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سازمانواحد
یکتجربهموفق

)One-CGIAR(

حسنمومنی1
جولینسب 2 تور
کاظمرمضانی1،زهرازمانی 2 

1- موسسه تحقیقات گیاه 
پزشکی کشور
2- دفتر ارتباطات علمی و 
همکاری های بین المللی 
سازمان 

گـروه مشـورتی بین المللـی تحقیقـات کشـاورزی )CGIAR( با  داشـتن تقریبا یازده هـزار کارمند در بیش 

از 70 کشـور دنیـا و  بودجـه تحقیقاتـی سـالیانه نزدیـک بـه یـک میلیـارد دالر بزرگتریـن مجموعـه تحقیقاتـی 

کشـاورزی در سراسـر دنیـا می باشـد. اثرگـذاری ایـن سیسـتم تحقیقاتـی بسـیار چشـمگیر بـوده و نسـبت 

هزینـه بـه فایـده در آن 1 بـه 17 می باشـد یعنـی  بـه ازای هزینـه کـرد یـک دالر 17 دالر بازدهـی دارد. ایـران یکـی 

از حامیـان اصلـی گـروه مشـورتی بین المللـی تحقیقـات کشـاورزی می باشـد و مزایایـی کـه بـرای سـازمان 

خواروبـار کشـاورزی )فائـو( در ایـران در نظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن گـروه هـم برقـرار اسـت. طبـق مصوبـه 

مجلـس شـورای اسـامی و تاییـد شـورای نگهبـان در سـال 1380، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج 

کشـاورزی بـه نمایندگـی از وزارت جهـاد کشـاورزی و دولـت ایـران مرجـع ملـی گـروه مشـورتی بین المللـی 

تحقیقات کشـاورزی می باشـد. ایران طی سـنوات گذشـته میزبان دفتر نمایندگی مرکز بین المللی اصاح 

)ICARDA( و مرکـز  )CIMMYT(، مرکـز تحقیقـات بین المللـی کشـاورزی در مناطـق خشـک  گنـدم  ذرت و 

تحقیقـات بین المللـی برنـج )IRRI( بـوده اسـت. 

مقدمه:

 برنامــهتحقیقاتــیگــروهمشــورتیبینالمللیتحقیقات
کشاورزی

ایــن برنامــه در قالــب یــک بســته ی منســجم ارائــه شــده اســت 

)شــکل 1(. در ایــن برنامــه در ســطح مکعــب 8 محصــول و موضــوع 

گرفتــه  نظــر  در  کشــاورزی  غذایــی  سیســتم های  عنــوان  بــه  مهــم 

ــورتی  ــروه مش ــز گ ــی از مراک ــا یک ــا ب ــدام از آنه ــر ک ــت ه ــه محوری ــده ک ش

شــامل  مــورد   8 ایــن  می باشــد.  کشــاورزی  تحقیقــات  بین المللــی 

 ،)WFC( آبزیــان ،)ICARDA-ICRISAT( غــات و بقــوالت مناطــق خشــک

 ،)ILRI( دام   ،)CIFOR( جنگلــی  کشــاورزی  سیســتم های  و  جنــگل 

و    ،)CIP( مــوز  و  غده هــا  ریشــه ها،   ،)IRRI( برنــج   ،)CIMMYT( ذرت 

گنــدم)CIMMYT(  می باشــد. در بدنــه مکعــب 4 برنامــه تلفیقــی جهانــی 

وجــود دارد کــه همــه 8 سیســتم فــوق بایــد ایــن 4 برنامــه را در دل خــود 

داشــته باشــند و تمــام این هــا بــر اســاس 3 پلتفــرم اصلــی شــامل کان 

داده هــا )Big data(، بانک هــای ژن و بهبــود ژنتیکــی اســتوار هســتند. 

 One-CGIAR  یکپارچگیومدیریتمتمرکز
بین المللــی  مشــورتی  گــروه  گانــه   15 مراکــز  کلیــه   2013 ســال  در 

تحقیقــات کشــاورزی اقــدام بــه امضــای تفاهم نامــه بــرای دسترســی 
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آزاد مراکــز بــه داده هــای یکدیگــر کردنــد کــه اصطاحــا تحــت عنــوان 

داده هــای آزاد-دسترســی آزاد 1  معــروف بــود. در طــی ســنوات بعــد و 

بــا عنایــت بــه اینکــه تغییــرات جهانــی الزاماتــی را ایجــاد مــی کــرد، نهایتــا 

تصمیــم گرفتــه شــد تــا طــی یــک برنامــه زمان بنــدی بــه یکپارچگــی مراکــز 

CGIAR تحــت عنــوان One-CGIAR  یــا بــه اختصــار One- CG دســت 

هــدف  شــده،  اعــام   One-CG از  دفــاع  در  آنچــه  طبــق  شــود.  یافتــه 

اصلــی ایــن موضــوع اثرگــذاری بیشــتر اســت. همان طــور کــه در دنیــای 

تجــارت شــرکت های کوچــک بــا تلفیــق و  ایجــاد ســاختارهای بزرگتــر 

ــت  ــن اس ــر ای ــور ب ــد، تص ــی گذارن ــش م ــه نمای ــتری ب ــی بیش ــا کارای عم

کــه مدیریــت یکپارچــه مراکــز پانــزده گانــه CGIAR تحــت یــک سیســتم 

مدیریتــی واحــد و مشــترک بهــره وری و عملکــرد را بــه طــرز معنــی داری 

بیشــتر خواهــد کــرد )شــکل 2(. 

1- Open Data - Open Access (OD-OA)

شکل2.     مزایایمدیریتواحدگروهمشورتیبینالمللیتحقیقاتکشاورزی
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CGIARشکل1.     برنامهتحقیقاتی
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کالندادهها )بانکهایژن(محصوالتزراعیمدیریتوحفظمجموعه

کشاورزیبرایتغذیهوسالمت

تغییراتاقلیمی،کشاورزیوامنیتغذایی
آب،زمینواکوسیستم

سیاستها،نهادهاوبازارها

اصالحژنتیکی

نی
ها

 ج
مع

جا
ی 

ها
مه 

رنا
 ب

 سیستم های غذایی کشاورزی

سیستمهایغذاییکشاورزی-غالتو

حبوباتمناطقخشک

سیستمهایغذاییکشاورزی-آبزیان

جنگلوجنگلداریکشاورزی

سیستمهایغذاییکشاورزی-داموطیور

سیستمهایغذاییکشاورزی-ذرت

سیستمهایغذاییکشاورزی-برنج

سیستمهایغذاییکشاورزی-محصوالت

ریشهای،غدهایوموز

سیستمهایغذاییکشاورزی-گندم
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مشـورتی گـروه  واحـد مدیریـت مهـم مولفههـای    
کشـاورزی تحقیقـات بینالمللـی

بـا عنایـت بـه مـوارد فوق الذکـر One-CGIAR حداقـل دارای 4 مولفـه 

اصلـی اسـت )شـکل 2(:

و  بهـره وری  بـه  منجـر  کـه   2030 اهـداف  راسـتای  در  واحـد  مدیریـت   -1

می شـود.  بیشـتر  تاثیرگـذاری  نهایـت  در  و  بیشـتر  انسـجام 

و  واحـد  اجرایـی  مدیریـت  بـا   CGIAR مختلـف  مراکـز  یکپارچگـی   -2

سیاسـت های مشـترک و اخـذ موافقـت کشـورهای ذینفـع در همراهـی 

ایـن موضـوع بـا 

3- استقرار ساختار جدید تحقیقات متناسب با مدیریت جدید

4- افزایـش و تجمیـع اعتبـارات کـه تـا سـال 2030 بایـد بـه 2 میلیـارد دالر 

برسـد.

افزایشوتجمیعاعتباراتمدیریتیکپارچه

ماموریتاثربخشیبیشتر
بارویکردپژوهشمنسجم

ونوین

مناسب ساختار استقرار
وجدید

شکل3.     مولفههایاصلیمدیریتواحدگروهمشورتیبینالمللیتحقیقاتکشاورزی

این تشـریک مسـاعی و کار هماهنگ، دسـتاوردهای ارزشـمندی به 

همراه خواهد داشـت و یک فرصت خوب فراهم می کند تا کارکنان این 

مراکـز بـا بـه اشـتراک گذاشـتن فرهنگ هـا و ارزش هـای خـود بـا همدیگـر 

بـه عنـوان یـک سیسـتم منسـجم جهانـی کارایی بهتری داشـته باشـند. 

رشـته های مختلـف علمـی در کنـار هـم کار می کننـد و روی علـوم چنـد 

دیسـیپلینی با اشـراف بیشـتری کار خواهد شـد. با از بین رفتن بسـیاری 

از سلسـله مراتب هـای کنونـی در مراکـز CGIAR،  ضمـن بهبـود عملکـرد 

کاری،  نـوآوری بهبـود پیـدا می کنـد و از طـرف دیگـر افزایـش تنـوع افـراد 

دخیـل در اجـرای امـور CGIAR سـهل الوصول تـر خواهد شـد.  با اسـتقرار 

ایـن سیسـتم جهت دهـی و سـامان دهی بـه زنجیـره ارزش مـواد غذایـی 

و نیـز پاسـخ دهی موثـر بـه اولویت هـای محلـی و بخش هـای خصوصـی 

موثرتـر اتفـاق خواهـد افتاد. 

 مدیریـتواحـدگـروهمشـورتیبینالمللـیتحقیقـات
تحقیقـات، سـازمان بـرای مناسـب الگویـی کشـاورزی

کشـاورزی ترویـج و آمـوزش
در  کشاورزی  تحقیقات  بین المللی  مشورتی  گروه  رویکرد  تغییر 

جهت مدیریت واحد و افزایش اثرگذاری بر کشاورزی جهانی، می تواند 

ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  در  موفق  الگوی  یک  عنوان  به 

نظر  به  فوق الذکر  موارد  به  توجه  با  شود.  گرفته  نظر  در  کشاورزی  

می رسد یک نوع بازنگری اساسی در ساختار تحقیقات کشاورزی کشور 

با تاکید بر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز الزم است. 

پراکنده کاری ها و بی اطاعی مراکز تحقیقاتی از کارهای یکدیگر، عاوه بر 

صرف هزینه و وقت موجب اتاف سرمایه های انسانی و ارائه کارهای 

موازی و گاها غیرقابل  تجمیع شده است. متاسفانه ساختار تحقیقات 

تحقیقات  حوزه  در  هم  و  دانشگاه  حوزه  در  هم  کشور  کشاورزی 

غیردانشگاهی در گذشته به دالیل مختلف با ایجاد موسسات، مراکز 

و  وحدت  لذا  و  داشته  غیرضروری  گستردگی  متعدد  ایستگاه های  و 

تمرکز اعتبارات و یکپارچگی و انسجام تحقیقات در عمل جای خود را 

به پراکنده کاری و گاها ارائه اطاعات غیرموثر و غیر دقیق داده است. 

با بهره گیری از تجارب گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی  

می توان تا حدود زیادی نواقص چارچوبی سیستم تحقیقات را در کشور 

 )One-AREEO( سر و سامان داد و بحث ایجاد یک سازمان تات واحد

را پیگیری نمود. خوشبختانه اخیرا رویکرد تحقیق برای توسعه با الگو 

قراردادن مدیریت واحد گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی 

بیشتر  اثربخشی  نوید  می تواند  که  است  شده  شروع  سازمان  در 

تحقیقات کشاورزی کشور در آینده باشد. 


