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 1429ميليون و در سال  90به ) ميالدي 2025(هجري خورشيدي  1404بيني شده است كه جمعيت ايران در سال  پيش    
. ارد نفر خواهد بودميلي 9و  7/7به ترتيب حدود  ياد شدههاي  جمعيت جهان نيز در سال. ميليون نفر برسد 115به حدود ) 2050(

 يك سوم در جهان برابر غذاييتوليد، كمبود مواد  كنوني هاي روش دهد كه با ي نشان ميو كشاورززراعت  دانشمندان يللتجزيه و تح
هاي جديد غذاي الزم براي  تا با كاربرد فناوريبه عمل آيد اكنون  ي از هميها نگري بنابراين الزم است آينده. نياز آن زمان خواهد بود

محصول ، متعادل ساختن زاد و ولد، افزايش غذايي، تغيير الگوي دور ريزها ها شامل كاهش نگري اين آينده. جمعيت آن زمان فراهم شود
واحد شير و گوشت در  توليدهاي مديريتي خاك و آب، افزايش  هاي زراعي از طريق تهيه بذرهاي پرمحصول و نيز كاربرد روش زمين در

تا بتوان تأثير منفي  باشد ميدن توليد آبكشتي و باال بر ييهاي دريا از طريق مديريت پايدار، افزايش جمعيت منابع ماهي سطح
براي برخورد با چالش غذا در آينده و توليد . ، اقليم و آب را كاهش و ميزان محصول در هكتار را افزايش دادزيست بوم كشاورزي بر

ها كاسته و بر  شدت نهاده ي، انرژي و ماشين آالت كمتري استفاده نمايند يعني ازياز مواد شيميا كشاورزان غذاي بيشتر الزم است
مواد  نظرجذب كود و آب، كيفيت بهتر خاك از  كاراييعبارتند از  عامل هااين . افزوده شود) پايداري( بوم شناسانه عامل هايشدت 
ها و  د روششده، كاربر يادبر رعايت موارد  افزون. اي و كنترل گازهاي گلخانه بيماريزا هاي عاملو  هاحشره، كاهش خسارت غذاييآلي و 
هاي چندي بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد كه عبارتنداز حفظ منابع طبيعي و محيط زيست و پايداري اقليم، مقابله با  فناوري

فتوسنتزي و  كاراييهاي كشاورزي خاص، افزايش  دقيق و كاربرد ماشين آثار سوء سيل، خشكي و سرما، حفاظت از خاك و آب، زراعت
ارتباط گياه با محيط، كاربرد مهندسي ژنتيك، حفظ تنوع زيستي و تكيه بر  بوم شناسانهل مواد در گياهان زراعي، تقويت ميزان تبدي

  .اصالح گياهان براي افزايش محصول
  .فناوريزيست  زراعت دقيق، ،تنوع زيستي ،تقويت زيستي، غذاييامنيت  :كليدي ه هايواژ

  
  افزايش جمعيت

، درصدي 4/1شود كه با نرخ رشد  بيني مي پيش. ميليون نفر برآورد شده است 79ضر حدود جمعيت ايران در حال حا  
. ميليون نفر بشود 115حدود ) 2050( 1429ميليون و در  90برابر ) ميالدي 2025( خورشيدي 1404 سال جمعيت كشور، در

ميليارد نفر و در سال  7/7حدود  2025سال  در درصدي 4/1ميليارد نفر است كه با نرخ رشد  7جمعيت دنيا در حال حاضر حدود 
  ).6(شود  سال يك ميليارد نفر اضافه مي 15تا  12رسد كه جمعيت جهان هر  به نظر مي. ميليارد نفر خواهد بود 9بيش از  2050
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 برودن غذا داد به طوري كه فقر از ميا 1429و  1404 سال هاي توان اين جمعيت را در سوال اساسي اين است كه چگونه مي  
هاي معمول كنوني  دهد كه اگر فقط پيشرفت هاي دانشمندان كشاورزي نشان مي تجزيه و تحليل .يابدو فشار بر محيط زيست كاهش 

 غذاييگندم، برنج، ذرت و سويا خيلي كمتر از نياز  مانند غذايياصلي هاي  توليد جهاني محصول ،براي افزايش توليد غذا برقرار باشد
  ).13( اند نياز آن زمان برآورد كرده يك سوم خواهد بود و اين كمبود را حدود ياد شدهي ها انسان در سال

به در آينده بازدارنده باشد كم شدن نيروي كار در بخش كشاورزي بيشتر  غذاييتواند براي توليد مواد  عامل ديگري كه مي  
از روستا به شهرها شده و خواهد  ها آنان سوم سبب مهاجرت در جه كشاورزاندرآمد ناكافي  سودر جهان سوم است، زيرا از يك  ويژه
  ).7(جهان سوم مايل نيستند كه شغل پدرانشان را داشته باشند  كشاورزانديگر فرزندان  سويو از  شد

  
  نگري در تأمين غذا آينده

  : عمده بايد همواره مورد توجه باشد شرطبراي تأمين غذاي مردم در آينده، سه     
خيلي زياد ) ميالدي 2050 سال در براي مثال(اصله بين مقدار غذاي موجود فعلي و مقدار غذاي مورد نياز در آينده ف اين كهاول 
كشاورزي به توسعه  اين كهعامل دوم . است غذاييي در مصرف مواد يجو مفهوم اين موضوع داشتن الگوي متعادل تغذيه و صرفه. نباشد

سوم . به كار كشاورزي خواهد بود ها آنيان به شهرها و عالقه بيشتر يآن كاهش مهاجرت روستا اقتصادي و اجتماعي بيانجامد كه نتيجه
براي ايجاد پايداري غذا در  1انستيتو منابع جهاني 2013- 2014گزارش . كشاورزي بر محيط زيست در دنيا كم شود اثرهاي اين كه

  :)11(داند  ري ميضرو غذاييدن نياز آينده اجراي چند برنامه را به منظور كم كر
  كنندگان و هدر رفت غذا بين مزرعه تا مصرف و نيز توسط مصرف دور ريزهاكاهش. 

  در افراد چاق، كاهش مصرف سهم غذاهاي حيواني روزانه در كشورهاي به ويژه شامل كاهش مصرف كالري  غذاييتغيير الگوي
 .و حبوبات ماكيان، هيثروتمند و نيز كم كردن مصرف گوشت قرمز و جايگزين كردن آن با ما

  بچه براي هر زن برسانند 1/2تشويق و كمك به مردم دنيا كه ميزان زاد و ولد را به حد. 

  زيستي براي توليد انرژي غذايي هايمحصولكاستن از ميزان مصرف. 

  :)11(نمايد  پيشنهاد ميبه شرح زير  غذايي هايمحصولي را نيز براي افزايش يها برنامه ياد شدهگزارش   
  آوري  جنگل زراعي و برداشت و جمع مانندهاي مديريت خاك و آب  هاي زراعي از طريق اعمال روش زمين محصول درافزايش

 .2آب

  هاي رها محصول( 3يتيمهاي محصولو توجه بيشتر به بهنژادي محصول به كمك زراعي با تهيه بذرهاي پرهاي محصولافزايش
 .)زميني شيرينارزن و سيب مانندفراموش شده و كم اهميت  يا شده

 ي كه تنوع يها روند يا در زمين نمي به كاري كه به طور معمول براي توليد غذا يها دام در زمين شكشت و كار و پرور كاهش
 .شود ترسيب كربن انجام نمي ها آني كه در يها زيستي ندارند و نيز در زمين

  از طريق مديريت پايدار احد سطحودر  )شير و گوشت(هاي حيواني  پروتئين توليدافزايش. 

 ييهاي دريا افزايش جمعيت منابع ماهي. 

  تغذيه، زمين، آب و انرژي براي آن كاراييباال بردن توليد آبكشتي از راه افزايش همزمان. 

ر دهد و سبب افزايش محصول در هكتا ، اقليم و آب كاهش ميزيست بومها تأثير منفي كشاورزي را بر  اعمال اين برنامه  
 :اند هاي زير در اين مورد قابل توجه مثال. گردد مي

 مانندهاي زراعي خود با كشت درختاني  نيجريه موفق به بازسازي كشت درختان بومي در پنج ميليون هكتار از زمين كشاورزان - 1
Faidherbia albida افزايش نيتروژن خاك، بر  افزون  اين كاربا . كنند مي جذبكه نيتروژن را در خاك ) زراعي- جنگل(اند  شده

 
1 - )wri.org/wrrwww.The World Resources Institute (                        2 - Water harvesting                         3 - Orphan crops 
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هاي درختان مواد آلي خاك را افزايش دادند و در نتيجه اين اقدام،  از فرسايش بادي و آبي نيز مصون مانده و برگ كشتزارها
 ).11(زراعي حدود دو برابر شده است  -جنگل منطقهذرت در  محصول

ها به چراگاه  گوشت گوساله و جلوگيري از تبديل جنگل چرا به منظور افزايش زيرهاي  ي براي حاصلخيزي زمينيها در برزيل روش - 2
براي پرورش گاوهاي   كنترل شدت چراي گاوهاي شيري به نصف ظرفيت پايداري فعلي آن و استفاده بقيه ظرفيت. كار بسته شده ب

 ).15(برطرف نمايد  2040گوشتي، برزيل را قادر خواهد ساخت كه نياز خود را به گوشت گوساله تا سال 

تواند توليد پايدار غذا را براي آينده تأمين نمايد، بلكه اعمال همه  ي نمييحل به تنها اين نكته الزم است كه يك راه بيان    
 كشاورزانبراي برخورد با چالش غذا در آينده، نظر متخصصين اين است كه  .شده براي تأمين غذا در آينده ضروري است يادهاي  روش

ران گبراي رسيدن به اين هدف پژوهش. هاي كمتري استفاده كنند ي، انرژي و ماشينيزم است از مواد شيميابراي توليد غذاي بيشتر ال
جذب كود و  كارايياز  عبارتند ها عاملاين . اضافه شود) پايداري( بوم شناسانه هاي عاملها كاسته و به شدت  معتقدند كه از شدت نهاده

  .اي و كنترل گازهاي گلخانه بيماريزا هاي عاملو  ها حشره، كاهش خسارت غذاييواد مواد آلي و م نظر، كيفيت بهتر خاك از آب
به در ايران و جهان الزم است  غذاييهاي زير براي امنيت  ها و فناوريكاربرد روشالزم است شده،  يادبر رعايت موارد   افزون    

  :جدي مورد توجه قرار گيرد طور
 يداري اقليمحفظ منابع طبيعي و محيط زيست و پا. 

 ل، خشكي، و سرمايمقابله با آثار سوء س. 

 حفاظت از خاك و آب. 

 هاي كشاورزي خاص زراعت دقيق و كاربرد ماشين. 

  فتوسنتزي و ميزان تبديل مواد در گياهان زراعي كاراييافزايش. 

  ارتباط گياه با محيط بوم شناسانهتقويت. 

 فناوري و مهندسي ژنتيك زيست. 

 تنوع زيستي. 

 گياهان زراعي بهنژاديهاي جديد  ده از فناورياستفا. 
  

  منابع طبيعي، محيط زيست و پايداري اقليم
ها و خاك  ها، مراتع، زمين جنگل مانندمردمي كه منابع طبيعي سرزمين خود  ،دهد تاريخچه زندگي در كره زمين نشان مي    

  ).6(شده است  آوردهپيشتر  ييي، پولينزي و رواندايم مايااقوا بارهي دريها مثال. زراعي را حفظ نكردند محكوم به نابودي شدند
و آب و هوا محيط پايداري را بيو سيستم ها، مراتع،  جنگل نظرزنده از  موجودهايكره زمين به عنوان زيستگاه انسان و ساير     

يت، رشد ناموزون اقتصاد و مصرف و افزايش زياد جمع مانندرويه انسان  هاي بي ها و فعاليت دستكاري. براي زندگي فراهم نموده است
شديد آب و  تغييرهاياي و گرم شدن هوا،  هاي فسيلي اين پايداري را برهم زده و سبب افزايش گازهاي گلخانه استفاده زياد از سوخت

ختالل در سيل، خشكي، ايجاد طوفان و گرد و خاك، تخريب اليه ازن، كاهش تنوع زيستي، آلودگي هوا، آب و خاك و ا مانندي يهوا
شامل تنظيم اقليم و كنند  هاي طبيعي فراهم مي زيست بومي كه هاي خدمتكاال و . ي شده استزيست بوم هايتتوليد كاال و خدم

اقتصاد محيط  نظرهاست كه از  هاي جو، جذب كربن، توليد و حفظ خاك و آب و كنترل سيالبزي، تنظيم گايهاي بيوژئوشيميا چرخه
  ).6(دارند  ييزيست سهم بسيار باال

 تغييرهاييها و استفاده زياد از مراتع بوده است نيز  اي و قطع جنگل گرم شدن هواي زمين كه در اثر افزايش گازهاي گلخانه    
پذيري مواد آلي، تغيير الگوي بارندگي و پيدايش خشكي، سيالب و  ، افزايش فسادها آنپذيري گياهان و ميزان فتوسنتز  را در سازش
هاي مقابله با اين راه). 19و  12، 4، 2. (ها ايجاد نموده است بوم فرسايش خاك، تأثير نامطلوب بر منابع آب، غذا و زيست گرد و غبار،

  ).5(بحث شده است  پيشترها  يينارسا
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  و سرما سيل، خشكي يرانگرو ثرهايامقابله با 
سيل،  ها آنهاي آب و هواست كه از ميان  ييه با نارساها دنبال كردن و مقابل امروزه در نواحي توليد غذا در دنيا، بهترين برنامه    

 به طور معمول بيند كه كشاورزي هم از بارندگي زياد و هم از بارندگي كم صدمه مي. دنشو خشكي و سرما سه عامل مهم محسوب مي
ي توان خاك را در حفظ و يها توان از راه گرچه اين مسأله در جاي خود صحيح است ولي مي. دانند هر دو را تقدير امور مي كشاورزان

  ).18(بي آن افزايش داده و خسارت سيل و خشكي را كاهش داد ونگهداري آب، مواد آلي و جمعيت ميكر
. حاصلخيزي خاك است كاهش سيل و خشكي، نتيجه مستقيم از دست رفتن و مانندمربوط به تغيير اقليم  هايمشكلبيشتر     

جاي جذب ه كند و آب باران ب دهد و خاك داراي كربن كم، آب كمتري را در خود حفظ مي كربن خود را هدر مي ،خاك بدون پوشش
اين فرآيند سبب . هاي مفيد مي شود بين رفتن ميكروبخشكي خاك سبب گرم شدن آن و از . شود شدن در خاك، تبخير يا جاري مي

و ضرر  غذايييتي است كه موجب قحطي، عدم امنيت اين وضع. گردد ايجاد سيل در هنگام بارندگي و موجب خشكي در نبود بارش مي
زمين خوبِ داراي كربن و پوشش ). 18(اي از نواحي كره زمين، مانند شاخ آفريقا شده است  و زيان ميلياردها دالر خسارت در پاره

. رود داخل زمين فرو ميگياهي، ظرفيت نگهداري رطوبت را دارد و در هنگام بارندگي شديد، آب باران به وسيله خاك جذب شده و به 
  .شود هاي خاك ميميكروب با داشتن ذخيره آبي، چنين زميني، در مواقع كم باران، سبب حفظ گياه و 

ز همواره مورد توجه مقاوم در هر دو مورد ني رقم هايتهيه  ،بر توجه خاص به خاك زراعي افزونبراي مقابله با سيل و خشكي 
  .سيار كارساز باشدتواند ب بوده و مي بهنژاديمتخصصين 

سازد و راه جلوگيري از  زراعي وارد مي هايمحصول توليدسرماي زمستان و بهار نيز در موارد زيادي خسارت فراواني به 
  .مقاوم است رقم هايخسارت استفاده از 

  

  حفاظت از خاك و آب
 هامحصولستي كه براي توليد فرآيندهاي زي. غذا در صورتي خوب خواهد بود كه در خاك خوب توليد شده باشدكيفيت 

كه در خاك انجام  ،باشند ميخاك  غذاييهاي كربن، انرژي، آب و مواد  چرخه مانندهاي متعدد مواد و عناصري  وابسته به چرخه ،دالزمن
اقليم خاك عامل مؤثري در مثلث غذا، زراعت و . سالمت خاك حتي اهرمي براي سازگاري و فرو نشاندن تغيير اقليم است. دنشو مي

اگر روش كار ما . هاي آينده به ميزان زيادي بستگي به نحوة برخورد ما با خاك دارد ظرفيت كره زمين براي تغذيه بشر در سال. است
را بايد انتظار داشته  زيستيخاك باشد، در اين صورت خطر نابودي اين منبع  بي رويه از عناصر غذايي توليد غذا از طريق برداشت

يابد، كه ساير  ارتقا مي غذاييتنها امنيت  خاك شود، نه زيستيهاي كشاورزي باشيم كه سبب تجديد  اه دنبال روشولي هرگ. باشيم
براساس گزارش . تخريب خاك توسط بشر مشكل بزرگي در سراسر جهان است). 18(كند  خاك نيز بهبود پيدا مي هايمشكل

هاي حاصلخيز زراعي تبديل به بيابان  ميليون هكتار از زمين 12له بيش از ي هر سايزا با بيابان مقابلهكنوانسيون سازمان ملل در 
در نواحي  بيشترميليارد انسان،  5/1حدود ). 18(رود  يعني سطحي برابر مساحت آفريقاي جنوبي در هر ده سال از دست مي. دنشو مي

ي و از يزا است كه بيابان گفتني. كنند زندگي ميحاصلخيزي  نظرهاي ضعيف از  هايشان در زمين خشك، براي تأمين غذاي خود و دام
 نامناسبهاي  ي، طرحيزدا دست رفتن حاصلخيزي خاك به علت عدم توجه به خاك و نيز تخريب آن است كه در اثر شخم زياد، جنگل

  .به وجود مي آيدهاي نامناسب در محيط  آبياري، مديريت غلط دامداري و كاربرد فناوري
هاي  مثال بهترين روش براي. رو خواهد كرده ب را با موفقيت رو غذاييهاي افزايش امنيت  ناوريزمين خوب و مناسب، ف  

 به طوركاربرد نيتروژن به مقدار زياد، گرچه . نتيجه چنداني در بر نخواهد داشت نامناسبهاي  ژنتيكي براي افزايش محصول در خاك
  .گردد زند و سبب كاهش حاصلخيزي خاك مي  هم ميه خاك را ب pHي و ميكروبكند، ولي در نهايت تعادل  موقت خاك را تقويت مي

1018گرچه آب موجود كره زمين را  ،در مورد آب    
4/1 آن شيرين و قابل استفاده  %3 تنهااند ولي  مترمكعب برآورد كرده

. شود ه خشك جهان محسوب ميميليمتر جزء مناطق خشك و نيم 256كشور ما با داشتن ميانگين بارندگي ساالنه حدود ). 12(است 
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. زياد و بازده كم استفاده از آن و رقابت مصرف آب شهري و صنعتي با آب كشاورزي است تلف شدنعمده آب در ايران  هايمشكل
  ).6، 1(مورد بررسي قرار گرفته است  پيشتر هاي مقابله با كمبود آب در كشور  حل راه

فعلي  ميزان يك سوم نسبت بهدر آن سال  غذاييتوليد مواد الزم است تا ، 2050با توجه به افزايش جمعيت جهان در سال     
دست ه ها ب از اين زمين غذاييمواد % 40 اين كهشوند و  هاي زراعي جهان آبياري مي زمين% 17 اين كهبا در نظر گرفتن . افزايش يابد

 براي ا كمبود آب و رسيدن به امنيت آبي بايد برنامه تلفيقيبراي مقابله ب. د، منابع آبي با كمبود بيشتري مواجه خواهند بودنآي مي
  :كه عبارتند از )16(آب را اجرا نمود  از منابع مختلف مديريت سه نوع

ها وجود دارد و براي  ها و چاه ها، قنات ها، چشمه ها، رودخانه اين نوع آب در درياچه :)آبيآب ( هاي سطحي و زيرزميني آبمنابع 
شود و افزايش توليد  در جهان براي كشاورزي مصرف مي آب آبي% 70شود كه  گفته مي. رود مي به كاري و آبياري مصارف شهري، صنعت

  . داشته باشد  ها و رودخانه تواند آثار نامطلوبي بر درياچه محيطي مي تغييرهاي. شود غذا سبب باال رفتن ميزان مصرف اين آب مي
مصرف خاك  موجودهايآب موجود در خاك براي گياهان و ريز .ر خاك ذخيره مي شودمعمول دبه طور آب بارش  :)آب سبز(بارش 

آب سبز همچنين . گردد ها جذب و توسط گياه مصرف شده و در اثر تبخير به فضا باز مي وسيله ريشهه و شامل آبي است كه ب شود مي
رود سبب افزايش  مي به كاركه در تبخير و تعرق  آب سبزي. تواند در اثر تبخير از خاك خارج شود يا به زيرزمين حركت كند مي

  .شود محصول گياه مي
نوع گياه، ميزان دما، نور خورشيد، باد و خشكي هوا، مقدار آب مورد نياز يعني مقدار آب آبياري الزم  مانندزيادي  هاي عامل    

آب را كم و آب  تلف شدنتواند  فاده از آب ميمديريت است. كنند را مشخص مي) بر بارش موجود در يك ناحيه افزون(براي رشد گياه 
براي تبخير و تعرق  %30تا  15گفته شده است كه از ميزان كل بارش يك ناحيه، حدود . مورد نياز براي تبخير و تعرق را افزايش دهد

گياهان پوششي و  .ودرواناب هم ش% 25تا  10و رود هم به اعماق خاك فرو مي %25تا  10 ،تبخير شده %50تا  30رود،  مي به كار
اين دو عامل . شوند آب از سطح خاك مي تبخير تلف شدنشخم بر خاك سايه افكنده و سبب كاهش  بدونبقاياي گياهي در عمليات 

 شده هاي خاك بووذ بيشتر آب در خاك و نيز موجب تغيير در ميكرفن و سبب افزايش مواد آلي خاك، كاهش فرسايش خاك و حفظ
  ).16(دهند  را افزايش مي خاكاين ترتيب كيفيت ه هستند و بخاك د در كه عامل تجزيه موا

 جريان آب سبز به عنوانتبخير و تعرق . است شود، آب سبز هاي زراعي در جهان مصرف مي آبي كه در زمين% 90حدود     
ترس را براي تبخير و تعرق قابل دس آب سبز% 85توان بچنانچه . گردد شود، زيرا اين آب موجب رشد گياه مي ثمربخش ناميده مي

  ).16(گياهان را تا سه برابر افزايش داد  محصولتوان  برد، مي به كارثمربخش 
هاي خاك و باال رفتن ظرفيت  بوبيشتر ميكر كاراييكند كه سبب  ايجاد مي 1)موسيالژ( لعاباي به نام  ماده ،ريشه گياهان    

گياهاني هستند كه بتوانند  بهنژاديدنبال به دانشمندان . رار خواهد گرفتنگهداري آب خاك شده و آب بيشتري در اختيار گياه ق
 . را بهبود بخشند 2)ريزوسفر( فراريشهمحيط خاك 

، آبي از آب خاكستري براي تهيه آب. رود به عنوان فاضالب هدر مي ،آبي است كه در شهرها، منازل و صنعت :)آب خاكستري( پساب
 آبيتنها آب   خاكستري نهمصرف مجدد آب . اند آب خاكستري و مصرف مجدد آن چشم دوختهبه  متخصصان زراعتدانشمندان و 

آب از  كشيدنبراي  مصرف مجدد آب خاكستري مصرف انرژي. شود نيز مي آنكند، بلكه سبب حفظ  بيشتري براي گياهان فراهم مي
است، زيرا اين آب  غذايي عناصرري، چرخه مجدد فايده ديگر مصرف مجدد آب خاكست. دهد كاهش مي چشمگيريچاه را نيز به طور 
آن در  غذايي عناصراست كه پس از مصرف مجدد،  غذايي عناصرر زياد امعمول كامل نيست، هنوز داراي مقدبه طور پس از تصفيه، كه 

  ).16(شود  زراعي ميهاي  لسبب افزايش محصو و چرخه مجدد قرار گرفته
كنند كه  با هم كار ميمتخصصان زراعت ايش امنيت آبي، دانشمندان، اقتصاددانان و امروزه براي حفاظت از آب آبي و افز  

  .آبي در افزايش آب سبز و چگونگي كار با آن استآب كليد امنيت . را تلفيق كنند و خاكستري  منابع آب سبز
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 يزدي صمدي

20 

كه از مصرف  ته شود، به طوريكلي در مصرف آب بايد دو عامل اقتصاد توليد آب و مزيت كاالي توليدي در نظر گرف به طور    
ه مثال در جنوب و شمال غرب كشور ب براي. دست آيده ب ،تر هم باشد هر مترمكعب آب ماده خشك بيشتري كه در ضمن اقتصادي

تن پسته به  2تا  1مترمكعب آب در هكتار حدود  5000/-با مصرف بتوان جاي كشت برنج بهتر است از كشت پسته استفاده شود كه 
 000/15/ دالر ارزش دارد، بايد  700كه براي توليد سه تن برنج در هكتار كه تني  در حالي ،دست آورده دالر ب 000/10/- ي ارزش تن

  .)3( مترمكعب آب مصرف كرد
  

  هاي كشاورزي خاص زراعت دقيق و كاربرد ماشين
، غذايي هايمحصولراي گياه و خاك كه زراعت را هم براي زارع و هم ب ،هاي كشاورزي جديد و تكامل يافته ابزار و ماشين    

 كارهاي كاراييرسانده و  بيشينهاين وسايل بايد توليد را به . دننماي تر مي كنند، بهتر و ساده علوفه و گياهان صنعتي در آن رشد مي
با هر يك  واحدهاي سنتيدر  همانطور كه دامپرور و توليد كننده شير. اقتصادي، محيط زيست و پايداري افزايش دهند نظرزراعي را از 

خاك و نياز گياه را مورد توجه  هايكند، بهتر است در مزرعه هم تغيير انفرادي رفتار مي ها به صورت خاطر تفاوت آناز گاوهاي خود به 
گياه را به  اين ظرفيت را دارد كه هر مترمربع از خاك و حتي هر رايانه اي فناوريامروزه . قرار داد و در كل مزرعه يك جور عمل نكرد

اين همان كشاورزي دقيق است و مفهوم آن اين است كه مقدار مشخص كود از نوع معين در محل . قرار دهد توجهبهترين روش مورد 
مفهوم ديگر كشاورزي دقيق كاربرد علفكش . برد به كار كمينه تلف شدنتوليد را با  بيشينهخاص خود مورد استفاده قرار گيرد تا بتوان 

براي رسيدن به هدف مشخص در كشاورزي دقيق، بايد ). 17(را داشته باشد  كارايي بيشينهبه ميزان مناسب است كه  موقع و به
تهيه  ها آنهاي زراعي به طور دقيق بررسي و نقشه  ابتدا بايد زمين. بسياري از معيارهاي كشاورزي و فرهنگ توليد زراعي تغيير يابد

. زراعي عملياتزهكشي، آبياري و هاي  روشاز جمله تغيير در  ،تغيير در امور مزرعه خود بشوند بايد آماده همكاري و كشاورزان. شود
 كنترل كاربرد آب، كود يا علفكش به صورت متفاوت و با توجه به تغيير فصل مانندتاكتيكي  هاي سپس بايد تشويق شوند براي تصميم

ها را  هاي دقيقي است كه نهادهي و دستگاهارايانههاي  ، الگوريتمحسگرها دمانن هاي بهتري مستلزم داشتن فناوري اين كار. عمل كنند
ها به صورت بهينه  هاي استفاده از اين دستگاهمهمتر فرا گرفتن روش اين هاو از ) 10(به مقادير متفاوت به خاك و گياه بدهند 

  .باشد مي
 متخصصان. طلبد كشاورزي دارد و زمان زيادي را مي يپژوهش هايهزيادي از طرف مؤسس هاياجراي اين كارها نياز به اقدام    

جهت دستيابي به ها به اين تغيير كشاورزانخاك و محصول زراعي را مشخص نموده و پاسخ  تغييرهايخاكشناسي و زراعت بايد 
  ).17(پايداري و سوددهي را تعيين كنند  بيشينه

مختلف وزارت كشاورزي، بخش ترويج  هاياداره. ي ايجاد شوداي بايد در بخش دولتي كشاورز عمده تغييرهايهمچنين     
عالقه و خواست  آن هاهاي كشاورزي داراي تاريخچه طوالني در توسعه عملي و فنون كشاورزي هستند كه اجراي  كشاورزي و دانشكده

چند (تر جامعهاي  نيرو در رشتهيكي از نيازهاي مهم در اجراي كشاورزي دقيق، تربيت . كند هاي مختلف را طلب مي مديران دستگاه
نياز به همكاري و  اين كاركشاورزي دقيق را به طور مطلوب اجرا نمايند و  است كه بتوانند امور )2درون نظمي( اي رشته و بين 1)نظمي

موش كردن نگاه هاست كه كنار گذاشتن و فرا بندي دولتي براي اعمال اين نوع فعاليت مسأله ديگر نحوه بودجه. اراده مديران دارد
  .طلبد تجاري به بودجه را مي

  

  فتوسنتزي و ميزان تبديل مواد در گياهان زراعي كاراييافزايش 
تواند در يك محل مشخص و  در واحد سطح كه يك ژنوتيپ مي محصولهر گياه، عبارتست از مقدار  توليد محصولظرفيت     

ي جذب انرژي توسط ياطور تقريب نتيجه مقدار انرژي خورشيدي و كار و آن به ،هاي زيستي و غير زيستي، كسب نمايد در نبود تنش

 
1 - Multidisciplinary                                                              2- Interdisciplinary  
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ي شاخص برداشت ناميده ياين محصول نها. دانه استميوه و ي يعني يتوده به محصول نها توده و تغيير شكل زي گياه و تبديل آن به زي
از طرفي . آيد دست ميه زراعي ب كارهايكي و ، در اثر افزايش ظرفيت محصول از طريق ژنتيغذايي هايمحصول ميزانافزايش . شود مي

زراعي  هاي رقمهاي انجام شده روي  بررسي. يابد ظرفيت عملكرد در اثر بهبود جذب انرژي و زياد كردن شاخص برداشت، افزايش مي
ده است و اين بو %60و شاخص برداشت تا % 90جذب انرژي حدود  كاراييدهد كه  شوند، نشان مي جديد كه در شرايط بهينه كشت مي

هاي گياه وجود دارد كه در آن فاصله  گياه است، زيرا همواره يك فاصله زماني بين كاشت تا باز شدن برگ زيستيي توان يانهايت كار
رسيدن به . ماند ها و ريشه باقي مي ها، برگ توده در ساقه ژي خورشيدي را جذب كند و در نتيجه مقداري از زيتواند همه انر گياه نمي

كند و اين  توجيه مي هاي اخير در دهه در واحد سطح را محصولگياه، عاملي است كه علت كاهش ميزان افزايش  كارايين نهايت اي
  ). 13(شود  براي چند كشور مشاهده مي 1 كاهش در شكل

ي تبديل كارآي. دهد ، تغيير جزيي نشان ميدر گياه برخالف كارايي جذب انرژي و شاخص برداشت، كارآيي تبديل مواد
 ،به طور معمول .تنفس در گياه راهعبارتست از مقدار فتوسنتز انجام شده در گياه در طول فصل رشد منهاي انرژي از دست رفته از 

. است% 5/0ي جديد در طول فصل رشد، حدود توده براي رقم هاي زراع كارآيي تبديل خالص انرژي جذب شده خورشيدي به انرژي زي
گياهاني كه اولين مواد حاصل پس از (كند  تغيير مي C4براي گياهان  %6و  C3براي گياهان  %5/4آن بين  يستيزكه محدوده  در حالي

نتوانسته است كارايي تبديل  بهنژاديعلت اين كه عمليات ). هاي سه كربنه و چهار كربنه استدر آن ها به ترتيب تركيب CO2جذب 
دوم اين كه به . وجود ندارد ميزان محصولاول اين كه هيچگونه همبستگي بين ميزان فتوسنتز برگ با : را افزايش دهد سه چيز است

گفته شده است  و سوم اين كه. بندي و پرشدن دانه دارند رسد كه گياهان زراعي اصلي ظرفيت محدودي براي صفت دانه نظر مي
 .بهنژادي به افزايش فتوسنتز بيانجامد بايست عمل انتخاب به وسيله متخصصان باشد، مي محصولنچه فتوسنتز كليد افزايش چنا

 توليدباال و در شرايط مزرعه سبب افزايش ميزان فتوسنتز و  CO2زيادي نشان داده است كه رشد گياهان زراعي در  هايپژوهش
برخالف رشد برگ و شاخص . هاي ژنتيكي كارايي فتوسنتز را افزايش دادتوان از راه ميسوال اين است كه آيا . محصول شده است

ها نيز كم  مانند گندم، برنج و سويا ناچيز است و تفاوت بين گونه C3ژنوتيپي در فتوسنتز در بين گياهان زراعي  هايبرداشت، تغيير
ژنتيكي ايجاد كرد و كارايي فتوسنتز  هايمهندسي ژنتيك بتوان تغيير هايولي اين امكان را نبايد ناديده گرفت كه از طريق روش. است

ها كه از  باكتري سيانو. ها به كلروپالست گياهان زراعي است سيانوباكتري CO2افزايش  ويژگيپيشنهادي وارد كردن يك راه . را باال برد
 ويژگياين . مورد نياز خود هستند CO2افزايش ميزان  براي داراي سازوكاري ،هاي گياهان زراعي تكامل يافته است آن ها كلروپالست

به  سازوكارزمين چند برابر ميزان فعلي بوده، از دست رفته است و وارد كردن اين جوCO2  در تكامل گياهان و در زماني كه مقدار 
معلوم شده است كه تغيير در  رضمن،د. افزايش دهد  %60در تئوري، كارايي فتوسنتز را به  دستكمتواند،  كلروپالست گياهان زراعي مي

گياه زراعي كارايي فتوسنتزي انرژي خورشيدي، آب و مصرف نيتروژن را ) كانوپي(ها در چتر برگ هاي ويژگيتوزيع، زاويه و ساير 
در گياهان مهم تواند كارايي تبديل انرژي را  در سطح سلول، برگ و كانوپي مي هابه طور كلي مجموعه اين گونه اقدام. دهد افزايش مي

  .پذير نيست زراعي تا دو برابر افزايش دهد، در حالي كه اين كار از طريق كارايي جذب نور و شاخص برداشت امكان
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  ).12( دهه چهار فاصله در گندم براي سطح واحد در عملكرد كاهش - 1 شكل

  

 هاي محصولمول كنوني برقرار باشد، عملكرد جهاني هاي مع د كه چنانچه فقط پيشرفتنده نشان مي هاي كنوني واكاوي    
نياز آن زمان خواهد  يك سوم و اين كمبود حدود 2050ي يعني گندم، برنج، ذرت و سويا خيلي كمتر از نياز بشر در سال ياساسي غذا

اي  قابل مالحظه به طورا ر هامحصول توليدتواند  فتوسنتزي عاملي است كه اگر اتفاق بيفتد مي كاراييولي پيشرفت ژنتيكي . بود
  ).13(افزايش دهد 

  

  ارتباط گياه با محيط بوم شناسانهتقويت 
براي توليد غذاي بيشتر الزم است از  كشاورزان هاين است ك متخصصان نظر كلي 2050براي برخورد با چالش غذا در سال     

 بوم شناسانه هاي عاملها كاسته و بر شدت  هادهاز شدت ن آالت كمتري استفاده كنند، به اين ترتيب كه ي، انرژي و ماشينيمواد شيميا
ي، كاهش خسارت يمواد آلي و مواد غذا نظرجذب كود و آب، كيفيت بهتر خاك از  كارايياز  عبارتند عامل هااين . بيفزايند) پايداري(

، از دست رفتن كربن آلي خاك، غذاييمواد كم قابل توجه است كه حفظ . اي و كنترل گازهاي گلخانه بيماريزا هاي عاملو  ها حشره
هاي داراي  در مقابل سرزمين. ژنوتيپي است كشتي و تك هاي تك زيست بومذاتي  هاي ويژگياز  هاآفتكم مصرف آب و وفور  كارايي
ي بيشتري از برخوردار ،اي هستند بلندمدت كه داراي گياهان چند ساله با تنوع باالي بين و داخل گونه يي و جايگزينزيست بومتوسعه 
و توليد محصول  ها آفتو كربن و جذب آب، تنظيم جمعيت  غذاييحفظ مواد  كارايي مانندي حمايتي و تنظيمي زيست بوم هاي خدمت
  ).9(دارند 

براي رفع مشكل و افزايش محصول دانه . دائمي است گياهانكمبود شديد  باره،در مورد گياهان زراعي مشكل اصلي در اين 
  ):8(اند  ه ، دو راهكار زير را پيشنهاد كرد1زيادي از جمله موسسه زمين موسسه هايي يكساله، در گياهان علف

  .يكسالهغالت به منظور انتقال صفت دائمي بودن به  ها آنهاي دائمي مرتبط با  بين غالت يكساله و گونه  هاي دور انجام آميزش - 1
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طريق انتخاب و آميزش داخلي به منظور تثبيت صفت عدم ريزش  از ياد شدههاي  هاي حاصل از آميزش هاهلي كردن سريع دورگ - 2
 .دانه، بوجاري آسان، افزايش اندازه و كاهش خفتگي دانه

 هاي دور هستند كه منتهي به توليد نوعي گندم دائمي به نام ي از انجام آميزشيها گوم دائمي مثال برنج، گندم و سور  
Kernza wheat grass )گندمي وحشي يعني   اهلي كردن علف نوعي گندم دائمي كه ازwheat grass  با نام علمي

Thinopyrum آرد . هاي بسيار زياد و عميق نسبت به گندم معمولي به دست آمده است با ريشهKernza  تواند جايگزين آرد  مي
از طريق اهلي كردن سريع  Silphiumدانه روغني به نام  و نوعي گياه) گندم شود يا با آرد گندم مخلوط و براي توليد نان به كار رود

اين گياهان زراعي دائمي شباهتي به گياهان وحشي يا گياهان زراعي معمولي ندارند و الزم است در مورد . هاي دور شده است هدورگ
  .هاي مديريتي جديدي اعمال شود روش ها آن

پايه و مهم  هايهاي آينده كار است در سال ، الزم2050گياهان دائمي تا سال  بوم شناسانهبراي رسيدن به هدف تقويت     
هاي  توان گروه با اختصاص بودجه كافي مي. ، صورت گيرددائميگياهان دانه روغني تهيه غالت، حبوبات، گياهان ليفي و  بيشتري براي

غالت، حبوبات و ايجاد نمود كه هر گروه روي  زراعتزراعي و  بوم شناسي، ژنتيك، بهنژاديپژوهشي متعددي متشكل از متخصصين 
ها و انرژي  هاي نهاده مزاياي مهم گياهان دائمي حفاظت خاك و كاهش هزينه. هاي دائمي متناسب با اقليم خود تحقيق كنند ساير گونه

  ).9(در مناطق توسعه يافته خواهد بود  ها آنبراي زراعت 
  

  غذاييمهندسي ژنتيك عاملي مهم در امنيت 
 Syngentaار شركتذگ بنيان Chiltonخانم ( Chiltonميالدي گروه پژوهشي  1980هه و اوايل د 1970در اواخر دهه     

Biotechnology تواند به عنوان ابزاري براي انتقال ژن از يك موجود به داخل سلول  نشان داد كه يك باكتري گياهي مي) است
تري اگروباكتريوم براي توليد يك گياه تراريخت را انتقال ژن از باك سازوكار، 1982در  Chilton. گياهي مورد استفاده قرار گيرد

او و دو  2013در سال . شد محصولاين كشف مهم منجر به پيدايش ابزار دقيق جديدي براي حفاظت از گياه و نيز افزايش . كردكنترل 
ها هكتار از ن فناوري، ميليونبا توسعه سريع اي. برنده جايزه جهاني غذا شدند، فناوريخاطر توسعه اين ه نفر ديگر از دانشمندان ب

سوء احتمالي به گياهان تراريخته نسبت داده اثرهاي گرچه برخي  ).8(جهان زير كشت گياهان تراريخته رفته است  يكشتزارها
دهند در يهايي كه انجام داده و مها قبل با پژوهشآگاه بوده و از سالاثرها اندركاران تهيه اين گياهان خود به اين شود، ولي دست مي

  .انداقدام نموده ها آنرفع 
هاي گياهي از طريق ابداع و نوآوري  و بعد از آن، شناخت ظرفيت 2050پايدار در سال  غذاييتنها راهبرد رسيدن به امنيت     

 محصولبا ، داراي مصرف بهينه آب و ها حشرهدر برابر تحمل هاي خوب مانند  مترصدند كه گياهان زراعي داراي صفت كشاورزان. است
  .دهند را به سرعت انجام مي اين كارئين باال را مورد كشت و كار قرار دهند و تو كيفيت روغن و پرو

هاي دلخواه را به  توان ژن ي در آينده خواهد بود، زيرا با اين فناوري مييكشاورزي كليد توليد پايدار مواد غذا فناوريزيست    
اين فناوري . با اراده انسان انجام خواهد داد زيست فناوريدهد،  بيعت به طور تصادفي انجام ميگياهان زراعي وارد نمود و كاري را كه ط

  ).8(دهد  كشت بدون شخم را نويد مي مانندتر و مناسب با محيط  ي و سموم و عمليات زراعي سادهيمصرف كمتر مواد شيميا
زيادي ژن را به هر قسمتي از ماده ژنتيكي بدون بروز آثار  دانشمندان مهندسي ژنتيك اميدوارند كه بتوانند در آينده تعداد    

هاي غير دلخواه ديگري همراه ژن مورد نظر وارد گياه  سنتي ژن بهنژاديكه در  است در حالياين  .، وارد نمايندجانبي غير دلخواه
پراكنده قرار دارند و براي متخصص  آن به طور )مژنو(ژنگان چندگانه در يك محصول در داخل  هايبه طور معمول، ويژگي .شوند مي

در حالي كه قرار است در آينده بتوان تعداد زيادي ژن . را تكثير نمايد ها آنرا رصد و  ها آناست كه فعاليت  دشوارسنتي  بهنژادي
اد شده است ولي ي در مورد گياهان تراريخت ايجيها گرچه در حال حاضر نگراني. گياه وارد نمودژنگان از  يدلخواه را به محل مشخص
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مهندسي ژنتيك به خاطر مزاياي آن براي تأمين بذرهاي پر محصول  فناوريهميت نبوده و انسان ناچار است از اها چندان با  اين نگراني
  ).8(جلوگيري شود  غذايياستفاده كند تا از اين راه از كمبود مواد 

  

  تنوع زيستي
را در كره زمين  زيستيبا همكاري هم زنجيره  موجودهادارد و همه عهده ه اي را ب در جهان هستي هر موجودي وظيفه    

مثال  براي. كند جاد مياهميت از نظر بشر، اختاللي در آن زنجيره اي كوچك و بي حتيكنند، به طوري كه حذف يك موجود  حفاظت مي
و  ها ها، سبزي ميوه% 75ه بومي برخوردارند، گون 4000هاي زنبور كه در آمريكا از تنوعي حدود  ساير گونهچه زنبورعسل و چه  هازنبور

گرچه در مورد زنبورها ارزش . كنند دهي و بارور مي ميليارد دالر است را گرده 30تا  20بين  ها آنگياهان زراعي آمريكا كه ارزش ساالنه 
موجود در هر منطقه ) fauna( زياگانو  )flora(گياگان تا حدودي مشخص شده است ولي قابل توجه است كه مجموعه  ها آنتنوع 

هاي  مثال علف براي. نشده است مشخصهنوز  ها آندهند كه اهميت و ارزش همه  ارائه مي كشاورزانمهمي به  بوم شناسانه هاي خدمت
كشت  هاي فاصلهها و  هاي موجود در حاشيهعلف. هستند هاآفتكنترل كننده  هايحشرهاز جمله  ها حشرهرساني به  هرز عامل خدمت

گياهان خودرو در ترسيب كربن و تصفيه هوا مؤثر بوده و . ها اهميت زيادي در جلوگيري از فرسايش خاك و تصفيه آب دارند راعتز
  ).14(آيند  محيط مناسبي براي حيات وحش به حساب مي

 يكشتزارهاغيرمثمر و هاي داراي درختان  زمين مانندتوليد چندان فعال نيست  نظركه از  دارند ييها زمين كشاورزانچنانچه     
مفيد هاي  حشرهها منابعي براي  گونه زمين زيرا نگهداري اين ،را تبديل به زمين زراعي نكنند ها آنمتروكه و مشابه آن، بهتر است 

مفيد مورد  هاي حشرهكه آفت غالت و از جمله ذرت است توسط تعدادي  1)هاي نظامي كرم(پره نظامي  مثال الرو شب براي. هستند
روي  Tachinid fliesنوعي مگس به نام . كنند ريزي مي گونه زنبور در داخل بدن اين الرو تخم 12تا  10بيش از . گيرد قرار ميه حمل

  .كنند روند و تغذيه مي پره مي داخل بدن الرو شب ،دهد و الروهاي آن پس از خروج از تخم هاي خود را قرار مي بدن اين الرو تخم
گذراني دارند و  هاي ثانوي براي تأمين انرژي خود و زمستان ميزبان به عنوانياز به منابع گياهي مفيد ن هاي حشرهاين     

 Carabid groundهاي  مثال ديگر سوسك. كنند گذشت اين نيازها را برآورده مي ها آنهايي كه شرح  هاي آيش و زمين زمين

beetles  د و براي زنده نكن تغذيه مي 3دم روباهي مانندهاي هرز  و بذر علف هاحشره، تخم 2داران ها، الروهاي بالپولك شتهاست كه از
  . رويند كه در مزرعه يا در حاشيه مزرعه مي دارند هاي گرامينه ماندن نياز به مقداري علف

 Syrphidهاي  مگس. كارند هاي زينتي مي ي از گليها خود رديف يكشتزارهاكاهوكار در  كشاورزاندر كاليفرنيا بعضي     

flies )مگس گل يا Flower or hover flies ( هاي  ريزي خود نياز به گرده گل كنند براي تخم ها تغذيه مي از شته ها آنكه الرو
  .كنند ها اين نياز را تأمين مي هاي زينتي كاشته شده در بين كاهو زينتي به عنوان منبع پروتئين دارند و گل

سويا،  يكشتزارهاهاي كشت نشده در شعاع يك مايلي  ان موجود در زميندر مورد شته سويا معلوم شده است كه گياه    
  . ها هستند كه دشمن طبيعي شته هاست محيط مناسبي براي رشد كفشدوزك

  ):14(مثال  براي. براي حفظ تنوع زيستي الزم است مديريت خاصي در مزرعه اعمال شود    
عمل  علفكشدر صورت نياز به استفاده از . ها كمتر استفاده شود علفكشاز  هاي هرز از مبارزه تلفيقي بيشتر وبراي مبارزه با علف - 1

مفيد اطراف مزرعه  هاي حشرهبه  علفكشانجام شود كه  )در ساعت كيلومتر 16هواي بادي كمتر از (هواي آرام سمپاشي در 
 .صدمه كمتري داشته باشد

تأثير قابل  ها آفتآفت و مديريت  - ن چرخه علف هرزهاي هرز و شكست هاي مختلف علف رشد گونهكنترل تناوب زراعي در  - 2
 .توجهي دارد

 .ظر قرار گيردنهاي هرز نيز الزم است مد پوششي و كنترل مكانيكي علفكشت گياهان  - 3

 
1 - Armyworms (Mythimna unipuncta)                                        2- Caterpillars                                                    3 - Foxtail 
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مفيد  هاي حشرهكشتي و روي آوردن به كشت مخلوط يا چند كشتي دو يا چند گياه زراعي سبب جذب و حفظ بيشتر  حذف تك - 4
 .گردد مي

تنوع هاي زراعي در يك محيط موجب افزايش  هاي زراعي در مقايسه با كاشت همه زمين مقدار كمي از زمينگذاشتن زير كشت ن - 5
 هاي حشرهرا با افزايش  اه تواند ضرر ناشي از عدم كاشت قسمتي از زمين شود كه مي مفيد مي هاي حشرهزيستي و حفظ بيشتر 

 .، جبران نمايدآفت ها و در نتيجه كم شدن هزينه سمپاشي و خسارت شكارچي

  
  و افزايش غذا بهنژادي

اي  در جهان و ايران شده است و امروز نيز نقش عمده غذايي هايمحصول اصالح شده موجب افزايش كمي و كيفي هاي رقم    
 5/7ن در هكتار به ت 3/1محصول اين گياه از  ،ذرت) هيبريد( هدورگ هاي رقمميالدي با پيدايش  1930از اوايل دهه . در اين زمينه دارد

 1960پذير در دهه  پاكوتاه كود هاي رقمدر مورد گندم با اصالح براي مقاومت به زنگ زرد و تهيه . رسيد 1985سال  هكتار در تن در
كيلوگرم در هكتار رسيد و موجب نجات مردم هند و پاكستان از گرسنگي  4000/- كيلوگرم در هكتار به  750عملكرد اين گياه از 

اصالح شده برنج پاكوتاه نيز عملكرد اين گياه را در كشورهاي مختلف از جمله فيليپين، ژاپن، هندوستان و  هاي رقمپيدايش  .گرديد
مقاوم  رقم هايتحقيقاتي جهان و ايران سبب ايجاد  هايدر مركز بهنژادي متخصصانفعاليت . پاكستان به طور چشمگيري افزايش داد

و يونجه  يميري ورتيسيليوم ها، پنبه مقاوم به بوته گندم مقاوم به زنگ هاي رقمتوان  ت كه از اين ميان ميها شده اس و بيماري ها آفتبه 
شاياني به كشت و  هاي خدمتخشكي، سرما و گرما نيز  مانند نازيواهاي محيطي  مقاوم به تنش هاي رقمايجاد . مقاوم به شته را نام برد

ي با هايرقمدر نتيجه اصالح  ،تناسب و سازگاري براي برداشت مكانيزه گياهان زراعي. گياهان زراعي نموده است محصولافزايش 
نوژرم در چغندرقند، تراكم بوته در واحد سطح به خوبي كنترل و از وم رقم هايمثال با كشت  براي. خاص عملي شده است هاي ويژگي

اي برداشت آن را با كمباين عملي  كوتاه در ذرت خوشهپا يها رقمتهيه و كشت . شود هاي گزاف تنك كردن جلوگيري مي صرف هزينه
مقاوم به ريزش دانه نيز نقش مهمي در برداشت مكانيزه  هاي رقماصالح . ي به عمل آمديجو هاي برداشت با دست صرفه نمود و در هزينه

  ).5(تعدادي از گياهان زراعي داشته است 
ي يرود و در هر منطقه با عرض جغرافيا لدهي و باروري گياهان به شمار ميعامل مهمي در گ )فتوپريود( نورگاهطول روز يا     

مختلف گياهان همواره مورد  هاي رقماين مسأله يعني تطابق گياهان زراعي با طول روز در اصالح . خاصي مورد نياز است هاي رقمخاص 
  ).5(قرار گرفته است  متخصصانتوجه 

هجري شمسي توسط بنگاه  1300ر گياهان زراعي از جمله گندم و چغندر از اوايل دهه هاي اصالح بذر د در ايران نيز فعاليت    
با ايجاد مؤسسه اصالح و تهيه نهال و بذر در سال . چغندرقند، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران و وزارت جهاد كشاورزي شروع شد

مختلف زراعي و باغي از جمله گندم،  هاي رقمتدريج اصالح هاي اصالح بذر در كشور روال رسمي خود را پيدا كرد و به  فعاليت 1338
و  ها اصالح شده در اين محصول هاي رقمهاي روغني و ساير گياهان رونق گرفت كه منجر به تهيه  جو، چغندرقند، پنبه، برنج، دانه

اند بسيار گسترده است كه  جام دادهدر جهان و ايران ان بهنژاديي كه متخصصين هاي خدمتو  ها اقدام. شده است ها آن توليدافزايش 
قرار مورد بحث  ، به شرح زيرجا در اينزيستي  تقويتبه نام ها  يكي از اين فعاليت ،مثال براي. گنجد در اين مقاله نمي ها آنهمه  بيان
  :گيرد مي

  1زيستي تقويت
، ماالريا و (AIDS) ايدز ماريي بيش از سه بييشود كه به تنها گرسنگي بزرگترين خطر سالمت مردم جهان محسوب مي    

برند و ساالنه حدود پنج ميليون كودك در اثر گرسنگي  يك هفتم مردم دنيا از گرسنگي رنج مي). 15(گيرد  سل جان مردم را مي
 .يك عامل مهم در گرسنگي، كمبود عناصر كم مصرف است. در آسيا، آفريقا و منطقه اقيانوس كبير هستند ها آن بيشترميرند كه  مي
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كند كه  بروز مي Aآهن، روي، يد و ويتامين  مانندها و مواد معدني  اين عامل كه گرسنگي پنهان نام گرفته است در اثر كمبود ويتامين
  .شود كوري، خسارت مغزي و مرگ را موجب مي مانندهاي زيادي  بيماري

در سال . در خود گياهان زراعي حل شود اي و سال گذشته راهبردي به كار رفته كه مشكل سوءتغذيه به طور ريشه 20در     
ي از گياهان زراعي هايرقمسال توانستند  20ظرف مدت  بهنژاديدست به كار شدند و از طريق پژوهشگران ميالدي گروهي از  1993

ت، به طوري كه زيستي نام گرف تقويتمواد كم مصرف نيز غني باشند و اين فعاليت مهم  نظراز  ،بر افزايش محصول افزونتهيه كنند كه 
اند  كافي تهيه و توليد شده Aزميني شيرين با ويتامين  روي و ذرت و كاساوا و سيبامروزه لوبيا و ارزن داراي آهن، گندم و برنج حاوي 

علم تغذيه حاصل شده است و زيستي به عنوان شاخه جديدي از علوم شناخته شده است كه از پيوند بين كشاورزي و  تقويت). 15(
  .هاي زيادي در تأمين مواد كم مصرف در گياهان زراعي داشته است، ولي هنوز راه زيادي در پيش است كه بايد طي شود موفقيت
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Role of Prospective Technologies for Food Security in Iran and the 
World 
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It has been estimated that the population of Iran in 2025 and 2050 will reach to 90 and 115 
millions, respectively. World population in the same years will be about 7.7 and 9 billions. 
Agronomists agree that, using today’s tools of production, food shortage in the world in 2050 will 
be about one third of the needs of that time. Thus, suitable technologies must be used to confront 
food shortage for the increasing population. Such technologies include: reducing food wastes, 
change in people’s feeding habit, appropriate population growth, increase in production of 
agricultural lands by using high yielding seeds and better soil and water management methods, meat 
and milk yields increase in unit of area using sustainable management procedures, increase in sea 
fish population sources, and using aquaculture production techniques. All of these must be done in a 
manner to increase yield per hectare, and decrease their negative impacts on climate and 
ecosystems. In this way, crop producers will be urged to reduce agricultural input and meanwhile to 
make more effort to reach sustainability by increasing water and fertilization efficiency, soil quality 
in terms of carbon and nutrient, reducing insect pests and pathogens damages and greenhouse gas 
control. Procedures and policies to be considered in this way are environmental, climatic and 
natural resources conservation, confronting negative impacts of flood, drought and frost, soil and 
water preservation measures, precision agriculture and use of special tools and machinery, 
photosynthetic and net conversion efficiency to intercept solar energy into more biomass, increasing 
plant-environment ecological relations, use of agricultural biotechnology and genetic engineering, 
biodiversity control, and breeding for higher yield and biofortification. 
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