعی تایلنـد3 " ادامه فعالیت دهد.
 در 31 آگوسـت 990 ، "انجمن بذر های زراعی تایلند" به طور رسـمی تأسـیس شد   و
نقش اساسـی در تبـادل دانـش، تخصـص   و تجربـه برای افـراد عالقه منـد در صنعت 
مرتبـط بـا بذر ایفا کـرد. در تاریخ 26 نوامبـر 1992، "انجمن بذر هـای زراعی تایلند" 
 به عنـوان "انجمـن بـذر تایلند )SAT(۴" تغییر نام یافت و اسـاس نامه آن اصالح شـد.

کمیته اجرایی متعاقباً در همان سال با یک دوره 3 ساله تشکیل شد.
انجمـن بـذر تایلنـد حتـی قبـل از تأسـیس آن در سـال 199۴، بـا انجمـن بذر 
آسـیا و اقیانـوس آرام )APSA(5 هماهنگـی و همـکاری داشته اسـت. در آن زمـان، 
رئیس   وقـت انجمـن بـذر تایلنـد، انجمـن بـذر آسـیا و اقیانوسـیه را متقاعد کـرد تـا 
 APSA دفتر مرکـزی خـود را در تایلند افتتاح نماید. انجمـن بذر تایلند نقش مهمی

،Chiang Mai در سـازمان دهی همایش بذر آسـیا برای اولین بار در سـال 199۴ در 
بـرای دومیـن بار در سـال 1999 در بانکـوک و برای دهمین کنفرانس بذر آسـیا که 

در سـال 2003 در بانکوک برگزار شـد، داشته است. 

1. Seed Club

2. Petcharat Wannapee

3. The Crop Seed Association of Thailand

4. The Seed Association of Thailand (SAT)

5. Asian Pacific Seed Association (APSA)
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اهداف انجمن بذر تایلند این موارد است:
محلـی بـرای تبـادل دانـش، تخصـص   و تجربیـات بیـن اعضـای عالقه منـد به  _

فـن آوری بـذر   و زمینه  هـای  مرتبـط
مرکـزی بـرای ایجـاد و توسـعه روابـط بیـن اعضـای عالقه منـد بـه فـن آوری  _

بـذر   و زمینه  هـای مرتبـط
مجموعـه ای از ایده  هـای نـو بـرای توسـعه فن آوری بـذر   و صنعت بـذر   و مرکز  _

ارائـه خدمـات فنـی   و مشـاوره ای مرتبط بـا صنعت بذر
ارائه خدمات مشاور ه ای مرتبط با قوانین و مقررات دولت در مورد بذر  _
 خدمـات اطالع رسـانی در زمینه  های مرتبط به بخش  هـای دولتی و خصوصی، _

اعضا   و سایر افراد عالقه مند.
بسترسـازی بـرای همـکاری بیـن سـازمان های دولتـی، شـرکت های دولتی   و  _

 بخش  های خصوصی که در امر اصالح نباتات، تولید بذر و تجارت بذر در سطح ملی   و
بین المللی درگیر هستند.

ایـن انجمن مشـی فعالیـت خود را صنفـی   و غیرسیاسـی اعالم نموده اسـت. نوع 
عضویـت در انجمـن بـذر تایلند به صورت عضویت عادی )شـامل اشـخاص حقیقی   و 
 حقوقی( و عضویت افتخاری است. هزینه  های این انجمن از محل پرداخت حق عضویت

اعضا تأمین می گردد.
 کمیته اجرایی انجمن بذر تایلند عالی ترین رده اجرائی انجمن است   و موظف است
تـا سیاسـت  ها و تدویـن بودجه و نظارت بـر مدیریـت فعالیت  های اجرایـی   و مالی را 
در راسـتای سیاسـت  های کالن توافق شـده پایـش   و مدیریـت نماید. تعـداد اعضای 

کمیتـه اجرائـی نبایـد از 15 نفر کم تـر   و بیش از 30 نفر باشـد.
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تجارب كشور مصر
انجمـن صنعـت بـذر مصر1 یـک انجمن غیرانتفاعی اسـت کـه به عنـوان نماینده 
صنعـت بـذر کشـور مصر از نیاز ها   و خواسـت های اعضـای خود حمایت نمـوده   و این 
خواسـت ها را بـه سـمع  و نظـر افـراد مرتبط می رسـاند. هـدف مهم   و اصلـی انجمن 
صنعـت بـذر مصر، مشـارکت با همـه مقامـات ذیربط مصر بـه نمایندگـی از اعضای 
آن بـرای حفاظـت منافـع در امـور مربـوط به بـذر، به   ویژه در مـورد ارتقـاء قوانین   و 
مقـررات کارآمـد، مؤثـر   و منصفانـه صنعـت بذر اسـت. انجمـن صنعت بـذر مصر در 
سـال 2006 شـکل گرفت و طبـق قانون شـماره 2002/8۴ سـازمان  های مردم نهاد   و 

انجمن  هـای مصـر، که ذیـل قانون شـماره 2618، ثبت شـد.
 بر اسـاس آئین نامه اجرائی، مجمع عمومی هیأت مدیره 9 نفره را انتخاب می کند.
 هیـأت مدیره سـپس رئیس، معاون رئیس، خزانه دار، دبیـرکل  و 5 عضو هیأت مدیره
 را انتخـاب می کنـد. دوره معمـول هیـأت مدیـره شـش سـال اسـت کـه یـک سـوم
از مدیـران هـر دو سـال یک بـار بـا انتخـاب جا به جـا می شـوند. هیـأت مدیـره کلیه 
 اختیارات قانونی، قدرت   و مسئولیت اجرا و دستیابی به اهداف  و سیاست  های مصوب

مجمع عمومی  و اعضا را دارد.
عضویـت در ایـن انجمـن بـرای کلیـه شـهروندان و اشـخاص سـاکن مصـر کـه 
درگیـر در تحقیقـات و فـن آوری بذر، به نـژادی گیاهی، تولید، بازاریابـی، توزیع بذر   و 
فعالیت هـای مرتبـط با محصـوالت   و خدمات محصوالت کشـاورزی و باغی هسـتند، 
مجـاز می باشـد. عضویـت در این انجمن بدو شـکل اسـت؛ عضویت کامـل که تمامی 
 خدمـات انجمـن را دریافت نموده   و مجاز به کاندید شـدن   و عضویت در هیأت مدیره
 است؛   و عضویت   وابسته که تنها خدمات انجمن را دریافت نموده   ولی مجاز به عضویت

در هیأت مدیره   و مدیریت  های زیرمجموعه نمی باشند.

1. The Egyptian Seed Industry Association (ESIA)
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 انجمـن صنعـت بـذر مصـر در کلیـه امـور مرتبـط بـا تجـارت بـذر بـا تأکیـد بر 
 قوانین و مقررات، اطالع رسـانی همگانی و ارتباطات در موضوعات روزی که مورد نیاز
 صنعت بذر مصر است، فعالیت می نماید. موضوع جذب سرمایه مورد نیاز صنایع بذری
مصـر، از اولویت هـای جـدی ایـن انجمـن اسـت. فعالیت  هـای فعلی انجمـن صنعت 
بـذر مصـر بـر حمایـت از اهـداف اصلـی، به ویـژه نمایندگـی   و ارتقـاء منافـع جمعی 
اعضـای انجمـن   و مشـارکت کنندگان صنعـت بذر مصر متمرکز شده اسـت تـا بتواند 
ایـن بخـش مدنـی را توانمند سـازد و بتوانـد در نقـش مکمـل جامعـه به طـور مؤثر 

مشـارکت مؤثـر نماید.
انجمـن در سـال های اخیـر بـازی کرده اسـت،  ایـن  از نقش هایـی کـه  یکـی 
گفت و گـو و چانه زنـی بـا بخش هـای مختلـف دولتـی در راسـتای تغییـر قوانیـن   و 
مقـررات صنعـت بـذر مصـر اسـت تـا این بخـش بتوانـد به طـور چـاالک   و مؤثرتری 

نقـش مؤثـر در بخـش کشـاورزی مصـر و جامعـه بین المللـی بـازی نمایـد.
 منابع مالی مورد نیاز انجمن از طریق پرداخت حق عضویت، برگزاری کنفرانس  ها   و
 سـمینار های تخصصی، جذب کمک  های مالی اعضا و برگزاری نمایشگاه  های تخصصی

به دست می آید.
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تجارب كشور هند

 چشـم انداز فعالیـت انجمن ملـی بذر هند1 ایجـاد "صنعت بذری پویـا، مبتکرانه،
 بین المللی، رقابتی   و تحقیقاتی با کارایی باال است که بذر های باکیفیت   و مواد تکثیری
 مورد نیاز کشاورزان را فراهم نموده و از این طریق به طور قابل توجهی در رشد پایدار
کشاورزی هند کمک می کند." این انجمن همچنین در تالش برای استفاده مسئوالنه 
 از بیوتکنولـوژی برای نوسـازی کشـاورزی هند و تقویت معیشـت کشـاورزان هندی
 است. افزایش آگاهی عمومی در مورد بیوتکنولوژی گیا هان زراعی در بین بسیاری از
ذی نفعان، ارتقاء فن آوری   و گفت  وو گوی مسـتمر با دستگاه  های حاکمیتی برای ایجاد 
 یـک سیسـتم نظارتی شـفاف، عادالنـه   و منصفانـه، از دیگر فعالیت  هـای انجمن ملی

بذر هند است.
اهداف کلی زیر برای فعالیت انجمن ملی بذر هند عنوان شده است:

1. ایجاد بستر قانونی برای فعالیت صنعت بذر هند
2. ایجاد تعامل بهتر   و فراهم کردن فرصت  های شغلی در بین ذی نفعان انجمن

3. برگـزاری جلسـات   و تعامل بیـن بخش دولتی   و خصوصی بـرای بحث در مورد 
مسائل مشترک

۴. تسهیل گری برای همکاری های مشترک بخش  های دولتی   و خصوصی
انجمـن ملـی بـذر هند توانسـته اسـت بـا انجـام فعالیت هایی کـه اهـم آن ها به 

شـرح زیـر اسـت، در راسـتای دسـتیابی به اهـداف ترسیم شـده حرکـت نماید:
برگزاری سمینار های علمی   و جلسات تعاملی در سراسر جهان _
ارتباطـات   و ترویـج دانش از طریق مجله بـذر، خبرنامه  های ادواری، دسـتنامه  _

بذر   و سـایر نشریات
حمایـت از سیاسـت  های انجمـن از طریـق درگیرنمـودن دولـت   و نهاد هـای  _

1. National Seed Association of India (NSAI)
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 علمـی و فراهم کـردن فضای مطلوب سیاسـت گذاری که منجر به افزایش مشـارکت
ذی نفعان شده است

ایجاد طوفان فکری با برگزاری نشست  ها، میزگرد ها، سمینار ها   و همایش  های تخصصی _
 حرکت در مسـیر جهانی سـازی صنعت بذر هند، هماهنگـی با محیط نظارتی، _

ترویج صادرات بذر   و تشویق برای سرمایه گذاری در صنعت بذر 
ترویج همکاری  های بین المللی در بین ذی نفعان   و صنایع مرتبط _
ارتقاء دانش   و مهارت های فنی نیروی انسانی ذی نفعان انجمن _
برگزاری دوره  های آموزشی با همکاری سازمان ها، مؤسسات   و دانشگاه  های مختلف _

 شورای قانون گذاری1 عالی ترین مرجع تصمیم سازی   و تصمیم گیری در انجمن ملی
بـذر هند اسـت که رئیـس، نایب رئیـس، خزانه دار   و سـایر اعضای اجرائـی انجمن را 

انتخاب کـرده و بـا رأی مجمـع عمومـی اعضای این شـورا انتخاب می شـوند.

1. Governing Council
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تجارب كشور استرالیا
 فدراسـیون بذر اسـترالیا1 باالترین تشکیالت صنعت بذر استرالیا در سطح محلی،
ایالتـی، ملـی و بین المللـی اسـت. ایـن فدراسـیون همچنیـن اعضـای خـود را در 
 سـطح بین المللـی بـه عنوان عضـو فدراسـیون بین المللی بـذر و انجمن بذر آسـیا   و
 اقیانوسـیه نمایندگـی می کنـد. فدراسـیون بذر اسـترالیا در تالش اسـت تا بـا انتقال
مفاهیـم  پایـداری، رهبـری، همگرایـی   و همکاری بـه اعضـای خـود در مورد 
موضوعـات کلیدی جهانـی از جملـه سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم، امنیـت غذایـی در 
جهـان، تحـوالت فـن آوری، تجـارت و خدمـات مبتنی بـر بازار؛ رشـد   و بهـره وری را 
 بـه کشـاورزی اسـترالیا و دنیـا ارائه نمایـد. هدف کلـی این فدراسـیون صنعت بذری
 اسـت که قادر باشـد منشـأ بهره وری   و پایداری در کشـاورزی اسـترالیا   و دنیا باشـد.
 مأموریت اصلی این فدراسـیون  این اسـت تا با به کارگیری ابزار رهبری، همگرایی   و
 همکاری نسـبت به حفـظ   و حمایت از پایداری اعضا   وصنعتی که نماینده آن هاسـت،

اقدام بنماید.
بر اسـاس برنامه اسـتراتژیک فدراسـیون بذر اسـترالیا که برای بازه زمانی 2019 

لغایـت 202۴ تهیه شده اسـت، بدین شـکل عمل خواهد شـد:

پایداری
حفظ موقعیت فدراسیون به عنوان باالترین مرجع بذر استرالیا _
درک نیاز اعضا _
افزودن ارزش به حجم تجارت اعضا _
استفاده مؤثر از منابع   و دارایی های فدراسیون _

همگرایی
حمایت از اعضای فدراسیون بذر استرالیا   و کارکنان آن ها _
ارزش قائل شدن به عضویت در فدراسیون _

1. Australian Seed Federation (ASF)
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رفتار بر اساس اخالق  و احترام _
تحویل محصوالت بذری با کیفیت به بخش کشاورزی و صنایع    وابسته _

همکاری
ارائه مشاوره به اعضا _
در دسترس بودن  و ارتباط روشن  و صریح در درون و با بیرون فدراسیون _
پاسخگویی به موقع و مسئوالنه _
سازگار بودن و انتقال نتایج مهم به اعضا _

رهبری
ایجاد و توسعه روابط قوی با ذی نفعان مؤثر _
ارزیابی دقیق فضای سیاسی  و اقدام بر اساس سیاست  های تدوین شده _
برآورده نمودن انتظارات اعضا مطابق خواست آن ها یا بیش تر _
استفاده از کار تیمی   و همکاری بخشی برای دستیابی به اهداف فدراسیون _

خدماتـی کـه فدراسـیون بـذر اسـترالیا به ذی نفعـان خـود ارائه می کند شـامل: 
خدمـات آموزشـی از قبیـل برگـزاری دوره  هـای آموزشـی، خدمـات پژوهشـی، 
 تسـهیل گری حضـور اعضـا در دوره  هـای آموزشـی و کارورزی بین المللـی   و تربیـت
 نیروی فنی جوان برای شـرکت های بذر؛ قدرت فدراسیون   و اثربخشی عضویت،
کـه ایـن مهـم بـا پیگیـری نیاز هـای اعضـا، حـل مشـکالت آن هـا، چانه زنـی بـا 
سـازمان های دولتـی   و دریافـت اختیـارات بیش تـر حاصـل می گـردد؛ آزادی عمل، 
کـه بـا بهبـود مشـاغل   و روابط بـا ذی نفعان اصلـی   و ارگان  هـای صنعت بـذر   و بهبود 
 محیـط عملیاتـی صنعـت بـذر حاصل می گـردد   و همچنیـن تقویـت ارزش صداقت،
 حسن شهرت   و کارایی در بین اعضا؛ پایداری مالی، از طریق تمرکز بیش تر بر روی
تخصیـص منابـع مالـی، برنامه  های عملیاتـی   و شـاخص  های عملکـردی خواهد بود، 
افزایـش قـدرت مالـی فدراسـیون از طریـق جلـب حمایت بیش تـر شـرکت ها، ارائه 
خدمـات نویـن   و ایجـاد اتحاد های اسـتراتژیک با سـایر سـازمان ها حاصل می شـود.
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تجارب كشور اروگوئه
 انجمـن مدنـی حمایـت از تولیدکنندگان بـذر اروگوئه1 در سـال 199۴ به عنوان
 یک گروه خصوصی   و غیر انتفاعی که توسط تولیدکنندگان عمده بذر محصوالت گیاهی
تشـکیل شده اسـت، تأسـیس شـد. در حال حاضر این انجمن بیش از ۴0 عضو دارد، 
کـه شـامل شـرکت  های ملی )اشـخاص حقیقی، حقوقـی   و تعاونی  ها(   و شـرکت  های 
چندملیتـی می باشـد. مأموریـت اصلـی ایـن انجمن تضمیـن حقـوق تولیدکنندگان 
رقـم و بـذر، مشـارکت در توسـعه بـازار بذر ارقـام حمایت شـده و طراحـی و اجرای 
 اقدامـات متناسـب با نیاز ها و انتظـارات ذی نفعان به ویژه مربوط بـه مالکیت معنوی

ارقام متعلق به آن ها می باشد.
 در عین حال، از توسعه همکاری ذی نفعان صنعت بذر با نهاد ها   و سازمان های دولتی
 که نماینده بخش های مختلف تولید محصوالت کشـاورزی هستند، حمایت می کند.
این انجمن در تالش است تا با به رسمیت شناختن   و تضمین این حقوق، باعث رشد 
 بیش تـر تولیـد رقم و بذر های جدید شـده و سـود بیش تری را نصیـب تولیدکننده و

کشور نماید.
 در اسـاس نامه ایـن انجمن که به تصویب هیأت   وزیران اروگوئه رسـیده و توسـط 
 رئیس جمهـور   وقـت اروگوئه برای اجرا ابالغ شده اسـت، ماموریت  های ذیل برای انجمن

تعریف شده است:
 تمهید اقدامات الزم برای حمایت از حق مالکیت فکری پدیدآوردگان ارقام جدید _

گیاهی و جمع آوری رویالتی در تکثیر های قانونی و مبارزه با تکثیر های غیرقانونی
 حمایت و دفاع از حقوق تولیدکنندگان قانونی بذر   و برخورد با تکثیر های غیرقانونی   و _

عرضه غیرمجاز بذر
همـکاری بـا نهاد هـای دولتـی ملـی و ایالتـی و دسـتگاه  های بازرسـی بـرای  _

1. Asociacion Civil Uruguaya para la Proteccion de los Obtentores Vegetales (URUPOV)



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
32

 ارزیابـی و کنتـرل محموله  هـای بذری در حین تولید، فـرآوری، حمل   و نقل، عرضه و
فروش جهت کسب اطمینان از عرضه بذر های باکیفیت قانونی

همـکاری بـا نهاد هـای عمومی دولتـی و غیردولتی برای انتشـار لیسـت ارقام  _
حمایت شـده و دفـاع از حقـوق مالـکان این گونـه ارقام

همـکاری در ایجـاد توازن در حق مالکیـت فکری مالکان ارقـام جدید گیاهی،  _
تولیدکننـدگان بـذر   و کشـاورزانی کـه بذر گواهی شـده ارقـام حمایت شـده اسـتفاده 

می نماینـد به نحـوی کـه حقـوق همـه به طـور عادالنه حفـظ گردد.
 دسـتورالعمل  های فنـی مورد نیاز برای فعالین صنعـت بذر را به گونه ای تهیه و _

تدوین نماید تا باعث ارتقای دانش و اخالق حرفه ای گردد.
 بـه نمایندگـی از طـرف ذی نفعان بـه عضویـت در نهاد ها   و سـازمان های ملی، _

 منطقه ای و بین المللی درآمده تا بتواند مشاوره، کمک های فنی و فکری و آموزش های الزم
را به اعضای انجمن ارائه دهد.

 به نمایندگی از اعضای انجمن، با شـرکت  ها، نهاد ها   و سـازمان های منطقه ای و _
بین المللـی قـرارداد همـکاری عقد نموده و یا در سـمینار ها   و نشسـت  های تخصصی 

شرکت نماید. 
هیـأت مدیـره باالتریـن رده اجرایـی انجمن اسـت کـه اعضـای آن از طریق رأی 
ذی نفعـان در مجمـع عمومـی انتخـاب می شـوند و رئیـس انجمـن از بیـن اعضـای 

هیـأت مدیـره انتخـاب می گردد.



شماره 3: مقایسه تشکل های صنفی در صنعت بذر ایران با سایر كشورها
33

تجارب كشور یونان
انجمـن تجارت بذر یونان1 در سـال 1983 تشـکیل شـد. این انجمن شـرکت  ها، 
 صنایـع و افـرادی را که در زمینه تولید، تجارت، صادرات و واردات بذر فعال هسـتند
 را نمایندگـی می کنـد. هـدف این انجمن ارائه تصویری درسـت از صنایع پیشـرو بذر
 در سـطح ملی   و بین المللی بوده و سـعی دارد اقتصاد کشـاورزی را همانند توریسم و

حمل   و نقل، به یکی از ستون های اصلی اقتصاد یونان تبدیل نماید.
 مأموریت  های این انجمن عبارت اسـت از: الف: دسترسـی شـرکت  های بذر یونان
 را بـه فن آوری هـای نویـن بـذر تسـهیل و ترویـج نمایـد؛ ب: بـه عنـوان نماینـده
 صنعت بذر یونان فعالیت و راهبری نماید؛ ج: به نمایندگی از اعضای انجمن، تصویر و
 توانمندی هـای صنعـت بـذر یونـان را تبلیـغ نمایـد؛ د: بـرای ارتقـای ارزش افـزوده
بخش کشـاورزی، اعضای انجمن بایسـتی به طور پیوسـته   و کافـی بذر های باکیفیت 

گواهی شـده را در اختیار کشـاورزان قرار دهند.
اعضـای ایـن انجمـن کـه در حال حاضـر بیـش از ۴0 شـرکت هسـتند، نـه تنهـا 
شـرکت  هایی هسـتند کـه در داخـل یونان فعالیـت می نماینـد بلکه آن هایـی را نیز 
شـامل می شـود که در سـایر کشـور ها نیـز فعالیت دارنـد. این انجمن بـه نمایندگی 
از اعضـای خـود، عضـو اتحادیـه بذر اروپـا و همچنین فدراسـیون جهانی بذر اسـت. 
انجمـن تجـارت بـذر یونـان عضـو کمیته  هـای تخصصـی   و فنـی مختلفی اسـت که 
 در   وزارت کشـاورزی یونان تشـکیل می گردد. عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن،
 هیأت مدیره است که در ذیل هیأت مدیره، گروه  های کاری دائمی   و کمیته  های موضوعی
 قـرار دارنـد؛ تصمیمات هیأت مدیره   و مصوبات گروه  هـای کاری و کمیته  ها، از طریق

دبیرخانه اجرایی، عملیاتی می گردد.

1. Greek Seed Trade Association (EEPES)
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تجارب كشور فرانسه
انجمـن بـذر فرانسـه1 انجمنی تجاری اسـت کـه در مارس سـال 2009 میالدی 
تشـکیل گردیـد کـه متشـکل از شـرکت های بـذری   و به نژادی اسـت که در فرانسـه 
 یـا سـایر نقـاط دنیـا فعالیـت می نمایند. 135 شـرکت عضـو این انجمن هسـتند که 
 در سـه رده شـرکت های به نژادی، شـرکت های تولید بذر   و شـرکت های تجاری بذر
 شـرکت های بذری فرانسـه با توجه بـه موضوع فعالیت شـان عضو  قـرار دارنـد. قبـاًلً
شـش انجمـن یـا فدراسـیون بودنـد کـه بـا تشـکیل انجمـن بـذر فرانسـه، به طـور 
 مجتمـع تحـت پوشـش ایـن انجمن قرار گرفتند. شـش انجمـن یا فدراسـیون قبلی
 عبارت بودنـد از: غـالت و حبوبـات )AFSA(، گیا هـان علوفـه ای   و علوفه  های مرتعی
،)OLEOSEM( دانه  های روغنی ،)FNPSP( گیا هان زینتی   و سبزی   و صیفی ،)FFSFG( 

 .)SPFGB( و چغندرقند و گیا هان ریشه ای   )SEPROMA( ذرت
مأموریت های زیر برای انجمن بذر فرانسه پیش بینی شده است:

نمایندگی و پیگیری عالیق و انتظارات اعضا نزد مجامع ملی و بین المللی؛ _
پیشـنهادات اجرایـی انجمـن را به دسـتگاه  های دولتـی و احـزاب ارائه نموده و  _

تـا تحقق این پیشـنهادات، مـوارد را پیگیـری نماید؛
مواضـع خود را براسـاس مباحث و گفتگو های بیـن متخصصین امر   و همچنین  _

مطالعـات و آنالیز های فنـی اتخاذ نماید؛
بـا همـه زنجیره  هـای تأمیـن مـواد غذایـی و کشـاورزی فرانسـه، هماهنگـی و  _

همـکاری تنگاتنگـی داشته باشـد.
با توجه بـه تنـوع و تخصـص اعضای خـود، انجمن بذر فرانسـه در تالش اسـت تا 
تصویـری مثبـت از فعالیت  هـای صنعت بذر این کشـور نزد کشـاورزان این کشـور   و 

سـایر نقاط دنیا ترسـیم نماید.

1. Union Francaise des Semenciers (UFS)
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چهارچـوب فعالیـت انجمـن بذر فرانسـه مشـتمل بر ۴ قطب و شـش بخش فنی 
اسـت که زیر نظر هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی فعالیت می نمایند. قطب های 
 انجمـن شـامل به نـژادی، تولیـد و بازاریابـی، ارتباطـات  و انتشـارات   و اداری مالـی
اسـت. همچنیـن بخش هـای فنـی شـش گانه عبارتنـد از: غـالت، گیا هـان زینتـی   و 
سـبزی، چغندرقنـد   و سـایر گیا هـان ریشـه ای، ذرت   و سـورگوم، گیا هـان روغنی   و 

گیا هـان علوفـه ای   و مرتعی.
هیـأت مدیـره تیمـی چهارنفـره اسـت کـه شـامل رئیـس، نایـب رئیـس، دبیر   و 

خزانه دار هسـتند.
 برای پاسخگویی به چالش  های مضاعف غذایی   و زیست محیطی، شرکت  های بذر
عضـو این انجمن بـرای ارائه انواع بذر های متناسـب با نظام  های مختلف کشـاورزی، 
 اقلیم  ها   و خاک  های مختلف و با رویکرد حفظ تنوع زیستی، نوآوری را با دانش ریخته
ارثـی گیاهـی ترکیـب می کننـد. بذر های تولیـدی این شـرکت  ها، سـه ارزش اصلی 

مشترک دارند:
توسـعه تنـوع ارقـام و افزایـش حـق انتخـاب کشـاورزان بـا توجـه بـه اقلیـم   و  _

نظام  هـای بهره بـرداری آن هـا؛ شـرکت های بـذری بـا هزینه کـرد حـدود 13   درصـد 
درآمـد خـود در تحقیـق و توسـعه، درصـدد هسـتند تـا ضمـن افزایش تـوان رقابتی 
خـود، بـه حفـظ محیط زیسـت و افزایـش توان بهـره وری کشـاورزان کمـک نمایند؛

 مسـئولیت پذیری، شـرکت ها با توسعه زیرسـاخت های فنی الزم و به کارگیری _
نیروی انسـانی کارآمد   و با انگیزه   و همچنین توسـعه نظام کنترل کیفی داخلی )فراتر 
 از نیـاز سـازمان های نظارتـی( و سیسـتم  های کیفیـت محیطـی بـا تولیـدات کیفی

نایل شوند؛
تنـوع، شـرکت ها دامنه   وسـیعی از بذر هـای کیفـی ارقـام مختلـف گونه  هـای  _

متنـوع گیاهـی را تجارت  هـای خـود عرضـه نمـوده   و خـود را متعهد به پایـداری در 
کیفیـت تولیـدات   و پشـتیبانی فنـی می دانند.
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نتیجه گیری   و جمع بندی
بررسـی تشـکیالت صنفـی مربـوط به صنعت بـذر کشـور های مختلـف دنیا )که 
سـعی شـده بود تـا تنوعـی از کشـور هایی با   وضعیت اقتصـادی   و کشـاورزی مختلف 
 انتخاب شـوند( حاکی از آن اسـت که رمز اصلی موفقیت این تشـکل ها در فراگیری 
)شـمولیت کلیـه ذی نفعـان صنعت بـذر( و داشـتن پشـتوانه قانونی برای تشـکیل   و 
اداره تشـکل صنفـی اسـت؛ دو مـوردی کـه در صنعـت بـذر ایـران از داشـتن آن ها 
محـروم هسـتیم، لـذا پیشـنهاد می گـردد بـا حمایـت بخش هـای مختلـف دولتی و 
حاکمیتـی و فراخـوان از کلیـه تشـکل های صنفـی مرتبـط با بـذر، بسـتر الزم برای 
ایجـاد تشـکل صنفـی فراگیر بذر فراهم شـده   و همزمان بسـتر قانونـی الزم از طریق 
مجلس شـورای اسـالمی یـا حداقـل هیأت   وزیران بـرای ایجاد ظرفیـت قانونی الزم، 

فراهم شـود. 
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منابع 
مبّصـر، صمـد، 139۷، نقـش تشـکل های صنفـی در توسـعه صنعـت بـذر،  _

فصل نامـه ثبـت   و گواهـی بـذر   و نهال، سـال چهـارم، شـماره 3   و ۴، صفحـه 3 الی ۷. 
مؤسسـه تحقیقـات ثبـت   و گواهـی بـذر   و نهال

وزارت تعـاون، کار   و رفاه اجتماعی، آئین نامه چگونگی تشـکیل حدود   وظایف   و  _
اختیـارات   و نحوه عملکرد انجمن  های صنفـی   و کانون  های مربوط،

 https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/filepool/1699 

 `  Asociacion Civil Uruguaya para la Proteccion de los Obtentores Vegetales, 

http://www.urupov.org.uy/sitio/html/objetivos 

 ` Australian Seed Federation, https://www.asf.asn.au/about/#ASF-Mission 

 `  Bulgarian Seed Industry Association, https://bgsia.eu/en/objectives/ activity/ 

 `  Egyptian Seed Trade Association, http://esia-eg.com/pages.php?&page_id=3 

 ` French Seed Association, https://www.ufs-semenciers.org/accueil-2/

who-we-are/ 

 ` Greek Seed Trade Association, http://www.sepy.gr/index.php/en/about-

us/about-us 

 ` Hungarian Seed Association, http://www.vszt.hu/en/hungarian-seed-

association/introduction-of-hungarian-seed-association--1.html 

 ` Italian Seed Association, http://www.sementi.it/chi-siamo 

 ` National Seed Association of India, https://nsai.co.in/objectives.php 

 ` The Seed Association of Thailand, http://seed.or.th/english/eng_intro.htm 
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