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تولید دانش بنیان 
 محصوالت زراعی
با بهره وری آب 

چهره برگزیده انجمن علوم، زراعت و اصالح نباتات ایران:

 آب، خط قرمز شاخص های تولید
در بخش کشاورزی است

چهره های تأثیرگذار چهاردهمین 
کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی 

علوم زراعت و اصالح نباتات

کنگره های علوم زراعت و اصالح نباتات منحصر به فردترین 
همایش های علمی در حوزه کشاورزی و محل تبادل آخرین 

یافته ها و نقد علمی عملکرد دولت هاست

صفحه 5

صفحه 2

زراع��ت وابس��ته ب��ه آب اس��ت؛ آب س��بز، آبی یا 
خاکستری. آب س��بز برای محصوالت دیم و جنگل ها 
و مرات��ع کارب��رد دارد و آب��ی که در آبیاری اس��تفاده 
می ش��ود، اصطالحا آبی نامیده ش��ده و آب خاکستری 
نیز بخش��ی از آب های ش��هری و صنعتی است که به 
چرخه مصرف بازمی گردد. زراعت در کشور ما به دلیل 
ش��رایط اقلیمی، بیش از 90 درصد وابس��ته به زراعت 
آبی اس��ت و س��هم کل تولیدات کشاورزی ایران کمتر 
از 10 درصد از آب س��بز است. بنابراین بدون آب آبی، 
کش��اورزی در این کشور مفهومی ندارد و این در حالی 
اس��ت که هر روز و هر ساعت از کمیت و کیفیت منابع 
آبی کشور کاسته می ش��ود. در چنین وضعیتی، اثرات 
منفی و تخریبی کیفیت آب به مراتب بیشتر از کمبود 

آب مشهود است.
افزایش ش��وری آب و تخریب خ��اک، روی کیفیت 
و کمیت تولید هم تأثیر منفی گذاش��ته و ش��وربختانه 
برنامه های دولت و انجمن های علمی برای ارائه نظرات 
علم��ی در ای��ن زمینه به ش��دت بی ربط به مس��ائل و 
مشکالت موجود در زمینه بحران آب است. چنانچه در 
برنامه شش��م توس��عه که در قرار است با تأیید مجلس 
برس��د نیز برنامه خاصی برای بحران آب دیده نشده و 
بحران آب و ش��دت کمبود و آلودگی منابع آبی در آن 

نیامده است.
ای��ن برنامه هم مانند برنامه های پیش��ین در حال 
تدوین و تأیید اس��ت و کش��اورزان هم صدای شان 
در نمی آید. گویی هیچ مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد. حتی تشکل ها و انجمن های مربوط نیز نشانی 
از حضور و تأثیرگذاری شان در این مشکل بزرگ به 
چشم نمی آید و احساس نمی ش��ود. انگار زراعت ما 
بدون آب باید انجام ش��ود و برنامه های توس��عه ای، 
ع��ادی و ب��ه روال دهه ه��ای 60، 70 و 80 در حال 

اجرا هستند! 
ب��ه ه��ر روی؛ مش��کل آب و کمبود ش��دید و افت 
کیفیت آب بزرگ ترین چالش زراعت کش��ور اس��ت و 
کس��ی ارتباط میان این موضوع��ات را درک نمی کند. 
یکی در گوشه ای نشسته و برنامه ریزی زراعت می کند 
و در سوی دیگر، معضل ملی و طبیعی بحران آب روبه 
گس��ترش بوده و ارتباط میان آنها گمش��ده اس��ت. به 
باور من ارتباط بهره وری و اس��تحصال در این سرزمین 
قطع ش��ده و اصاًل وجود ندارد. ما نباید به امید افزایش 
بهره وری، آب را به این صورت اس��تحصال کنیم. توان 
تجدیدپذیری س��االنه آب در این سرزمین 96 میلیارد 

مترمکعب است که 88 میلیارد متر مکعب آن هر سال 
در حال اس��تحصال اس��ت. اگر بخواهی��م برنامه ریزی 
درس��تی داشته باش��یم، در وهله نخس��ت باید ساالنه 
اس��تحصال 46 میلیون متر مکعب آن قطع شود و در 
هر شرایطی که باشد یا هر اتفاقی که می خواهد بیفتد. 
در بخش اس��تحصال آب، اولویت های زیس��ت محیطی 
باید بررس��ی ش��وند و حدود نیمی از این مقداری که 

استحصال می شود باید کاهش یابد. 
تمام کس��انی که برنامه می نویس��ند و تصمیم س��از 
هس��تند و در انجمن های علمی مرب��وط هم عضویت 
دارند، باید برخیزند و سکوت شان را بشکنند. نمی دانم 
چرا این همه سکوت می کنند؟ چرا اعتراض نمی کنند؟ 
پیکره انجمن ها با اطالع رس��انی به موقع و درست باید 
علیه سیاس��ت های غلط و برنامه های نادرست خیزش 
کنن��د و باورهای علم��ی ش��ان را وارد برنامه ها کنند. 
آنها باید به م��ردم بگویند که در دولت چه می گذرد و 
تصمیم های غلط را منعکس کنند. این یک وظیفه ملی 
اس��ت و ما پیش از هر چیز پذیرفته ایم که یک ایرانی 
هستیم و سکوت در منافع ملی، هویت انسانی ما را زیر 
س��وال می برد. صریحا می گویم؛ انجمن های علمی اگر 
بخواهند از باورهای علمی شان را پرهیز کنند، جایگاه 

شان را از دست می دهند. 
مس��ائل آب باید خیلی جدی باز شود اما مسئوالن و 

متخصصان این بخش ها هن��وز تعارف می کنند. ارزش 
آب در ایران باید سنجیده شود. رکن اصلی زندگی در 
این س��رزمین آب اس��ت آیا این موضوع در برنامه های 
توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی، چرخه زندگی مردم و 
برنامه های انجمن ها و غیره دیده می ش��ود و جایگاهی 

دارد؟ اولویت اول ایران، آب است. 
این مقوله مهم حتی باالتر از نظام سیاسی، اقتصادی، 
نفت، طال و سایر مسائل قرار دارد. حتی باالتر از مقوله 
آزادی اس��ت و اگر آب نباش��د، ایرانی وجود ندارد که 

دارای نظامات سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی باش��د. 
پرسش من این اس��ت؛ آیا به آن بهایی داده می شود؟ 
آیا آن را مقدس می ش��مرند؟ ارزش��ی برایش قائلند؟ 
وقت��ی یک کیلوگرم گن��دم را در مقابل 600 کیلوگرم 
آب تولی��د می کنیم ازرش یک کیلوگرم گندم برای ما 
در س��رزمین کم آب ایران بیشتر از 600 کیلوگرم آب 

است. 
در زمین��ه خودکفای��ی گندم در س��ال 95 هم باید 
اذعان کرد که ای��ن خودکفایی با خودکفایی گندم در 
سال 84 بسیار متفاوت است. در سال 84 با حدود 10 
میلیون نفر جمعیت کمتر و با 14/5 میلیون تن گندم 
خودکفا ش��دیم و به قیمت از هم پاشیدن نظام اقتصاد 
کش��اورزی کشور تمام شد و ریش��ه گرانی مواد غذایی 
در ای��ران به سیاس��ت های خودکفایی گندم در همین 
سال برمی گردد. از همان سال نظام اقتصاد کشاورزی 
را از هم گسس��تیم تا در گندم خودکفا ش��ویم و برای 
68 میلی��ون نفر ح��دود 14/5 میلیون تن گندم تولید 
کردیم. 600 هزار هکتار از زراعت آبی گندم را افزایش 
دادیم و 600هزار هکتار از کش��ت محصوالت دیگر کم 
کردیم و به یکباره قیم��ت گندم را 45 درصد افزایش 
دادیم. غیر مس��تقیم، کش��اورزان را وادار کردیم گندم 
بکارند و این گونهخودکفا ش��دیم. این سیاست به شدت 
غل��ط بود. البته در آن س��ال قیمت نان تعدیل ش��د و 

به تدریج االن به قیمت تمام ش��ده عرضه می ش��ود و 
دورریز آن کم شده است. 

ام��ا اکنون ب��ا 10/5 تن گن��دم ب��رای 78 میلیون 
نف��ر جمعیت، خودکفا ش��ده ایم. این درس��ت اس��ت 
و هی��چ گاه ب��رای تولید ای��ن میزان گندم در ش��رایط 
عادی مش��کل نخواهیم داش��ت. اگر سیاست گذشته 
اعمال می ش��د همچنان باید ب��ا 16 میلیون تن گندم 
خودکفا می ش��دیم. در ش��رایط عادی می توانیم با 11 
تا 12 میلیون تن بدون اینکه سیاس��ت های کشت مان 
را بهم بریزیم تولید گندم داش��ته باش��یم. در ش��رایط 
متعارف حتی با کاهش مصرف آب هم می توانیم همین 
میزان گندم را تولید کنیم و در این شرایط خودکفایی 

منطقی و درست است. 
البت��ه بخش زی��ادی از خودکفایی امس��ال، مرهون 
مدیری��ت درس��ت و سرس��ختانه مهن��دس کش��اورز 
است. ایش��ان با همه کارش��کنی های عجیب و غریبی 
که برایش ایجاد می ش��ود، به تنهایی مقابل سیس��تم 
تحقیقات کشاورزی کشور ایس��تاده و می گوید”منافع 
ملی را خرج حمایت از تحقیقات توخالی نمی کند. هر 
مؤسسه یا شخصی واریته های مقاوم به خشکی، شوری 
و کم آبیاری داش��ته باشد، از آن اس��تقبال و حمایت 
می کنیم« و این سیاس��ت های فردی اس��ت. تحقیقات 
ما هنوز توان پاس��خگویی علمی به نیازهای ما را ندارد 
و بنابراین باید ت��دارکات را تقویت کرد حتی با کمک 
خارجی ها. این خودکفایی مرهون تالش ایشان است. 
نتیج��ه اینک��ه، اگ��ر انجمن ه��ای علمی در کش��ور 
عملکرد درستی نداشته باشند و مقابل برنامه های غلط 
و جوسازی های سودجویانه مانند جوسازی هایی که در 
محصوالت تراریخته و GMO ها می ش��ود، نایس��تند، 
باید فکر دیگری بکنند. در زمینه تراریخته، بجز دو سه 
نفر از متخصصان، بقیه، کنار کش��یده اند. شاید صدها 
نف��ر متخصص در این بخش داری��م که همه در مقابل 
یک نفر به نام کرمی سکوت کرده اند و رسانه ملی هم، 
چن��ان به این افراد میدان می دهد که گویی گفته های 
ش��ان وحی منزل است و متخصصان هم عافیت طلبی 

می کنند.
در نتیج��ه ب��ه جامعه چنین القا می ش��ود که حرف 
زدن از تراریخته گناه شمرده می شود و برخی تصمیم 
گیران ناآگاه در مجلس هم ممکن اس��ت زیر تأثیر این 
القائ��ات ق��رار بگیرند و از عوام دنبال��ه روی کنند. اگر 
انجمن های علمی مرب��وط بخواهند همچنان منفعاًلنه 
برخورد کنند، باید بس��اط ش��ان را جم��ع کنند و در 
غیر ای��ن صورت باید فعاالنه و مس��ئوالن رفتار کنند و 

ثمره کارشان محسوس و ملموس باشد. 
عافیت طلبی انجمن ها پیامدهای نامطلوبی دارد که 
مناب��ع و مناف��ع ملی را به خطر می-ان��دازد و تاکنون 
نی��ز انداخته اس��ت. نمونه بارز آن، فاجعه س��د گتوند 
اس��ت که خوزس��تان را نابود کرده و در این زمینه نیز 
متخصصان آب، زراعت، اقتصاد، محیط زیس��ت و غیره 

همه مقصرند و سکوت کرده اند. 

زنگ خطر بحران آب در کشور همچنان توسط کالنتری نواخته می شود

پژوهشگران انجمن های علمی سکوت را بشکنند

دکتر عیسی کالنتری
مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست

 اگر سیاست گذشته اعمال می شد 
همچنان باید با 16 میلیون تن گندم 
خودکفا می شدیم. در شرایط عادی 

می توانیم با 11 تا 12 میلیون تن بدون 
اینکه سیاست های کشت مان را بهم 
بریزیم تولید گندم داشته باشیم. در 

شرایط متعارف حتی با کاهش مصرف آب 
هم می توانیم همین میزان گندم را تولید 
کنیم و در این شرایط خودکفایی منطقی و 

درست است

»ممنوعیـت واردات، تولید و مصرف محصوالت تراریخته”  بروز بحران های 
شدید ناشی از کمبود روغن، مرغ و گوشت و تعطیلی کارخانجات تصفیه روغن 
و روغن کشـی و بیکاری کارگران در کمتر از 3 ماه را در پی خواهد داشت. با 
توجه به وابسـتگی 90 درصدی کشـور به واردات روغن نباتی و خوراک دام و 
طیور و با توجه به اینکه بیش از 80 درصد روغن نباتی و خوراک دام مصرفی 
کشور را سـویا، ذرت و کلزا تشکیل می دهند، همچنین تقریبا تمامی سویا و 
نیمـی از ذرت و کلزای موجود در بازار جهانی تراریخته هسـتند، بنابراین هر 
نوع ممنوعیتی به مفهوم ایجاد اختالل جدی در تامین روغن نباتی و خوراک 
دام بوده و در خوش بینانه ترین حالت امکان تامین آن به سـه برابر قیمت از 
بازارهـای جهانی و افزایش قیمت مرغ تا کیلوگرمی 20 هزار تومان، گوشـت 
قرمز تا کیلوگرمی 100 هزار تومان و روغن نباتی تا سه برابر قیمت خواهد بود. 

 هشداری به نمایندگان
 دلسوز و فرهیخته ملت

در مجلس شورای اسالمی

دکتر عبدالمجید رضاییمهندس عباس کشاورزی
 

دکتر سید ابوالقاسم محمدی

ویژه  نامه
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از زبان چهره ماندگار عرصه علوم کشاورزی ایران

شکل گیری هسته اولیه کنگره زراعت و 
اصالح نباتات در دانشگاه کشاورزی تهران

در زمس��تان س��ال 1371 حدود 30 نفر از اس��تادان دانش��کده های 
کش��اورزی با تخصص زراعت و اصالح نبات و کارشناس��ان ارشد سازمان 
تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران 
در کرج دور هم جمع آمدند و هسته اولیه انجمن زراعت و اصالح نباتات 

ایران را تشکیل دادند. 
در آن جلسه، نخستین هیأت رئیسه انجمن انتخاب و به آنها ماموریت 

داده شد که نسبت به: 
1- عضوگیری اعضای انجمن و2 -تش��کیل نخس��تین کنگره زراعت و 
اصالح نباتات ایران برای س��ال1372 اقدام کنند. هیأت رئیس��ه منتخب 
انجمن بالفاصه با استقرار موقت در دفتر رئیس هیات، کار خود را آغاز 
و نس��بت به انجام ماموریت خود، وظایف محموله را پیگیری کرد. این 

ماموریت ها به شرح زیر است: 
1-موض��وع تش��کیل انجمن زراعت واصالح نباتات ایران به رؤس��ای 
دانشکده های کشاورزی و موسسه های تحقیقاتی و اجرایی وزارت جهاد 
کشاورزی اطالع داده و از آنها خواسته شد که برای هیات های علمی و 
محققان و دانشجویان رشته زراعت و اصالح نباتات اطالع رسانی نموده 
و عالقه مندان را به پر کردن فرم عضویت و ارسال آنها به هیأت رئیسه 
انجمن تش��ویق کنند. پس از مدت کوتاهی س��یل فرم های عضویت به 
هیأت رئیس��ه روان ش��د و فرم های عضویت در جلس��ات هفتگی هیأت 
رئیس��ه مط��رح و در ص��ورت کامل بودن و داش��تن ش��رایط با عضویت 
متقاضیان موافقت می شد. دیری نپایید که شمار زیادی از اعضای هیأت 
علمی دانشکده های کشاورزی و محققان سازمان تحقیقات کشاورزی و 
نیز کارشناس��ان و دانش��جویان رشته زراعت و اصالح نباتات به عضویت 

انجمن در آمدند. 
2- از هم��ان ابتدا جلس��ات هیأت رئیس��ه انجمن، موضوع تش��کیل 
نخس��تین کنگ��ره زراعت و اص��الح نباتات ایران در دس��تور کار هیأت 
رئیس��ه قرار گرفت و اطالع رس��انی اولیه به اعضای انجمن، دانشکده های 
کشاورزی و موسسات تحقیقاتی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به عمل 
آمد و قرار شد نخستین کنگره در شهریور 1372در دانشکده کشاورزی 

دانشگاه تهران در کرج برگزارشود. 
از تش��کیل انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران چندی نگذش��ته بود 
که هیأت رئیسه انجمن متوجه شد عده ای از اعضای هیأت علمی رشته 
زراعت و اصالح نباتات در دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در پی تش��کیل 
کنگره جداگانه ای در این دانش��گاه هس��تند. این خبر برای هیأت رئیسه 
انجم��ن ناگ��وار ب��ود؛ از این جهت که دوگانگی منجر به ایجاد اختالف و 
دودس��تگی بین متخصصان زراعت و اصالح نباتات کش��ور خواهد ش��د. 
برای رفع مشکل 3 نفر از اعضای هیأت رئیسه انجمن از کرج عازم مشهد 
شدند و با وجود ماه مبارک رمضان این سفر را انجام دادند و با مسوالن 
برگزاری کنگره جداگانه در مشهد مذاکره مفصلی به عمل آوردند. حتی 
پیش��نهاد کردند که برای جلوگیری از ایجاد دو دس��تگی و بروز اختالف 
می��ان متخصص��ان زراعت و اصالح نباتات فقط یک کنگره با مش��ارکت 
انجمن زراعت و اصالح نباتات و گروه زراعت و اصالح نباتات مشهد در 
این ش��هر برگزار و از تش��کیل دو کنگره جدا خودداری شود. شوربختانه 
مسئوالن کنگره مشهد این پیشنهاد را هر چند با اصرار زیاد همراه بود، 
نپذیرفتند و همچنان به برگزاری کنگره خود در مشهد پافشاری کردند. 
با شکست مذاکرات هیأت رئیسه انجمن با مسئوالن کنگره مشهد، هیأت 
رئیس��ه انجمن براس��اس ماموریتی که از سوی اعضا داشت، در اردیبهشت 
ماه 1372برای تشکیل نخستین کنگره زراعت و اصالح نباتات در دانشکده 
کشاورزی دانشگاه تهران اقدام کرد. در اندک زمانی پوستر کنگره و فرم های 
شرکت در کنگره تهیه و به دانشکده های کشاورزی و موسسات تحقیقاتی و 
اجرایی وزارت کشاورزی وقت، ارسال شد و اطالع رسانی الزم به عمل آمد. 
ضمنا طی نامه ای به دانشکده ها و موسسات ذکر شده در فوق، شرح ماجرا 

در جلسه مشترک با مشهد نیز به اطالع آنها رسید. 
به هر ترتیب، هیأت رئیس��ه انجمن با پش��تیبانی جناب دکتر عیس��ی 
کالنتری، وزیر محترم وقت وزارت کش��اورزی، کار برگزاری نخس��تین 
کنگره را در دانشکده کشاورزی کرج پیگیری کرد. هیأت رئیسه از 10نفر 
از اس��تادان ایرانی مس��تقر در دانش��گاه های اروپا و آمریکا دعوت کرد تا 
آخری��ن اطالعات مرب��وط در زمینه های مختلف زراعت و اصالح نباتات 
که توس��ط هیأت رئیس��ه تعیین ش��ده و همگی مربوط به مسائل جاری 
زراعت و اصالح نباتات در ایران بود را جمع آوری و در کنگره ارائه کنند. 
خوشبختانه آنها نیز این دعوت را پذیرفته و در کنگره شرکت کردند و 
سخنرانی های جالبی انجام دادند. به این ترتیب نخستین کنگره زراعت 
و اصالح نباتات ایران در دانش��کده کش��اورزی دانشگاه تهران به دستور 
انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران و با پیگیری هیأت رئیسه انجمن با 
شکوه خاصی برگزار شد. ناگفته نماند که کنگره زراعت و اصالح نباتات 
دیگری حدود یک هفته قبل از کنگره کرج در مش��هد نیز برگزار ش��ده 
بود. وزیر وقت کشاورزی که به دقت برگزاری دو کنگره را زیر نظر داشت 
و با اعزام افرادی به هر دو کنگره آنها را مورد ارزیابی قرار داده بود، در 
یک جلس��ه غیر رس��می بیان کرد که »کنگره مشهد از لحاظ پذیرایی و 

کنگره کرج از لحاظ علمی خوب بودند.«
پ��س از برگ��زاری دو کنگ��ره مذکور با پادرمیانی وزی��ر محترم وقت 
کشاورزی و استقبال هیأت رئیسه انجمن، جلساتی بین هیأت رئیسه و 
هیأت علمی زراعت و اصالح نباتات دانش��گاه مش��هد تشکیل و دو طرف 
توافق کردند که از آن به بعد دوگانگی در میان نباشد و در زمان الزم فقط 
یک کنگره تشکیل شود که چنین نیز شد. از آن به بعد کنگره های زراعت 
و اصالح نباتات در دانش��گاه های مختلف کش��ور از جمله دانشگاه تبریز، 
دانش��گاه صنعتی اصفهان، موسس��ه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، 
دانشگاه گیالن، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج و در سایر دانشگاه های 
کشور با شکوه فراوان تشکیل و هر ساله با دعوت از دانشمندان داخلی 

و خارجی دستاوردهای مطلوبی نیز کسب شده است. 
در ادامه برگزاری کنگره و از سال 1393 کنگره به صورت بین المللی 
درآمده و امس��ال دومین کنگ��ره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی 
زراعت و اصالح نباتات با تالش انجمن و همکاری مس��ئوالن و مدیران 

مربوط، در دانشگاه گیالن برگزار می شود. 
انجمن زراعت واصالح نباتات که با حدود 30نفر عضو در سال 1371 
ش��روع به کار کرد امروز دارای بیش از 1000 نفر عضو اس��ت که همه 
فعاالن��ه در برگ��زاری کنگره ه��ا و ارائ��ه مقاله و مطالب علمی و پوس��تر 
هم��ت می کنن��د و در هر کنگره برخی مس��ائل و مش��کالت مربوط به 
تولی��د و پژوهش رش��ته زراعت و اصالح نبات��ات مطرح و در بیانیه های 
پایانی کنگره، راهکارهای پیش��نهادی به مس��ئوالن محترم کش��اورزی 

کشور ارائه می شود. 
در کنگره امسال تعداد بیش از هزار مقاله به کنگره رسیده بود که از 
آنها تعدادی به عنوان مقاالت کلیدی و تعدادی به عنوان مقاالت علمی-

پژوهشی برای سخنرانی انتخاب و بقیه به صورت پوستر ارائه خواهد شد. 
در پایان از تالش و زحمات هیأت رئیسه انجمن زراعت و اصالح نباتات 
ایران و مس��ئوالن برگزاری کنگره امس��ال صمیمانه قدردانی می کنیم. 
همچنین از وزارت جهاد کش��اورزی، دانش��گاه گیالن و سایر موسسات و 

افرادی که حامی برگزاری این کنگره بوده اند نیز سپاسگزاریم. 

ب��ا همت انجم��ن علوم و زراعت و اصالح 
نباتات ایران و دانشگاه گیالن، با حضور افراد 
صاحب نظر بین المللی و داخلی، بزرگ ترین 
نشس��ت علمی کش��اورزی در ح��وزه علوم 
زراع��ت و اص��الح نباتات ایران، در تاریخ 9 
ت��ا 11 ش��هریور ماه س��ال ج��اری در قالب 
دومی��ن کنگره بین الملل��ی و چهاردهمین 
کنگ��ره ملی زراعت و اص��الح نباتات ایران 

در ش��هر رش��ت برگزار خواهد ش��د. 
 از حدود آبان ماه 1394 برنامه ریزی برای 
برگزاری کنگره چهاردهم آغاز شد. در ابتدا 
دانشگاه فردوسی مشهد کاندیدای برگزاری 
این نشست بین المللی شد که بعد به دالیلی 
دانشگاه گیالن به عنوان مجری برگزاری این 
کنگره انتخاب ش��د. آقای مهندس حجتی 
وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان رئیس 
کنگ��ره، آق��ای دکتر بهزاد قره یاضی رئیس 
انجم��ن زراع��ت و اصالح نبات��ات به عنوان 
دبیر علمی و آقای دکتر مس��عود اصفهانی 
عضو هیأت علمی دانش��گاه گیالن به عنوان 
دبیر اجرایی انتخاب شدند. پس از مشخص 
ش��دن تاریخ برگزاری کنگره در شهریورماه 
1395 و اعالم آمادگی دانشگاه گیالن جهت 
برگ��زاری کنگ��ره، کمیته علم��ی کنگره با 
ترکیبی از 80 عضو هیأت علمی برجس��ته 
از دانش��گاهها و مراک��ز تحقیقات��ی کش��ور 
ش��امل 40 نفر در گرایش اصالح نباتات و 
بیوتکنول��وژی و40 نفر در گرایش زراعت و 
در مجموع 48 نفر از دانش��گاه ها و 32 نفر 
از مراکز تحقیقاتی تشکیل شد. در نخستین 
نشس��ت کمیته علمی در تاریخ 16/10/94 
براس��اس اکثری��ت آرا ش��عار »تولید دانش 
بنی��ان محصوالت زراع��ی و بهره وری آب« 
 Knowledge-Based« ترجم��ه  ب��ا 
 Crop Production and Water
Productivity« به عن��وان ش��عار کنگره 
چهاردهم انتخاب گردید. در ادامه نشس��ت 
13 مح��ور به عنوان محورهای اصلی کنگره 
انتخاب شدند: محورهای زراعت: )اکولوژی 
و فیزیول��وژی گیاه��ان زراع��ی(، به نژادی 
گیاه��ان زراعی، زیس��ت فن��اوری گیاهان 
زراع��ی، به��ره وری و کارای��ی مصرف آب، 
تنش ه��ای محیط��ی در گیاه��ان زراع��ی، 
تغییر اقلیم و مدل سازی، نظام های زراعی، 
روش های نوین در تولید محصوالت زراعی، 
علف ه��ای هرز و مدیریت آن ها، حفاظت از 
ذخای��ر ژنتیک��ی و تنوع زیس��تی، زراعت و 
اصالح گیاهان دارویی، گیاهان زراعی جدید 
و فراموش ش��ده، فناوری و مدیریت تولید 
بذر در گیاهان زراعی. بر این اساس فراخوان 
کنگره ارس��ال ش��د تا بیستم تیرماه 1395 
تع��داد 1140 مقاله وصول ش��د. براس��اس 
پرسش��نامه نظ��ر اعض��ای محت��رم کمیته 
علمی در بررس��ی مقاالت اخذ شد و کمیته 
علمی منتخب متش��کل از 20 عضو کمیته 
علمی تش��کیل ش��د. دو جلسه تخصصی با 
کمیته علمی منتخب تشکیل شد. در ادامه 
241 داور متخصص از نقاط مختلف کش��ور 
برای همکاری دعوت ش��دند. متاس��فانه در 
س��ال های اخیر برخی شرکت های انتفاعی 
با مشارکت تعدادی از مراکز دانشگاهی و با 
آرم و لوگوی دانشگاه های معتبر کشور اقدام 
ب��ه فراخ��وان همایش های علمی می کنند و 
هم��ه مقاالت ارائه ش��ده به صرف پرداخت 
هزینه ثبت نام و بدون انجام فرآیند داوری، 
پذیرش شده و در سایت یا کتابچه کنفرانس 
چاپ می گردد. بنابراین الزم اس��ت از سوی 
کنگره ه��ای ریش��ه دار نظی��ر کنگره علوم 
زراع��ت و اص��الح نباتات برخ��ورد متفاوتی 

ص��ورت گی��رد.
بنابرای��ن نظ��ر کمیته علم��ی بر اعمال 
س��خت گیری و افزای��ش کیفی��ت مقاالت 
بود و براین اس��اس هر مقاله حداقل به 5 
داور ارس��ال ش��د و تا حدی سخت گیری 
در پذی��رش مق��االت اعمال گردید و برای 
نخستین بار در تاریخ برگزاری این کنگره 
ب��ا هم��کاری 250 داور از نق��اط مختلف 
کش��ور، 765 مقاله برای بازنگری و 180 
مقال��ه جهت ادغام به نویس��ندگان ارجاع 

داده ش��دند. 
در نهای��ت براس��اس نظ��ر داوران و نظ��ر 
س��رگروه و در نهای��ت نظ��ر دبی��ر علم��ی 
تعداد 973 مقاله به صورت پوس��تر پذیرش 
ش��د، 140 مقاله رد ش��دند و 27 مقاله در 
قالب س��خنرانی انتخاب ش��دند که از این 
تعداد 13 س��خنران خارجی از مراکز معتبر 
بین المللی می باشند که مقاالت کلیدی ارائه 
خواهند داد. در این کنگره معرفی چهارمین 
مرحل��ه انتخاب چهره های ش��اخص زراعت 
و اص��الح نبات��ات ایران ص��ورت می گیرد و 
قدردان��ی ب��ه عم��ل خواهد آم��د. در قالب 
مباح��ث هم اندیش��ی موضوعات روز و مهم 
در ح��وزه زراع��ت و اص��الح نبات��ات مورد 
به وی��ژه در بح��ث خوداتکای��ی گندم، آب و 
تغیی��ر اقلی��م و ذخائ��ر توارث��ی مورد بحث 
و بررس��ی ق��رار می گیرند. امید اس��ت این 
نشست بین المللی، فرصت مناسبی را برای 
تبادل نظر و انتقال یافته های جدید علمی و 
کاربردی بین اندیشمندان و دانش پژوهان، 
دست اندرکاران و مراجع تصمیم ساز ایران 

اس��المی فراهم نماید. 

دکتر بهمن یزدی صمدی
دکتری ژنتیک و اصالح نباتات، چهره ماندگار عرصه علوم کشاورزی سال 80

قاسم محمدی نژاد
قائم مقام دبیر علمی کنگره

گزارش
دومین کنگره بین المللی 

و چهاردهمین کنگره ملی 
زراعت و اصالح نباتات ایران

انجمن زراعت و اصالحات جزو نخستین انجمن هایی است که 
در دهه 70در کشور ایجاد شد و نخبگان بخش اصالح زراعت و 
نباتات شرکت داشتند و به طور مرتب این کنگره دوساالنه تشکیل 
شده است. در هر کنگره اعضای زیادی شرکت می کنند و مقاالت 
متعددی تهیه می شود. در مجموع می توان گفت انجمن زراعت 
و اص��الح نبات��ات یک��ی از انجمن های با کیفیت و دارای عملکرد 
گسترده است و حتی اعضایی در خارج از کشور نیز دارد. اهدف 
متعالی این انجمن در ارتقای بخش کشاورزی و توسعه اقتصاد ملی 
است که در پایان هر همایش، با اعالم بیانیه های کارگشا، این اهداف 
پیگیری می شوند. در کنگره چهاردهم، به دلیل مسائل بحران آب 
و چالش های پیش روی آن در کشور و باتوجه به مسئله بهره وری 
آب، به این موضوع بیش��تر پرداخته می ش��ود. این موضوع بسیار 
ارزنده است و اگر بتوانند به یک جمع بندی درست برسند و سپس 
متخصصان این رشته در راستای افزایش بهره وری آب با مسئوالن، 
محققان، کارشناسان وکشاورزان همکاری کنند، می تواند همایشی 

بسیار پربار و در جهت رفع مشکالت کشور باشد. 

بحران آب نزدیک به فاز فاجعه
شوربختانه ما وارد فاز بحران آب شده ایم و بحران بعدی، فاز 
فاجعه آب خواهد بود اگر به آن درست نپردازیم و راهکارهای 
صحی��ح را انتخ��اب و اجرا نکنیم. در حال حاضر این فرصت را 
داریم که از فاجعه جلوگیری کنیم تا بحران کنونی تبدیل به 
فاجعه نشود. در حال حاضر این بحران قابل حل بوده و می توان 
چاره اندیش��ی کرد اما وقتی مس��ائل اجتماعی به وجودآید و 
نزاع ه��ای داخل��ی دربگی��رد، امنیت و حیات در کش��ور از بین 
می رود. نمونه بارز آن را می توان دو کش��ور س��وریه و عراق را 
نام برد که در غرب کشور ما واقع هستند و تمامی بحران های 
اجتماعی که برای شان ایجاد شده از خشکسالی و کمبود آب 

ناشی شده است. 

فرصت جبران داریم
ب��ه عقی��ده من، ما هنوز فرص��ت داریم که به بحران کنونی 

ب��ه فاجعه تبدیل نش��ود و ب��رای جلوگیری از فاجعه، دولت به 
تنهای��ی نمی توان��د کاری از پیش ببرد و موفق ش��ود. این کار 
تنها دولت نیس��ت و همه باید دس��ت به کار ش��وند. راهکار هم 
وجود دارد و در وهله نخست باید آنچه که باعث بحران شده را 
بازیابی و ترمیم کنیم، برداشت های بی رویه از منابع زیرزمینی 
آب را کاهش دهیم و چاه های غیر مجاز  )که در عهده وزرات 
نیرو اس��ت( در قالب طرحی به نام طرح تعادل بخش��ی منابع 
آب که برنامه ده ساله است، بسته شوند. با ایثن راهکارها باید 
بیالن آب را به تعادل رس��اند. در بخش بعدی، اس��تفاده بهتر 
از آب موجود مهم است. این بخش بر عهده وزارت کشاورزی 
اس��ت و بخش کشاورزی به عنوان بیشترین مصرف کننده باید 

راهکارهای درستی ارائه دهد. 

راهی جز بستن چاه های غیر مجاز نداریم
در زمینه تعادل بخشی منابع آب به دلیل قرار گرفتن دولت 
در برابر مردم، بستن چاه، چاره ساز نیست ولی ما راه دیگری 
نداری��م و بای��د چاه ه��ای غیر مجاز که در س��ی تا چهل س��ال 
اخیر حفر ش��ده اند، تکلیف ش��ان روش��ن شود. حتی چاه های 
مجازی که اجازه برداش��ت دارند نیز اگر بیش از حد ظرفیت 
مجاز برداشت کنند باید متوقف شوند. اینها همه یعنی مقابله 
عوام��ل اجرای��ی ب��ا دولت، بنابراین راهش این اس��ت که خود 
مردم متوجه بشوند به خطری که در آینده نزدیک تهدیدمان 

می کند، با دولت همکاری کنند. خوشبختانه این اتفاق ملی به 
صورت مقدماتی در حال شکل گیری است و عوامل اجتماعی، 
ش��خصیت های تأثیرگذار چه محلی چه ملی، ش��خصیت های 
سیاس��ی و دلس��وزان کش��ور باید آن را توسعه دهند. از سوی 
دیگر کشور، باید فکری برای کسانی که آب غیر قانونی برداشت 
کرده اند، بکند و برای آنها و خانواده های ش��ان چاره اندیش��ی 
کن��د. گرچ��ه از ابت��دا باید جلو آنها گرفته می ش��د اما عده ای 
کوتاهی کرده اند یا برخی با نفوذهایی که داشته اند، سدهای 
زی��ادی ک��ه غیر ضروری بود را اح��داث کرده اند. مقابله با این 

کارها بسیار سخت است. 

افزایش بهره وری به جای رها کردن کشاورزی
ما در بخش افزایش بهره وری ها، ظرفیت های عظیمی داریم. 
در ح��ال حاض��ر از هر متر مکعب آب 1/15 کیلوگرم محصول 
برداشت می کنیم و دو سال قبل این رقم 1/06 بوده است که 
ظرف این دوسال 0/9 درصدافزایش داشته است ولی متوسط 
جهان��ی 1/7 ب��وده و 70درصد، متوس��ط جهانی از ما بیش��تر 
اس��ت. در بس��یاری از کش��ور های پیشرفته این عدد باالتر از 2 
است و این یعنی برای ما چنین ظرفیتی وجود دارد و به جای 
اینکه کشاورزی را رها کنیم، از طریق افزایش بهره وری، آن را 
س��رپا نگه داریم تا به تعادل بخش��ی منابع آب برس��یم. در این 
زمینه نیازمند همفکری، همگامی و اقدام محققان ودانشمندان 
هستیم و باید از راهکار ها و تجربه های کشور های موفق بهره مند 
شویم و با انتقال تکنولوژی این مهم امکانپذیر است. این بخش 
از کار باید بر عهده انجمن های علمی و دانش��گاه ها باش��د. ما 
درخواست این کار را داده ایم ولی دانشگاه ها نباید خود را کنار 
بکش��ند. ش��وربختانه، بعد از انقالب دانشگاه ها بیشتر به سمت 
آموزش رفتند و از مسائل اجرایی فاصله گرفتند. انجمن ها نیز 
باید هدف گذاری و به دستگاه های اجرایی اعالم آمادگی کنند 
و خودشان مرکزی برای آموزش، ترویج و کمک به کشاورزان 

درست تدارک ببینند. 
االن وضعیت ما از زمان جنگ هم بدتر است. با 10 میلیون 
بیکار در کش��ور و بحران آبی مواجهیم که هر دو رو به تزاید 

هستند و باید همه بسیج شوند و با آن مقابله کنند. 

بحران آب نزدیک به فاز فاجعه

انجمن های علمی، مراکز آموزش و ترویج تدارک ببینند

عم��ر دولت ها در کش��ور م��ا به اندازه ای 
نیست که هر وزیری بتواند تمامی مشکالت 
بخش خود را حل کند. در بخش کشاورزی 
ه��م وض��ع به همین گونه اس��ت. به همین 
دلیل از ابتدای دولت یازدهم و س��پس آغاز 
هم��کاری دوباره م��ن به عنوان معاون وزیر 
جهاد کش��اورزی، به مهندس حجتی چند 
پیشنهاد و توصیه داشتم. یکی از توصیه ها 
توجه به تولید گندم و برنامه خودکفایی بود. 
در دولت اصالحات و نخس��تین دوره وزارت 
مهن��دس حجتی برنام��ه خودکفایی گندم 
را اج��را کردی��م که نتای��ج آن به دولت نهم 
هم رس��ید. شوربختانه دولت نهم در برخی 
موارد کم توجهی هایی در بخش کشاورزی 
انجام داد که در اندک زمانی پس از جش��ن 
خودکفای��ی، ب��ا واردات 6 میلی��ون و 800 
هزار تن گندم به بزرگترین واردکننده دنیا 
تبدیل شدیم و این رخداد بسیار بدی برای 

کشور بود.

پیامدهای ناگوار خودکفایی مقطعی 
گندم 

یک��ی دیگ��ر از موارد ک��م توجهی دولت 
پیشین، تکیه بر سطح زیر کشت و بی توجهی 
به تدارکات، تجهیزات و امور فنی و بذری بود. 
مکانیزاسیون هم صاحب نداشت و دسترسی 
کش��اورزان به ارقام جدید، ُکند و نامطلوب 
بود. این عوامل دس��ت به دس��ت هم دادند و 
باعث شدند که نه تنها خودکفایی و عملکرد 
کشاورزی از دست برود بلکه توان نقطه سود 
و سرمایه تولیدکنندگان و بهره برداران نیز رو 
به نابودی برود. همچنین میانگین عملکرد 
گندم از 3800 کیلوگرم در هکتار به کمتر 
از 3 تن رس��ید و توس��عه سطح زیر کشت، 
پیامدهای جانبی دیگری نیز برای کشاورزی 
کش��ور در پی داش��ت. از جمله اینکه تراکم 
کشت گندم به 60 درصد از زمین های کشت 
آبی رسید ) بیشترین میزان باید تا 50 درصد 
باشد( و علف های هرز و بیماری آخوره در 

مزارع بروز کرد. 
در آن س��الی که دول��ت نهم خودکفایی 
گن��دم را اع��الم کرد، س��ن زدگی گندم به 
حدی بود که از میزان مجاز بس��یار باال هم 
عبور کرده و ارزش غذایی الزم را نداشت در 
حالی که س��ن زدگی گندم امسال به کمتر 
از 6 دهم درصد رس��یده و تا 2 درصد مجاز 

اعالم شده است. 

افزایش عملکرد محصوالت زراعی 
همزمان با کاهش سطح

ما در یکی دو سال اخیر، در بخش زراعت 
به ویژه کشت گندم بنا را بر کاهش سطح و 
افزایش عملکرد گذاشته ایم و بر همین اصل، 
حدود 8 درصد از سطح زیر کشت گندم را 
کم کرده ایم و پیش��نهاد ما برای برنامه 10 
سال آینده کاهش سطح زیر کشت گندم تا 
2 میلیون هکتار اس��ت و امیدواریم محقق 
شود. در برنامه چهارم این میزان 2 میلیون 

و 700 هزار هکتار تعیین شده بود. 
م��ورد دیگری که در دس��ت اقدام و اجرا 

داریم، توجه به نکات فنی بذر اس��ت که با 
کمک متخصصان و مسئوالن بخش دولتی 
و خصوص��ی، نظم گرفت��ه و پیش می رود. 
برای نمونه سال گذشته 7 درصد بذر اضافه 
ذخی��ره داش��تیم. ناگفته نمان��د که تمامی 
بذرهای گواهی شده گندم، داخلی بوده و از 
تولیدکنندگان داخل تامین می شود. ما به 
دنبال بذرهای مناس��ب خارجی نیز هستیم 
تا پس از بررس��ی های تحقیقاتی وارد شده 

و مورد استفاده قرار گیرند.

گندم رقیبی برای سایر محصوالت 
زراعی

یکی دیگر از کارهای مهمی که در بخش 
کش��اورزی انج��ام داده ایم، برقراری ارتباط 
میان کارشناس��ان و کش��اورزان بود. تالش 
کردیم کارشناس��ان و متخصصان بخش را 
با مزرعه آش��تی دهیم. همچنین تجهیزات، 
ادوات و ماش��ین آالت کش��اورزی مدرن و 
فن��اوری روز را ب��ه کار گرفتی��م تا جایی که 
اکن��ون هی��چ مزرعه آلوده ب��ه علف هرز در 
مزارع گندم دیم و آبی وجود ندارد و گندم 
اکن��ون رقیبی اس��ت برای ه��ر نوع زراعتی 
ک��ه جایگزین آن ش��ود.  در خالل کارهای 
اجرایی و عملیاتی، نهاد مدنی متش��کل از 
3000 کشاورز نمونه گندم کار را نیز در قالب 
بنیاد ملی توانمند س��ازی گندم ساماندهی 
کردیم تا از تجربه های خبرگان و کشاورزان 
برتر و نمونه بهره ببریم. از آنها خواستیم تا 
با سرکش��ی به مزارع کش��ور کشاورزان را با 
توصیه ها و راهنمایی های شان آگاه کنند. 

ما قدردان تالش های آنها هستیم.

استانداردهای جدید کودی اجباری 
شد

در زمین��ه مص��رف کود هم آم��ار و ارقام 
گویای همه چیز اس��ت؛ در س��ال 92 پس 
از قبول مس��ئولیت ما در بخش کش��اورزی، 
بررسی هایی که انجام دادیم و نمونه هایی 
که گرفتیم، مشخص شد 70 نوع کود موجود 

در بازار داخلی، از نظر عناصر غذایی تقریبا 
صفر بوده اند! یکی از برنامه هایی که در 3 
سال اخیر با کمک قوه قضاییه اجرا کردیم، 
برخورد با تولیدکنندگان متخلف کود بوده 
اس��ت. بر همین اس��اس نمونه گیری ها و 
سنجش کیفیت کودها با دو مکانیزم سرزده 
و داوطلبانه آغاز شد و در پی آن آیین نامه 
ثبت کودی را به تولیدکنندگان ابالغ و آنها 
را مجبور به دریافت گواهی کیفیت کردیم. 
در حال حاضر 4900 برند کود برای ثبت 
گواهی درخواس��ت داده اند که 3700 برند 

موفق به کسب گواهی شده اند و سایر برندها 
هنوز به حد استاندارد نرسیده اند. در نگاهی 
گذرا، می توان تفاوت عملکردها را در دولت 

پیشین و دولت کنونی مقایسه کرد. 
آخری��ن گام��ی ک��ه در بخ��ش زراع��ت 
برداش��ته ایم، تجدید نظر در استانداردهای 
ک��ودی ب��ود. م��ا در ای��ن زمین��ه نی��ز از 
مدیران تش��کل ها همفکری گرفته ایم و با 
مش��ورت آنها که خودشان کشاورز هستند، 
استانداردهای جدید کودی را تدوین کردیم. 
این اس��تانداردها اجباری شده و من تقریبا 
تمامی نتایج آزمایش های کودی را مطالعه 
و بررس��ی می کنم. در یک س��ال اخیر هیچ 
گزارشی مبنی بر اینکه نمونه کودی از نظر  
عنص��ر غذایی صفر یا در حد پایین باش��د، 
ندیدم. با این س��ختگیری ها نه تنها بخش 
کش��اورزی منتفع شده بلکه تولیدکنندگان 
ک��ود نیز توان و امکان صادرات برای ش��ان 
فراهم ش��د و به بازارهای جهانی راه یافتند. 
در زمینه واردات کود نیز دو شاخص کیفیت 
و قیمت مناسب را مورد توجه قرار می دهیم. 
ب��ی تردی��د در همه محص��والت زراعی 
عملکرد مناس��بی داش��ته ایم. در تولید جو، 
شکر که رکورد 97 ساله را شکستیم بدون 
اینکه مس��احتی به س��طح زیر کشت اضافه 
کنیم. در زمینه کش��ت چغندر قند کاهش 

سطح هم داشته ایم. 
به هر روی و با بحران آبی که در کشور با آن 
مواجهیم، در بخش کشاورزی امکان افزایش 

سطح وجود ندارد و تنها در مناطق مرزی که 
آب وجود دارد می توان افزایش سطح کشت 
داش��ت. تمام تمرکز ما بر افزایش عملکرد، 
جابجایی کش��ت، جابجای��ی مجصوالت بر 
مبنای بهره وری آب، جابجایی س��طح زیر 
کش��ت بر اس��اس طول رشد و نوع گیاهان 
و جابجایی روش های کش��ت استوار است. 
حتی برای  گندم و جو نیز توصیه ما کشت 
نشایی است و امسال این نوع کشت در 5 تا 

6 محصول آغاز می شود.
 توصیه دیگر ما با توجه به کمبود منابع 
آب��ی کش��ور، توس��عه گلخانه ه��ا و انتقال 
کش��ت س��بزی و صیفی به گلخانه هاست. 
در ای��ن زمین��ه 3 رویک��رد؛ عملکرد باال در 
تولی��د، کاه��ش مص��رف ان��رژی و رویکرد 
صادرات��ی محص��والت گلخانه ای اس��ت تا 
برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته 
باشد. در زمینه کشت روی زمین هم نسخه 
ما این است که هر محصولی به هر دلیلی در 
گلخانه کشت نشود، تنها با رعایت 3 شرط؛ 
کشت نشایی، آبیاری میکرو و مالچ می تواند 

روی زمین کشت شود. 

آب کم یاب ترین عنصر کشاورزی 
ایران

آب، کمی��اب ترین عنصر کش��اورزی در 
کش��ور مااست بنابراین همه باید با شاخص 
بهره وری آب صحبت کنیم. هیچ کش��اورز، 
مدیر و مس��ئولی نباید بدون بهره وری آب، 
شاخص تولید تعریف کند. خط قرمز شاخص 
های تولید در بخش کشاورزی، آب است و 
این مس��اله خود به خود تعاریف و تکالیف 

جدیدی را ایجاد می کند. 
آخرین شاخصی که در این بخش باید روی 
آن سرمایه گذاری کنیم، پایداری کشاورزی 
اس��ت. کش��اورزی ما دچار فرسایش شده و 
خاک ها تحلیل رفته اند. برای احیای خاک 
و پایداری کشاورزی باید اقدام مجدانه کنیم 
و تنها راه آن اصالح تناوب کشت، کشاورزی 

حفاظتی و افزایش بهره وری است. 

تراریخته به اشتباه وارد دعواهای 
سیاسی شد

نکت��ه آخ��ر اینکه دانش ام��روز ما در حد 
نیازهای کشاورزی برون رفت از چالش ها و 
بحران هایی که در این بخش با آنها مواجهیم، 
نیست. آینده کشور با این دانش و تکنولوژی 
روشن نیست و بیوتکنولوژی یکی از راه هایی 
است که می توان از آن بهره جست و کمک 
گرفت. شوربختانه بیوتکنولوژی یا تراریخته 
در کشور ما به اشتباه وارد دعواهای سیاسی 

شده و این اصال به نفع کشور نیست.
توصیه می کنم صاحبان اندیش��ه مدتی 
س��کوت پیش��ه کنند و به جای بحث های 
عموم��ی، گفت و گوه��ای منطقی و علمی 
دوجانب��ه را در پی��ش گیرند و از آنچه قانون 
تعیی��ن کرده تبعیت کنند تا مش��کل حل 
ش��ود. ه��ر تکنولوژی نقاط ضع��ف و قوتی 
دارد و ای��ن اص��ال ذات تکنولوژی اس��ت. در 
زمینه بیوتکنولوژی و تراریخته، قانون ایمنی 
زیس��تی هم��ه چیز را تعیین ک��رده اما این 
موضوع مهم، بدون دلیل روی آنتن سیاسی 
رفته و مسایل فنی آن فراموش شده است. 

گندم رقیبی سرسخت برای محصوالت زراعی 

 آب، خط قرمز شاخص های تولید
در  بخش کشاورزی است

مهندس عباس کشاورز
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی

چهره تاثیرگذار و برتر زراعت و اصالح نباتات

مهندس محمدحسین شریعتمدار
مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و چهره برتر زراعت و اصالح نباتات

 از کارهای مهمی که در بخش کشاورزی انجام داده ایم، برقراری ارتباط 
میان کارشناسان و کشاورزان بود. تالش کردیم کارشناسان و متخصصان 
بخش را با مزرعه آشتی دهیم. همچنین تجهیزات، ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی مدرن و فناوری روز را به کار گرفتیم تا جایی که اکنون هیچ مزرعه 
آلوده به علف هرز در مزارع گندم دیم و آبی وجود ندارد و گندم اکنون رقیبی 

است برای هر نوع زراعتی که جایگزین آن شود
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انسان »کوچ کننده  جمع آوری کننده«، حدود ده هزار سال 
قبل با استقرار در محلی ثابت کشاورزی و دامپروری را شروع کرد. 
کشاورزی و دامپرورِی این انسان، یعنی انتخاب بذرها، کره ها و 
توله های برتر برای نسل بعد،که به معنی به نژادی گیاه و دام برای 
 Gene( نیاز های انسانی است و بدین صورت بشر بر خزانه ژنی
Pool( گونه های زراعی و دامی تاثیر گذار شد. براساس نیازها و 
خواسته های خود طی زمان ژن هایی را حذف و ژن هایی را تجمیع 
یا اضافه کرد. از طرفی انسان با استقرار در محل خاص و انجام 
کشاورزی و دامپروری دست به تغییر »زیستگاه و محیط زیست« 
خود زد. یعنی محیط خود را مطابق با نیازهای خود و توان های 
خود تغییر داد؛ تغییر زیس��تگاه به طبع باید تغییر زیس��ت را 
هم در پی داش��ته باش��د. یعنی نمی توان زیس��تگاه را تغییر داد 
ولی مانع تغییر زیس��ت ش��د چون در زیستگاه جدید و شرایط 
جدید، موجودات جدید که متناس��ب با آن زیس��تگاه باش��ند و 
البته نیازهای انسان را نیز برطرف نمایند زیست می کنند. بدین 
ص��ورت و از همی��ن زم��ان  تغیی��رات در DNA ی موجودات 
زنده بر اساس خواسته ها و نیازهای انسان شروع شد. این مسیر 
یک طرفه ای بود که با استقرار انسان، توانمندی های انسان و با 
توجه به نیازهای انسانی شروع و به صورتی اجتناب ناپذیر ادامه 
داش��ته و خواهد داش��ت. اکنون بعد از چند هزار س��ال نیازهای 
انس��انی به هیدروکربن ها، کانی ها، آب ها، رودخانه ها، زمین های 
قابل کش��ت، حیات وحش، جنگل ها، ذخایر ژنی و غیره  بس��یار 
بیش��تر ش��ده است.جمعیت انسانی از اول قرن بیستم تا انتهای 
آن 4 برابر ش��ده اس��ت ) از 1/6 میلیارد به 6/1  رسید(. تغییرات 
اقلیمی ناش��ی از تاثیرات انس��ان بر زیستگاه به صورت چندگانه 
اعم از گس��ترش شهرنش��ینی و تخریب جنگل و مرتع تا گرم 
شدن کره زمین بوجود آمده است. هم جنین انسان توانمندی های 
بسیار عظیم و گسترده ای در علوم مختلف از جمله علوم زیستی 
و ملکولی به دست آورده است و می تواند با استفاده از مدل های 
فوق العاده دقیق وضعیت اقلیمی و ش��رایط زیس��تی آینده کره 

زمین را پیش بینی و برنامه ریزی نماید. 

دستاوردهای ژنتیک و به نژادی انسان در قرن حاضر
ح��ال این انس��ان چ��ه راهی را باید انتخ��اب کند؟ و برای 
آینده خود و زیس��ت و زیس��تگاه چه برنامه ریزی باید انجام 
دهد؟ اکنون انسان می تواند با استفاده از روش های ملکولی 
و بسیار دقیق درخت فیلوژنی موجودات را ترسیم نماید، توالی 
وراثت��ی آن ها را مش��خص کند و بیوتکنول��وژی را فوق العاده 
دقیق تر و سریع از اجداد و نیاکان خود انجام دهد. بر اساس 
نیازهای خود به غذا، دارو، حفظ محیط زیس��ت و اس��تفاده از 
مشخصه های مختلف و متفاوت محیط زیست می تواند به خلق 
موجودات و گونه های جدید بپردازد. می تواند با اس��تفاده از 
نانو ذرات به س��اخت و تولید امکانات، ابزار و وس��ایلی بپردازد 
که شاید در چند دهه قبل خیال پردازی نام داشت. می تواند 
دهه های آینده را از لحاظ  نیازهای انسانی، تغییرات اقلیمی 

و امکانات جدید با دقت باالیی پیش بینی کند.
ای��ن انس��ان ب��ا این همه دس��تاورد در ژنتی��ک و به نژادی 
موج��ودات هن��وز هم باید به نژادی را به روش س��نتی انجام 
دهد!؟ مش��کل کجاس��ت و چرا در کش��ور ما با هر دس��تاورد 
جدی��دی مقابل��ه می ش��ود.در  به نژادی س��نتی حتی بعد از 
بیس��ت تالقی برگش��تی قطعه نس��بتا بزرگی )10 س��انتی 
مورگان( یعنی صدها ژن منتقل می شود ولی فریاد »طبیعت 
خواهی و طبیعت گرایی« از هیچ گوش��ه ای از کش��ور شنیده 
نمی شود. پس چرا با انتقال فقط یک ژن این همه غوغاساالری 
می شود؟ نگرش این جماعت از زیست و زیستگاه و روند علوم 
چیست؟ آیا دیگران را ساده اندیش فرض می کنند؟ چه کسی 
دغدغه زیس��ت و زیس��تگاه دارد؟ آنکه دغدغه سالمت و رفاه 
انس��ان را با نگرش به س��امانه های زیستی دارد؟ یا کسی که 
نگرشی واپس گرا به گذشته دارد و آرزوی گذشته ی عاری از 

تکنولوژی، صنعت و ماشین دارد؟ 

روند تکاملی جهان با تولید ریزسازواره ها، گیاهان و 
حیوانات تراریخته

در هر صورت فقط دو راه فرا روی بش��ر وجود دارد. اگر با 
استفاده از علوم جدید زیستی و با استفاده از آنها تولید غذا، 
دارو و حفظ محیط زیس��ت را نخواهد باید با 1/5 میلیارد نفر 

در کره زمین زیست کند و دنیای خود را هرچه »شرقی تر و 
غم انگیزتر« نماید؛ یا اینکه با استفاده از دستاوردهای جدید 
زیستی که یکی از آن ها و شاید مهم ترین آنها استفاده و تولید 
ریزسازواره ها، گیاهان و حیوانات جدید و تراریخته است روند 
تکاملی خود را بهبود بخش��د. البته باید توجه داش��ت »مسیر 

علم برگشت ناپذیر است«.
انسان امروزه این نیاز را به خوبی درک کرده است. سطح زیر 
کشت محصوالت تراریخته طی 16 سال 100 برابر شده است و 
در سال 2015 به 179.7 میلیون هکتار رسیده است. بیشترین 
س��طح زیر کش��ت را آمریکا با بیش از 70 میلیون هکتار دارد و 
در برزیل به 30 میلیون هکتار رس��یده  اس��ت. تعداد کشورهای 
که محصوالت تراریخته را کش��ت می کنند 28 کش��ور است که 
کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی و آفریقایی از آن جمله اند. 
کشورهای موثر بر اقتصاد جهان و موثر بر کشاورزی و تولید غذا 

در جهان در راس این فهرست قرار دارند. 

تراریخته معرفی می کنیم اما حق تولید نداریم!
آمریکا با اختالفی فاحش در راس این کشورها و کشورهایی 
هم چ��ون برزی��ل و هند که رش��د اقتصادی وی��ژه ای دارند و 
توانس��ته اند در م��دت کوتاهی بر اقتص��اد جهان و مخصوصا 
کشاورزی جهان موثر باشند، در این فهرست جایگاه ویژه ای 
دارن��د. حال چگونه اس��ت که ما گوش��ت، مرغ و محصوالت 
کش��اورزی مختلف��ی را از برزی��ل وارد می کنی��م ک��ه یقینا 
تراریخته اند یا با تراریخته تغذیه شده اند ولی خود حق تولید 
آنها را نداریم. آیا غیر از این اس��ت که این  موارد فقط  س��ود 

اقتصادی کالنی را برای عده ای خاص به دنبال دارد.
حال یک س��وال پیش رو قرار دارد؛ اصوال آیا کش��ور ایران 
نیاز به استفاده و کاربرد فناوری های جدید زیستی دارد؟ در 
پاس��خ به این س��وال الزم است آینده جهان و شرایط اقلیمی 

جهان و ایران را مرور کنیم.
پنج نیرو بر جهان و آینده آن تاثیر گذار اس��ت. یکی از این 
نیرو ها تغییر اقلیم است که تاثیرات آن بر آینده کشور ما بسیار 
گسترده و عمیق است. کشور ایران در منطقه خشک و نیمه 
خشک کره زمین در خاورمیانه و در حاشیه »داسه بارور« قرار 
گرفته اس��ت. تا س��ال 2050 مرگ آرام اما دردناک کشاورزی 
در مه��د تول��د خود– یعنی در هالل حاصلخیز یا مهد تمدن 
بش��ریت– فرا خواهد رسید. در آن زمان وابستگی به رودهای 

بزرگ همچون دجله و فرات صد چندان ش��ده، اقلیم بس��یار 
حس��اس تر و ش��کننده تر خواهد بود و حفظ  محیط زیست و 
حذف آلوده-سازها و کنترل آن ها بسیار مشکل تر و واجب تر 

خواهد بود.
در آن زمان شاید عمق فاجعه، حفظ محیط زیست و اقلیم 
از گسترش شهرها و آلوده سازهاست. تخریب محیط-زیست، 
گسترش آلوده سازها، نابودی جنگل ها و مراتع، رشد جمعیت 
و افزایش نیازهای انس��انی را باید به نیازهای آن زمان افزود. 
در آن زمان در س��رزمین خش��ک و گرم که جنگ اصلی هم 
جنگ آب اس��ت چگونه باید کشاورزی کرد و غذای جمعیت 
کش��ور را تامین نمود؟ آیا در آن زمان هم می توان به صورت 
فعلی کش��اورزی نمود و تراریخته را نخواس��ت، می توان فقط 
ارگانیک را خواس��ت، مصرف س��م و کود دلخواه باش��د و با 
کشاورزی غیر علمی به تولید غذا پرداخت!؟ در آن زمان که 
در بخش اعظم مناطق مرکزی کش��ور آب آش��امیدنی برای 
جمعیت انسان غیرقابل تامین یا به سختی قابل تامین است.

محیط زیست و اقلیم به شدت تخریب و نابود شده است.
زیستگاه حساس و فوق العاده شکننده شده است.

آیا باز هم می توان کود و سم به محیط اضافه کرد!؟
آیا باز هم می توان هر نوع محصولی را کشت نمود!؟

آیا باز هم می توان کشاورزی را به سخره گرفت!؟
در آن زمان »مدیریت محیط زیس��ت و زیس��ت« در کشور 
فوق العاده حس��اس، مهم و سرنوشت س��از اس��ت و رمز بقای 
هرکش��وری همین مدیریت اس��ت. در حال حاضر در بحث 
زیس��تگاه، تولید غذا و تغیی��رات اجتناب ناپذیر اقلیم موضوع 
» تی��پ ای��ده آل« تغیی��ر یافته اس��ت و با اس��تفاده از علوم 
بیوتکنول��وژی و تولید تراریخته ها بحث طراحی »محصوالت 
مس��تعد اقلیم« )Climate Ready Crops( مطرح است 
و در هر اقلیم و هر کشور سعی بر این است که با پیش بینی 
وضعی��ت اقلیم در آینده نس��بت به طراح��ی و ایجاد گیاهان 
مقاوم برای آن ش��رایط مثل مقاوم به خش��کی، شوری و غیره 

برنامه ریزی، تحقیقات و اقدام شود.

تحقیقات بیوتکنولوژی و  تراریخته توسط 
پژوهشکده های وزارت جهاد کشاورزی

در کش��ور ما وزارت جهاد کش��اورزی و نیز دانش��کده های 
کش��اورزی مس��ئول و همکار این امر هس��تند. وزارت جهاد 

کش��اورزی از لح��اظ تعداد پرس��نل بع��د از وزارت آموزش و 
پرورش دومین وزارتخانه کشور است. در تمامی امور مربوط 
به زیس��ت و زیس��تگاه، بخش، ساختمان، گروه، پژوهشکده و 
س��اختار س��ازمانی دارد. تقریبا در تمامی دانشگاه های کشور 
دانشکده کشاورزی وجود دارد و بیشترین پرسنل تحقیقاتی 
در زمینه های مختلف کش��اورزی در این دانش��کده ها و مراکز 
تحقیقاتی به کار مشغول هستند. شاید بیشترین هیئت علمی 
دانش��گاهی و وزارتخانه ای و دانش��جویان تحصیالت تکمیلی 
در کش��ور در بخش کش��اورزی باش��ند که بخش اعظمی از 
تحقیق��ات آن ها، تحقیقات ملکولی و بیوتکنولوژیکی و تولید 
تراریخته اس��ت که باید به عرصه تولید وارد بش��ود یعنی در 
پژوهش��کده های وزارت جهاد کش��اورزی و در دانشکده های 
کش��اورزی کشور تحقیقات مختلفی در بیوتکنولوژی، انتقال 
ژن و تولید موجودات تراریخته انجام  ش��ود که نتایج آن باید 

منجر به افزایش ثروت در کشور می شود.
نکته قابل توجهی که به نظر برای اولین بار در جهان شاهد 
آن هس��تیم، »پارادوکس در کشاورزی است«. پارادوکس در 
همه جا ش��نیده می ش��ود حتی در رفتار حیوانات، ولی اینجا 
دراستفاده از علم در گیاه  شاهد آن هستیم. تاوان سنگینی که 
محیط زیست  ما، غذای ما و سالمت ما باید بابت آن بپردازد.

طبق آمار گمرک ایران در 3 ماه اول سال 1395 واردات چند 
قلم از محصوالت کشاورزی به ایران به صورت زیر بوده است.

گندم:553.31 هزارتن
ذرت: 1257.3 هزارتن
 جو: 438.43 هزارتن

چای: 11.6 هزارتن
برنج: 233.32 هزارتن

موز: 136.9هزارتن
دانه های روغنی: 598.36 هزارتن

زمان نهادینه کردن محصوالت تراریخته فرارسیده
به نظر می رس��د که کشاورزی ما برای اینکه بتواند واردات 
عظیم گندم، ذرت، جو، روغن و دیگر محصوالت کش��اورزی 
را ب��ه کش��ور کم کند، باید مق��داری از این هزینه ها را صرف 
دیگر نیازهای کش��ور نماید و بتواند بخش��ی از آلوده س��ازها 
را از محیط زیس��ت حس��اس و بسیار شکننده کشور کم کند 
باید دس��تاوردهای جدید بش��ریت در امور کشاورزی و تولید 

محصوالت س��الم را در سرلوحه کش��اورزی کشور قرار دهد. 
دیگر زمان آن گذش��ته اس��ت که فقط با صادرات نفت، بتوان 
ن��ان در س��فره مردم آورد. در جهان ام��روز باید تولید کرد و 
نیازهای اولیه غذایی را به حداقل رساند.«کش��اورزی و تولید 

محصوالت کشاورزی هویت وجودی کشور ما است« .
شاید زمان آن رسیده باشد که کشاورزی مدرن را در کشور 
نهادینه کرد.شاید زمان آن رسیده باشد که علوم و فنون جدید 

را در تولید غذای کشور به کار گرفت.
ش��اید زمان آن رس��یده باشد که با استفاده از تکنیک های 
مختل��ف بیوتکنول��وژی، تراریخته، کش��ت باف��ت ، کودهای 
زیستی و کشت و کارهای مختلف صنعتی گام های واقعی در 
تولید غذای س��الم در داخل کش��ور برداشت. جنگل را احیا، 
مرات��ع را پ��ر ب��ازده و دامپروری را احیا نمود و با اس��تفاده از 
بیوتکنولوژی و علوم زیس��تِی جدید به کاهش و حذف س��م و 

کود و آلوده سازها از محیط زیست اقدام نمود.
در این کشور با توجه به شرایط اقلیمی و تغییرات اقلیم باید 
کشاورزی را به صورت مدرن انجام داد. برای کشاورزی مدرن، 
شرایط مدرن مانندگسترش کشاورزی در محدوده های تحت 
تنش، اس��تفاده از گیاهان مقاوم به آفات، امراض، خش��کی، 
شوری و با عملکرد باال که کاهش آلوده سازها از محیط زیست 
را در پ��ی دارد، حیوان��ات دارای مقاومت های مختلف که در 
پرورش و تولید آن ها نیازهای مختلف تغذیه ای لحاظ ش��ده 

است، اقدام نمود.
آی��ا گندمی که در حال حاضر در جهان کش��ت می ش��ود 
همان گندم ده هزار س��ال قبل با همان ژن هاس��ت؟ مس��لما 
انس��ان طی ده هزار س��ال گذش��ته ژن هایی را در این گندم 
جمع کرده است که قبال در آن نبوده یا به این میزان و این 
ترکیب نبوده اس��ت. این یعنی تغییر دادن ژنتیکی در زمانی 

طوالنی تر از متدهای فعلی.
در ه��ر ص��ورت ما چه بپذیریم چه نپذیریم انس��ان کنترل 
تغییرات زیس��تگاه و زیس��ت را در دس��ت گرفته اس��ت و در 
جهت بهتر زیس��تن و بیش��تر زیس��تن خود بکار می برد. هر 
ملتی که بهتر، زودتر و بیش��تر از این ابزار اس��تفاده کند حق 
بیشتری برای خود و آینده خود رقم زده است. با درآمد نفت 
نمی ت��وان ب��ه آینده و حتی حال امی��دوار بود.  باید با درآمد 
نفت زیرس��اخت ها را به وجود آورد و به نظر زیرس��اخت های 
بنیادی و اساس��ی برای هر کش��ور منابع تولید و تامین غذا و 
حفظ سالمتی مردم است. باید دو ابزار مهم تولید غذا یعنی 
زیست و زیستگاه را متناسب با رشد جمعیت، نیازهای جامعه 

و تغییرات اقلیم فراهم نمود.
در آینده باید دارو را در گیاه هم تولید کرد.

بای��د گیاه را در محدودیت های محیطی بس��یار بیش��تری 
کشت کرد.

باید آلوده سازها را از محیط زیست حذف کرد. 
باید دامنه زیستگاه را توسعه داد.

باید »گیاه مستعد اقلیم« طراحی و تولید کرد.
باید هزینه های کشت وکار را کاهش داد.

و باید زیستگاه جدید را برای زیست جدید سامان داد.
تا بتوان در مناطق خش��ک و بی آب مرکزی ایران زیس��ت. تا 
کش��اورز زابلی هم بتواند در زابل زیس��تگاه داشته باشد. تا بتوان 
در جای جای این اقلیم زندگی کرد. تا هر روز از تاثیرات مخرب 
آلوده س��ازهای کش��اورزی و صنعتی بر س��المت جامعه کمتر 
بشنویم. تا در آینده ی تاریخ شاید فرزندان ما از چگونگی مصرف 
س��رمایه های فعلی کشور و چگونگی به کارگیری دستاوردهای 
علمی جدید در کشور، ما را والدینی هوشمند و آینده نگر قلمداد 
کنند یا شاید هم قشری و سطحی نگر. همان گونه که ما گذشتگان 

را تحلیل می کنیم. 
آیا ما هنوز هم می خواهیم »تخطئه دیگران« را به تحلیل از 
خود، »من بودن« را به عبور از خود و منافع خود را به منافع جامعه 
ترجیح دهیم. به نظر می رسد کاربرد علوم جدید در کشاورزی ایران 
دستخوش حاشیه هایی شده است که »تولید غذای سالم و کافی«، 
»حفظ محیط زیست«، »توسعه کشاورزی مدرن«، »امنیت غذایی«، 
»کاهش آلوده سازها در محیط« و »سالمت انسان ها« به فراموشی 
سپرده شده اند. باید بدانیم که دستاوردهای علمی بشر قیم و کارگزار 
الزم ندارد. تحت مالکیت و قیمومیت کس��ی نیس��ت و به شخص 
خاصی تعلق ندارد، بلکه مسیر یک طرفه ای است که هیچ محقق، 
صاحب نظر و مسئولی نمی تواند و حق ندارد بر آن ادعای مالکیت و 

اجازه تعیین تکلیف داشته باشد. 

سرکارخانم دکتر معصومه ابتکار
مع��اون محت��رم رئیس جمهور و رئیس محترم 

سازمان حفاظت محیط زیست
با سالم و احترام،  

چنانچه س��رکارعالی اس��تحضار دارید، امروزه 
صورت مسئله غذا برای بشر متمدن عبارت است 
از »تامی��ن غ��ذای س��الم، کافی و با کیفیت برای 
جمعیت روزافزون، بدون صدمه بیشتر به محیط 
زیس��ت، اکوسیس��تم ها و تنوع زیستی در زمینی 
که ظرفیت آن برای پذیرش آلودگی و ناهنجاری 
رو به پایان اس��ت«. نگاهی کوتاه به این صورت 
مس��ئله، ما را به این واقعیت رهنمون می س��ازد 
ک��ه بش��ر در ح��وزه تامین غذا با ی��ک ابرچالش 
مواجه اس��ت. حل چنین صورت مسئله دشواری 
نیازمند اش��راف بر معادالت بسیار پیچیده حاکم 
ب��ر زندگی و مناس��بات جمعیت هف��ت میلیارد 
نف��ری س��اکن در دهک��ده ای به ن��ام »جهان« و 
تنظیم اس��تراتژی های پیشرفته مدیریت تلفیقی 
و توسعه پایدار است. استراتژی هایی که هیچ یک 
از توانمندیها و دستاوردهای دانش بشری اعم از 
سنتی و غیرسنتی، مرسوم و غیرمرسوم، پیشرفته 
و غیرپیشرفته، ارگانیک و غیرارگانیک را مطرود یا 
منسوخ ندانسته و هر یک را به جای خود، در یک 
سیس��تم هماهنگ و یکپارچه با حداکثر بهروری 

مورد استفاده قرار دهند. 
در این اثنا، فناوری مهندس��ی ژنتیک گیاهان 
زراعی، باغی و جنگلی )گیاهان تراریخته( به عنوان 
یکی از پیش��رفته ترین رهآوردهای دانش بشری 
در حوزه کش��اورزی شناخته می شود. قابلیتهایی 
همچ��ون اس��تفاده از ت��وان ذات��ی طبیعت برای 
کنت��رل آفات و بیماری های گیاهی بدون نیاز به 
استفاده از آفت کشهای شیمیایی سنتزی، ازدیاد 
کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح، ارزش 

اف��زوده، کم��ک به حفظ محیط زیس��ت و تنوع 
زیس��تی، و قابلیت تنظی��م و نظارت، محصوالت 
GMO )فرآورده های مهندس��ی ژنتیک ش��ده( 
را با معیارهای موردنظر بش��ر برای حل »چالش 
غذا« همسو نموده است. این فناوری را به جرأت 
می توان تنها فناوری مدرن بشر دانست که دانش 
ایمنی را همزاد با خود داشته است و هیچ گامی 
از پیش��رفت را بدون بررس��ی جنبه های ایمنی و 
کیفیت برتر، محیط زیس��ت و تنوع زیس��تی بر 
نداشته است. مهندسی ژنتیک روز دنیا، مهندسی 
ژنتیک مبتنی بر اس��تانداردهای ایمنی زیس��تی 
اس��ت. این فناوری کلی��ه چالش های پیش روی 
خ��ود را از طری��ق تغیی��ر و تح��ول در روش های 
فن��ی ی��ا از طریق پذی��رش دس��تورالعمل های 
س��خت گیرانه نظارتی پشت س��ر گذاشته است. 
به این دلیل اس��ت که دولت ها و س��رمایه گزاران 
حوزه کشاورزی در سراسر جهان، فناوری گیاهان 
تراریخته را به عنوان یک فناوری پیشرو و توانمند 
در راس��تای غلبه بر چالش های پیش روی بش��ر 
در حوزه س��المت و امنیت غذا، مورد توجه قرار 
داده اند. کش��ت گیاهان تراریخته توس��ط بیش از 
18 میلی��ون کش��اورز در بی��ش از 180 میلیون 
هکت��ار از حاصل خیزتری��ن اراض��ی زراعی در 28 
کشور از پنج قاره جهان، کسب مجوز مصرف 71 
محص��ول تراریخت��ه در اتحادیه اروپایی و مصرف 
این محصوالت در قریب به 200 کشور جهان را 
می توان نمود بارز این توجه و اس��تقبال دانس��ت. 
کش��ورهایی که در بین آنها از پیش��رفته ترین تا 
عقب مانده ترین کشورها و کشاورزانی که در بین 
آنه��ا از ثروتمندترین تا فقیرترین کش��اورزان را 
می ت��وان دی��د. این فناوری از قابلیتهای بس��یار 
زی��ادی ب��رای کمک به افزای��ش امنیت غذایی و 
بنیه اقتصادی در کش��ورهای پیش��روی در حال 

توسعه از جمله ایران برخوردار است. در سال های 
اخیر ش��اهد هستیم که کشورهایی نظیر برزیل، 
آرژانتین، هند و پاکستان سهم بسیار ویژه ای برای 
فناوری تولید محصوالت تراریخته در برنامه های 
توس��عه کش��اورزی خود در زمان ح��ال و آینده 

قائل شده اند. 
مهندسی ژنتیک گیاهی در ایران پس از طلوع و 
خیزشی تحسین برانگیز در سال های گذشته که با 
تولید و رهاسازی نخستین محصول تراریخته ایرانی 
در مدت زمانی کوتاه همراه بود، یک دوره نس��بتا 
طوالنی سکون تاثربرانگیز ناشی از تغییر سالیق و 
رویکردهای مدیریتی را س��پری نمود. با این حال، 
محققان پرتالش مهندسی ژنتیک کشور در دوران 
کم توجهی و بی توجهی نیز از رس��الت خود مبنی 
ب��ر توس��عه فناوری بوم��ی و ملی تولید محصوالت 
تراریخته دست بر نداشتند و با استفاده از امکانات 
و فرصتهای حداقلی، افتخارات حداکثری آفریدند. 

اگر چند س��ال قبل، برنج تراریخته تنها محصول 
تراریخته ملی برای مبارزه با سونامی مصرف سموم 
کش��اورزی در کش��ور بود، اکنون پنبه و چغندرقند 
تراریخت��ه ایران��ی نیز آماده خدمت به کش��اورزی 
مملکت بوده و چند محصول فاخر دیگر نیز در راهند. 
اکنون در سایه سیاست های مدبرانه دستاندرکاران 
دلسوز دولت تدبیر و امید از شخص ریاست محترم 
جمه��وری ت��ا وزیر و معاون��ان محترم وزارت جهاد 
کش��اورزی، س��ازمان غذا و دارو، مراکز تحقیقاتی، 
دانشگاه ها، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، 
س��تاد توس��عه زیست فناوری، انجمن های علمی و 
خانه کش��اورز، فناوری گیاه��ان تراریخته می رود 
که دورانی از ش��کوفایی مجدد را در کش��ور تجربه 
نماید. ش��اخص ترین ش��اهد این مدعی را می توان 
پیام رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی 
به نشست »مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته 
در خدمت محیط زیست، امنیت غذایی و سالمت 

انس��ان« دانس��ت که فرمودند: »امروز اس��تفاده از 
فناوری های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک نه تنها 
یک ضرورت بلکه انتخابی هوشمندانه و آگاهانه برای 
حل معضالت غذایی و بهداشتی و محیط زیستی 
کش��ور محسوب می شوند که غفلت در دستیابی و 
اس��تفاده از این فناوری ها به یقین می تواند موجب 
شماتت ما توسط نسل آینده شود«. اکنون، با توجه 
ب��ه مواهب فراوانی که این فن��آوری می تواند برای 
کش��ور به ارمغان آورد، همه امیدواریم که منحنی 
توسعه مهندسی ژنتیک در ایران به اصطالح اهالی 
ریاضیات »سینوسی« نباشد و این خیزش دوباره با 

توسعه ای روزافزون و پایدار همراه گردد. 
با این حال، شنیده ها و دیده ها حاکی از آن 
اس��ت که هنوز هم در س��طوح مختلف سازمان 
مه��م و تاثیرگ��ذار حفاظت محیط زیس��ت که 
س��رکارعالی هدای��ت آن را ب��ر عه��ده داری��د، 
تردیده��ای جدی نس��بت ب��ه موضوع تثبیت و 
توسعه فناوری بومی گیاهان تراریخته در کشور 
وجود دارد. نکته قابل تامل در این موضوع آن 
است که در تمام این سال ها هیچ گونه مجالی 
برای ایجاد تعامل سازنده بین سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و جامعه مهندسی ژنتیک کشور 
ایجاد نش��ده اس��ت تا زمینه س��از رفع ابهامات 
باش��د. ای��ن وضعی��ت، فضایی اس��تراتژیک را 
ب��رای ع��ده ای معلوم الحال، مهیا نموده اس��ت 
ت��ا ب��ا فرافکن��ی، انتقال اطالع��ات غیرعلمی و 
غیرواقعی، و سوء استفاده از عناوین ارزشمندی 
همچ��ون کش��اورزی ارگانی��ک )ب��ا احترام به 
متولی��ان و دس��تاندرکاران واقعی کش��اورزی 
ارگانی��ک در کش��ور( ب��ه مهندس��ی دی��دگاه 
مدیران تاثیرگذار پرداخته و نگرش��ی منفی را 
نس��بت به موضوع گیاهان تراریخته در س��طوح 
مختلف سازمان حفاظت محیط زیست نهادینه 

نماین��د. البت��ه خود حضرتعال��ی نیز با انتصاب 
یک��ی از سرش��ناس ترین و فناوری هراس ترین 
مدیران مخالف دولت به عنوان مش��اور خود در 
ای��ن زمینه، به تش��دید وخام��ت اوضاع کمک 

نموده اید. 
ل��ذا در راس��تای عمل ب��ه تعهدی که همه ما در 
قبال ساختن ایرانی آباد برای ملتی مسلمان و آزاد 
داریم و این تعهد چیزی جز عمل به سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در رابطه 
با اصل 44 قانون اساسی، توسعه علم و فناوری، و 
اقتصاد مقاومتی نیست، از سرکارعالی تقاضا داریم 
تا با پذیرش دعوت جامعه علمی کشور در راستای 
رفع نیازهای محیط زیست و تنوع زیستی، و حق 
برخورداری ملت از امنیت غذایی و غذای پاک و سالم 
با نمایندگان جامعه مهندسی ژنتیک گیاهی کشور 
از س��تاد توسعه زیست فناوری، سازمان تحقیقات، 
آم��وزش و ترویج کش��اورزی، مرج��ع ملی ایمنی 
زیستی، مراکز تحقیقات ملی، دانشگاههای مادر و 
انجمن ه��ای ملی همدلی نم��وده و اجازه ندهید تا 
برچسب فناوری هراسی و ممانعت از توسعه علمی 
کش��ور، سوابق درخشان س��رکارعالی را مخدوش 
نماید. امید است که در سایه تعامل مستقیم و سازنده 
س��ازمان محترم محیط زیست و جامعه مهندسی 
ژنتی��ک گیاه��ی، برگی زرین ب��ه دفتر »همدلی و 
همزبانی« پیوست شود و سازمان حفاظت محیط 
زیست با درایت و مدیریت سرکارعالی در کنار سایر 
سازمان ها و نهادهای متولی، همکار توسعه و تثبیت 
 GMO فناوری بومی گیاهان تراریخته و محصوالت
در کش��ور در س��ایه قانون ملی ایمنی زیستی ایران 

باشد. 
 با آرزوی توفیق الهی

 جمع��ی از متخصص��ان ژنتیک، بیوتکنولوژی، 
کشاورزی و محیط زیست

جهان آینده و پارادوکس کشاورزی ما 
در استفاده از علوم جدید

در نامه 306 تن از دانشمندان و فرهیختگان به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شد:

تعامل سازنده بین سازمان حفاظت از محیط زیست و جامعه مهندسی ژنتیک ضروری است

دکتر منصور امیدی
استاد دانشگاه تهران
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پنب��ه تراریخته مقاوم به آفات پروانه ای به پنبه هایی اطالق 
می شود که با استفاده از روش های نوین مهندسی ژنتیک یک 
ژن به نام cry1A  یا cry1C به آن منتقل ش��ده اس��ت. این 
ژن ها قادر به تولید پروتئینی هس��تند به همین نام که قادرند 
حش��رات آفت را قبل از ایراد هر نوع خسارتی از بین ببرند. در 
حال حاضر زراعت و تولید پنبه از آفت مهمی به نام کرم غوزه 
پنب��ه رنج می برد. برای کنترل ای��ن آفت در ایران بین 4 تا 9 
ب��ار )گاهی تا 14 بار ( سمپاش��ی صورت می گیرد که نه تنها 
هزینه گزافی بر کش��اورز و اقتصاد ملی تحمیل می کند بلکه 
موجب آلودگی محیط زیست، مرگ و میر حیوانات غیر هدف و 

مسمومیت و حتی مرگ و میر انسان نیز می شود.
در سال های قبل، پنبه »طالی سفید« نامیده می شد. زیرا با 
حدود 350 هزار هکتار سطح زیرکشت، ایران قادر به صادرات 
پنبه بوده و س��هم مهمی در تأمین ارز کش��ور داشت. در سال 
های اول دهه 1350 آفتی به نام کرم سرخ پنبه در استان های 
سیستان و بلوچس��تان طغیان کرد. رژیم وقت به جای تالش 
ب��رای کنترل این آفت خطرناک در س��ال 1353 مقررات منع 
کش��ت پنبه در این اس��تان ها را عمال ک��رد. در نتیجه عامل 
اصلی رونق اقتصادی منطقه یعنی کش��ت پنبه وکارخانه پنبه 
پاک کنی موجود در ایرانش��هر از گردونه اقتصادی خارج شد و 
کش��اورزان و کارگران بیکار شده و برای ارتزاق خود و خانواده 
خود ناگزیر از روی آوردن به تجارت غیر قانونی و س��ایر روش 
های غیرمولد ش��دند. در نتیجه سطح زیر کشت پنبه در سال 
ه��ای اخیر به زیر 90 هزار هکت��ار کاهش پیدا کرده و موجب 

شده است تا :

1(. ایران مجبور باشد سالیانه 60 هزار تن پنبه وارد کند که 
اخیراً نوع تراریخته آن را از پاکستان وارد می کند.

2(. مصرف سموم ش��یمیایی در اراضی کشت پنبه افزایش 
چشمگیری داشته باشد.

3(. میانگین عملکرد کش��ور به زحم��ت به دو تن در هکتار 
برسد.

4(. منطقه مکران همچنان دچار بحران تولید و اشتغال باشد.
ب��ا این توضیح و در صورت تولید پنبه تراریخته در ایران که 
کاماًل آماده ارائه به بازار بوده و در حال حاضر در سطح محدود 
آزمای��ش مزرعه ای )حدود 10 هکتار ( تولید می ش��ود نتایج 

زیر متصور است:
1(. چون این نوع پنبه نسبت به کرم سرخ پنبه و کرم غوزه 
پنبه مقاوم اس��ت هم می تواند در منطقه مکران کشت شود و 

هم در سایر جاهای کشور.
2(. توسعه کشت پنبه در منطقه مکران موجب ایجاد شغل 
هم برای کارخانه پنبه پاک کنی و روغن کشی و تولید کنجاله 
برای دام خواهد ش��د و هم بازار کار برای کشاورزان ایجاد می 

کند.
3(. عملکرد پنبه تراریخته ای در حال حاضر درخواست تولید 
آن در ایران وجود دارد بیش از 4 تن در هکتار )حداقل دو برابر 

پنبه  های غیر تراریخته متداول( است.
4(. مصرف سم حشره کش به سمت صفر سیر خواهد کرد.

5(.بخشی از واردات روغن نباتی و کنجاله دام کاهش خواهد 
یافت و پنبه می تواند محیط زیست سالم تری به ارمغان آورد 
و در مدت 3 س��ال به خود کفایی قطعی رس��یده و پس از آن 

حتی صادر شود.
6(. توس��عه سطح زیر کشت پنبه موجب قرار گرفتن آن در 
تناوب با گندم شده موجب کاهش آفات و بیماری های گندم و 

افزایش تولید گندم نیز می شود.
در حال حاضر بیش از 68 در صد کل مس��احت زیر کش��ت 
پنبه جهان اختصاص به کشت همین نوع پنبه تراریخته دارد. 
کشور هندوس��تان با 13 میلیون هکتار سطح زیر کشت پنبه 
تراریخته و پاکستان با 2/9میلیون هکتار پنبه تراریخته در جوار 
ایران تقریباً تمام مساحت زیر کشت پنبه خود را به کشت پنبه 
تراریخته اختصاص داده و از فواید زیست محیطی و اقتصادی 

آن بهره می برند. 
گفتنی است؛ اخیراً سازمان حفظ نباتات مجوز واردات پنبه از 

پاکستان را صادر کرده است تماماً  تراریخته است.

گیاه��ان تراریخته فق��ط برای 
تولید غذای س��الم مورد اس��تفاده 
ق��رار نم��ی گیرند، بلک��ه امروزه از 
گیاهان تراریخته به عنوان کارخانه 
های تولید داروهای نوترکیبی مانند 
آلبومین، اینترفرون، واکس��ن ها و 
آنتی بادی ها نیز استفاده می شود. 
تولید ویتامین ها مانند ویتامین آ و 
مواد معدنی مانند آهن و روی نیز در 
این دسته قرار گرفته موجب بهبود 

کیفیت و سایر فواید بهداشتی و پزشکی می شوند. برای مثال 
ارتباط یکی از این تولیدات با اقتصاد مقاومتی)به شرط تولید 
داخل( تشریح می شود.  آلبومین مهمترین پروتیئن مورد 
اس��تفاده بدن اس��ت که مصرف زیادی در پزشکی دارد و در 
جنگ ها و خونریزی ها آتش س��وزی ها و س��وانح طبیعی 
مصرف آن به ش��دت باال می رود. در حال حاضر آلبومین 
مورد نیاز کش��ور از طریق جمع آوری خون و جداس��ازی 
پالسمای خون و ارسال آن به اروپا و خرید آلبومین مستخرج 
از پالس��ما از اروپاییان تامین می ش��ود. این روش عالوه بر 
تهدیدهای جدی که در نتیجه باقی ماندن س��ایر پروتئین 
های )ناخالص( در آلبومین متصوراست در شرایط تحریم یا 
تکانه  های بین المللی و حتی مشکالت تبادل مالی به ویژه 

در شرایط دفاعی یا سوانح طبیعی می 
تواند فلج کننده باشد.

اخیراً این امکان به وجود آمده که از 
طریق تراریخت��ه کردن، آلبومین را در 
سلول های مخمر یا در دانه برنج تولید 
کرد. این روش دارای مزایای بسیاری به 
ش��رح زیر است: 1(.آلبومین تولید شده 
در دانه برنج نیازمند جمع  آوری خون 
و جداسازی پالسما و ارسال آن به خارج 
نیست و می تواند در داخل کشور تولید 
ش��ود. 2(. آلبومین تولید ش��ده با خلوص 99/9999 درصد 
ب��وده  و ناخالصی آن منش��اء گیاه��ی دارد و به هیچ عنوان 
موجب انتقال بیماری هایی مانند ایدز )که در آلبومین متداول 
متحمل است( نمی شود. 3(.افزایش ظرفیت تولید آلبومین 
به روش تراریخته ساده است، کافی است مساحت زیرکشت 
برنج تراریخته تولید کننده آلبومین  اضافه شود و نیازمند 
ساخت کارخانه و کارگاه جدیدی نیست. 4(.موجب تقویت 
دانش بنیانی، درون زادی و برون  نگری می شود و کشور را 
از جنبه  این داروی حیاتی بی نیاز می کند. 5(.دانش فنی 
کام��ل ای��ن کار در کش��ور وج��ود دارد و در صورت امر مقام 
معظم رهبری و رفع هجمه  های رسانه  ای اخیر در مدت 

دو سال قابل انجام است.

آقای دکتر در مورد کنگره و تاثیر گذاری 
آن کمی توضیح دهید. 

امس��ال چهاردهمین کنگره عل��وم زراعت و 
اص��الح نباتات را می کنیم. ب��ه خاطر دارم در 
سال 1385 نهمین کنگره علوم زراعت و اصالح 
نباتات را در پردیس ورامین دانشگاه تهران  در 
حال��ی برگزار کردیم که جریان ناکارآمیدی در 
مدیریت بخش کشاورزی بر سرکار آمده بود. در 
این کنگره مقاله ای با عنوان»زراعت مولکولی« 
ارایه کردم و در سخنرانی خود روزهای تاریکی 
را ب��رای بخش کش��اورزی کش��ور پیش بینی 
کردم که پاس��خ آن بر اهل فضل روش��ن است. 
چنین س��خنانی اگر از س��وی یک فرد عامی و 
غیرمتخص��ص و غیر دانش��گاهی عنوان ش��ود، 
چندان انتظاری نمی رود تا توجه مدیران را به 
خ��ود جلب کند ولی اگ��ر در یک کنگره بزرگ 
علمی گفته ش��ود، باید مدیریت به این مسایل 
توجه کند و از اش��تباهات گذش��ته پرهیز کند. 
متاسفانه روش مدیریت وقت بخش کشاورزی، 
ح��ذف و اهانت و خش��ونت و برخورد با مراجع 
علمی و متخصصان فرهیخته بخش کش��اورزی 
ب��ود. نتیجه اینکه ادعای واهی و پوچ وزیر وقت 
کشاورزی، محمدرضا اسکندری، که اعالم کرده 
ب��ود در عرض یک س��ال در زمینه تولید جو و 
س��ه س��ال در تولید برنج خودکفا خواهیم شد، 
در انتهای دوران وزارتش، نه تنها خودکفایی به 
دست آمده در گندم را نابود کرد بلکه در شکر 
و گندم و بس��یاری محصوالت دیگر وابس��تگی 

شدیدی برای کشور به وجود آورد. 
دکتر قره یاضی دارید خاطره تعریف می 

کنید؟!
گذش��ته چراغ راه آینده است! بیان خاطرات 
گذش��ته نه برای یادآوری روزهای تلخ و سخت 
اس��ت بلکه با این انگی��زه آنها را تکرار می کنم 
تا نخس��ت، وظیفه پژوهشگران را یادآوری کنم 
که در مورد مهم ترین مسایل روز بخش اطالع 
کافی و ش��جاعت و ش��هامت بیان آنها را داشته 
باشند و با انصاف و مروت و دقت علمی مسائل 
را نق��د کنند و دوم اینک��ه دولت ها نیز وظیفه 
دارند به هش��دارهای جامعه علم��ی با احترام، 
س��عه صدر و دقت گوش فرادهند و در تصمیم 

هایشان به کار بندند. 
آیـا امروز بـه عنوان منتقـد علمی همه 

چیز را در اوج کمال می بینید؟
ب��ی تردید امروز نیز کاس��تی هایی در بخش 
کشاورزی، منابع طبیعی و به ویژه محیط زیست 
وجود دارد اما آنچه مهم است اینکه ارتباط میان 
جامعه پژوهش��ی و مدیران اجرایی کشور برقرار 
اس��ت. دست کم در بخش کش��اورزی و منابع 
طبیعی این ارتباط محس��وس و ملموس است. 
گرچه در حوزه محیط زیس��ت همچنان شاهد 
قه��ر و قطع ارتباط میان و بلکه تقابل ریاس��ت 
این سازمان، خانم ابتکار با جامعه بزرگ علمی 
کشور هس��تیم اما در بخش کشاورزی اینگونه 
نیست و جامعه علمی کشور و بخش اجرایی در 

تعامل نزدیک در حال همکاری هستند. 
آقای دکتر شما خیلی به جامعه علمی کشور 
می بالید، نتیجه این همه تحقیقات چیس��ت؟ 
پژوه��ش و تحقیقات در بخش کش��اورزی و به 
ویژه زراعت و اصالح نباتات بسیار فاخر و در خور 
تحسین است. بگذارید خاطره دیگری را برایتان 
تعریف کنم.  اخی��را مالقاتی با رییس فرانهوفر 
آلمان داش��ته ایم، این مجموعه مانند س��ازمان 
تحقیق��ات، آموزش و ترویج )تات( کش��اورزی 
خودمان مجموعه پژوهش های کاربردی اس��ت 
که در سراسر آلمان پخش است و فرقش با تات 
در این است که تات فقط در حوزه کشاورزی و 
منابع طبیعی اس��ت اما فرانهوفر در همه رشته 
ها تحقی��ق می کند. رئیس فرانهوفر در ابتدای 

مذاک��رات با بی حوصلگی و کم 
رغبتی مای��ل به همکاری با ما 
بود. آلم��ان در تولید علم رتبه 
4 جهان��ی را دارد و ای��ران در 
جایگاه 15 و 16 قرار گرفتهاما 
بیان رش��د علمی زی��اد ما هم 
موج��ب تحری��ک عالقه وی به 
تعام��ل نش��د. احس��اس کردم 
که بای��د آنها را وادار کنم تا به 
ملت بزرگ ایران و دانشمندان 
س��رافراز آن تکری��م کنند و بر 
همین اس��اس به دستاوردهای 
کش��ور  زراع��ت  متخصصی��ن 
تمس��ک کردم و ب��ه آنها گفتم 
که در س��ال 2011 رتبه آلمان 
در تولی��د علم )تع��داد مقاالت 
 )ISI( علم��ی نمایه ش��ده در
در رش��ته زراع��ت 8 ب��وده و 
جای��گاه ایران باالت��ر از آنها در 
پله 5 جهان بوده است.  رییس 
فرانهوف��ر آلم��ان، از آن پس با 
نهای��ت احترام بح��ث را ادامه 
داد و با کمال تعجب پرس��ید؛ 
»آی��ا تحقیقات و پژوهش های 

علم��ی را خودتان انجام می دهید یا س��فارش 
می دهید؟ در فضای تحریم ها چگونه توانستید 
ای��ن پژوهش ها را انجام دهید؟« این پرس��ش 
ه��ا حاک��ی از تکریم و احترامی ب��ود که آلمان 
ها برای بخش علمی زراعت و کش��اورزی ایران 

قایل شدند.
تحقیقات کش��اورزی در ایران سابقه ای بیش 
و پی��ش از تاس��یس دانش��گاه ته��ران دارد. ما 
دانش��مندان و نخبگان برجس��ته ای را در این 
حوزه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داریم. 
نتیج��ه این همه پژوه��ش و برخورداری از این 
نیروی عظیم انس��انی و س��اختار کهن و ریشه 
دار تحقیقات کشاورزی و همدلی و همداستانی 
بخ��ش اجرا در کش��اورزی با بخ��ش تحقیقات 
همی��ن دو قلم را عرض کنم که در حالی که با 
این همه رانتی که ما برای بخش صنعت فراهم 
کرده ایم )برای مث��ال تعرفه واردات خودرو( و 
رشد این بخش در سال های گذشته 94 منفی 
بوده )منفی 0.3 درصد برای س��ال 1394( ولی 
رش��د بخش کشاورزی همواره مثبت بوده )5.7 
درصد برای س��ال 1394(. اما با وجود س��همی 
ک��ه کاورزی در تولی��د ناخالص داخلی ایفا می 
کن��د و کمتری��ن تاثی��ر را از تکان��ه های بین 
المللی می گیرد، بازهم ما سرمایه گذاری را به 
جای تحقیقات کش��اورزی یا اصوال خود بخش 
کش��اورزی انجام دهیم به سمت امور صنعتی و 

فرهنگی متمایل می کنیم! 
ب��ه نظر من نکته بس��یار ب��ا ارزش و افتخار 
آفرینی که در این زمینه باید مبنای عمل سایر 
بخ��ش ها قرار گی��رد، همراهی و هماهنگی دو 
مجموعه بزرگ دانش��گاهی و مراکز پژوهش��ی 
وزارت جهاد کشاورزی است که تجلی آن را در 
انجم��ن علوم زراعت و اص��الح نباتات می توان 
مشاهده کرد. در این انجمن با اینکه رای گیری 
برای دانشگاهیان و پژوهشگران جهاد کشاورزی 
به طور جداگانه انجام نمی ش��ود و س��همیه ای 
برای دو مجموع��ه در نظر نمی گیریم، معموال 
مس��ئولیت هیات مدی��ره انجمن علوم زراعت و 
اص��الح نبات��ات در دوره های متوالی به صورت 
مساوی در اختیار هر دو گروه مجموعه عزیزان 
می گیرد. این تقس��یم ه��ا ناخودآگاه و طبیعی 
بوده و حتی در احراز مسئولیت ریاست انجمن 
نیز متجلی اس��ت. چنانچه دوره گذشته ریاست 
انجم��ن بر عهده دکتر س��یادت، رییس محترم 
فعلی دانش��گاه کش��اورزی رامین اه��واز بود و 
اکنون بر عهده اینجانب گذاش��ته شده است که 
در پژوهش��کده بیوتکنولوژی کشاورزی خدمت 
می کنم. این همدلی نتیجه ش��یرین رتبه برتر 

و باالت��ر علمی ایران را ب��رای بخش زراعت در 
جهان به ارمغان آورده است.

ایران کش��ور کم آبی است و با بحران کمبود 
منابع آبی مواجه اس��ت و برای آن اگر تدبیری 
نش��ود، به جنگ داخلی و خونریزی های محلی 
و ملی منجر می ش��ود. اگر چه با صراحت می 
گویم؛ بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ای��ران ک��ه در خارج، بر مبن��ای مخیالت خود 
کمبود  آب در ایران مدعی شده اند تا 20 سال 
دیگر ایرانی بر نقش��ه جه��ان نخواهد بود، باید 
ای��ن آرزو را در کن��ار آرزوی براندازی و تزلزل 
در نظ��ام، با خود به گور ببرن��د و هرگز چنین 
روزی را نخواهند دید. ایران دارای ریش��ه های 
تمدن و فرهنگی غنی اس��ت که تعالیم اس��الم 
را در درون خ��ود پرورانده اس��ت و با مجموعه 
ش��رایطی که داریم هرگز به بن بس��ت نخواهد 
رسید. البته نباید بی توجهی و بی تدبیری شود 
و فکر کنیم این مشکالت خود به خود حل می 
ش��وند. همان گونه که نیاکان ما هزاران س��ال 
پیش آستین ها را باال زدند و زمانی که فناوری 
در سدسازی و آبیاری تحت فشار وجود نداشت، 
ده ه��ا ه��زار کیلومتر در دل کوی��ر قنات حفر 
کردند و کانال های آبیاری ساختند و در خشک 
ترین مناطق کش��ور کش��اورزی را رونق دادند، 
امروز پژوهشگران ما با بهره گیری از روش های 
مختلف مانند استفاده از ذخایر فکری، معنوی، 
تاریخی و فرهنگی از یک سو و توانمندی های 
علمی و فناوری های روز از سوی دیگر، به این 

معضل خواهند پرداخت. 
در این مس��یر همه بای��د کمربندها را محکم 
ببندی��م و از ص��ادرات مج��ازی آب بپرهیزیم. 
کش��ت های بیهوده را رها کنیم و مزیت نسبی 
را درکنار افزایش تولید محصوالت اس��تراتژیک 
در نظر بگیریم. در جایی که صالح آبی کش��ور 
ایجاب می کند، واردات آب مجازی را در دستور 
کار ق��رار دهی��م و اصل را بر تولید و تدبیر ملی 
بگذاریم. اس��تفاده از روش های مدرن آبیاری، 
تولید بیش��تر با آب کمتر، توسعه کشت گلخانه 
ای و سیس��تم های زراعی با آبیاری تحت فشار 
از جمل��ه راه های افزای��ش بهره وری و کاهش 
مص��رف منابع آبی اس��ت. همچنین روش های 
دیگر، کاهش ضایعات پس از برداشت محصول، 
استفاده از فناوری های نوین، تولید ارقام زراعی 
متحمل به خش��کی و کم آبیاری اس��ت. مورد 
آخر منطبق با موض��وع اصلی تخصصی کنگره 
چهارده��م زراعت و اصالح نباتات اس��ت که با 
اصالح نباتات و روش های موجود از مهندس��ی 
ژنتیک ی��ا محصوالت تراریخته ق��ادر خواهیم 
ب��ود گیاهانی با به��ره وری باالتر از آب با تولید 

محصول بیشتر داشته باشیم. 
از س��وی دیگر با روش های جدید در زراعت 
مانند کش��اورزی حفاظتی، شخم کمتر یا عدم 
نیاز به ش��خم، مکانیزاسیون و مبارزه با آفات و 
بیم��اری ها به روش ه��ای جدید قادر خواهیم 
ب��ود ک��ه در مص��رف آب باز ه��م صرفه جویی 
بیش��تری کنیم و در نتیجه منابع آبی بیشتری 
را در اختیار محیط زیست قرار دهیم و مملکت 

آبادتری را به نسل های آینده تحویل دهیم. 
آقای دکتر این جنگ رسانه ای که اخیرا 
در مـورد ارگانیک یـا تراریخته راه افتاده 
چیسـت و چـرا انجمن شـما در ایـن باره 

سکوت کرده؟
انجم��ن هرگز در این باره س��کوت نکرده و 
اتفاقا منش��اء اثر و مرج��ع مراجعات مدیران 
فرهیخت��ه دولت��ی و مردم��ی اس��ت. یکی از 
موضوع��ات مه��م روز همین ب��ی توجهی به 
این اصل اس��ت که دانش��مندان به هیچ یک 
از فن��اوری ها »نه« نم��ی گویند. جنگ های 
زرگری، دعواهای ساختگی، به جان انداختن 
ه��ای هدفمند و هوش��مند، طرفداری از این 
رش��ته یا آن رشته، این دسته از فناوری ها و 
یا آن آن دس��ته از فناوری ها و تقابل س��نت 
ب��ا مدرنیته در انجمن زراعت و اصالح نباتات 
جایی ن��دارد. انجم��ن جای��گاه فرهیختگانی 
اس��ت که ب��ر زراعت و اصالح نباتات کش��ور 
تاثیرگذارن��د. افتخ��ار داری��م که امروز س��ه 
چهره ش��اخص و اثرگ��ذار، اس��تادان عزیزم 
جن��اب مهندس عباس کش��اورز، جناب دکتر 
ابوالقاس��م محمدی و جناب دکتر عبدالمجید 
رضای��ی را ب��ه جامعه علمی کش��ور معرفی و 
از آنه��ا ب��ه عنوان الگویی ب��رای جوانان عزیز 
تقدی��ر کنیم. این عزیزان به عنوان کش��اورز، 
اکولوژیست، طرفداران محیط زیست و اصالح 
گران نباتات و متخصصان کشاورزی ارگانیک 
و ژنتی��ک هس��تند که در کن��ار هم هیچ یک 
دیگ��ری را نفی نم��ی کنند. عدم نفی یکدیگر 
مفهوم��ش تغییر تعریف کش��اورزی ارگانیک، 

حفاظتی یا مهندس��ی ژنتیک نیس��ت. 
گرچه زمان برای تغییر تعاریف نیز فرا رسیده و 
در دنیا مکاتبی ایجاد شده که مباحث ارگانوترانس 
ژنتیکس را )به مفهوم آشتی تراریخته و ارگانیک 
در تعری��ف( به میان می آورند و تالش می کنند 
محصوالت تراریخته را در زمره ارگانیک قرار دهند 
یا در کشاورزی ارگانیک از بذور با کیفیت ترایخته 
هم استفاده کنند، اما در بحث امروز ما این موضوع 

مد نظر نیست. 
عرض��م این اس��ت ک��ه ارگانی��ک را در عین 
ممنوعیتی که برای اس��تفاده از گیاهان اصالح 

ب��ا  دارد؛  تراریخت��ه  و  ش��ده 
مهندس��ی ژنتیک و محصوالت 
تراریخته و کشاورزی مبتنی بر 
استفاده از س��موم شیمیایی و 
نهاده های شیمایی و کشاورزی 
اکولوژیک و استفاده از کودها و 
سموم زیس��تی با حفظ هویت 
شان زیر یک سقف جمع کنیم. 
هی��چ کدام را نف��ی نکنیم و از 
هرکدام در جای خود اس��تفاده 

کنیم.  
اگرچه از جنبه سببی گیالنی 
و رش��تی هس��تم، اما خودم را 
زاده شبستر می دانم و فخر من 
شیخ محمود شبستری صاحب 
گلشن راز است که می فرماید: 
جهان چون چش��م و خط و 

خال و ابروست
که هر چیزی به جای خویش 

نیکوست
چه مغایرتی دارد در نقطه ای 
از کشور که خاک حاصلخیزی 
دارد و مش��کل آب و آف��ات و 
بیماری نداریم و امکان کش��ت 
ارگانی��ک وج��ود دارد، از آن حمایت کنیم و از 
راه صادرات این محصوالت به ش��رط نظارت بر 
س��المتی آنها  ارزآوری بیش��تری برای کش��ور 
فراه��م کنیم و مصرف کنندگان داخلی هم در 
صورت تمایل و توان از آن اس��تفاده کنند ولی 
در گوش��ه ای دیگ��ر از کش��ور پهناورمان برای 
تولید محصول بیش��تر و بهتر، با رعایت اصول و 
ضوابط فنی و علمی از س��موم دفع آفات نباتی 
با کیفیت اس��تفاده کنیم؟ چه مغایرتی دارد که 
در جای دیگری از کشور از محصوالت تراریخته 
بهره مند ش��ویم تا از سموم کمتری استفاده و 
محیط زیست سالم تری را به ارمغان بیاوریم؟

آقـای دکتـر داسـتان ایـن خودکفایی 
دوباره در تولید گندم چیست؟ 

داس��تانم ای��ن اس��ت که ما پس از گذش��ت 
11 س��ال امس��ال بار دیگر بی نی��از از واردات 
گندم ش��ده ایم. من بس��یار عالقه مندم که از 
واژه»خودکفایی« اس��تفاده کنم اما واقعیت این 
اس��ت که نه در سال 83 از این عنوان استفاده 
کردم و نه اکنون از آن اس��تفاده می کنم. قطع 
واردات ولو به مدت یک س��ال خود دس��تاورد 
ارزش��مندی است که هم بخش اجرا باید به آن 
فخ��ر کنند و هم بخش پژوهش و هم مجموعه 
دول��ت و مل��ت و رهبری نظام. ام��ا به دو دلیل 
نمیتوانم این قطع واردات را با خودکفایی یکی 
تلق��ی کنم. برای نیل ب��ه خودکفایی در درجه 
اول باید پایداری تولید  تضمین ش��ده باش��د. 
دوم اینک��ه مدیری��ت ناکارآمد نتواند آن را یک 

ساله نابود کند! 
در همی��ن ماج��رای خودکفای��ی )ب��ه قول 
دوس��تان( در گن��دم، مدیری��ت نق��ش بارزی 
حتی بیش از پژوهش داش��ته اس��ت. در س��ال 
1384 کش��وری که در گندم خودکفا شده بود 
را به آقای اس��کندری تحویل داده و در س��ال 
92 کش��وری را با حدود 7 میلیون تن واردات 
گن��دم تحوی��ل گرفتیم. امروز هم��ان مدیریت 
سال 1383دوباره مدیریت را در دست گرفته و 
کش��ور را به قطع واردات)خودکفایی( در گندم 
رس��انده است. پس این تجربه کمی نیست؛ این 
فرصت طالیی و تاریخی کم به دست تحلیلگران 
و دانشمندان می افتد و باید روی آن بسیار کار 
کنی��م و حتی قوه قضاییه وارد ش��ود و آمن را 
مبن��ای محاکمه قاصری��ن و مقصرین قرار دهد 
ک��ه هنوز هم که هنوز اس��ت طلبکار این ملت 
و مردمن��د!  ای��ن واقعه تاریخی می تواند  برای 
تحلیلگران به عنوان یک آزمایش��گاه محسوب 
ش��ود که چگونه مدیریت می تواند باعث تعالی 

یا تباهی حوزه ای شود. 

موضوع دیگر که نمی توانم از واژه خودکفایی 
اس��تفاده کنم، این اس��ت که خودکفایی به هر 
قیمتی را نمی خواهیم. نه اینکه اینگونه باش��د، 
ام��ا ب��ه صورت کل��ی مایل نیس��تیم به قیمت 
وابس��ته تر ش��دن در س��ایر محصوالت، برهم 
خوردن تناوب زراعی و کاهش س��فره های آب 
زیرزمینی در گندم خودکفا ش��ویم اما در سایر 
محصوالت واردکننده باشیم. تمایلی نداریم که 
تن��اوب محصول بهم بخ��ورد و آفات در مزارع 
طغی��ان کند. همزمان با افزایش تولید گندم به 
فکر حمایت از س��ایر محصوالت و تناوب کشت 
هم باید باشیم. صد البته باید مراقب سطح آب 
س��فره های زیرزمینی نیز باشیم و اگر پایداری 
در تولید گندم را به مدت 5 س��ال یا یک دهه 
شاهد باشیم آنگاه می توانیم با آسودگی و فراغ 
بال بگوییم خودکفا شده ایم و جشن و پایکوبی 

راه بیندازیم.
آقای دکتر حرف دیگری هم دارید؟

پژوهشگر که در حرف کم نمی آورد )خنده(! 
من روزهای خوشی را برای شرکت کنندگان در 
دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره 
علوم زراعت و اصالح نباتات کش��ور در رش��ت 
آرزو می کنم. امید آن دارم که در س��ایه تعامل 
و ش��ریک گزینی علمی که بستر آن در کنگره 
های علمی فراهم می شود، برکاتی نصیب ملت 

و کشور عزیز ایران شود.
یک��ی از ویژگی ه��ای کنگره های اخیر علوم 
زراعت و اصالح نباتات، تالش برای بین المللی 
کردن آن و شناس��اندن جای��گاه علمی ایرانیان 
به جهانیان و اس��تفاده از آخرین دستاوردهای 
علمی برتر خارجی اس��ت. اگ��ر چه با مجموعه 
ش��رایط بی��ن المللی که در دول��ت قبل ایجاد 
ش��د و به دلیل بدعهدی های طرف های برجام 
هنوز فضای مناس��ب برای توسعه فعالیت ها و 
همکاری های بین المللی باز نشده و شوربختانه 
امری��کای بدعهد غیر قابل اعتماد، حتی پس از 
برج��ام نی��ز محدودی��ت جدیدی ب��رای ورود 
خارجیان به ایران را وضع کرده اس��ت )به گونه 
ای که در صورت س��فر اتب��اع خارجی به ایران 
اخ��ذ ویزا از امریکا برای ش��ان مش��کل خواهد 
ش��د و ای��ن موضوع بر حجم و گس��تره حضور 
دانشمندان جهانی در کنگره اثرگذار بوده است( 
ام��ا چنانچه مالحظه می کنید، در چند کنگره 
اخیر برجس��ته ترین متخصصان دنیا و برندگان 
جایزه جهانی غذا و دانشمندان برجسته دیگری 
به ایران آمده اند و با هر زحمتی که بود فضایی 
فراه��م آوردیم که عالق��ه مندان علوم زراعت و 
اص��الح نباتات در جهان این کنگره را در تقویم 
خ��ود ثبت کنن��د و حضور در آن را از دس��ت 

ندهند.
جا دارد از تالش همکارانم جناب دکتر بابک 
ناخدا که در بخش بین الملل همکاری داش��ته 
و تالش های زیادی کرده اند قدردانی و تش��کر 
کن��م. از دکتر محمدی نژاد، به عنوان مس��ئول 
علم��ی کنگ��ره و اعضای محت��رم هیات مدیره 
انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات که هر یک 
به س��هم خود در برگزاری کنگره سهیم بودند، 
سپاس��گزاری کنم. از مسئوالن دانشگاه گیالن 
به ویژه ریاس��ت محت��رم آن دکتر احمد رضی 
و معاون پژوهش��ی دانش��گاه جناب دکتر سید 
ضیا الدین میرحس��ینی و همچنین دبیر علمی 
کنگره جناب دکتر مس��عود اصفهانی تقدیر می 
کنم. از چهره ه��ای صمیمی خانم ها مهندس 
ولیای��ی و مهندس قاس��می ک��ه در دبیرخانه 
انجم��ن و مهندس مهدیه مجدی که مس��ئول 
تهیه ویزای میهمانان خارجی هستند هم تشکر 
و قدردانی می کنم. همچنین از تمامی کس��انی 
که در تامین هزینه های کنگره س��هم داش��ته 
اند به ویژه ش��رکت کنن��دگان عزیز این کنگره 
تقدیر و تش��کر می کنم. امیدوارم در آینده ای 
ن��ه چندان دور ش��اهد موفقیت بیش��تر بخش 

کشاورزی باشیم.

بر اساس سیاست های موکد اقتصاد مقاومتی؛

پنبه تراریخته، رونق کشاورزی را به مکران باز می گرداند
تولید داروهای نوترکیب در گیاهان تراریخته نمونه عینی اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی

تکنولوژی تولید داخلی آلبومین در دانه های 
برنج فراهم است

دکتر بهزاد قره یاضی، رییس انجمن عوم زراعت و اصالح نباتات ایران:

برترین رتبه علمی در کشور مربوط به علوم زراعت و اصالح نباتات است
مولود غالمی
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مهندس عباس کشاورزی
متولد 1325 در کرج، متاهل و دارای 3 فرزند.

اس��تادیار بازنشس��ته س��ازمان تحقیق��ات، 
آموزش و ترویج کشاورزی

تحصیالت دانشگاهی
کارشناس��ی )1349(: آبی��اری و آبادان��ی، 

دانشکده کشاورزی کرج.
کارشناسی ارشد )1354(: آبیاری و آبادانی، 

دانشکده کشاورزی کرج.
تشویق ها، جوایز، عضویت ها:

عضو شورایعالی آب کشور- ریاست جمهوری 
مرک��ز تحقیق��ات بی��ن المللی  ICARDA مناطق خش��ک عضو هیئت امناء 

ایکاردا )1378-84(
عض��و کمیت��ه راهب��ردی برنام��ه جهانی آب - مرکز تحقیق��ات بین المللی آب 

)1381-85( IWMI
)1373-76( ASAE عضو انجمن مهندسین آمریکا

)1376( AAAE عضو انجمن مهندسین آسیا
عضو کمیته راهبردی طرح سازگاری با اقلیم - سازمان مدیریت و برنامه ریزی

عضو شورای فنی وسیاست گذاری آب و خاک - وزارت کشاورزی )1375-79(
عضو کمیسیون کشاورزی شورای پژوهش های علمی - )1377-80(

عضو کمیسیون آب شورای پژوهش های علمی - شورای پژوهش های علمی
عضو شورای مرکزی دانشگاه علمی- کاربردی )1374-79(

عضو هیئت امناء آموزشکده کشاورزی کرج )1379-81(
عضو کمیته برنامه ریزی آب و کش��اورزی و تحقیق و نواوری برنامه های اول 
ودوم و سوم توسعه در کمیته های مختلف - وزارت کشاورزی و وزارت علوم
عضو هیئت امناءموسسه  پژوهش و برنامه ریزی – وزارت کشاورزی و وزارت علوم

عضو هیئت داوران جشنواره خوارزمی - سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی
عضو گروه آموزشی تکنولوژی کشاورزی - وزارت علوم و آموزش عالی

عضو ستاد سیاست گذاری و هماهنگی تحقیقات کشاورزی- وزارت کشاورزی
عضویت در کمیسیون شورای اقتصاد- سازمان مدیریت و برنامه ریزی

عضو کمیته سیاست گذاری آموزش وزارت کشاورزی )1379-78(
تحقیقات:

ارائه 26 گزارش پژوهشی ملی و بین المللی شامل:
گزارش ملی تحقیقات بخش آب کشور در سال 1372
گزارش ملی تحقیقات بخش آب کشور در سال 1376

گزارش امنیت غذایی- 1392
گزارش وضع موجود آب و کشاورزی- 1392

گزارش آمایش سرزمین، آب و توسعه پایدار کشاورزی-1382
استراتژی توسعه کشاورزی در سال 2010 )انگلیسی(-1378

سیاس��تها، نهاده��ا و اقتص��اد منابع آب و مدیری��ت حوضه رودخانه کرخه ایران 
)انگلیسی( - 1382

کشاورزی ایران، نگاه راهبردی از منظر بخش خصوصی  - 1392
دالیل عدم تحقق یا آسیب شناسی طرح«بررسی امکان افزایش عملکرد و تولید 

گندم آبی و دیم« - 1392
انتشارات:

انتشار 14 مقاله علمی در مجالت داخلی و خارجی
انتشار 56 مقاله علمی در همایش های داخلی و در همایش های خارجی 

تالیف و تصنیف 31 جلد کتاب

دکتر سید ابوالقاسم محمدی
سال تولد: 1345 

محل تولد:  شهرستان شوط- ماکو
تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان:  

شهرستان شوط- ماکو
تحصیالت دانشگاهی 

لیس��انس زراعت و اص��الح نباتات با رتبه 
اول از دانشگاه تبریز در سال 1369

کارشناسی ارشد اصالح نباتات با رتبه اول 
از دانشگاه تبریز در سال 1372

نفر اول امتحان اعزام به خارج
دکتری ژنتیک با گرایش اصلی اصالح نباتات و گرایشهای فرعی »بیولوژی 
سلولی و بیوتکنولوژی« و »ژنتیک آماری« از انستیتو تحقیقات کشاورزی 

هند در سال 1380
فرصت مطالعاتی 9 ماهه در دانشگاه کالیفرنیا دیویس، امریکا، 1393-1394

سابقه استخدامی و آموزشی
مربی، دانشگاه تبریز، 1372 تا 1376

استادیار، دانشگاه تبریز، 1380 تا 1384
دانشیار، دانشگاه تبریز، 1384 تا 1387

استاد، دانشگاه تبریز، 1387 تا حال
مرتبه علمی فعلی: استاد پایه 30  گروه به نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده 

کشاورزی، دانشگاه تبریز
عضو ناپیوس��ته گروه بیوتکنولوژی پزش��کی، دانشکده علوم نوین پزشکی، 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالیفرنیا

تدریس دروس طرح آزمایشهاي کشاورزي 1 و 2 در مقطع کارشناسي
تدریس دروس  ژنتیک کمي، مباحث نوین در اصالح نباتات و بیوتکنولوژی 

مقدماتی در مقطع کارشناسي ارشد
تدری��س دروس ژنتی��ک مولکول��ی پیش��رفته، ژنومیک آم��اری و ژنتیک 

بیومتری در مقطع دکتري
س��ابقه تدریس در دوره دکتری در دانش��گاهای تهران، صنعتی اصفهان و 

فردوسی مشهد
 فعالیت هاي اجرائي علمی

معاونت گروه زراعت و اصالح نباتات، 1380-1386 
مدیر گروه زراعت و اصالح نباتات، 1387-1389

مدیر قطب علمی اصالح نباتات مولکولی 1381-1384
مدیر قطب علمی اصالح مولکولی غالت، 1395-1384

عضو هیات تحریریه مجالت علمي و پژوهشي
عضو هیات مدیره انجمن زراعت و اصالح نباتات، 4 دوره

فعالیت هاي پژوهشي
اجرا 21 طرح تحقیقاتی دانشگاهی، ملی و بینالمللی

راهنمایی 50 پایاننامه کارشناسی ارشد
راهنمایی 32 رساله دکتری

ISI چاپ 111 مقاله در مجالت
چاپ 44 مقاله در مجالت داخلی

ارایه 110 مقاله در کنگرههای داخلی و بینالمللی
تالیف و ترجمه به ترتیب 1 و 4 کتاب 

پژوهشگر نمونه دانشگاه تبریز در سال 1386

متول��د 27 م��رداد 1328 در نجف آب��اد، متأهل و 
داراي 4 فرزند.

اس��تادباز نشس��ته گروه زراعت و اصالح نباتات، 
دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان 

تحصیالت دانشگاهي
کارشناس��ي)1352(: تولید فرآورده هاي گیاهي، 

دانشگاه جندی شاپور اهواز؛
 کارشناس��ي ارش��د)1354( و دکت��را )1356(: 
اصالح نباتات )ژنتیک بیومتری( دانش��گاه ایالتي 

آیوا، آمریکا.
سوابق تدریس

کارشناس��ي: گیاه شناس��ي، زراعت، ژنتیک، اصالح نباتات، آمار و 
احتماالت، طرح آزمایش هاي کشاورزي؛

 کارشناس��ي ارش��د: ژنتیک کمي، اصالح نباتات تکمیلي، مباحث 
نوین دراصالح نباتات، روش هاي پیشرفته آماري، بیومتري، روش 

تحقیق، تجزیه و تحلیل آماري چند متغیره. زبان تخصصي؛
دکترا: ژنتیک بیومتري، طرح آزمایش هاي کش��اورزي تکمیلي، 
اصالح مقاومت به تنش هاي غیرزیستی، اصالح کیفیت محصوالت 

زراعي. 
تشویق ها، جوایز و عضویت ها

دانشجوي رتبه اول دانشکده کشاورزي اهواز)1352(؛ 
بورس تحصیلي آمریکا )1352 تا 1356(؛

عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ایران )از سال 1369(؛ 
پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان )1368(؛ 
جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران )1377(؛

جایزه کتاب برگزیده دانشگاه تهران )1377(؛
دبی��ر علم��ي چهارمین کنگره عل��وم زراعت واصالح نباتات ایران 

)1375(؛
عضو کمیته تخصصي شوراي عالي برنامه ریزي؛

عضو انجمن علوم زراعت واصالح نباتات ایران )از سال 1371(؛
عضو هیئت تحریریه مجالت تحقیقات کش��اورزي ایران، علوم و 
صنایع کش��اورزي، بیابان، علمي کش��اورزي و پژوهش هاي علوم 
زراعي ایران؛  عضو کمیس��یون کش��اورزي ش��وراي پژوهش هاي 

علمي کشور )1376(؛ 
عضو شوراي ارزیابي طرح هاي تحقیقاتي وزارت کشاورزي؛ 

پژوهشگر نمونه دانشگاه )1379(؛ 
عضو گروه واژه گزیني فرهنگستان زبان و ادب جمهوري اسالمي 

ایران )از سال1380(؛ 
استاد نمونه کشوري )1380(؛ 

جایزه کتاب سال جمهوري اسالمي ایران)1382(
تحقیقات

اس��تاد راهنم��اي 120 پایان نام��ه کارشناس��ي ارش��د زراعت و 
کارشناسي ارشد اصالح نباتات؛ 

استاد  مشاور 150 پایان نامه کارشناسي ارشد زراعت و کارشناسي 
ارشد اصالح نباتات؛

استاد راهنماي 10 پایان نامه دکتراي اصالح نباتات؛ 
استاد مشاور 10 پایان نامه دکتراي اصالح نباتات؛ 

تعداد زیادی از دانش آموختگان تحت راهنمایی 
ایشان امروزه از محققین و اساتید ممتاز و صاحب 
نظر کشوری می باشند که در دانشگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی کشور مشغول فعالیت می باشند.
اجراي طرح هاي تحقیقاتي 

ارزیاب��ي ارق��ام گندم براي مقاومت به خش��کي 
بررسي خصوصیات ژنتیکي ریشه گندم؛

ارزیاب��ي ژنتیک��ي ایزوالین ه��اي گن��دم از نظر 
شاخص هاي رشد ؛

ارزیاب��ي س��ینگل کراس ه��ا و ت��اپ کراس هاي 
سورگوم دانه اي ؛ 

مطالع��ه رابط��ه بین زیر واحدهاي گلوتنین با وزن مولکولي باال با 
خواص کیفي گندم؛

مطالعات زراعي و ژنتیکي براي بهبود ارزش نانوائي گندم )طرح 
ملي(؛

تعیین معیارهاي ارزیابي کیفت آرد براي نان هاي مسطح )طرح ملي(.
جم��ع آوري، ارزیاب��ي، اصالح و بررس��ي عوامل موثر بر تولید بذر 

ارقام پیاز )طرح ملي(؛ 
ارزیابي ژنتیکي درصد پروتئین دانه در تالقي هاي بین  گونه اي یوالف؛ 
بررسي جنبه هاي مختلف تولید یوالف به عنوان گیاه زراعي جدید 

در اصفهان)طرح استاني(؛ 
انتشارات

الف: کتاب 
به نژادي یونجه )ترجمه،1361(، مرکز نشر دانشگاهي؛ 

مفاهیم آمار و احتماالت،نشر مشهد؛ 
زراع��ت س��یب زمیني )ترجمه، همکار دکتر س��لطاني، 1375(، 

انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد؛ 
طرح هاي آماري در پژوهش هاي کشاورزي)همکاران دکتر یزدي 

صمدي و دکتر ولي زاده،1379(، انتشارات دانشگاه تهران؛ 
کاربردي)هم��کار دکت��ر  تحلی��ل رگرس��یون  ب��ر  مقدم��ه اي 

سلطاني،1377(، مرکز نشر دانشگاه صنعتي اصفهان؛ 
فرهن��گ اصطالح��ات کش��اورزي و مناب��ع طبیع��ي؛ زراع��ت و 
اص��الح نبات��ات )هم��کاران دکتر یزدي صم��دي، دکترکوچکي، 
دکترمظاهري، دکتر ولي زاده، دکتر وجداني،1377(، انتش��ارات 

فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ایران؛
 واژه نام��ه ژنتی��ک و اصالح نباتات)همکار دکت��ر ارزاني،1378( 

انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد؛
 آم��ار و احتم��االت: کارب��رد در کش��اورزي )هم��کار دکت��ر 

میبدي،1384(، جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان؛
اص��الح گیاه��ان زراعي :صفات فیزیولوژیک��ي )ترجمه،همکاران 
دکتر محمدي، دکتر مقدم، دکتر قاسمي، دکتر سلطاني،1384(. 

انتشارات پریور.
ب: مقاله در مجالت و همایش ها

ارائه دو مقاله کلیدي در کنگره هاي علوم زراعت و اصالح نباتات،
 انتشار 120 مقاله علمي در مجالت داخلي، 40 مقاله در مجالت 

خارجي
 70 مقاله در همایش هاي داخلي و  30 مقاله در همایش هاي خارجي

چهره های تأثیرگذار چهاردهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نباتات
دکتر عبدالمجید رضایی

دکتر بهمن یزدي صمدي
فوق لیس��انس زراعت 1340- دانش��کده کشاورزي دانش��گاه تهران؛ فوق لیسانس اگرونومي 1343- 
دانشگاه کالیفرنیا، دیویس؛ دکتر )Ph.D( ژنتیک و اصالح نباتات 1346 دانشگاه کالیفرنیا، فوق دکتري 
1347- دانش��گاه کالیفرنیا، فرصت مطالعاتي اول 54-1353-دانش��گاه ایلینوي، فرصت مطالعاتي دوم 
75-1374- دانشگاه تنسي) آمریکا(. اس��تادیار دانشگاه تهران-1347، دانشیار-1352، استاد- 1363، 
تدریس 10 درس مختلف، اجراي 14 طرح تحققات ) 8 طرح ملي و 6 منطقه اي( راهنمائي 25 رس��اله 

دکتري و 50 پایان نامه کارشناسي ارشد
آثار علمي: 90 مقاله علمي- پژوهش��ي فارس��ي و 35 مقاله علمي – پژوهش��ي بین المللي، تالیف 6 
کتاب درس��ي در زمینه اصالح نباتات، ژنتیک آمار، طرح هاي آماري و فرهنگ کش��اورزي و ترجمه دو 
کتاب در زمینه زراعت و ژنتیک مولکولي، ش��رکت در 40 مجمع علمي بین المللي و 95 مجمع علمي 
داخلي با ارایه مقاله عضویت در انجمن زراعت و اصالح نباتات، ژنتیک، بیوتکنولوژي در ایران و انجمن 

اگرونومي و علوم زراعي آمریکا

دکتر علیرضا کوچکي
دارای مدرک دکترا از دانش��گاه ولز انگلستان، دارای مرتبه استادی پایه 33 دانشگاه فردوسی مشهد، 
از س��ال 1386 عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران و به مدت 15 سال عضو وابسته 
فرهنگس��تان جمهوری اس��المی ایران، اس��تاد نمونه در س��طح کشور در س��ال 1370، کتاب برگزیده 
دانش��گاه های کش��ور در س��ال 1373، پژوهش��گر برگزیده ملی توسط خانه کش��اورز در سال 1378، 
پژوهش��گر برگزیده در س��طح استان در سال 1386، پژوهش��گر ممتاز در سطح کشور در سال 1388، 
پیشکس��وت علمی برگزیده استان در س��ال 1388. دارای 169 مقاله علمی پژوهشی درمجالت داخلی، 

42 مقاله علمی در مجالت خارجی، 14 عنوان کتاب تالیف و تدوین و 59 عنوان کتاب ترجمه شده.

دکتر عظیم اکبري
 عضو هیأت علمي بازنشسته موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و دانش آموخته کارشناسي 

ارشد رشته کشاورزي عمومي سال 1343 دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران
خدمات برجس��ته تحقیقاتي ایشان؛ معرفي 26 رقم اصالح شده گندم که بخش عمده آنها نتیجه کار 
گروهي و مش��ارک همکاران بخش غالت و مراکز تحقیقات کش��اورزي، تعیین ضابطه در معرفي ارقام 
جدید گندم بر اس��اس نتایج تحقیات اقلیمي بجاي تحقیقات منطقه اي با تقس��یم بندي کش��ور به 4 
حوزه وسیع آب و هوائي ) گرم جنوب، گرم مرطوب ساحل خزر، معتدل و سرد(، تغییر متد گزینش در 
نسلهاي در حال تفکیک گندم از شجره به بالک تغییر یافته با توجه به کارآئي بیشتر و هزینه کمتر در 
مراحل اجرا، پایه گذاري بررسي و تعیین تیپ رشد ارقام و الینهاي گندم، جداسازي آزمایشات مقایسه 
عملکرد الینهاي زمستانه و بینابین گندم از الینهاي با تیپ رشد بهاره همراه با تعیین میزان بذر بر پایه 

شمارش بذر در واحد سطح به جاي وزن در واحد سطح.

دکتر عیسي کالنتري
لیس��انس دانشکده ارومیه در رشته زراعت اصالح نباتات س��ال 1354 . فوق لیسانس سال 1357 از 
دانش��گاه نبراسکا امریکا در رش��ته فیزیولوژي زراعي ،  دکترا از دانشگاه آیوا ،  ایمز در سال 1360 رشته 

فیزیولوژي ،  بیوشیمي زراعي 
ایشان پس از مراجعت از آمریکا از سال 1361 تا کنون عهده دار وظایف زیر بوده اند:

سال 1361 سرپرست سازمان ترویج در وزارت کشاورزي ، سال هاي 1362 – 1367 رییس موسسه 
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ، سال هاي 1362-1364 رییس سازمان تحقیقات کشاورزي و منابع 
طبیعي ، س��ال هاي 1364- 1367 مدیرعامل و رییس هیات مدیره کش��ت و صنعت و دامپروري مغان 
، س��ال هاي 1363 – 1368 سرپرس��ت رشته هاي زراعت و باغباني دانشگاه تربیت مدرس ، سال هاي 
1367-1379 وزیر کش��اورزي ، س��ال هاي 1369-1375 رییس شوراي جهاني غذا )W.F.C( وابسته 
به س��ازمان ملل متح ، س��ال هاي 1379 – 1384 مش��اور رییس جمهور  از سال 1379 تا حال حاضر 
دبیرکل خانه کش��اورز ، از سال هاي 1384 تا حال حاضر مشاور عالي رییس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ، از سال 1387 تا کنون رییس گروه پژوهشي کشاورزي مرکز تحقیقات استراتژیک کشور 

مهندس محمد حسین شریعتمدار
فارغ التحصیل رشته اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در سال 1344

رس��اله فوق لیس��انس با عنوان »زراعت و اصالح نباتات گلرنگ« با هدایت مرحوم دکتر منصور نیک 
نژاد. در س��ال 1347 به اس��تخدام دولت در آمد و اولین مأموریت نامبرده کارش��ناس ش��رکت سهامي 
زراعي گلپایگان بوده است و تا سال 1358 در سمت کارشناسي و مدیریت اینگونه شرکت ها در مناطق 
مختلف کشور انجام وظیفه نموده اند.  پس از انقالب اسالمي و با شروع فعالیت مراکز خدمات کشاورزي 
با عضویت در ستاد مراکز خدمات کشاورزي استان فارس امور فني اینگونه مراکز را به عهده داشتند. از 
س��ال 1363 به مدت 9 سال مدیر کل کش��اورزي استان فارس و از سال 1371 تا نیمه سال 1384 به 

مدت 13 سال معاون زراعت وزارت کشاورزي و وزارت جهاد کشاورزي بودند.

دکتر محمد مقدم
فرهیخته ممتاز لیس��انس زراعت واصالح نباتات دانش��گاه تبریز )س��ال1353( و دارای مدال درجه1 
فرهن��گ- دکتری اصالح نبات از دانش��گاه ایالتی آیوا،آمریکا )س��ال 1358(- تدریس دروس مرتبط با 

اصالح نباتات، آمار و طرح های آزمایش��ی دردانش��گاه های تبریز،تربیت مدرس، فردوسی،تهران،ش��هید 
بهشتی، زنجان،محقق اردبیلی،ارومیه و آزاد اسالمی- چاپ 204 مقاله در مجالت علمی پژوهشی )71تا 
ISI(- دارای 207 مقال��ه در کنفرانس ه��ا)39 تادر کنفرانس های خارج��ی(- راهنمایی 113 پایان نامه 
کارشناسی ارش��د و رساله دکتری- مشاور آماری 216 پایان نامه کارشناسی ارشدو رساله دکتری- تالیف 

و ترجمه 7 جلد کتاب ....

مرحوم دکتر منصور نیک نژاد
شادروان در سال 1310 در مالیر پا به جهان گذاشت و پس از تحصیالت ابتدایي و متوسطه به تهران 
رفت و در دانش��کده کش��اورزي دانشگاه تهران مشغول به تحصیل ش��د. نظر به اینکه با رتبه اول دوره 
دانش��کده را بپایان رسانید. با اس��تفاده از قانون اعزام دانشجویان به خارج، در دانشگاه ایالتي میشیگان 
پذیرفته شد و در زمینه اصالح نباتات به درجه کارشناسي ارشدو دکتري نایل گردید وبالفاصله در سال 
1340 به وطن بازگش��ت و در دانشگاه شیراز به تدریس و تحقیق پرداخت. در سال هاي قبل از انقالب 
مس��ؤلیت هاي چندي را در دانش��کده داش��ته و پس از انقالب نیز از طرف استادان به ریاست دانشکده 

انتخاب گردید ولي پس از ده ماه ترجیح دادند بار دیگر به کارهاي تدریس و پژوهشي بپردازند. 

دکتر فرخ رحیم زاده خویي
اخذ درجه دکتری زراعت از دانش��گاه بن آلمان، توس��عه علمی و زیر بنایی دانشکده دانشگاه تبریز از 
جمله دایر کردن تحصیالت تکمیلی کارشناس��ی ارش��د و دکتری زراعت و اصالح نباتات با گرایش های 
مختلف ، اجراي 19 طرح پژوهش��ی ، اس��تاد راهنمای 57 و اس��تاد مش��اور 37 پایان نامه کارشناسی، 
کارشناس��ی ارش��د و دکتری ، تالیف و ترجمه دو جلد کتاب، 72 مقاله در مجالت علمی –پژوهش��ی 
داخلی و خارجی و بیش از 70 خالصه مقاله در کنفرانس های بین المللی در داخل و خارج از کش��ور 

را بر شمرد. 

دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر
دکترای رشته زراعت و اصالح نباتات از دانشگاه کشاورزی سوئد

دکتر مهدی نصیری محالتی
تحصیالت دبیرس��تان را در بوشهر و تحصیالت دانش��گاهی خود را در دانشگاه های فردوسی مشهد، 

دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه وخینگن هلند تکمیل نمود.

زنده یاد مهندس منصور عطایی
دیپلم کش��اورزی را از مدرسه عالی فالحت کرج اخذ کرد و برای ادامه تحصیل به کشور مدرسه ملی 
کش��اورزی گرینیون فرانسه اعزام شد. س��پس جهت گذراندن دوره های تکمیلی به موسسه اگرونومیک 
پاریس وارد ش��د و مجددا دبیرس��تان کش��اورزی و دانش��کده را به پایان رس��اند و به درجه مهندسی 
کش��اورزی در رش��ته زراعت و اصالح نباتات نایل شد. پس از فراغت از تحصیل در مدرسه عالی فالحت 
به تدریس مشغول شد و همزمان سرپرستی بنگاه اصالح نباتات وزارت کشاورزی نیز به وی محول شد.  

بین سالهای 1331 تا 1333 رئیس دانشکده کشاورزی بود.

دکتر مصطفي ولیزاده
تاریخ اخذ لیس��انس: 1349 دانشکده کش��اورزي دانشگاه تبریز - تاریخ اعزام به خارج )بورس شاگرد 
اولي(: 1350 و اخذ کارشناس��ي ارش��د در رشته بیوش��یمي- ژنتیک از دانشگاه مونپلیه در سال 1351 
)فرانس��ه(. - تاریخ اخذ دکتر مهندس��ي )ژنتیک(: 1354 از دانش��گاه مونپلیه و تدریس به عنوان مربي 
ژنتیک در همان دانشگاه به مدت 3 سال. تاریخ اخذ دکتري اتا )علوم ژنتیک(: 1357 از دانشگاه مونپلیه 

)فرانسه( شروع به کار در دانشگاه تبریز آذرماه 1357.

دکتر محمد رضا جالل کمالي
لیسانس زراعت و اصالح نباتات از دانشگاه جندي شاپور اهواز در سال 1353 - فوق لیسانس اصالح 
نباتات از دانش��گاه اس��ترالیاي غربي در س��ال 1995 .دکتري اصالح نباتات از دانشگاه استرالیاي غربي 

در سال 2000

دکتر غالمحسین هادیزاده رئیسي
ایشان تحصیالت خود را تا مقطع دکتري حرفه اي در شاخه  از رشته پیراپزشکي ادامه داد و سپس 
به دلیل عالقه و وابس��تگي به امور کشاورزي از سال 1368 رسماً وارد کار کشاورزي و دامداري گردید، 
فوق لیس��انس جنگل و مرتع در خرداد ماه س��ال 1345 از دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران- با بورس 
دولتي- فوق لیسانس اکولوژي را در خرداد ماه 1347 و دکتري را در مرداد ماه 1350 از دانشگاه اورسي 
)پاریس اخذ نمود( – ایشان در مهرماه 1350 در دانشکده کشاورزي تبریز شروع به کار نمود و با رتبة 

استادي در سال 1384 بازنشسته گردید.

دکتر فرخ درویش کجوري
تحصیالت دانش��گاهي ایش��ان در اتریش در دانشگاه کشاورزي در منابع طبیعي وین با درجه دکتري 
در س��ال 1337 بود. از س��ال 1338 بعنوان دانشیار رشته زراعت و اصالح نباتات از دانشکده کشاورزي 
دانش��گاه جندي شاپور )ش��هید چمران( آغاز بکار نموده است. در سال 1346 براي فرصت مطالعاتي به 
دانش��گاه ایالتي نیومکزیکو در امریکا عزیمت کردند و روي ژنتیک پنبه مطالعاتي انجام دادند که منجر 

به یک مقاله چاپ شده گردید.

مهندس کمال ذبیحي
کارشناس کشاورزي، فارغ التحصیل سال 1358 از دانشکده کشاورزي – دانشگاه شیراز

دکتر علي کاشاني 
دکتراي بیوشیمي و کارشناسي ارشد مدیریت . تحصیالت ابتدایي و بخشي از متوسطه را در اردبیل و 
دیپلم متوسط را در تهران کسب نموند)1337(.ایشان در سال 1340 فارغ التحصیل گردیدند و پس از 
خدمت دوره نظام وظیفه براي ادامه تحصیل به کشور آلمان عزیمت و دوره کارشناسي ارشد و دکتري 
را بترتیب در دانش��کده کش��اورزي دانشگاه فني مونیخ و دانشگاه کش��اورزي هوهنهایم باتمام رساندند 
)1349(. نامبرده پس از تحصیل به ایران باز گش��ته و در دانش��کده کش��اورزي دانشگاه جندي شاپور) 
شهید چمران( به تدریس و تحقیق پرداخت و به ترتیب به مراتب استادیاري)1350( دانشیاري)1354( 

و استادي)1363( دست یافت.

دکتر اسالم مجیدی هروان
کارشناسي رشته گیاهپزشکي از دانشگاه تبریز، کارشناسي ارشد ژنتیک و اصالح نباتات براي مقاومت 
به بیماري هاي از فرانس��ه، دکتري اصالح و بیماري از فرانس��ه. سابقه تدریس )پژوهش( از سال: 1364 
رئی��س بخش تحقیقات فیزیولوژی و بیوش��یمی مؤسس��ه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر از س��ال 
1373- 1368، رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 1373 – 1378ف عضو هیات علمی 

مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشلورزی از سال 1378
 

دکتر داریوش مظاهري
اس��تاد دانش��گاه تهران و رئیس ش��اخه زراعت و اصالح نباتات دانش��گاه تهران، در س��ال 1324 در 
شهرس��تان مالیر متولد شد و در سال 1343از دبیرستان هدف شماره 1 تهران دیپلم متوسطه دریافت 
نمود. در همان س��ال وارد دانش��کده کشاورزي دانشگاه تهران شد و در سال 1347 رتبه اول لیسانس و 
در سال 1349 رتبه اول فوق لیسانس زراعت و اصالح نباتات را کسب نمود. در سال 1358 از دانشگاه 
ردینگ انگلس��تان دکتري زراعت و در س��ال 1365 از دانشگاه ایالتي ارگان امریکا فوق دکترا زراعت را 
دریافت نمود. از س��ال 1352 بعنوان عضو هیات عملي در دانشگاه تهران مشغول کار شده و هم اکنون 

با رتبه استادي در پردیس کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران تدریس و پژوهش مي نمایند.

دکتر قربان نورمحمدي
داندانپزش��ک و دکتراي معماري، ایشان در دانشگاه جندي شاپور) شهید چمران( و کارشناسي ارشد 
و دکتري )1349( را دردانشگاه کشاورزي و منابع طبیعي وین – اتریش به پایان رسانیده است. مراتب 
دانشگاهي،کارشناسي )1340(، استادیاري)1350(، دانشیاري)1354(و استادي)1363( را طي نموده و 

در سال 1375 با تقاضاي شخصي بازنشسته شده است.

مهندس مجتبي وهابزاده
عضو هیئت علمي  ومسئول بخش تحقیقات غالت، مدرک لیسانس و فوق لیسانس  در رشته زراعت 
و اصالح نباتات را به ترتیب در س��ال 1370 از دانش��گاه تبریز و در س��ال1380 از دانشگاه اردبیل اخذ 
نمود. ش��روع به کار با اجراي آزمایش��ات مقایسه عملکرد گندم و جو در مرکز تحقیقات کشاورزي مغان 
از س��ال 1362و اقدام به احیاء  هس��ته هاي اولیه و خالص سازي بذور واریته هاي مورد کشت در دشت 

مغان وافزایش میانگین تولید منطقه از 2/5 تن به حدود 3 تن در هکتار.
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حرکت و مکتب ارگانیک به عبارتی، فلسفه ای است که 
ش��امل تغذیه، کش��اورزی، صنعت، تکنولوژی، بازرگانی و 
همچنین آموزش و هنر اس��ت. کشاورزی ارگانیک را یک 
سیس��تم مدیریت تولید اکولوژیکی مبتن��ی بر افزایش و 
ارتقاء تنوع زیس��تی، چرخه ه��ای بیولوژیکی و به خصوص 
فعالیته��ای بیولوژیک��ی خاک تعریف کرده ان��د. این نظام 
کش��اورزی مبتن��ی بر اص��ول اکولوژیک، تنوع زیس��تی 
و حاصلخی��زی بیولوژی��ک خاک و س��المت گیاه و عدم 
مصرف مواد ش��یمیایی مصنوعی و منطبق بر شاخص های 
اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت محیط��ی هر منطقه مورد 

بهره برداری است. 
ی��ک قرن قبل، چنی��ن محصوالتی با عناوین متفاوتی 
که نش��ان از منش��اء طبیعی نهاده های مصرف شده در 
آنها داشت، عرضه می شدند و بازار محدودی را به خود 
اختص��اص میدادند؛ اما با افزایش س��طح آگاهی ها، این 
ب��ازار رش��د قابل توجه��ی را تجربه نم��ود به حدی که 
برنامهری��زان در جوامع صنعت��ی به منظور جلوگیری از 
تقلب، اس��تانداردهایی را برای تولید، عرضه و برچس��ب 
زنی محصوالت ارگانیک تدوین و ارائه نموده اند. براساس 
ای��ن اس��تانداردها، در هر کش��وری با نظ��ارت دولت، 
نهادی عمدتا غیر دولتی، نظارت بر اجرای اس��تانداردها 
در واحده��ای تولید کنن��ده محص��والت ارگانیک را بر 
عه��ده می گیرد و البته مس��ئولیت نظارت کلی بر عهده 
دولت باقی میماند، البته نظارت از س��وی س��ازمانهای 
بین المللی نیز جایگاه خود را دارد و گاه در برابر برخی 
کش��ورها که از عهده هماهنگی الزم بر نیامده اند و خطا 
ی��ا تقلب از ح��د خاصی میگذرد می ایس��تند که بالتبع 
تبعات س��نگینی خواهد داش��ت. بهرح��ال در یک نظام 
ارگانی��ک، نباید اصول چهارگانه تولید ارگانیک، انصاف، 
مراقبت، س��المت و اصول اکولوژیک فراموش شود. لذا 
ب��دوا احی��ا اعتم��اد و رویکردهای اخالق��ی و علمی در 
نظام ه��ای تولی��د و تضمین ایمنی غذا در کش��ورهای 

منطقه الزامی است. 
ب��رای تولید، عرضه و مصرف محصوالت ارگانیک، نظام 
نس��بتا منس��جمی عمدتا در قالب فدراس��یون بین المللی 
جنبش��های کش��اورزی ارگانی��ک )IFOAM و اخیرا با 
 )IFOAM - Organic International عن��وان 
به خصوص در نیم قرن اخیر، ش��کل گرفته اس��ت. بعالوه 
سبک دیگری نیز بصورت مشارکتی با عنوان PGS )نظام 
تضمین مش��ارکتی( عمدتا در برزیل و هند توس��عه یافته 
است که بنظر می رسد با عنوانی شبیه به ارگانیکمشارکتی 
در قالب بازارهای روز و هفتگی بتواند در کش��ور و منطقه 

توسعه یابد.
در جنبش��های کش��اورزی ارگانی��ک، تولیدکنن��ده و 
مصرف کننده با هم برای رعایت اصول کشاورزی ارگانیک 
باید مصمم باشند. نمی شود مصرف کنندگان در شهرها یا 
کش��ورهای ثروتمند به افزایش آالینده ها اهتمام و اصرار 
داش��ته باش��ند و توصیه های متناقض برای کش��اورزان و 
تولیدکنندگان داش��ته باش��ند. وقتی نگ��ران بیماریهای 
صعب الع��الج و انباش��ت آلودگیها هس��تیم، باید حداقل 
گوش��ه ای از جامعه در اندیش��ه حل اصولی این معضالت 
باش��د، گرایش ب��ه تولید و مصرف محص��والت ارگانیک، 
حرکت در این راس��تا اس��ت و بدون مبان��ی و صرفا برای 
نمایش، قابل اعتنا نخواهد بود. برخی چنان به این اصول 
و مبان��ی اعتقاد و اصرار دارن��د که نیازهای روزانه خود را 
بطور دائم از محصوالت ارگانیک یا رس��توران ها و هتلهای 
ارگانیک تامین می کنند و در هر کش��وری بدنبال چنین 
شبکه و نظم و نظامی می گردند. بعبارتی مناطقی از جهان 
که قادر به ایجاد این ش��بکه در کش��ور خود نیس��تند، از 
دیدگاه ایشان از نظر شاخص های توسعه، عدالت، انصاف، 

سالمت و پیشرفت در اولویت نیستند. 
الزام کالن دیگر در توس��عه متوازن و معقول کشاورزی 
ارگانی��ک، رص��د عالمان��ه تح��رکات مل��ی، منطقه ای و 

بین المللی است که موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیک 
)FiBL( ای��ن وظیف��ه را عمدت��ا در مرک��ز اروپا هدایت 
می نمای��د. در ای��ران، نیز مبانی این حرک��ت با تحقیق و 
توس��عه در زمین��ه عوام��ل کنترل بیولوژی��ک و کودهای 
بیولوژی��ک به خصوص در دهه 70 با س��رمایه گذاری اولیه 
طرح موس��وم به کاهش مصرف س��موم و متعاقبا تحقیق 
و توس��عه در زمینه نهاده ه��ای جایگزین دیگر، از مراحل 
ش��وق و حتی انکار توس��ط عده ای به مرحله برنامه ریزی 
و س��رمایه گذاری مادی و معنوی رسیده اس��ت. س��اختار 
انس��جام بخش، اعتمادس��از و عالمانه ای برای اتصال این 
حلقه ها و دس��تاوردها نیاز است. روند سینوسی و محدود 
سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک صرفا در قالب مفهوم 
صادراتی آن از س��ال 1380 ثبت ش��ده است و اکنون در 
ح��دود 12 هزار هکتار، یعنی کمتر از دهم درصد و کمتر 
از متوسط جهانی نیز ضرورت ایجاد نظام ارگانیک را تایید 
می کند. رمزگش��ائی از این نظم آفرینی و مس��یر ناهموار 
طی شده، نه تنها زمینه ساماندهی به ساختارهای متعدد 
و معم��ول عرصه ایمنی غذا در کش��ور و منطقه را فراهم 
می نماید، بلکه زمینه مواجه منس��جم با ریسکهای غذا را 
از مسیر آنالیز )تجزیه و تحلیل( ریسک هموار خواهد کرد. 
به ه��ر تدبیر، یکی از راهکارهای تضمین س��المت غذا، 

اجتن��اب از مخاطرات منتج از ورود نهاده های ش��یمیایی 
مصنوع��ی به بخش کش��اورزی و بالتب��ع در فرآورده ها و 
صنع��ت غذائی، کش��اورزی ارگانی��ک و تولید محصوالت 
خام و فرآوری ش��ده ارگانیک و بیو اس��ت. از جمله اصول 
و اه��داف نظ��ام ارگانی��ک، همگامی با طبیع��ت به جای 
س��لطه گری و چیر گی بر آن اس��ت. فراهم نمودن شرایط 
ب��روز کلیه رفتارهای غری��زی دام، جلوگیری از بروز کلیه 
اشکال آلودگی و کسب درآمد کافی برای زارعین و جلب 
رضایت آنان از مصادیق آن و انصاف، مراقبت و سالمت از 
اصول اخالقی این حرکت در کنار رعایت اصول اکولوژیک 
می باشد که در آموزه های علمی و اخالقی نیز بر اغلب آنها 

تاکید شده است. 
اگر محصوالت ارگانیک را بخواهیم بطور اختصار ش��رح 

دهیم تا از س��وء تفاهم های معمول رها شویم. شاید بهتر 
باش��د تف��اوت آنرا با محص��والت طبیعی، یادآور ش��ویم. 
محص��والت ارگانی��ک در نظام ارگانیک حت��ی از قبل از 
تولید تا تجارت در حال مراقبت و رعایت اصول اکولوژیک 
و س��المت، منصفانه ثبت و ضبط می ش��وند، دوره گذار را 
س��پری می کنند و توس��ط گواهی کنن��ده معتبر در قالب 
معمول یا در قالب ارگانیکمش��ارکتی گواهی ش��ده اند. در 
حالی که محصوالت طبیعی، عمدتا چنین گواهی را ندارند. 
نانوائی ها یا رس��توران هائی با س��بک های طبیعی نزدیک 
در گوش��ه و کنار کش��ور مطرح هستند، اما در قالب نظم 
ارگانی��ک نمی گنجند ت��ا قابل توصیه بش��وند. پس نظام 
کشاورزی ارگانیک فقط عدم مصرف سم و کود شیمیائی 
نمی تواند باش��د. کش��اورزان و عالقمن��دان ارگانیک باور 
دارن��د که همان گونه که جنگل ب��ا رعایت اصول طبیعت 
بارور و ش��اداب بدون س��م و کودشیمیائی به حیات خود 
ادام��ه می دهد، می توان با تدابیر و تمهیداتی خاک اراضی 
کشاورزی را تقویت کرد تا معتاد کودهای شیمیائی نباشد. 
در کش��ورهای منطق��ه، تولی��د و عرض��ه فرآورده های 
ارگانیک با درجات متفاوتی از نظم مطرح است. از طرفی 
نظم در این مقوله در س��طح بین المللی، آنچنان استحکام 
یافته و مش��تریان خود را مطمئن نموده اس��ت که اجازه 
خدش��ه توس��ط نوظهوران این عرص��ه را نمی دهد. لذا از 
بدله��ا، تقلب و بی نظمی در ای��ن مقوله برای حفظ منافع 
مل��ی و منطقه ای باید نگران ب��ود. به خصوص اگر عبارت 
ارگانیک و مضمونهای مش��ابه بص��ورت قانونی محافظت 
نش��ده باش��ند. متاس��فانه حتی برخی نهادهای مسئول و 
غیرمس��ئول که در دسترسی به این نظم ناموفق یا ناتوان 
بوده ان��د، واژه ه��ای غیراصولی همچون محصول س��الم را 
حتی به رس��انه ها کش��انده اند که به نظ��ام ایمنی غدائی 
کش��ور ن��ه تنها کمک نمی کند بلکه ب��ر ابهامات افزوده و 
منافع و مصالحی را نیز به مخاطره انداخته اس��ت. ش��اید 
بجای تعریف، اصول و اهداف، عبارت ذیل از فدراس��یون 
جهانی جنبش های کشاورزی ارگانیک )IFOAM( گویا 
باش��د. »تولید غذا با کیفیت باال و در حد کافی، همگامی 
ب��ا طبیعت به جای س��لطهگری و چیر گی بر آن، تقویت 
چرخه های بیولوژیکی در سامانه های زراعی شامل تقویت 
میکرو ارگانیسم ها، فلور و فون خاک، افزایش تنوع گیاهی 
و حیوان��ی، حفظ و افزای��ش حاصل خیزی خاکها در دراز 
م��دت، بهره گی��ری از منابع تجدید ش��ونده تا حد امکان، 
درخص��وص مواد آل��ی و عناصر غذایی، تاح��د امکان در 
یک س��امانه بس��ته عمل ش��ود، فراهم نمودن شرایطی از 
زندگ��ی برای دامها که امکان بروز کلیه رفتارهای غریزی 
را برای آنها فراهم س��ازد، جلوگیری از بروز کلیه اش��کال 
آلودگی ناش��ی از عملیات مختلف کش��اورزی، حفظ تنوع 

ژنتیکی سامانه کشاورزی و محیط اطراف، شامل حفاظت 
از گیاهان و زیس��ت گاههای طبیعی، امکان کس��ب درآمد 
کافی برای زارعین و جلب رضایت آنان و نیز ایجاد محیط 
کار س��الم، در نظ��ر گرفتن اثرات گس��ترده تر اجتماعی و 

اکولوژیکی سامانه زراعی«. 
قطع��ا ش��ناخت از مس��یر و وج��ود اف��راد آگاه به تمام 
قواع��د و حتی حواش��ی موضوع می تواند مس��یر را هموار 
نماید. با ایجاد س��امانه تحقیق و توسعه مناسب در کشور 
و منطق��ه می توان با بهره گی��ری از تجارب بین المللی که 
 )Biofach( در نمایش��گاه های بین المللی تولید ارگانیک
)ک��ه در چن��د نقطه جه��ان، مانند آلم��ان، آمریکا، چین 
و برزی��ل، بط��ور ادواری برگزار می ش��ود( م��وج میزند و 
 TIPI )Technology تعسی از س��اختارهائی همچون
چن��د  و   )Innovation Platform of IFOAM
موسس��ه تحقیق��ات ارگانیک )مانن��د FiBL( در آلمان، 
اتریش و س��ویس مس��یر مناس��ب کش��ورهای منطقه را 
ب��رای س��ال های آینده تضمی��ن نمود. بع��الوه مطالعه و 
تحقی��ق در زمین��ه نهاده های کش��اورزی الزم برای این 
عرصه را مناس��ب شرایط کشور و منطقه پیگیری نمایند. 
براس��اس برنامه راهبردی کش��اورزی ارگانیک که حاصل 
هم اندیش��ی بسیاری از اساتید، عالقمندان و اندیشمندان 

اس��ت، می توان هم نظر در این راه گام برداشت. در تنظیم 
این برنامه ضمن بررس��ی وضعیت موجود، چالشهای این 
مسیر شناسائی و بررسی شده است و با توجه به امکانات، 
توانمندیه��ا و فرصتها، پیش��نهادات مورد وفاق و ضروری 
این مس��یر تنظیم ش��ده اس��ت و بهترین راه حلها و میان 
برها مبتنی بر پژوهش پیش��نهاد ش��ده است. این مهم با 
تصویب قوانین اولیه الزم توس��ط مجلس شورای اسالمی، 
جای��گاه حداقلی )1% نظام تولید رای��ج( خود را به عنوان 
نظام تولید ارگانیک پیدا خواهد کرد و گرنه در تسلس��ل 
»نشدن« و کم لطفی »انکار« کما فی السابق باقی می ماند 
و رمقی برای رقابت با نظام تولید رایج نخواهد داشت و از 

رقابت های منطقه ای مربوط نیز عقب خواهد ماند. 
در پای��ان اجرای این برنامه، کش��ورمان می تواند مانند 

برزیل یا هند محل برگزاری نمایش��گاه ملی و منطقه ای و 
توس��عه تجارت و دانش در این عرصه باش��د و همایشهای 
اس��تانی، مل��ی و منطقه ای به ش��رط مبرا ب��ودن از خلط 
مباح��ث از مراحل نخس��ت مفید هس��تند و زمینه س��از 
همایش��ها و نمایش��گاه های منطقه ای و تب��ادل تجارب و 
توس��عه در این مرحله خواهند بود. در این زمان با توجه 
به تعادلی که کش��ور بین برنامه ه��ای تولید و خوداتکائی 
ب��ا برنامه ه��ای کیفیت بخ��ش به مواد غذائ��ی مانند این 
برنامه دارد می تواند از محصوالت صادراتی ارگانیک سایر 
کش��ورهای منطقه که خود در آن نقش داشته و حتی به 
آنها آموزش داده است یا انتقال فناوری داشته یا خدمات 
فنی و مهندس��ی در عرصه گواهی داش��ته است می تواند 
تامین نماید و تبادالت مرزی مطمئن و گواهی شده ای را 

در توسعه چنین مناطقی حتی رقم بزند. 
الزم به ذکر اس��ت س��اختار توس��عه تولید ارگانیک در 
جهان طی دو دهه، س��اختار رشد مناسب را یافته است و 
تعجیل ملی در آن بدون ایجاد س��اختارهای الزم اصولی 
نخواه��د ب��ود. س��اختار برنام��ه در این زمین��ه نمی تواند 
با س��ایر توس��عه های تجربه شده در کش��ور، مانند تولید 
گندم یا کلزا الزاما مطابق باش��د. برنامه و متولیان در فاز 
نخس��ت باید از نوعی انعطاف اصولی و هوش��مند توام با 
افزایش ش��ناخت تمامی عناص��ر ملی درگیر در موضوع و 
حتی ش��ناخت موانع و مخالفین و علل و انگیزه های آنها 
در ع��دم ایج��اد این نظم و نظام عم��ل نمایند و همزمان 
ظرفیتهای الزم برای پیوس��تن به مجموعه تعریف ش��ده 
تولید ارگانی��ک در جهان را بمنظور بهره برداری از منافع 
حداکثری آن ایجاد یا تقویت نمایند. خلط مباحث و آرام 
گرفتن در سایه کشاورزی پایدار از آفات این حرکت است 
که با شناخت و افزایش آگاهی رده های مختلف درگیر در 
موض��وع می توان از آن اجتناب نم��ود. در غیر این صورت 
نسخه غیرملی توسعه تولید ارگانیک با حداقل منافع ملی 
بصورت انفرادی یا گروهی توسط عالقمندان آن و کسانی 
ک��ه برخ��ی منافع آن را درک کرده ان��د ولو با اخذ گواهی 
خارج��ی و هزینه های مترت��ب بر آن و ایجاد بی نظمی در 
فضای نهاده های الزم کش��اورزی ارگانیک اعم از کودهای 
بیولوژی��ک، عوامل کنت��رل بیولوژیک و بذر و. . . . . پیش 
خواهد رفت و سامان دادن آن و اجرای نسخه ایرانی این 

حرکت دشوار خواهد بود. 
س��ابقه پیگیریه��ای دولت��ی به کار گروه کش��اورزی 
ارگانیک در کمیته اجرائی طرح کاهش س��موم در سال 
1377 ب��ر می-گ��ردد. در حالی که س��ابقه کاربرد مواد 
شیمیایی در کشاورزی ایران به حدود نیم قرن میرسد. 
از آنجائ��ی که، ابتدا ترویج این مواد در صدر برنامه های 
واحدهای دولتی بخش کشاورزی قرار داشت، در حدود 
15 س��ال پیش لزوم بازنگری به ای��ن برنامه ها به دلیل 
مش��کالت ناش��ی از مصرف فزاینده این ترکیبات برای 
محیط زیس��ت و بهداش��ت عمومی ض��رورت پیدا کرد. 
تدوین و اجرای برنامه کاهش مصرف سموم و کودهای 
ش��یمیایی، و ط��رح توس��عه کاربرد م��واد بیولوژیکی و 
اس��تفاده بهین��ه از کود و س��م نتیجه ای��ن بازنگری در 
برنامه ه��ای قبلی بود که زمینه س��از رش��د و توس��عه 
»کشاورزی ارگانیک«، حدودا از یک دهه قبل می باشد 
و گزارش کارگروه کشاورزی ارگانیک به کمیته اجرائی 
طرح کاهش مصرف س��موم و رئیس شورای عالی طرح 
کاهش مصرف سموم در این میان جالب توجه می باشد 

و هنوز مفادی برای اجرا و پیگیری دارد. 
بهرحال دوره آموزش انتزاعی در زمینه ارگانیک در کشور 
در حاش��یه مباحث اکولوژیک و شناخت عده ای معدود از 
آن س��پری شده اس��ت و اکنون صنعتگران و کشاورزانی با 
شناخت حتی نسبت به تبعات حقوقی موضوع به تولید و 
تجارت در این زمینه می پردازند و عده ای نیز ش��وق خود 
را مصروف تولید نهاده های بیولوژیک الزم همچون عوامل 
کنترل بیولوژیک و کودهای بیولوژیک نموده اند. تحقیق و 
توسعه هماهنگ ایجاب می کند در قالب یک برنامه ساده 
و اصول��ی، ارکان و عالقمندان ای��ن عرصه گردهم آیند و 
هماهن��گ عمل کنند و نیازه��ا و توانمندیهای یکدیگر را 
بشناس��ند و حرکت ملی در این زمینه را بصورت مضاعف 

تقویت و الگوسازی نمایند. 

چن��دی پیش س��ومین همایش توس��عه تج��ارت و بازار 
محصوالت ارگانیک توس��ط انجمن ارگانیک ایران برگزار 
ش��د. گذش��ته از اینکه این انجمن به عنوان یک انجمن 
علمی مورد تأیید وزارت بهداشت یا علوم نیست، به دالیل 
تبلیغاتی که این روزها در مورد مصرف محصوالت ارگانیک 
صورت می گیرد بر آن شدیم که با مراجعه به سایت همایش 
اطالعات الزم را به دس��ت آوریم و اطمینان حاصل کنیم 
که محصوالت ارگانیک کامال سالم و قابل اعتماد هستند. 
با کمال تعجب و بر خالف انتظار پس از مراجعه به سایت 
انجم��ن ارگانی��ک ک��ه اخبار همایش ارگانیک را پوش��ش 
می ده��د به ج��ای اینکه با تعاریف و رویکردهای توس��عه 
محصوالت ارگانیک و راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده 
از این عنوان در فریب مردم مواجه شویم، با تبلیغات منفی 

علیه محصوالت تراریخته مواجه شدیم.
به ناچار وقتی در س��ایت انجمن ارگانیک ایران پاس��خ 
س��ؤاالت خ��ود را نیافتی��م، درص��دد آن برآمدیم که برای 
کس��ب اطالعات الزم و اطمینان از س��الم بودن محصوالت 
ارگانیک به س��ایت های معتبر علمی و مقاالت بین المللی 
منتشر شده در دنیا مراجعه کنیم. مقاالت متعددی وجود 
داشت که عالوه بر ذکر محاسن محصوالت ارگانیک، آنها 
را از جنبه ه��ای مختل��ف ازجمله وج��ود باکتری ها، ایجاد 
واکنش های آلرژیک، وجود برخی ترکیبات معدنی س��می 
و... بررسی کرده بود. در این نوشتار قصد داریم به مشکلی 
که به طور جدی تری در این نوع محصوالت مطرح اس��ت 

اشاره کنیم و آن وجود مایکوتوکسین هاست.
در ابتدا الزم به توضیح اس��ت تاکنون تعاریف متعددی 

برای کش��اورزی ارگانیک ارائه شده است. 
ب��ر اس��اس تعریف ویکی پدیا، کش��اورزی 
ارگانی��ک نوعی کش��اورزی اس��ت که در 
تولید و فرآوری محصوالت آن از کودهای 
شیمیایی، سموم، هورمون ها و دگرگونی ها 
و دس��تکاری های ژنتیک اس��تفاده نشود و 
همه مراحل تقویت زمین، کاش��ت، داشت 
و برداش��ت با استفاده از نهاده های طبیعی 
)همچ��ون ک��ود زیس��تی، کمپوس��ت ها، 
کارا  ریزاندام��گان  س��ودمند،  حش��رات 
 )Effective Microorganisms(
صورت گیرد. مطالعات بر روی محصوالت 
ارگانی��ک و مقایس��ه آنه��ا ب��ا غذاه��ای 
غیرارگانیک تولید شده با سموم شیمیایی 
نشان دهنده ارزش غذایی باالتر و کم بودن 
موادی همچون آفت کش ها در این گروه از 
مواد غذایی است. اما با این وجود، ترکیبات 
مضر دیگری همانند مایکوتوکس��ین ها نیز 
می توانن��د در م��واد غذای��ی ارگانی��ک در 
مقایسه با مواد غیرارگانیک موجود باشند.

حض��ور قارچ های موجود در مواد غذایی 
از نگرانی های جدی در مورد س��المت این 
مواد است. از آنجا که استفاده از قارچ کش ها 
در تولید محصوالت ارگانیک ممنوع است 

در م��واردی دارای آلودگ��ی بیش��تری در مقایس��ه با مواد 
غذایی غیرارگانیک هس��تند. مایکوتوکسین ها محصوالت 
جانبی بس��یار س��می برخی کپک ها هستند که معموال در 
مراحل مختلف تولید، برداش��ت، مراحل پس از برداش��ت و 
ذخیره س��ازی تولید می ش��وند. حضور مایکوتوکسین ها در 
مواد غذایی ارگانیک در تحقیقات متعددی بررسی و تأیید 
ش��ده اس��ت )Rubert et al. . 2013(. تحقیقات نش��ان 
می دهد که این ترکیباِت سرطان زا نه تنها در مواد غذایی 
ارگانیک کمتر نیس��تند، بلکه در مواردی تا چندین برابر 

مواد غذایی غیر ارگانیک هستند، به عنوان مثال مشاهده 
شده است که آلودگی ذرت های ارگانیک به فامونیسین های 
fumonisin B1 و B2 ت��ا 10 براب��ر بیش��تر از ذرت غیر 

.)2009 . .Silva et al( ارگانیک بوده است
حض��ور  ب��ا  ارتب��اط  در  دیگ��ری  مطالع��ات  اخی��راً 
و  ارگانی��ک  غذای��ی  محص��والت  در  مایکوتوکس��ین ها 
غیرارگانیک بر پایه غالت در آلمان، فرانسه و اسپانیا انجام 
شد که نتایج بیانگر وجود مقادیر بیشتر مایکوتوکسین های 
حاص��ل از فوزاری��وم در محصوالت ارگانیک در مقایس��ه با 

 ..Rubert et al(ان��واع غیرارگانیک ب��ود
ف���ام�����ونیس��ی����ن ه����ا   .)2013
مایکوتوکس��ین هایی هس��تند که به طور 
عم��ده توس��ط قارچ های فوزاری��وم تولید 
می ش��وند و ب��ا عوارض متع��ددی از جمله 
کلی��وی  نارس��ایی های  کب��د،  س��رطان 
و... مرتب��ط هس��تند. همچنی��ن وج��ود 
 home( فامونیسین ها در ذرت های محلی
grown( در ش��مال ای��ران ارتب��اط باال و 
 Shephard(معنی داری با س��رطان مری
et al. . 2000( و در چین با سرطان کبد 

.)2001 . .Li et al( نشان داد
اما یکی از اصلی ترین مایکوتوکس��ین ها، 
و  س��می ترین  و  اس��ت  آفالتوکس��ین 
خان��واده  ای��ن  عض��و  س��رطان زا ترین 
آفالتوکسینB1 نامیده می شود که چنانچه 
در م��دت طوالن��ی و به مق��دار کم جذب 
بدن شود موجبات ابتال به سرطان کبد را 
فراهم می آورد. آفالتوکسین M1 متابولیت 
هیدروکس��یله ش��ده B1 است که پس از 
جذب در بدن جانوران تش��کیل می شود و 
به همان اندازه خطرناک است. آفالتوکسین 
M1 در فرآورده ه��ای لبنی نس��بتا پایدار 
ب��وده و در فرآیندهای پاس��توریزه و حتی 
اس��تریلیزه کردن، غیرفعال نمی ش��ود. نتایج یک تحقیق 
نشان می دهد که میزان آفالتوکسین M1 در ماست و شیر 
فرآوردمای ارگانیک بیش از حد مجاز بوده و می تواند برای 
 .Tosun and Arslan(مصرف کنن��ده خطرناک باش��د
همچنی��ن   .)2013  .2013a; Malissiova et al
مقادیر باالتر از حد مجاز آفالتوکس��ین B1 در س��بزیجات 
 Tosun and( و ادویه جات ارگانیک مشاهده شده است

 .)2013b .Ayyıldız
الزم ب��ه توضیح اس��ت کنجکاوی در م��ورد محصوالت 

تراریخته و ش��عار »مصرف محص��والت تراریخته ممنوع« 
همایش توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک ما را بر 
آن داش��ت که در مورد این محصوالت نیز تحقیق کنیم. 
نتایج جست وجوی ما حکایت از منفی جلوه دادن اغراق آمیز 
و غیر واقعی این فناوری مفید از سوی برخی افراد داشت. 
در اینجا بهتر دیدیم به جای اش��اره به مقاالت معتبر دنیا 
مبنی بر تأیید محصوالت تراریخته به مطلبی تحت عنوان 
»محص��والت تراریخته را تجاری نکنید« اش��اره کنیم که 
در س��ایت انجم��ن ارگانی��ک به نقل از دکتر واندانا ش��یوا 
از کش��ور هندوس��تان یکی از س��خنرانان اصلی و شاخص 
سومین همایش بین المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت 

ارگانیک در تهران منتشر شده است.
در این مطلب که تالش دارد محصوالت تراریخته را منفی 
جلوه داده و تجاری سازی آن در ایران را خطرناک معرفی 
کن��د، آمده اس��ت: »تا زمان��ی که تحقیقات و آزمایش های 
علمی به نتایج قطعی و دقیقی نرسیده است و اثرات مضر 
آن )محصوالت تراریخته( روی انسان و محیط زندگی آنها 

مشخص نشده است، اجازه تجاری سازی آن را ندهید«.
سؤال اینجاست که اگر آزمایش های علمی و نتایج قطعی 
و دقیق��ی مبن��ی بر عدم س��المت محصوالت تراریخته که 
از س��ال 1996 در دنیا تجاری س��ازی ش��ده اند و تاکنون 
هر س��اله به طور چش��مگیری سطح زیر کشت، پذیرش و 
مصرف آنها در جهان در حال افزایش اس��ت، وجود ندارد، 
پس چرا برخی با صرف هزینه های باال و برگزاری همایش 
بین المللی س��عی دارند به جای معرفی مزایای محصوالت 
ارگانی��ک در همای��ش خود بر ض��د تکنولوژی مفید تولید 

محصوالت تراریخته در کشور تبلیغ کنند؟
آیا بهتر نیست این انجمن ها بنا بر رسالت خود و مطابق 
رسم معمول تمام دنیا نسبت به گسترش درج برچسب های 
آگ����اه�ی ده�ن�ده ج�هت اطالع رسانی به مصرف کننده 
عمل کند و با توسل به رسالت اصلی خویش به حق انتخاب 
مشتریان در گزینش و مصرف محصوالت سالم تر و با ارزش 

غذایی بهتر ارج نهد؟

 الزامات توسعه دوگانه کشاورزی ارگانیک 
برای صادرات و بازار داخلی در ایران محمدرضا رضاپناه

قطب علمی کشاورزی ارگانیک، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورز، تهران، ایران

دکتر سیدضیاالدین میرحسینی
استاد رشته ژنتیک و اصالح نژاد دانشگاه گیالن

محصوالت ارگانیک خوبند ولی...

س�اختار توس�عه تولید ارگانیک در جهان طی دو دهه، 
س�اختار رش�د مناس�ب را یافته اس�ت و تعجیل ملی 

در آن بدون ایجاد س�اختارهای الزم اصولی نخواهد 
بود. س�اختار برنامه در این زمینه نمی تواند با س�ایر 

توس�عه های تجربه ش�ده در کش�ور، مانند تولید گندم یا 
کلزا الزاما مطابق باش�د

از جمله اصول و اهداف نظام ارگانیک، همگامی با طبیعت 
به جای س�لطه گری و چیر گی بر آن اس�ت. فراهم نمودن 
ش�رایط بروز کلیه رفتارهای غریزی دام، جلوگیری از 
بروز کلیه اش�کال آلودگی و کس�ب درآمد کافی برای 

زارعین و جلب رضای�ت آن�ان از مصادی�ق آن و انص�اف، 
مراقبت و س�المت از اصول اخالقی این حرکت در کنار 

رعایت اصول اکولوژیک می باش�د که در آموزه های علمی 
و اخالقی نیز بر اغلب آنها تاکید ش�ده اس�ت
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در نسبت امروز زراعت و 
محیط زیست
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ب��ه ترتی��ب زراع��ت به عن��وان یک��ی از مهم ترین 
حوزه ه��ای کش��اورزی نقش مهمی در ش��کل گیری 
تمدن بشری و نیز  تامین امنیت غذایی داشته است. 
براس��اس مهم ترین گام در تش��کیل شهرها و تمدن، 
  گذار از انس��ان ش��کارچی- جمع آوری کنندة غذا به 
انس��ان یکجانش��ین بوده اس��ت و این یکجانشینی و 
توقف کوچ نشینی تا حد زیادی مرهون دانش زراعت 
و توانایی انس��ان در برداشت و در ادامة تاریخ، کاشت 
و داش��ت گیاهان بوده اس��ت که از آن با نام زراعت 
یاد می کنی��م. در طول تاریخ، زراع��ت همواره نقش 
کلی��دی خ��ود را حفظ کرده اس��ت و مس��تندات و 
ش��واهد تاریخی متعددی حاکی از این ادعاس��ت که 
زوال و فروکاس��ت بسیاری از تمدن ها از زوال زراعت 
و منابع پایة تولید این تمدن ها آغاز ش��ده است. این 
ش��واهد را می توان در منابع تاریخی مربوط به ظهور 
و افول تمدن هایی همچون میان رودان )بین النهرین( 
در خاورمیان��ه، آزتک ها و مایاها در آمریکای التین و 

جزایر ایستر در اروپا پیگیری کرد. 
همین نکتة کلیدی مشخص کنندة  نسبت زراعت و 
محیط زیست است: زراعت در شکل مناسب و بهینة  
خ��ود عامل ایجاد تمدن، دوام و قوام آن و در ش��کل 
نامناس��ب و ناپایدار خود موجب افول آن اس��ت. در 
طول تاریخ هر جا زراعت با محیط زیس��ت رابطه ای 
مبتنی بر ظرفیت محیطی و رعایت اصول اکولوژیک 
حاکم بر محیط داش��ته اس��ت موفق بوده است و هر 
جا ای��ن اصول مورد بی توجه��ی و غفلت قرار گرفته 
اس��ت زراعت نیز با ناکامی همراه بوده اس��ت. رابطه 
زراعت و محیط زیس��ت رابطه ای دوطرفه اس��ت: هر 
دو بر هم تاثیر می گذراند و از یکدیگر تاثیر می گیرند 
و پایداری زراعت و محیط زیس��ت منوط به پایداری 
ای��ن رابطة دوطرفه اس��ت. وضعیت ام��روز زراعت و 
محیط زیس��ت در ایران بهترین گواه این نگره است: 
بهره ب��رداری ناپایدار و نتیجه مح��ور زراعت از منابع 
محیطی طی چند دهة گذشته در کشور ضمن ایجاد 
چالش های جدی برای دس��تیابی ب��ه امنیت غذایی 
پایدار به عنوان مهم ترین رسالت کشاورزی و زراعت، 
آس��یب هایی جدی به محیط زیست نیز وارد ساخته 
است: نگاهی گذرا به وضعیت منابع آب، خاک و تنوع 
زیس��تی کشور به خوبی روشن می کند بی توجهی به 
اصول پای��داری در تولید محص��والت زراعی موجب 
زیان هر دو بخش زراعت و محیط زیست شده است. 
ای��ن امر به معنی ن��اکام تلقی ک��ردن بخش زراعت 
کش��ور نیس��ت؛ آمارها مبین این امر است که اتفاقا 
بخ��ش زراعت در مقایس��ه با بس��یاری از بخش های 
دیگر کشور طی سال های اخیر توفیقات قابل توجهی 
داشته است، اما برای پایداری و دوام این دستاوردها 
ضروری اس��ت که رعایت اص��ول اکولوژیک تولید و 
توجه به ظرفی��ت و توانمندی محیط زیس��ت مورد 

توجه جدی تر قرار بگیرد. 
برهمین اس��اس می توان کشاورزی اکولوژیک را 
فص��ل مش��ترک عملیاتی زراعت و محیط زیس��ت 
دانس��ت: طبق تعریف، کشاورزی اکولِوژیک عبارت 
است از تولید محصوالت کشاورزی با توجه به اصول 
حاکم ب��ر اکوسیس��تم های طبیعی، کمینه س��ازی 
دس��ت ورزی و بهره گی��ری از عوامل برون مزرعه ای 
و بیشینه س��ازی اس��تفاده از ظرفیت ه��ای درونی 
سیس��تم تولید. می ت��وان کش��اورزی اکولوژیک را 
معادل عملی اقتصاد مقاومتی در کش��اورزی نوین 
دانس��ت: توجه به ظرفیت های درون��ی برای تولید 
بهین��ة ب��رون داد )عملک��رد(، مفهومی ک��ه به طور 
جدی مورد توجه و تاکید سیاس��ت گذاران کش��ور 
و راهبرد اساس��ی دستیابی به توسعة پایدار قلمداد 

می شود. 
انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران همواره پیشرو 
زراع��ت نوین و دانش بنیان بوده اس��ت و طی دورة 
فعالیت درخش��ان خود همواره پرچمدار نگاه جدی، 
دقیق و فنی به زراعت کشور بوده است. ضرورت های 
امروز کش��ور و چش��م انداز فردای آن ب��ه ما توجه 
بیش��تر به تعامل و هم افزایی زراعت و محیط زیست 
را برای دس��تیابی به امنی��ت غذایی پایدار یادآوری 
می کند. پژوهش��کده علوم محیطی دانش��گاه شهید 
بهشتی و انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران 
همواره به عنوان یکی از پش��تیبانان علمی و اجرایی 
انجم��ن زراع��ت و اصالح نباتات یاریگ��ر انجمن در 
دس��تیابی به اهداف پیش گفته بوده اس��ت و افزوده 
ش��دن حوزه های کش��اورزی اکولوژیک و کشاورزی 
ارگانیک در سرفصل موضوعات مقاالت کنگره موید 
همین امر اس��ت و اکنون نیز ب��رای انجمن زراعت 
و اص��الح نبات��ات ایران آرزوی توفی��ق در برگزاری 

کنگرة پیش رو را دارد. 

همان طور که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
اع��الم کرده اند خودکفایی در محصوالت مهم از 
جمله دانه های روغنی به عنوان مهم ترین چالش 
در بخش کشاورزی به شمار می رود. اما به راستی 
دالی��ل عدم خودکفایی و وابس��تگی ش��دید به 

واردات دانه های روغنی کدام ها هستند؟ 
در ذیل به برخی از دالئل ارائه ش��ده اش��اره 

می گردد: 
- عدم حمایت کافی دولت در سرمایه گذاری 

در بخش تحقیقات دانه های روغنی
- پایی��ن ب��ودن قیمت دانه های روغنی و عدم 

رغبت کشاورزان به کشت این محصوالت
- تاکی��د زی��اد ب��ر خودکفای��ی محص��والت 
اس��تراتژیک از جمله گندم که مانع از کش��ت و 

توسعه سایر محصوالت شده است
- نی��از آبی ب��االی محصوالت روغنی رایج که 
کشت آنها را در زمین های دیم محدود می کند. 
- انحصار تولید دانه های روغنی به استان های 

شمالی کشور
- انحصار تولید دانه های روغنی کش��ور به دو 

محصول سویا و آفتابگردان و اخیرا کلزا
- وج��ود تس��هیالت کاف��ی ب��رای واردات 
روغن های خام و تصفیه ش��ده و س��هولت تهیه 

روغن نباتی مورد نیاز از خارج کشور. 
- عدم ش��ناخت قابلیت های کش��ور در جهت 

تامین بیشتر دانه های روغنی
معرفی گیاه کاملینا

گیاه روغنی Camelina sativa جزء خانواده 
براسیکاس��ه اس��ت و در آزمایشات مختلف نشان 
داده ش��ده اس��ت که احتیاجات آبی بسیار کمتر و 
مقاومت به سرمای بهاره بیشتری نسبت به سایر 
گیاه��ان روغنی به خصوص کانوال دارد. همچنین 
این گیاه مقاومت بسیار باالیی نسبت به آفات رایج 
در دانه های روغنی مانند سوسک های گرده خوار 
دارد. پتانس��یل تولید عملکرد باال در گیاه کاملینا 
در شرایط ایالت مونتانای آمریکا به اثبات رسیده و 
امکان قرار گرفتن آن به عنوان گزینه مناسب در قرار 
دادن در تناوب با غالت دانه ریز، مناس��ب گزارش 

شده است )مک وی 2008(. 
کاملینا بومی اروپا و آسیای جنوبی است و گاها 
به عنوان علف هرز در مزارع مختلف رشد می کند. اما 
سابقه کشت و کار آن به 4000 سال پیش می رسد. 
در زمان روم و یونان باستان کشت این گیاه به عنوان 
یک گیاه روغنی توسعه یافت. این محصول به صورت 

خالص یا مخلوط با سایر محصوالت کشت میشد. 
مرکز رشد عمده این گیاه از اروپای شرقی تا اسیای 
مرکزی گسترش دارد و در خالل و بعد از جنگ های 
جهانی کشت می شد. بزرگ ترین تولید کننده این 
گیاه در قرن بیستم اتحاد جماهیر شوروی بود که 
در س��ال 1950 حدود 300 هزار هکتار از اراضی 
خود را زیر کشت کاملینا برد )آک و لومای 2005(. 
مطالعات اخیر نشان داده است که گیاه کاملینا 
دارای خواص خاص و منحصر به فردی می باش��د 
که مهم ترین این خصوصیات توقعات کم این گیاه 
و حساسیت کم این گیاه به آفات و امراض است. 
استفاده از گیاه کاملینا به عنوان سوخت جت، انتشار 
کرب��ن را از موت��ور جت کاهش می دهد و با توجه 
به اینکه تولید کاملینا در بسیاری از اقلیم ها هزینه 
تولید کمتری نسبت به سایر دانه های روغنی دارد، 
بنابراین گزینه مناسبتری نسبت به سایر روغن های 
گیاهی برای استفاده شدن به عنوان سوخت زیستی 

یا بیوفیول می باشد )دوبر 2011(. 
کاملینا خواص بسیار زیادی دارد و از این جهت 
یک گیاه کامال منحصر به فرد به شمار می رود از 
جمله این خواص می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
تغذی��ه: از روغ��ن کاملینا ب��رای افزایش دادن 
ارزش غذایی در مواد خوراکی از جمله انواع نان ها 
و کره و نیز روغن سرخ کردنی استفاده می شود. 
س��المت و بهداش��ت: وجود امگا 3 باال در این 
گیاه باعث شده است در مصارف درمانی از جمله 
در جلوگیری از ابتال به س��رطان و درمان چاقی 

پس از یائسگی در زنان کاربرد داشته باشد. 
پیش��گیری از س��رطان: روغن کاملینا به دلیل 
دارا ب��ودن درصد باالی��ی از ویتامین E، خواص 
آنتی اکس��یدانی ضد س��رطان دارد و تحقیقات 
نشان داده است که مانع ایجاد تومور می شود. 

صنعت س��وخت: ش��رکت های تج��اری تولید 
س��وخت های زیس��تی در سراسر جهان از روغن 
این گیاه به مانند گیاهان روغنی دیگر مانن سویا 
در تولید صنعتی س��وخت های زیس��تی استفاده 

می کنند. 
صنای��ع صمغ و ان��واع واکس ها: روغن کاملینا 
می توان��د جایگزین مناس��بی ب��رای واکس های 
جاجوبا )که گران و کمیاب می باش��د( باش��د که 
کاربرد زیادی در صنایع مختلف از جمله صنایع 

آرایشی و بهداشتی دارد. 
حفاظ��ت خاک و ب��ذر: وجود الیه صمغی که 
اط��راف بذره��ای کاملینا را در بر گرفته اس��ت 
می تواند به عنوان پوشش برای سایر بذور استفاده 
ش��ود تا فرایند جوانه زنی در آنها به آرامی و با 
ایمنی بیش��تری در خاک انجام ش��ود. همچنین 
از این صمغ می توان در جلوگیری از فرس��ایش 

خاک نیز استفاده کرد. 
صنع��ت تغذی��ه طیور و ماه��ی: کیفیت باالی 
کنجال��ه کاملین��ا با 5 درص��د امگا 3، 40 درصد 
پروتئین، 10 تا 12 در صد روغن و 1600 کالری 
به ازای هر پوند آن را تبدیل به یک جیره غذایی 
مناسب در تغذیه دام، طیور و ماهی کرده است 

)مک وی 2008(. 
دوب��ر و زورکان از دانش��گاه عل��وم زراع��ی و 
دامپزش��کی بخارست رومانی در سال 2011 در 
مقال��ه ای تحت عنوان: کاملینا، محصولی روغنی 
ب��ا خ��واص منحصر به فرد نتیجه گیری های زیر 

را در تحقیق خود اعالم کردند: 
1- کاملینا دارای خواص زراعی منحصر بفردی 
است که بصورت پایداری احتیاجات خاک و کنترل 

علف هرز را کاهش داده یا انها را مرتفع سازد
2- این گیاه با سیس��تم های خاکورزی کم یا 

بدون خاکورزی سازگار است
3- گیاه کاملینا مقاومت باالیی به خش��کی و 

هجوم آفات و امراض دارد
4- ای��ن گی��اه درضم��ن مقاوم��ت باالیی به 

دماهای باال در زمان گلدهی دارد
5- می توان��د به عنوان محصول پوشش��ی هم 

مورد استفاده قرار گیرد
6- کش��ت آن در ان��واع باف��ت خ��اک حت��ی 
خاک های سبک و شنی و نیز خاک های داردی 
مواد مغذی پایین نیز به خوبی امکان پذیر است. 
7- کش��ت آن حت��ی در زمینه��ای پس��ت و 

حاشیه ای نیز امکان پذیر است
 با توجه به نکات گفته شد در مورد خصوصیات 
گیاه کاملینا، احتیاجات آن و فواید ارزشمند آن 
و نیز با نظر به اینکه کشور ما از یک سو نیازمند 
محصوالت روغنی بیش��تر و با کیفیت تر بوده و 
از س��وی دیگر درگیر مسائل و مشکالت اقلیمی 
از جمله خشکس��الی های متوالی اس��ت به نظر 
می رسد کشت و توسعه گیاه کاملینا گامی بلند 
در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار در کشور 
عزیزمان دارد و این امر بدون شک مستلزم انجام 
تحقیقات گس��ترده ای جهت مطالعه پایداری و 
س��ازگاری ای��ن گی��اه و خصوصی��ات زراعی – 
اکولوژیکی این گیاه است. الزم به ذکر است که 
تاکن��ون در ای��ران تنها در گروه زراعت و اصالح 
نباتات دانشگاه رازی در قالب شرکت های دانش 
بنیان بیستون شفا و ایده سازان زیستی زاگرس 
اصالح کاملینا، کش��ت و توس��عه و تجاری سازی 

آن انجام شده است. 
گیاه دارویی- روغنی کاملینا گیاهی است که 
به خصوص در س��ال های اخیر توجه زیادی را به 
خ��ود جل��ب کرده اس��ت و مهم ترین مزیت آن 

مقاوم��ت فوق العاده آن به خش��کی و س��رمای 
بهاره است. 

نتایج امکان سنجی کشت گیاه روغنی-دارویی 
کاملینا )Camelina sativa( در شرایط دیم 
کشور - نخستین گزارش در ایران )گزارش پنج 

سال تحقیق و سه سال ارزیابی(
نتایج این تحقیق نش��ان داد که کش��ت و کار 
این گیاه در اقلیم خش��ک کش��ور می تواند نتایج 
مطلوب��ی از قبی��ل کاهش وابس��تگی ب��ه واردات 
دانه های روغنی، حفظ منابع آبی و استفاده بهینه 
از مزارع دیم را بدنبال داشته باشد. این گیاه تمام 
مراحل رش��د خود را تا مرحله پرش��دن دانه ها در 
زمان��ی ک��ه نزوالت جوی در منطق��ه وجود دارد 
)اواس��ط اردیبهشت در استان کرمانشاه(، سپری 
می کند و برخالف س��ایر گیاهان روغنی نیازی به 
آبیاری ه��ای به��اره ندارد. خود کنترلی این گیاه با 
توج��ه ب��ه خصوصیات آللوپاتی آنک��ه به وفور در 
گزارش��ات به آن اش��اره ش��ده است )گرومر و بایر 
1960(، هزینه های کنترل ش��یمیایی و مکانیکی 
را کاهش داده و امکان برداشت مکانیزه آن با توجه 
به ارتفاع مطلوب آن )حدود 80 تا 100 سانتی متر( 
یک مزیت عمده در مقایسه با محصول دیم دیگری 
مانند نخود را بوجود می آورد. هرچند آزمایش��ات 
بیشتری در زمینه های مختلف زراعی جهت توصیه 

کشت و کار گیاه کاملینا مورد نیاز می باشد. 
در این تحقیق تالقی های مختلف بین ارقام 
مختلف کاملینا انجام شد. از بساکهای گیاهان 
نس��ل F1 جهت تولی��د گیاهان دابل هاپلوئید 
اس��تفاده ش��د. گیاهچه ها ضمن س��ازگاری به 
گلدان منتقل ش��دند و پس از گلدهی از آنها 
بذرگیری ش��د. پس از تکثیر بذر در اقلیم های 
گ��رم، معت��دل و س��رد به صورت دیم کش��ت 
ش��دند. در بین الین های بررس��ی ش��ده، الین 
و عملک��رد  بهتری��ن س��ازگاری   DH1025
)حدود 1500 کیلوگرم در هکتار عملکرد بذر 
و با متوسط درصد روغن حدود 37 درصد( را 
در ش��رایط دیم نش��ان داد که مراحل معرفی 
رقم را طی می کند. این گونه برای نخس��تین 
بار در ایران اصالح، تکثیر و کشت شده است. 
عملکرد به طور یک تن در هکتار و سازگاری 
این گیاه در اس��تانهای کرمانشاه، ایالم، همدان، 
اردبیل، بوشهر، گیالن، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، خراس��ان شمالی، فارس و کردستان در 

شرایط دیم تایید شده است. 
ضمنا تحقیقات این گروه پژوهش��ی در ادامه 
دارد و هم اکن��ون بی��ش از 200 الین از این گیاه 
تولید ش��ده که الزم اس��ت مورد ارزیابی بیش��تر 
قرار گیرند.  در نهایت گروه پژوهش��ی –تجاری 
کاملین��ا از تمام��ی محققین و س��رمایه گذاران 
کش��ور جهت تحقیقات و تجاری سازی این گیاه 

ارزشمند استقبال می کند. 

دکتر دانیال کهریزی
عضو هیأت علمی دانشگاه رازی

کاملینا؛ نماد اقتصاد مقاومتی در بخش دانه های روغنی ایران

نظام تضمین سالمت غذا در کشورهای مختلف به واسطه 
تبادالت و ارتباطات جوامع، به هم مربوط و قابل درجه بندی 
به نظامهای س��اده تا نظامهای به ظاهر پیچیده می باش��د. در 
نظامهای منس��جم مبتنی بر آنالیز جامع ریس��کهای غذا، که 
اکث��ر آالینده ه��ا را به خوبی رص��د و مدیریت می کنند، نظام 
تولید، عرضه و مصرف محصوالت ارگانیک، با ساختارس��ازی 
اعتمادآور، درصد قابل توجهی از این جوامع را پوشش می دهد. 
در حالی که در جوامعی که نظام تضمین سالمت غذا بصورت 
سنتی یا ساده اداره می شود، نه تولید ارگانیک مطرح است و 
نه مصرف و اگر هست، در سطح برداشت از اراضی طبیعی و 
جنگلی و عمدتا با گواهی خارجی است. از اینرو سطح نظم در 
تولید، عرضه و مصرف محصوالت ارگانیک در جوامع مختلف، 
شاخصی برای ایمنی و سالمت غذا نیز می تواند بشمار آید. 

آنالیز )تجزیه و تحلیل( ریسک در قالب فرمتهای توافق شده 
بین المللی به مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک و اثر متقابل و 
ارتباطات در این زمینه اگر تفکیک شود، هر یک نیز جزئی تر 
تقسیم می شود. ارزیابی ریسک به تشخیص خطر، مشخصات 
خطر و تش��خیص ریس��ک تقس��یم می ش��ود و ارزیابی میزان 
در معرض قرارگیری نیز به تش��خیص ریس��ک کمک می کند. 
مدیریت ریسک نیز به فعالیتهای اولیه در این زمینه، ارزیابی 
فعالیته��ا، اج��رای مراح��ل و مونیتورینگ و مرور تصمیمهای 

اتخاذ شده و اثر آنها بر فعالیتهای اولیه تقسیم می شود. 
این شیوه و رویه عالمانه و توافق شده بین المللی اگر بصورت 
هماهنگ و منس��جم مبنای ساختارس��ازی الزم برای رعایت 
موازی��ن در ص��ادرات م��واد غذائ��ی، در واردات مواد غذائی و 
همچنی��ن در تولی��د و مص��رف و بازرگان��ی داخلی و خارجی 
ق��رار گی��رد. نظ��م و نظام الزم و کافی ب��رای تضمین ایمنی 
غ��ذا در کش��ور و منطق��ه تبیین خواهد ش��د. مذاکرات برای 
بازرگانان و اطاق های بازرگانی سهل تر و بهانه جوئی طرفهای 
مقابل کمتر می گردد. گمرکات کش��ور و نمایندگی س��ازمان-

ه��ا و وزارتخانه ه��ای مربوط نیز بط��ور متقابل اصول غیر قابل 
خدش��ه ای را مالک و ش��اخص قرار خواهند داد. مذاکرات در 
 Codexجلس��ات و کمسیونهای مربوط بین المللی )از جمله
Alimentarius Commission( ب��ه حداکث��ر نم��ودن 
منافع ملی به ش��یوه منطقی می تواند منجر ش��ود، نه اینکه 
س��خت گیرانه ترین معیاره��ای ط��رف مقابل با حاش��یه امن 
غی��ر الزم را س��د ص��ادرات خ��ود قرار دهیم. مذاک��ره در این 
عرص��ه، توانمن��دی ذاتی را می طلبد که در درون اجالس��های 
علمی ملی، منطقه ای رشد می یابد. برای مثال مقایسه میزان 
حد مجاز یکی از آالینده ها در بادام زمینی آمریکا که مصرف 
بیشتری از پسته ایران دارد، نتیجه فوق را تایید و میزان ضرر 
ملی و صادرکنندگانی که حاضر نیستند پایه های علمی آنالیز 
ریس��ک جامع منس��جم و نه موردی )مثال برای آفالتوکسین( 
را بپذیرند و حتی در سرمایه گذاری برای آن مشارکت کنند، 

قابل تخمین خواهد بود. 
رویک��رد علم��ی، جام��ع و هماهنگ می توان��د ظرف چند 
س��ال س��اختار مناس��ب علمی و بهره ور برای حل اساس��ی 

این گونهمش��کالت متن��وع و مزم��ن یا دف��اع در برابر چنین 
تهدیدات و مانورهائی  را ارائه نماید و حتی در منطقه و سطوح 
باالتر اثرگذار باشد و منافع کشورهای هم استاندارد یا مشترک 
المنافع را حفظ نماید. وجود چنین ساختار علمی، بهره ور و 
اثرگذار در یک کشور یا گروه کشورها خود شاخص پیشرفت 
کش��ورها شده اس��ت. راه درمان اساسی این تهدیدات به ظاهر 
متنوع و منفک که جنبه هائی از آن در وزارتخانه های متنوع 
پخش شده اس��ت در گرو ش��ناخت اصولی و علمی از ضرورت 
ایمنی غذائی و سالمت غذا و جنبه های علمی، فنی و حقوقی 
مدیریت ریسک در محصوالت غذائی و کشاورزی است. آنالیز 
ریسک، بصورت ژورنالیستی روزی به سموم شیمیائی، سالی 
ب��ه بیش بود کود ش��یمیائی در محص��والت غذائی، مدتی به 
فلزات سنگین، گاهی به آنتی بیوکها، آالینده های میکروبی و 
توکس��ینها در محصوالت دامی و هر از چندگاهی به ریس��ک 
فرآورده ه��ای جدی��د همچون نان��و و تراریخته ها توجه ندارد. 
بلکه بصورت علمی حتی با بعد رسانه ای در قالب »ارتباطات 

در ریسک« توجه دارد. 
ب��رای تبیی��ن درجات نظ��م و نظام در مقوله تولید و عرضه 
محصوالت ارگانیک، نگاهی به تجارب کشورها و اتحادیه های 
منطقه ای روشنگر خواهد بود. برای مثال ممکن است عده ای 
به تولید و عرضه محصوالت ارگانیک بصورت محدود و برای 
گروه ه��ای خ��اص در داخل یا عمدتا برای صادرات مش��غول 
شده باش��ند که الزاما نش��انگر یک نظم و نظام تولید و عرضه 
محص��والت ارگانیک نیس��ت. گاه علیرغ��م تولید محصوالت 
گواهی ش��ده براساس س��خت ترین استانداردها یا محصوالت 
ارگانیک در برخی کش��ورهای آفریقائی، کلیات امر حاکی از 
نظ��م و نظ��ام در تولی��د و عرضه محص��والت ارگانیک در آنها 
نیست و از طرف دیگر نظام سالمت غذا قابل قبول نیز در آنها 
اس��تقرار ندارد. این ضعف ساختاری ضمن تضعیف اثرگذاری 
این گونهکشورها و گروه کشورها در تبیین استانداردهای توافق 
ش��ده بین المللی، در س��بک جدید جدالهای محلی، گروهی تا 
بین الملل��ی، فرص��ت انتفاع اقتصادی را به حریف های فرصت 
طلب یا حداقل مانورهای اقتصادی و سیاسی آنها داده است. 
میزان نظم و نظام در یک کشور یا منطقه، در زمینه تولید 
و عرض��ه محصوالت کش��اورزی ارگانیک به عنوان ش��اخصی 

گویا برای میزان اهتمام مردم، تش��کلهای مردمی و نهادهای 
مسئول دولتی و غیردولتی در خصوص انسجام و نظام ایمنی 
غذا فرض ش��ده  اس��ت. این ارتباط آنقدر روش��ن می نماید که 
عکس رابطه نیز قابل دفاع می باش��د. بهرحال تبیین و ارتقاء 
نظم و نظام اصولی در کش��ورهای منطقه در ارتباط با تولید 
و عرض��ه محص��والت ارگانیک منافع متعددی را در بر خواهد 
داش��ت که حداقل آن اثبات امکان تولید بدون س��م شیمیائی 
و کود ش��یمیائی به خصوص برای کس��انی است که عمال بی-

نظمی و آالینده ها را طالبند؛ از طرفی این نوشتار تاکید دارد 
که تبیین نظام منس��جم ایمنی غذا براس��اس کنترل علمی 
ریس��کهای متنوع و تهدی��دات امنیتی، امنیت خلل ناپذیری 

را تبیین می نماید. 
برنامه ه��ای ح��ول توس��عه نظام تولی��د ارگانیک )در حد 
درصدی از تولیدات کش��ورها( باید اهدافی همچون تبیین 
اصولی نظام تولید ارگانیک در کشور و بالمآل در هر منطقه 
و ایجاد تصویر روشن از تولید ارگانیک، رفع تصورات اشتباه 
و جلوگی��ری از خل��ط مباح��ث و افراط و تفریط ها در زمینه 
تولی��د ارگانی��ک، حرکت بس��مت تولید ارگانیک و تن دادن 
به ضوابط آن و بهره برداری از منافع آن و تبدیل ش��دن به 
کشوری شاخص در این عرصه و قبول مسئولتهای منطقه ای 
ت��وام ب��ا ایجاد عزم ملی و قبول قواعد و انضباط های مربوط 
و تعیین محدوده تولید ارگانیک از عرصه دش��تهای کش��ور 
گرفته تا کش��اورزی های فش��رده در گلخانه ها، مرغداری ها، 
دامپروری ه��ای صنعتی و ت��ا کارخانه های تولید محصوالت 
ارگانیک و از جهت دیگر تا کش��اورزی معیش��تی، دامپروری 
عشایری و تعریف نیازها برای رسیدن به درصد مناسبی از 
تولید کش��ور در گام چند س��اله مناسب مدنظر داشته باشد. 
م��وارد ف��وق در گرو تنظی��م مقررات و قوانین اولیه و ثانویه 
این حرکت و تثبیت س��اختارهای ضروری براس��اس موازین 
بین المللی و مطابق ش��رایط هر کش��ور و منطقه اس��ت. از 
جمل��ه تخصی��ص یارانه های الزم ب��رای تولیدکنندگانی که 
ای��ن مس��یر حقوق��ی را پذیرفته ان��د و گواه��ی الزم را اخذ 
کرده اند و آلودگی را به کشور خود در مسیر تولید تحمیل 
نکرده ان��د. تولیدکنن��ده ای ک��ه قب��ول کرده اس��ت چنین 
نظاماتی را بپذیرد و مش��غله بیش��تری داش��ته باشد و حتی 

شغل ایجاد نماید مستحق یارانه می باشد کما اینکه کشاورز 
آلمان��ی ارگانی��ک حداقل 125 یورو در هکتار از یارانه صرفا 
ب��ه خاطر کش��اورزی ارگانیک اس��تفاده می نماید )البته به 
ایالت ها، مناطق و بعبارتی اس��تانها نیز اجازه افزایش س��ی 
درص��دی یارانه را حس��ب ش��رایط و تصمیم��ات منطقه ای 
داده اند(. شایس��ته اس��ت با توجه به عدم اس��تفاده از کود و 
س��م ش��یمیایی و احیانا اس��تفاده از نهاده های مناسب برای 
کش��اورزی ارگانیک با محاس��به هزینه های ملی مترتب بر 
استفاده کود و سم شیمیایی و مخاطرات آن، یارانه مناسب 

در اختیار این گونهکش��اورزان قرار گیرد. 
راهبرد توس��عه کشاورزی ارگانیک و توسعه تولید ارگانیک 
ب��ه نقط��ه عطفی رس��یده اس��ت که ب��ا هم��ت و هماهنگی 
جمع��ی می تواند ش��تاب گیرد و تولی��د ارگانیک در درصدی 
از محص��والت تولی��دی در زم��ان مناس��ب مانند یک یا چند 
برنامه پنجس��اله می تواند افق مناسبی برای تنظیم انتظارات، 
اعتب��ارات و اختی��ارات باش��د. و در مراح��ل بعد، ایفای نقش 
اخالقی برای گس��ترش این حرکت تجربه ش��ده می تواند به 
گس��ترش س��ریعتر نظام تولید ارگانیک بیانجامد. اگر ظرفیت 
سازی-های مراحل قبل پایان یافته باشد و امکان بهره برداری 
از آنها برای آموزش��های منطقه ای و پیگیری های بین المللی 
فراهم باش��د و تحقیقات پیش��رو و تامین کننده نیازهای روز 
پایه ریزی ش��ده باشد؛ برای مثال پژوهشکده منطقه ای تولید 
ارگانی��ک می توان��د به عنوان مغز متفکر این حرکت از مرحله 
نخست پایه ریزی شده باشد تا در این مرحله، شکوفا و ضامن 
حرکت در س��طح وس��یع خیل عالقمندان و واحدهای اجرائی 
باشد و نسخه به روز و اخالقی نظام تولید ارگانیک را نه تنها 
برای بخشی از جهان بلکه برای جهان تشنه عدالت و انصاف 

به ارمغان بیاورد. 
از تجارب خوب و بد ترکیه، مصر، امارات، عربستان و لبنان 
می توان درس هائی گرفت و حافظ جایگاه خاص و انگیزه-های 
اصولی این حرکت در کش��ور و منطقه باش��یم. تجارب تلخ 
مص��ر در هت��ک اعتم��اد عمومی و بین المللی در این خصوص 
و سوء اس��تفاده رقبا را تجربه نکنیم. آیا بدون ساختارس��ازی، 
حرکت منظم و منسجم در این زمینه که به طبیعت و اخالق 
ما گره خورده اس��ت ممکن اس��ت؟ آیا بدون اطاق فکر واقعی 
برای این جنبشهای تجربه شده ادامه کار اصولی خواهد بود؟ 
سهم کشور ما از حدود 43 میلیون هکتار کشاورزی ارگانیک 
و حدود 40 میلیون هکتار اراضی طبیعی ارگانیک در جهان 
چقدر است؟ متاسفانه نه تنها در حد متوسط جهانی نیستیم، 
حت��ی س��اختارهای الزم آن��را نیز فراه��م نکرده ایم. از طرفی 
برنامه راهبردی کش��اورزی ارگانیک که در اس��فند 90 ابالغ 
شده است، با افق تحقیق و توسعه در راستای تبدیل حداقل 
1 درص��د محصوالت خ��ام و همچنین فرآورده های گیاهی و 
دامی به ارگانیک، حداقل در حد متوسط جهانی، ورای نظام 
فعلی ایمنی غذا را هدف گرفته است؛ که البته خود منوط به 
سرمایه گذاری منسجم مادی و معنوی در این عرصه است؛ در 
غیر اینصورت خلط مباحث و هزینه کرد اعتبارات محدود برای 
مسیرهای غیر ضرور یا بدون ارزش افزوده، اعتماد عمومی را 
خدشه دار خواهد نمود. بنظر می رسد ارکان جامعه از مرحله 
ضرورت ایجاد نظم و نظامی منس��جم و علمی برای تضمین 

ایمنی غذا عبور کرده باشد. 

بسوی جامعه ارگانیک با تبیین نظام منسجم آنالیز ریسک های غذا
محمدرضا رضاپناه

قطب علمی کشاورزی ارگانیک، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورز، تهران، ایران
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مدیر هنری: محمد هاشمی

Prof. Dr. Per Pinstrup-Andersen
- H. E. Babcock Professor of 
Food, Nutrition and Public 
Policy, the J. Thomas Clark 
Professor of Entrepreneur-
ship
- Professor of Applied Eco-
nomics at Cornell University 

and Adjunct Professor, Copenhagen University. 
- He is past Chairman of the Science Council of 
the Consultative Group on International Agri-
cultural Research (CGIAR) and Past President 
of the American Agricultural Economics Asso-
ciation (AAEA). 
Title of Speech: The Global Food Situation and 
the Role of Crop Sciences

Professor Dr. Achim Dobermann
- Director & Chief Execu-
tive, Rothamsted Research, 
Harpenden, Herts, AL5 2JQ, 
UK. 
Title of Speech: Accelerating 
innovation in agriculture  
Prof. Dr. Mahmoud Solh

- Director General, International Center for Ag-
ricultural Research in Dry Areas (ICARDA). 
Title of Speech: Innovative Research to En-
hance Pulses Production for Sustainable Agri-
culture, Food and Nutritional Security in Dry 
Areas.-  
Prof. Dr. Bilquees Gul
- Director, Institute of Sustainable Halophyte 
Utilization Member, Pakistan Academy of Sci-
ences, Professor University of Karachi. 
Title of Speech: Halophytes: Crops for the 
thirsty and saline world.-  

Dr. Shahid Mansoor
- Director, National In-
stitute for Biotechnology 
and Genetic Engineering 
(NIBGE), Sitara-e-Imti-
az, HEC Distinguished 
National Professor, Ful-
bright Alumnus, Deputy 

Chief Scientist
Title of Speech: use of RNA interference 
and genome editing for creating novel traits 
in pants
  
Dr. Rajeev K Varshney
- Research Program Director- Genetic Gains, 
International Crops Research Institute for the 

Semi- Arid Tropics (ICRI-
SAT)
Title of Speech: Harnessing 
genomics tools and diversity 
for chickpea improvement.-  
Professor Dr. Ismail Dweikat
- University of Nebraska, 

Lincoln, Sorghum and Millet Genetics. 
Title of Speech: Sorghum and pearl millet: two 
crops to combat climate change.-  
Dr. RK Singh

- Senior Scientist, Rice 
Breeder for Problem Soils 
and Rainfed Lowlands of 
SE Asia, Plant Breeding, 
Genetics, and Biotechnol-
ogy Division, International 
Rice Research Institute 

(IRRI), Philippines. 
Title of Speech: MAGIC: Novel Genetic Re-
source for Multiple Trait Improvement and 
QTL Discovery in Rice.-  

Dr. Sudhanshu Singh
- Scientist, International Rice 
Research Institute (IRRI), 
New Delhi, India. 
Title of Speech: Enhancing 
and stabilizing rice produc-
tivity in rainfed stress-prone 
areas in South Asia: Climate 

resilient rice varieties and their management.-  

Dr. U. S. Singh
- Senior Scientist (II), Di-
vision of Plant Breeding, 
Genetics & Biotechnology, 
South Asia Regional Proj-
ect Coordinator – STRASA, 
CoP, USAID-ASTV project 
for Nepal and Cambodia, & 

Country representative of IRRI for India and 
Nepal International Rice Research Institute, 
India office. 
Title of Speech: Ushering second green revolu-
tion in South Asia through climate resilient high 
yielding rice varieties.-  

Dr. A. Ashok Kumar
- Senior Scientist (Sorghum Breeding), Inter-
national Crops Research Institute for the Semi-
Arid Tropics (ICRISAT). 

Title of Speech: Recent ad-
vances in sorghum improve-
ment research and its impli-
cations for global food, feed, 
fodder and fuel security.-  

Dr. Shushi Kumar GUPTA
- Senior Scientist (Pearl mil-
let Breeding), International 
Crops Research Institute 
for the Semi-Arid Tropics 
(ICRISAT). 
Title of Speech: Pearl Millet 
crop improvement research at 

ICRISAT: towards climate resilience and elimi-
nating hunger and malnutrition.-  
Prof. Dr. M. Ajmal Khan

- Distinguished National Pro-
fessor, Institute of Sustain-
able Halophyte Utilization, 
University of Karachi, Paki-
stan. 
Title of Speech: Desmo-
stachyabipinnata: a promis-

ing candidate for fodder production on saline 
lands.-  

Professor Dr. Kazuo Watanabe
- Plant Genetic Diversity, En-
vironmental Biosafety and 
Bioethics, Gene Research 
Center & Graduate School 
for Life and Environmental 
Sciences, University of Tsu-
kuba, Japan. 

Title of Speech: “New Breeding Techniques and 
ELSI (Ethics, Legal and Social Implication)”.-  

Professor Dr. Makoto Kawase
- Faculty of Life and Envi-
ronmental Sciences, Univer-
sity of Tsukuba, Japan. 
Title of Speech: International 
Cooperation on Plant Genetic 
Resources by NARO Genetic 
Resources Center and Uni-

versity of Tsukuba in Japan.-  

Professor Dr. Kazuhiro Sato
- Professor, Institute of Plant Science and Re-

sources, Okayama Univer-
sity, Japan. 
Title of Speech: TBA.-  

Dr. Satoshi Nimura
- President, Nimura Genetic 
Solution Co. , Japan. 
Title of Speech: Business col-
laboration and development 
on genetic resources and its 
research results.- 

 
Dr. S. K. Kamra

- Fellow (NAAS, INAE, 
Alexander von Humboldt), 
Principal Scientist, Division 
of Irrigation and Drainage 
Engineering, Central Soil Sa-
linity Research Institute, Kar-
nal, India. 

Title of Speech: Engineering Technologies for 
Management of Saline Groundwater in India.-  

Dr. Parvender Sheoran
- Senior Scientist (Agrono-
my), ICAR-Central Soil Sa-
linity Research Institute, Kar-
nal, India. 
Title of Speech: Sustaining 
farm productivity with con-
tinuous use of alkali waters in 

rice-wheat production system in Indo-Gangetic 
plains of India.-  

Dr. Naser Poursarebani
- Leibniz Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant Re-
search (IPK), Gatersleben, 
Germany. 
Title of Speech: A genetic 
regulator of inflorescence 
form in Triticeae as a novel 

target for engineering spike architecture in or-
der to enhance yield potential in bread wheat.-  

Prof. Dr. Muhammad Ashraf
- Pakistan Science Foundation, Islamabad. 
Title of Speech: Crop salt tolerance improve-
ment – some enigmas and attainments.-  

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره 
ملی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران با ش��عار 
»تولید دانش بنیان محصوالت زراعی و بهره وری 
آب«، از 9 تا 11 شهریور ماه 1395 توسط انجمن 
عل��وم زراع��ت و اصالح نباتات ایران و دانش��گاه 

گیالن برگزار می شود. 
با همت انجمن علوم و زراعت و اصالح نباتات 
ایران و دانش��گاه گیالن و با حضور افراد صاحب 
نظر داخلی و بین المللی، بزرگترین نشست علمی 
کشاورزی در حوزه علوم زراعت و اصالح نباتات 
در قالب دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین 
کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران در 

شهر رشت برگزار می شود.
 Per( اندرس��ن  پرپینس��تراپ  پروفس��ور 
Pinstrup Andersen( یک��ی از میهمان��ان 
افتخاری و سخنران کلیدی مراسم افتتاحیه این 

کنگره هستند. پرپینستراپ استاد بازنشسته غذا، 
تغذیه، سیاس��ت عموم��ی و اقتصاد کاربردی در 
دانش��گاه کرنل و کپنهاگ اس��ت. او رییس سابق 
ش��ورای عالی علوم از گروه مش��اورین تحقیقات 
بین المللی کشاورزی )CGIAR( و رییس سابق 
انجمن اقتصاد کشاورزی امریکا )AAEA( است. 

سوابق تحصیلی:
 مدرک لیسانس اقتصاد کشاورزی از دانمارک
 فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه اکالهما امریکا

 وی همچنین دارای مدرک دکترای افتخاری از 
ایالت امریکا، بریتانیا، هلند، سوئیس و هند است.

دکتر پینستراپ-آندرسن 10 سال به عنوان مدیر 
کل موسسه تحقیقات سیاست غذا و هفت سال به 
عنوان اقتصاددان در مرکز بین المللی کش��اورزی 
گرمسیری در کلمبیا و شش سال به عنوان استاد 
برجس��ته دانش��گاه واخینگن هلند فعالیت کرد. او 

در سال 2001، برنده جایزه جهانی غذا و دریافت 
کننده جوایز متعددی برای فعالیت های تدریسی، 
تحقیقی و ارتباطی  اس��ت. کتاب جدید منتش��ر 
ش��ده از وی ش��امل »سیس��تم غذایی در آفریقا و 
ارتباط س��المت انس��ان با تغذیه« و »سیاست های 
تغذیه برای کشورهای در حال تغذیه« بوده که به 
صورت همکاری با دریل واتسون تالیف نموده است. 
اخیرا کتابی از وی با عنوان »سیاس��ت های قیمت 
موادغذایی در عصر بی ثباتی بازار« توسط دانشگاه 

آکسفورد منتشر شده است.
فعالیت ه��ای اخیر دکتر پینس��تراپ تا س��ال 

2013 شامل:
 رییس بخش علوم تغذیه دانشگاه کرنل

 استاد کارآفرینی دانشگاه کرنل
 اس��تاد اقتصاد کاربردی، در بخش مدیریت و 

اقتصاد کاربردی دانشگاه کرنل

 اس��تاد بین المللی سیاس��ت و اقتصاد غذا در 
دانشکده کشاورزی و علوم زیستی دانشگاه کرنل

فعالیت ه��ای پژوهش��ی اخیر وی نیز ش��امل: 
سیس��تم غذایی و ارتباط آن با س��المت انس��ان، 
سیاست های مواد غذایی و تغذیه، تجزیه و تحلیل 
آثار جهانی شدن روی فقر، گرسنگی و سوء تغذیه 
در کشورهای در حال توسعه، بررسی جنبه های 
اخالقی سیاس��ت غذایی، بررس��ی سیاست های 
تعیی��ن قیم��ت م��واد غذای��ی و سیاس��ت های 

تکنولوژی و کشاورزی است.
دکتر پر پینستراپ آندرسن به عنوان نماینده 
و فرستاده ویژه بنیاد جایزه جهانی غذا به همراه 
همسر خود خانم بریجیت پینستراپ اندرسن در 
این همایش ش��رکت و سخنرانی کلیدی خود را 
تح��ت عن��وان »وضعیت جهانی غذا و نقش علوم 

زراعی« ارایه خواهند کرد.   

برنده جایزه جهانی غذا، میهمان افتخاری دومین کنگره بین المللی و 
چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران

دومی��ن کنگ��ره بین الملل��ی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و 
اص��الح نبات��ات ایران با ش��عار »تولید دانش بنی��ان محصوالت زراعی و 
بهره وری آب« از نهم تا یازدهم شهریور ماه 1395 توسط انجمن علوم 
زراعت و اصالح نباتات ایران و دانش��گاه گیالن برگزار می گردد. برخی 

اهداف این کنگره شامل: 
- ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین پژوهشگران و اندیشمندان 

حوزه های مختلف علوم زراعت و اصالح نباتات؛ 
- دعوت از اساتید، دانشمندان، محققان، سیاست گذاران و دانشجویان 
مرتبط با علوم زراعت و اصالح نباتات از ایران و سایر کشورها برای ارائه 

دستاوردهای جدید علمی، پژوهشی و فناوری؛ 
- بحث و تبادل نظر پیرامون جایگاه کش��اورزی در کش��ور به خصوص 
در بخ��ش تولی��د و اقتص��اد کش��ور و جل��ب توج��ه مس��ئولین ذیربط 

)سیاس��ت گذاران، قانونگ��ذاران، هی��أت دولت و مدی��ران اجرایی بخش 
کشاورزی(؛ 

- معرف��ی ت��وان و تجرب��ه انجم��ن علوم زراع��ت و اصالح نباتات 
ایران به عنوان یک س��اختار مردم نهاد و مش��اوری امین و دلس��وز 
در ممی��زی، سیاس��ت گذاری، تدوین مق��ررات و برنامه ریزی کالن 
کش��ور و اجرای برنامه های مرتبط با علوم زراعت و اصالح نباتات 

در س��طح ملی؛ 
- برگزاری جلس��ات هم اندیش��ی، نشس��ت های تخصصی، کارگاه های 

آموزشی و تبادل اطالعات؛ 
- انع��کاس نتای��ج پژوهش ه��ای انجام ش��ده به بخش ه��ای اجرایی و 
بهره برداران کش��اورزی برای رفع موانع و مش��کالت فراروی تولید پایدار 

محصوالت زراعی. 

گزارش فعالیت بین المللی دومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصالح نباتات

میهمانان بین المللی شرکت کننده در همایش


