ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
پژوهشگركشاورزیواستادسابقدانشگاهصنعیتاصفهان:

خوداتكايی گندم
امنيت غذايی كشور را تضمين كرد
اكبر صناعي ،پژوهشگر كشاورزي و استاد
سابق دانشگاه صنعتي اصفهان ،در گفتوگو
با «سبزينه» ،دستيابي به خوداتكايي گندم
را در خور تقدير ميداند و ميگويد :با توجه
به ابعاد تأثير گندم بر اقتصاد و امنيت غذايي
كشور خود اتكايي در توليد اين محصول از
اهميت بسياري برخوردار است و دستاورد
مهمي در دولت تدبير و اميد بهشمار ميرود.
وي ادامه داد :گندم يكي از اقالم پرمصرف
در كشور محسوب ميشود و خوداتكايي در
اين محصول امنيت غذايي ما را تضمين
ميكند و كمبود آن ميتواند اقتصاد كشور
را دچار مشكل بزرگ كند.
صناعي اظهار داشت :آنچه همراه با خوداتكاي
اين محصول بايد مورد توجه دولت و وزارت
جهاد كشاورزي قرار گيرد افزايش توليد در
واحد سطح با توجه به شرايط بحراني آب در
كشور است؛ زيرا براساس آمار فاصله توليد
گندم در ايران با كشورهاي توسعه يافته

زیاد بوده ،بهطوري كه در كشور ما در هر
هكتار  2تن برداشت گندم انجام ميشود؛
در حاليكه در كشورهاي توسعهيافته كه از
فناوريهاي روز جهان برخوردارند  7تا 10
تن برداشت صورت ميگيرد .وي همچنين
ارتقای كيفيت گندم توليدي كشور را از
مسائل پراهميت در مسير خوداتكايي اين
محصول عنوان كرد و گفت :بخشي از گندم
توليدي كشور دارای كيفيت باالي است؛ اما
بيشتر گندم توليد شده از كيفيت مناسب
و استاندارد جهاني برخوردار نيست .با
وجود تحقيقات انجام شده نتوانستهايم در
اين خصوص دستاورد قابل توجهاي داشته
باشيم .صناعي افزود :در گندم نيز مانند برنج
بيش از اينكه به مسأله كيفيت پرداخته
شود محوريت تحقيقات و پژوهشهاي
انجام شده اصالح ژنتيكي محصول با هدف
افزايش توليد بوده است؛ به همين دليل
ارقام جديد از گندم كه تاكنون معرفي

شدهاند ،محصولي با توليد بيشتر ،اما
كيفيت کمتر هستند .وي با تأكيد بر لزوم
استفاده از نهادههاي مرغوب و استاندارد
در توليد محصوالت كشاورزي در كشور،
گفت :استفاده از نهادههاي استاندارد در
توليد محصوالت كشاورزي از موارد ديگري
است كه در خوداتكايي گندم به آن كمتر
توجه شده است .نهادههای استاندارد تا حد
بسيار زيادي ميتوانند در ارتقای كيفيت
محصوالت كشاورزي ازجمله گندم مؤثر
باشند .اين استاد دانشگاه در پايان ،گفت:
هر چند دولت و وزارت جهاد كشاورزي
در رسيدن به خوداتكايي اين محصول
پراهميت تمام تالش خود را بهكار بستهاند؛
اما در رسيدن به اين دستاورد پرافتخار نبايد
جايگاه و زحمات گندمكاران را فراموش كرد،
بلکه با شناسايي خواسته و نياز كشاورزان و
بر طرف کردن مشكالت اقتصادي ،باید آنان
را در ادامه اين راه ياري رساند.
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