بر منابع آبهاي زير زميني در دوره قبل و بر هم
زدن تناوب زراعي عوامل منفي هستند .به عبارت
ديگر فشار بيشتر بر اين حوزهها و حتي در حوزه
قيمتگذاري نه ممکن است و نه صواب .اما آنچه
هنوز ميتواند به توليد بيشتر گندم و استمرار قطع
واردات يا خودکفايي کمک کند افزايش بهرهوري
بر پايه استفاده از آب و تکيه بيشتر بر يافتههاي
پژوهشي است .ميانگين عملکرد گندم در کشورمان
فاصله زيادي با ميانگين عملکرد در کشوري مانند
مصر و حتي با رکوردهاي توليد گندم در ايستگاههاي
پژوهشي دارد.
نقش تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي در
استمرار قطع واردات مهم و تکيه بر آن الزامی است.
در حوزه پژوهش مرتبط با گندم عالوه بر تکيه بر
استمرار اصالح نباتات از طريق تالقي و روشهاي
متعارف ،توجه ويژه به توليد ارقام متحمل به خشکي
و شوري در اولويت اول قرار دارد.
استفاده از فناوريهاي نو به ويژه مهندسي ژنتيک چه
در دوره تاريک کشاورزي ايران که جرم تلقي ميشد
و چه در دوره جديد مورد غفلت قرار گرفته است.
مهندسي ژنتيک و افزايش بهرهوري بر مبناي آب
چاره کار و نقشه راه براي خودکفايي در تولید گندم
است .آنچه در گذشته تنها به عنوان «امکان» مطرح
ميشد ،امروز در جهان داراي سابقه وقوع است .طي
دوسال گذشته گندم تراريخته متحمل به خشکي که
در شرايط ديم و با ميزان آب مصرفي گندم ديمزارهاي
کشور در آمريکا توليد شده ،تحسين همگان را به
دنبال داشته است .در ايران اما در همچنان بر همان
پاشنه فناوري هراسي و جدال ژورناليستي ميچرخد؛
بهگونهای که آثار آن را اخیرا ً در بحث تراریخته در
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طي دوسال گذشته
گندمتراريخته
متحمل به خشکي
که در شرايط ديم و
با ميزان آب مصرفي
ديمزارهاي کشور در
آمريکا توليد شده،
تحسينهمگان
را برانگیخته اما در
ایران در بر همان
پاشنهمیچرخ

برخی از رسانهها شاهدیم؛ تراريختهاي که سهم ايران
تا کنون تنها واردات ميليادرها دالري آن بوده که از
قضاي حادثه از دوره وزارت محمدرضا اسکندري آغاز
شده است.
اکنون زمان آن فرا رسيده تا با ورود مهندس حجتي
و تيم شايسته او به ويژه معاونت زراعت با سابقه
درخشان مديريت تحقيقات کشاورزي کشور ،اين
قائله تمام شود .اين يادداشت از محل برگزاري اجالس
متعاهدين پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا در کنکون
مکزيک تهيه و ارسال شده است؛ اجالسي که بيش از
 5هزار نفر از بيش از  160کشور جهان و دهها گروه
مردمنهاد و سازمان بينالمللي و نمايندگان صنعت
براي استفاده موثرتر از فناوري مهندسي ژنتيک و
در آينده نزديک استفاده از فناوري زيستشناسي
مصنوعي تشکيل شده است.

