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سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی  دکتر 
سابق  وزیر  و  زیست  محیط  حفاظت 

افتتاحیه  در  امروز  صبح  کشاورزی 
و  زراعت  ملی  کنگره  پانزدهمین 
از  تاسف  اظهار  با  نباتات  اصالح 
استان  محیطی  زیست  وضعیت 
ما  همسایه  متاسفانه  گفت  خوزستان 
برق  تا  می زنند  آتش  را  هورالعظیم 
رایگان دریافت کنند و به این ترتیب در 
هموطنان  برای  و  می کنند  جفا  ما  حق 
کرده اند.  ایجاد  گرفتاری  خوزستانی 
کالنتری افزود: انجمن های علمی 
دخیل  گیری ها  تصمیم  در  باید 
یا  سی  از  اتفاق  این  اگر  باشند. 
چهل سال پیش رخ می داد در حال 
داشتیم.  بهتری  وضعیت  حاضر 
گذشته  از  قطعا  آب  انجمن  گفت  وی 
آبی  کم  مشکل  با  ما  که  می دانست 
یا  نمی دانست  اگر  هستیم.  مواجه 
بودند.  بی سواد  یا  می گفت  دروغ 
نادرست  ادعاهای  از  گالیه  با  کالنتری 
کشور  در  غذا  تامین  ظرفیت  مورد  در 
دادن  دست  از  حال  در  ما  گفت: 
مسئول  مقام  یک  هستیم.  سرزمینمان 
مدعی می شود که می توانیم در کشور 
کنیم.  تامین  را  نفر  میلیارد  یک  غذای 
این  برابر  در  علمی  انجمن های  وقتی 
و  مسئولین  می کنند  سکوت  ادعاها 
این  که  می کنند  تصور  سیاستگذاران 
که  است  صحیح  حدی  در  اظهارات 
نفر  میلیون   150 غذای  بتوان  حداقل 

ادعاهای  این  نتیجه  کرد.  تامین  را 
کشور  در  کشاورزی  نابودی  غلط 

خواهد بود. مجلس باید فکری به حال 
کند. مصوب  برنامه های  شدن  اجرایی 

مانند  متعهدی  متخصصین  افزود  وی 
مرحوم جواهر در سال 77 هشدار داده 
از  کمتر  در  ارومیه  دریاچه  که  بودند 
آن  در  بیست سال خشک خواهد شد. 
میلیارد   30 دریاچه  این  آبی  تراز  زمان 
هشدارها  این  کسی  و  بود  مکعب  متر 
که  دیدیم  اما  نمی گرفت.  جدی  را 
شد. خشک   92 سال  در  دریاچه 
انجمن های  کرد:  تاکید  کالنتری 
پژوهی،  آینده  با  باید  علمی 
کنند  بینی  پیش  را  کشور  آینده 
باشند. سیاستگذاران  راهنمای  و 
در  کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت  وی 
استان سیستان و بلوچستان 850 میلیون 
دالر برای احداث 46 هزار متر مکعب 
به  یعنی  این  است.  کرده  هزینه  لوله 
 400 کشاورز  هر  برای  متوسط  طور 
این  است.  شده  هزینه  تومان  میلیون 
متر  میلیون   3 تنها  که  است  درحالی 
مکعب آب وارد این لوله ها شده است.
کالنتری بیان کرد: بارش های ایران بین 
5 تا ده درجه به سمت شمال رفته است 
و این یعنی استان های جنوبی و مرکزی 
و  خوزستان  کرمان،  فارس،  جمله  از 
مقدار سال های  به  بارش هایی  اصفهان 
چنین  در  داشت.  نخواهند  را  گذشته 
جهاد  وزارت  در  دوستان  شرایطی 

ندارند. قبول  را  اقلیم  تغییر  کشاورزی 
وی تاکید کرد: حتما باید در برنامه ریزی 
کنیم.  نظر  تجدید  سیاستگذاری ها  و 
االن در شرایطی هستیم که حتی حیات 
است.  مواجه  آب  کمبود  با  هم  وحش 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
در  دیگر  دفاتر  که  است  جالب  گفت: 
می گیرند.  تصمیم  شما  تخصص  مورد 
االن مهندسی ژنتیک را سیاستمداران کم 
آگاه با واهمه توهم از شما متخصصین 
اثر  در  این  و  گرفته اند.  کشاورزی 
داده  رخ  علمی  انجمن های  سکوت 
الخروج  ممنوع  را  دانشمندان  است. 
مورد  و  می کنند  احضار  و  می کنند 
بازخواست قرار می دهند. در این شرایط 
انجمن های علمی ساکتند و از حداقل 
نمی کنند.  دفاع  خود  شهروندی  حقوق 
حال  در  علمی  های  انجمن 
و  شده اند  سالح  خلع  حاضر 
اجازه  سیاستمدار  مشتی  به 
را  سیاست هایشان  که  می دهند 
کنند. تحمیل  علمی  جامعه  به 
جامعه  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  معاون 
به  خودش  باید  علمی  متخصص 
فناوری  یک  آیا  که  برسد  نتیجه  این 
نمی توانیم  امروز  بد.  یا  است  خوب 
فناوری  از  کشاورزی  توسعه  برای 
تخصصی  به  کشاورزی  نکنیم.  استفاده 
است  شده  تبدیل  رشته ای  میان 
بخش های  با  پیش  از  بیش  باید  که 
باشد.  ارتباط  در  مهندسی  پیشرفته 
وی از دستاورد جدید دانشگاه اصفهان 
عنوان  به  انزلی  تاالب  پاالیش  برای 
فناوری  توانمندی های  از  نمونه ای 
پژوهشگران  امروز  گفت:  و  کرد  یاد 
دانشگاه اصفهان این امکان را دارند که 
با یک درصد هزینه برآورد شده توسط 
کنند. پاالیش  را  انزلی  تاالب  دولت 
در  آبی  کم  شرایط  مورد  در  کالنتری 
کشور گفت: به عنوان مثال استان فارس 
 2 تا   1/5 بین  هشتاد  و  هفتاد  دهه  در 
میلیارد تن گندم تولید می کرد. اما امسال 
این مقدار به کمتر از 700 هزار تن رسید. 
طبق معاهدات بین المللی هیچ کشوری 
آبی  منابع  از  درصد   70 از  بیش  نباید 

تجدید پذیر خود را استفاده کند. سقف 
باشد.  باید 40 درصد  ما  استفاده کشور 
اما در حال حاضر بیش از 130 درصد 
می کنیم.  استفاده  خود  آبی  منابع  از 
وی اظهار داشت: امروز دیگر نمی توانیم 
پر مصرف  که  کنیم  استفاده  ارقامی  از 
هستند. امروز باید با استفاده از فناوری 
که  کنیم  بنیان گذاری  جدید  روش های 
بیشتری  محصول  کمتر  آب  مصرف  با 
تولید کنند. وی ادامه داد: باید از بخش 
خصوصی حمایت کنیم چرا که این بخش 
سرعت  و  بهتر  کیفیت  کمتر،  هزینه  با 
کشاورزی  بخش  می کنند.  کار  بیشتری 
ما مریض است. جمعیت ایران در حال 
افزایش است و منابع آبی ما کم است.

سنگینی  وظیفه  کشاورزی  جهاد 
بر  غذایی  امنیت  تامین  برای 
عهده  از  تنهایی  به  و  دارد  عهده 
بر نمی آید. و به  انجام این وظیفه 
دارد. نیاز  بخش خصوصی  کمک 
انجمن  کرد  پیشنهاد  پایان  در  وی 
با  نباتات  اصالح  و  زراعت  علمی 
پتانسیل  علمی  روش های  به کار گیری 
در  کشاورزی  محصوالت  تولید 
آینده  سال   15 تا  ده  برای  را  کشور 
اطالع  به  را  آن  نتیجه  و  کند  مشخص 
و  رهبری  معظم  مقام  و  حاکمیت 
تخریب  از  تا  برسانید  مسئول  مراجع 
شود.  جلوگیری  سرزمین  این  بیشتر 

انجمن های علمی باید راهنمای سیاستگذاران باشند
دکتر عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
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بسمه تعالی 
 ، م محتر ن  ا د ستا ا  ، می ا گر ن  ا ر همکا
پژوهشگران و دانشجویان عزیز با وجود 
اشتیاق زایدالوصفی که به حضور در جمع 
فرهیخته ی شرکت کنندگان در پانزدهمین 
کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات داشته 
و دارم تعهدات قبلی اینجانب و همپوشانی 
آن با افتتاحیه ی کنگره مانع حضورم شد.
کنگره های علوم زراعت و اصالح نباتات 
طی ربع قرن گذشته بیوقفه و با نظم درخور 
تحسینی به مثابه یکی از اجتماعات بزرگ 
تخصصی کشاورزی برگزار شده است، که 
نشان از درایت اعضا و هیئت مدیره های 
کنگره ی  که  دارد  آن  مختلف  دوران 
پانزدهم از آن روی حائز اهمیت است که 
کشور در شرایط خطیر ناشی از تحریم های 
هم پیمانان  و  آمریکا  یکجانبه  سختگیرانه 
منطقه ای آن قرار دارد. در چنین شرایطی، 
امنیت  تأمین  در  کشاورزی  بخش  یقینا 
مواد غذایی و حفظ آهنگ رشد اقتصادی 
نقش کلیدی دارد. بدیهی است نیل به این 
هدف جز با بهره گیری از پژوهش، توجه 
یافته های  به کارگیری  و  آن  یافته های  به 
نیست. ممکن  فناوری  و  پژوهش 
طی دو دهۀ اخیر، حمایت داهیانه ی رهبر 
شده  موجب  پژوهش  از  انقالب  معظم 
است کشورمان بارها کشوری با باالترین 
معتبر  علمی  نشریات  تولید  رشد  آهنگ 
ارزشمندی  دستاورد  چنین  شود،  معرفی 

و  پژوهشگران  بالندگی  دهنده ی  نشان 
دانشمندان کشور و از جمله در حوزه ی 
است  نباتات  اصالح  و  زراعت  علوم 
عرضه  به  تبلیغات  و  منّت  بدون  که 
گمارده اند. هّمت  جامعه  به  خدمت 

منابع  استناد  به  کشاورزی«  »تحقیقات 
تاریخی، پیش قراول تحقیقات مدرن امروز 
کشور است، که پیشینه ی شیوه ی امروزی 
آن به بیش از 100 سال و تأسیس مدرسه 
برمی گردد،  در شهرستان کرج  »فالحت« 
تحقیقات  قطب  امروز  تا  که  شهرستانی 
امروز  است.  بوده  کشور  کشاورزی 
پژوهشی  و  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها 
کشور در تحقیقات کشاورزی تنها نیست 
مراکز  و  مؤسسات  در  آنها  همکاران  و 
تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی خدمات 
پژوهشی کاربردی درخور تحسینی عرضه 
آهنگ  باالترین  به  نیل  در  و  می کنند 
دارند. بسزایی  سهم  کشور  علمی  رشد 
وجود  با  اخیر،  مسئولیتی  دوره ی  در 
باالترین سطح همکاری بین دانشکده های 
وابسته  پژوهشی  واحدهای  و  کشاورزی 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  به 
کشاورزی همچنان به گسترش همکاری ها 
نیازمندیم.  عمل  در  یکپارچگی  نیز  و 
کنگره  این  در  کنندگان  شرکت  از 
برای  چهارچوبی  می کنم  درخواست 
گسترش  عملی  راهکارهای  بررسی 
امروزه  کنند.  ترسیم  همکاری ها 

تحقیقات  حوزه ی  در  عظیمی  تحوالت 
فنون  و  علوم  است:  داده  رخ  کشاورزی 
ژنتیک،  مهندسی  بیوتکنولوژی،  پیشرفته 
نانوتکنولوژی وICT، که به نظر می رسد 
نقش  رو  پیش  هزاره ی  شکل دهی  در 
در  شگرفی  کارکردهای  همگی  دارند، 
مفیدی  دستاوردهای  و  داشته  کشاورزی 
این  از  بایستی  که  کرده اند  عرضه 
تجارب برای افزایش تولیدات کشاورزی 
گردد. استفاده  خود کفایی  به  نیل  و 
تحقیقات  علوم،  وزیر  عنوان  به  اینجانب 
و فناوری و متّولی امر آموزشی، پژوهش 
متواضعانه  کشور،  در  پژوهش  فناوری  و 
و  پژوهشگران  همه ی  از  خازعانه  و 
دانشمندان می خواهم تالش های خود را 
برای بهره گیری از علوم و فنون به منظور 
مانند  کشورمان،  اساسی  چالش های  حل 
تغییرات اقلیم، بحران آب، واردات برخی 

و  روغنی  دانه های  بویژه  محصوالت  از 
علوفه ای به کار گیرند. ضمن آرزوی پربار 
بودن کنگره انتظار می رود استادان شرکت 
کننده در کنگره موضوعات مهم از جمله 
بازنگری در شیوه های آموزشی، چگونگی 
افزایش مهارت و اشتغال پذیری دانشجویان 
چهارچوب  ارائه  و  کارشناسی  دوره های 
مؤثر  همکاری های  توسعه  برای  مناسب 
بین دانشگاه ها با مراکز تحقیقاتی موجود 
روش های  و  اجرایی  دستگاه های  در 
همکاری های  توسعه  برای  عملی 
بین المللی را در کمیسون های تخصصی 
نظر  تبادل  و  بحث  مورد  کنگره  جنبی 
قرار داده و راه حل ارائه نمایند. والسالم.

                                               

منصور غالمی   
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری    

ولی فقیه در سازمان تحقیقات، آموزش و آیت اهلل سعیدیان مسوول حوزه نمایندگی 

ترویج کشاورزی، صبح امروز 13 شهریور 
ماه در آیین افتتاحیه پانزدهمین کنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات گفت: علم 
نیست که کسی  مباحث علمی چیزی  و 
آن را بفهمد و برای آن ارزش قائل نباشد. 
اولین کسی که برای علم ارزش قائل شد 
آیا  فرموده اند:  قرآن  در  که  بود  خداوند 
فکر می کنید کسانی که می دانند با کسانی 
دارند. یکسانی  جایگاه  نمی دانند  که 

تشریح  به  ادامه  در  سعیدیان  اهلل  آیت 
اهمیت پژوهش و بهره برداری از فناوری 
از دیدگاه قرآن کریم، احادیث و روایات 
پرداخت و گفت: خداوند جایگاه بلندی 
کرده  ترسیم  علما  و  پژوهشگران  برای 
مشاغل  حالل ترین  از  کشاورزی  است. 
برشمرده شده است و کسی که عمر خود 
مخصوصا  می گذارد  پژوهش  راه  در  را 
ترین  حالل  که  می کند  کشاورزی  کار 
کار بر شمرده شده است ارزشمند هستند. 
فرموده اند  )ص(  اکرم  پیامبر  گفت:  وی 
که  است  کسی  برای  قیمت  باالترین 
دیده  متاسفانه  دارد.  بیشتری  علم 
پژوهشی  بودجه  که  است  نشده 
شود. فراهم  کشاورزی  برای  کافی 

آیت اهلل سعیدیان با تاکید بر اینکه نباید با 
علم بیگانه باشیم گفت: توجه به یافته های 
عالوه  جدید،  روش های  و  تحقیقاتی 
کشاورزی  رشد  دغدغه ها،  کاهش  بر 
حفاظت  کشاورزی  تولیدات  افزایش  و 
دارد. پی  در  هم  را  زیست  محیط  از 
)ع( جواد  امام  از  روایتی  تشریح  با  وی 

تصریح کرد: اگر از نعمت های خدادادی 
استفاده کنید خداوند هم نعمت را افزون 
می کند. شکر نعمت به معنی بهره برداری 
شکر  است.  خدادادی  نعمات  از  درست 
بهره برداری  برای  پژوهش  یعنی،  نعمت 
نعمت  فزونی  به  منجر  که  نعمات  از 
دلیل  همین  به  کشورها  برخی  می شود. 
هستند. پیشرو  مختلف  حوزه های  در 

آیت اهلل سعیدیان در پایان با تاکید بر اهمیت 
کشاورزی دانش بنیان گفت: هرکسی بدون 
تحقیق کاری انجام دهد فساد آن بیش از 
اصالح آن است. کشاورزی دانش بنیان را 
باید به نحوی پرورش داد که درآینده هم 
این روند ادامه داشته باشد، رمز موفقیت 
پژوهش هایی  از  حمایت  راه  این  در 
امیدوارم  است.  شده  انجام  که  است 
کند.  عنایت  همه  به  علم  توفیق  خداوند 

مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

حمایت از پژوهش باعث افزایش نعمت  است

پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به پانزدهمین 
کنگره ی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران

موسسه  رئیس  نجفیان،  گودرز  دکتر 
به  بذر  و  نهال  تهیه  و  اصالح  تحقیقاتی 
نژادگر گندم است. وی در سال 95 برای 
انجام فعالیت های اثرگذار در زمینه امنیت 
غذایی و تولید محصوالت استراتژیک موفق 
به دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور شده 
ملی  کنگره  پانزدهمین  مناسبت  به  است. 
گودرز  دکتر  با  نباتات  اصالح  و  زراعت 
نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصالح و 
تهیه نهال و بذر به گفت و گو نشسته ایم. 
بسیاری از موسسات تحقیقات کشاورزی 
به  می کنند  فعالیت  حاضر  حال  در  که 
نوعی زیر مجموعه موسسه اصالح بذر  
موسسه  بذر  اصالح  موسسه  و  بوده اند 
مادر برای این مرکز تحقیقاتی محسوب 
است؟ درست  برداشت  این  می شود. 

از  زمان  طول  در  موسسات  این  بله 
این  با  شده اند  جدا  بذر  اصالح  موسسه 
به  را  خود  فعالیت های  بتوانند  که  هدف 
استراتژیک  و  مهم  محصوالت  روی  ویژه 
پنبه،  مثل  محصوالتی  دهند.  گسترش 
.  ... و  چغندرقند  پسته،  خرما،  برنج، 

موسسه  از  تحقیقاتی  موسسه   11 تاکنون 
اصالح و تهیه نهال و بذر جدا شده اند با 
تهیه  و  اصالح  موسسه  هم  باز  حال  این 
نهال و بزرگترین شبکه تحقیقات کاربردی 
در  چون  می شود.  محسوب  کشور  در 
مورد بیش از سی و پنج محصول زراعی 
محصوالت  هم  آنها  بیشتر  می کند  تحقیق 
اساسی کشاورزی مانند گندم، جو، دانه های 
روغنی، ذرت علوفه ای و حبوبات هستند.
۲۹ رقم جدید در جشنواره معرفی ارقام 
معرفی  برگزار شد  تازگی  به  زراعی که 
تهیه  مراکزی  چه  توسط  ارقام  این  شد. 
هم  خصوصی  بخش  شد.  معرفی  و 
داشت؟ نقش  ارقام  این  به  دستیابی  در 

جشنواره معرفی ارقام جدید زراعی و باغی 
از سال 1393  برگزار می شود. دبیری این 
جشنواره را موسسه اصالح بذر قبول کرد. 
متمرکز  اطالع رسانی  برگزاری  از  هدف 
راجع به دستاوردهای موسساتی است که 
به طور عمده ارقام زراعی و باغی جدیدی 
تهیه  و  اصالح  موسسه  می کنند.  تولید  را 
نهال و بذر هر ساله بیشترین ارقام را معرفی 
می کند در سال 1393 ، 13 رقم، در سال 
رقم   16  ،1395 سال  در  رقم،   14  ،1394
و در سال 96 هم 16 رقم معرفی کردیم. 
این جشنواره  تبدیل به پلت فرمی شده است 
که در آن بازخورد توانمندی  های داخلی را 
می توانیم انعکاس دهیم. در سال  های اخیر 
سیاست خصوصی  سازی را دنبال کرده ایم 

سعی کرده ایم تصدی گری دولت، کاهش 
و نقش بخش خصوصی افزایش یابد. این 
در  قالب قرارداد های انتقال فناوری، امتیاز 
تولید  که  بذرهایی  فروش  و  تکثیر  تولید، 
است. بوده  خصوصی  بخش  به  می شود 

این  سیاست های  شما  فرمایشات  طبق 
بوده  ملی  تولید  از  حمایت  جشنواره 
ارقام  شده  معرفی  ارقام  بین  است. 
معرفی  عدم  همین  نداشتیم.  تراریخته 
یک رقم تراریخته باعث شد که یکسری 
این  از  ادعاهایی  بگیرد.  شکل  ادعاها 
جشنواره  این  برگزارکنندگان  که  دست 
را  ملی  تولید  سنتی،  اصالح کنندگان  و 
دنبال می کنند؛ ولی اصالح نباتات مدرن 
نه تنها تولید ملی را دنبال نمی کند بلکه 
چقدر  شما  هستند.  واردات  دنبال  به 
می کنید. تایید  را  ادعاها  این  صحت 
اوال اینطور نیست که چون تراریخته همراه 
با تکنولوژی است پس بهتر است. در هر 
منتقل  جدید  رقم  به  ژن  فرایندها  این  دو 
می شود  اما طرفداران یک فناوری مزایای 
را.  ایرادها  منتقدین  می  کنند  مطرح  را  آن 
طرفداران روش سنتی  اعتقاد به انتقال ژن 
به روش غیر طبیعی ندارند. برای مثال برای 
اصالح گندم از روش دو رگ گیری استفاده 
می شود. در این روش اطالعات روز علم 
اصالح  در  می شود.  گرفته  کار  به  ژنتیک 
می شود از  استفاده  فناوری  از  هم،  سنتی 
را  ژنی  که  این  برای  مولکولی  مارکر های 
ردیابی کنند استفاده می شود. بحث در نحوه 
انتقال ژن است. تراریخته به گیاهانی گفته 
انتقال  مختلف  روش های  از  که   می شود 
ژن مانند دستگاه تفنگ ژنی  یا پالسمید یا 
روش های میکروبی، ژن منتقل شده باشد.
کنگره هایی  مهمترین  از  زراعت  کنگره 
برگزار  کشاورزی  حوزه  در  که  است 
را  کنگره هایی  چنین  برگزاری  می شود. 
چقدر در  هم افزایی علوم و فناوری های 
مشکالتی  شدن  مرتفع  و  مختلف 
مخصوصا  می دانید؟  موفق  کشاورزی 
کم آبی. یا  بی آبی  مثل  مشکالتی 

عرصه های  وسیع ترین  از  زراعت  عرصه 
کشاورزی است که شاید بیشترین فعال و 
دانشمند را داشته باشد. این رویداد فرصتی 
محققین  کلیه  دستاورد های  انعکاس  برای 
است.  دانشگاهی  و  پژوهشی  مراکز  در 
فارغ  کشور  دانشگاهی  بخش  متاسفانه 
کشور  کشاورزی  مشکالت  مسئولیت  از 
است. یعنی مسئولیت سازمانی ندارند. در 
خیلی از کشورهایی که در کشاورزی موفق 
آمریکا  متحده  ایاالت  یا  هند  مثل  بودند، 

موسسات  مثل  کشاورزی  دانشکده های 
تحقیقاتی به حل مشکالت بخش کشاورزی 
کار  و  ساز  کشور  در  ما  می کنند.  کمک 
نکرده ایم.  تعریف  مهم  این  برای  مناسبی 
آیین نامه های ترفیع اساتید دانشگاه ها هیچ 
الزامی برای حل مشکالت بخش کشاورزی 
ندارد. من در کنگره زراعت که در گیالن 
برگزار شد به برگزار کننده ها پیشنهاد دادم که 
هر دانشکده کشاورزی موظف شود حداقل 
هکتاری  دویست  تا  صد  پایلوت  یک  در 
مختلف  دپارتمان های  که  فناوری هایی 
به کشاورزان  به آن رسیده اند را  دانشکده 
دانش بنیان  کشاورزی  به  ما  کنند.  عرضه 
معتقدیم و دانش هم در دانشکده ها تولید 
به  را  دانش  این  نمی آییم  چرا  می شود. 
ارقام  باید  کنیم؟  عرضه  کشاورزان  مزارع 
دستاورد های  جدید،  فناوری های  جدید، 
جدید در به زراعی را به کشاورزان عرضه 
کنیم. با این هدف که گره ای از مشکالت 
کشاورزان را حل کنیم. در همین کنگره هم 
شرکت  پیشکسوتان  که  است  تقدیر  قابل 
می کنند و هم اندیشی هایی برگزار می شود 
جلسات  در  و  می شود  صادر  قطعنامه  و 
فراهم  تریبون هایی  نظر  تبادل  و  بحث 
می شود که بخشی از مشکالت مطرح شود 
از  که  نباتات  اصالح  و  زراعت  انجمن  یا 
را  راهکارهایی  است،  قوی  انجمن های 
کند. مسولین گوشزد  به  است  که درست 
که  هست  مجلس  طرف  از  هم  انتقاداتی 
صرفا نباید مقاله محور باشیم. رتبه علمی 
تولید مقاله خیلی خوب  از دیدگاه  کشور 
است اما از نظر تولید ثروت از این مقاالت 
که  باشیم  این  دنبال  به  باید  عقبیم.  خیلی 
برای  توانمندی  به  علمی  دستاوردهای 
کشاورزان تبدیل شود و ثروت خلق کند.

هم  ارتقا  نامه های  آیین  که  شده  پیشنهاد 
محرکه  موتور  آیین نامه ها  شود.  عوض 
دانشمندان هستند. اگر در آیین نامه ها تعریف 
شده باشد که چه مواردی برای دانشمندان 
حرکت  سمت  همان  به  است  امتیازآور 
برای  که  است  خوب  چه  کرد.  خواهند 
کارهای ترویجی، ارائه فناوری و ارتباط با 
کشاورزان امتیازی قائل باشیم. به این ترتیب 
دانشگاه به کمک موسسات پژوهشی می آید. 
جایزه  برنامه  در  پیش  سال  چهار  شما 
آمریکا  متحده  ایاالت  در  غذا  جهانی 
داشتید،  را  تجربه  این  و  کردید  شرکت 
علمی  تولیدات  در  هم  که  کشوری  از 
بسیار  کشاورزی   تولیدات  در  هم  و 
موفق بوده اند بازدید کنید.  به نظر شما 
افراد چه بوده است؟ این  دلیل موفقیت 

است.  آبی  پر  و  حاصلخیز  کشور  آمریکا 
آلی  نوپایی هم هست. مثال مواد  سرزمین 
دوازده  تا  آمریکا  آیووا  ایالت  خاک های 
نیم  زیر  ایران  در  ما  می رسد.  هم  درصد 
سرمایه  داریم.  خاک  در  آلی  ماده  درصد 
و  و خصوصی سازی  پژوهش  در  گذاری 
پر رنگ  کردن بخش خصوصی و دانشگاه ها 
در تحقیقات کاربردی از عواملی هستند که 
در  هستند.  دخیل  کشاورزی  موفقیت  در 
ولی  دارد  زیادی  قدمت  کشاورزی  ایران 
هنوز  ولی  هستیم  مواجه  آب  کمبود  با 
می شود در خیلی از موارد با مدیریت بهتر 
و سرمایه گذاری در پژوهش ضریب خود 
اتکایی را در تولید غذا بهتر کنیم. قطعا برای 
بهتر هست. روش  یک  همیشه  کاری  هر 

به سایت  این مصاحبه  کامل  مطالعه  برای 
به  ایران  بیوتکنولوژی  اطالعات  مرکز 
فرمایید.  مراجعه   www.irbic.ir آدرس: 

 رئیس موسسه تحقیقاتی اصالح و تهیه نهال و بذر
فناوری های جدید به زراعی به کشاورزان 

عرضه شود
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محصوالت  که  کرده اید  فکر  حال  به  تا 
کشاورزی از کجا آمده اند؟ هزاران یا صدها 
بوده اند؟ محصوالت  قبل چه شکلی  سال 
غذا مصرف  عنوان  به  امروز  ما  که  غذایی 
اجداد  از  متفاوت  بسیار  واقع  در  می کنیم 
وحشیشان هستند. در حدود 10،000 سال 
قبل از میالد، مردم مواد غذایی خود را از 
تنوع زیستی طبیعی که آنها را احاطه کرده 
بود و پس از آن از محصوالت کشاورزی 
در  تدریج  به  آنها  می آوردند.  دست  به 
طی روند تکثیر گیاهان، شروع به انتخاب 
این  کردند.  پرورش  برای  مناسب  گیاهان 
اما  می شد.  انجام  ناخواسته  ابتدا  در  امر، 
زراعی  گیاهان  تولید  هدف  با  نهایت  در 
غذایی  محصوالت  توسعه  و  یافته  بهبود 
صورت می گرفت. در واقع بیش از هزاران 
دارای  گیاهان  کشاورزان،  که  است  سال 
صفات برتر را انتخاب می کنند و بنابراین 
کشاورزی  اهداف  برای  را  زراعی  گیاهان 
مطلوب  صفات  این  می بخشند.  بهبود 
و  بیماری ها  برابر  در  گیاه  مقاومت  شامل 
محتوای  بزرگ،  میوه های  و  دانه ها  آفات، 
تغذیه ای ارزشمند، عمر مفید و سازگاری 
بهتر با شرایط مختلف زیست محیطی )مانند 
است.  و...(  شوری  خشکی،  به  مقاومت 
در چند دهه اخیر، پژوهشگران کوشش 
کرده اند که با استفاده از پیشرفت های 
به دست آمده در دانش اصالح نباتات، 
صفات مثبت را درگیاهان تقویت نموده و 
محصوالت بهبود یافته های را تولید کنند. 
اصالح کنندگان  ارزشمند،  راهکار  این  در 
گیاه، ژن ها را بین دو گیاه به منظور تولید 
دارا  را  نظر  گیاه جدیدی که صفات مورد 
انتقال  با  امر  این  می کنند.  به جا  باشد جا 
دانه گرده گیاه نر به اندام جنسی گیاه ماده 
تالقی  این  اما  می پذیرد.  صورت  دیگر 
به تبادل ژن بین گونه  های مشابه یا بسیار 
نزدیک به هم محدود می شود و همچنین 
ممکن است زمان طوالنی برای رسیدن به 
دانشمندان  اما  شود.  صرف  دلخواه  نتایج 
چگونه از سد این محدودیت عبور کردند؟
امکانات  فناوری،  پیشرفت  قرن ها،  طی 
بشر  اختیار  در  غذا  تولید  برای  را  وسیعی 
قرار داده است. فناوری، شیوه های مختلف 
زندگی ما را آسان تر و لذت بخش تر می کند. 
برای مثال همه ما با چگونگی تغییرات حمل 
در  آن  ایمن تر شدن  و  کارآمدتر  و  نقل  و 
با  نیز  کشاورزی  هستیم.  آشنا  زمان  طول 
پیشرفت علم و فناوری تغییرات زیادی کرده 
است که بسیاری از آنها تولید مواد غذایی 
را به مراتب کارآمدتر و ایمن تر ساخته اند.

مهندسی ژنتیک یکی از این فناوری های 
در  آن  کاربرد  که  است  پیشرفته 
کشاورزی طیف گسترده ای از امکانات 
را در اختیار ما قرار داده است تا به نحو 
کنیم. استفاده  کشاورزی  از  مطلوبتر 
 این فناوری نیاز به تخصص های ارزشمندی 
نباتات،  اصالح  ژنتیک کالسیک،  همچون 
گیاهان  و  فیزیولوژی  اکولوژی،  زراعت، 
پزشکی را از بین نمی برد اما به دانشمندان 
در  ارزشمند  ژن های  شناسایی  امکان 
طبیعت و انتقال آنها بین گونه های مختلف 
ژنتیک،  مهندسی  واقع  در  می دهد.  را 
از  که  می سازد  قادر  را  گیاه  اصالحگران 
توان ژنتیکی سایر گونه ها نیز برای تولید 
همین  از  کنند.  استفاده  کیفیت تر  با  ارقام 
نظر است که گفته می شود مهندسی ژنتیک 
ابزاری موثر در خدمت اصالح نباتات است. 

ارقام گیاهی بهبود یافته ای که با استفاده از 
می شوند،  تولید  ژنتیک  مهندسی  فناوری 
ولی  علمی  غلط  به  یا  تراریخته«  »گیاهان 
تغییر   « حقوق ،  متون  در  شده  پذیرفته 
می شوند.  نامیده  ژنتیک«  یافته  شکل 
اگرچه باید گفت در واقع همه محصوالت 
به  نسبت  ژنتیکی  لحاظ  از  کشاورزی 
هستند  شده  اصالح  خود  وحشی  اجداد 
با  طوالنی  زمانی  دوره های  طول  در  و 
کنترل  »پرورش  و  »انتخاب«  مکانیزم های 
کرده اند.  پیدا  ژنتیکی  شکل  تغییر  شده«، 
مهندسی  فناوری  پیدایش  گفت  می توان 
زمانی  می گردد.  بر   1994 سال  به  ژنتیک 
که دانشمندان کشف کردند که مواد ژنتیکی 
را می توان بین گونه های مختلف انتقال داد 
)1(. اولین گیاه تراریخته، تنباکوی مقاوم به 

گروه  سه  توسط  که  بود  آنتی بیوتیک 
پژوهشی مستقل در سال 1983 تولید شد 
اولین  سال 1994،  در  آن،  از  پس   .)4-2(
توسط  تراریخته  گوجه فرنگی  گونه های 
 )FDA( آمریکا  داروی  و  غذا  آژانس 
تصویب شد و به بازار آمریکا راه پیدا کرد.
دارای  می توانند  تراریخته  محصوالت 
افزایش  قابلیت بهره وری  صفاتی همچون 
در  بیشتر  مقاومت  مغذی،  مواد  از  یافته 
در  مقاومت  سیل،  و  خشکسالی  برابر 
از آنجا  بیماری ها باشند.  برابر حشرات و 
باالتر  عملکرد  دارای  محصوالت  این  که 
سموم  به  نیاز  بدون  آنها  تولید  و  هستند 
می گیرد، کشت  پرخطر صورت  شیمیایی 
آنها عالوه بر اینکه کشاورزان را از امراض 
بسیار ناشی از سموم شیمیایی دور می کند، 
هزینه های  پس انداز  از  می شود  باعث 

و  سود  ببرند  نیز  علف کش ها  به  مربوط 
به  محصوالت،  تولید  بازدهی  افزایش  با 
پیدا  کنند  دست  مالحظه ای  قابل  آمد  در 
مصرف کنندگان  برای  گیاهان  این   .)5(
مثال  برای  دارد.  بیشتری  سودمندی های 
-ناشی  باقیمانده سموم  به حذف  می توان 
از سمپاشی های مکرر- بر روی محصوالت 
زراعی اشاره کرد. از سوی دیگر، تحقیقات 
امروز در جهان به سمت تولید محصوالت 
تراریخته با ارزش تغذیه ای باالتر و دارای 
صفات صنعتی پیش رفته است که از میان 
با ویتامین  به برنج غنی شده  آنها می توان 
نشاسته  با  سیب زمینی هایی  آهن،  و  آ 
و  ذرت  در  خوراکی  واکسن های  بیشتر، 
قادر  که  ذرت  واریته های  سیب زمینی، 
هستند،  خشکی  شرایط  تحت  رشد  به 
روغن های کلزا و سویای سالم تر اشاره کرد. 

در  ژنتیک  مهندسي  خدمات 
که  است  شده  موجب  کشاورزی، 
فناوري  سریعترین  به  فناوری  این 
پذیرفته شده توسط بشر تبدیل شود. 
با  تراریخته  محصوالت  کشت  زیر  سطح 
گذشت 22 سال از تولید تجاري آن ها بیش 
هکتار  میلیون  از 1/7  و  برابر شده  از صد 
 189/8 از  بیش  به  1996میالدي  سال  در 
میلیون هکتار در انتهاي سال 2017 رسید .

این  از  برداری  بهره  با  نیز  ما  است  امید 
عرصه  در  رقابت  ضمن  پیشرفته،  فناوری 
جهانی و تامین غذای مورد نیاز کشور، در 
بلند مدت از وابستگی استراتژیک به منابع 
در  ترتیب  این  به  باشیم.  بر حذر  خارجی 
و  فراوان  تامین  به  قادر  نزدیک  آینده ای 
کیفیت  با  و  سالم  غذایی  نهاده های  ارزان 
باشیم. تحقق این ضرورت، نیازمند همسویی 
تمامی شیوه های سنتی و مدرن در کشاورزی 
صحیح،  شیوه  به  سنتی  کشاورزی  شامل 
و  ارگانیک  کشت  سنتی،  نباتات  اصالح 
کشاورزی  بیوتکنولوژی  از  بهره مندی 
است.  تراریخته  محصوالت  کشت  و 
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