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نورمن بورالگ که از او بعنوان بزرگترین امریکایی قرن بیستم یاد 

شود و با آلبرت شوایتزر قابل مقایسه است بیشتر از هر کس دیگری  می

به زنده ماندن انسانها کمک کرده است. بورالگ بیشتر عمر خود را در 

صبر و شکیبایی تکنیکهای انقالب سبز  کشورهای فقیر سپری کرد و با

در هند، مکزیک، امریکای جنوبی، افریقاو جاهای دیگر به کشاورزان 

ای که بخاطر  که نهایتاً از قحطی جهانی گستردهفقیر آموزش داد 

افزایش فزاینده جمعیت در جهان بعد از جنگ جهانی دوم انتظار آن 

ه آتالنتیک در سال رفت بود جلوگیری نمود. طبق تخمین ماهنام می

، تالشهای نورمن بورالگ همراه با نقش افراد تربیت شده 9111

توسط وی در ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و 

تحقیقات گیاهی بنیانگزاری شده توسط او در کشورهای فقیر باعث 

در اینجا بخشی از بیوگرافی .نجات جان یک میلیارد نفر شده است

گ که میتواند برای همه مردم و بویهه جوانان جویای دکتر نورمن بورال

 علم و دانش مفید و آموزنده باشد آورده میشود: 

 زندگی، تحصیل، و خانواده

از یک خانواده امریکایی که اصالت آنها از مهاجران نروژی بود در یک مزرعه )روستا(  در کرسکوی آیوا  9191نورمن در سال 

(Cresco, Iowaدر امریکا ب ) هکتاری به کار  14سالگی همزمان با درس خواندن، او در یک مزرعه  91تا  7دنیا آمد. از سن

 (، گاو، خوک، و مرغ اشتغال داشت.timothy hayماهیگیری، شکار، و پرورش ذرت، یوالف، علف تیموثی )

( شود. نورمن بورالگ University of Minnesotaموفق شد در رشته جنگلداری وارد دانشگاه مینسوتا ) 9144در سال 

در دبیرستان به ورزشهای فوتبال، بیسبال، و کشتی می پرداخت  و در دانشگاه عضو تیم کشتی بود. او برای تأمین هزینه های 

االت ـلداری ایـاو در خدمات جنگ 9141ال ـتا س 9141ال ـذارد. از ســـمالی خود گاهی مجبور میشد درس را نیمه کاره بگ

 9147کرد. نورمن بورالگ در سال  ( در ماساچوست و آیداهو کار میUnited States Forestry Serviceحده )ـمت

دکترای  9111فوق لیسانس بیماری شناسی و در سال  9111لیسانس خود را در جنگلداری دریافت کرد. وی در سال 

 ژنتیک خود را از دانشگاه مینسوتا دریافت نمود. 

ارگرت گیبسون آشنا شده و با وی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند، پنج نوه، و شش نورمن بورالگ در دانشگاه با م

سال با هم زندگی کردند.  91سالگی درگذشت. آن دو به مدت  11در سن  1117نتیجه است. مارگرت گیبسون در سال 



ند گرچه او بعلت فعالیتهای گذرا ( میDallas, Texasنورمن بورالگ سالهای پایانی عمر خود را در دالس تگزاس )

 دوستانه جهانی خود بیش از چند هفته در سال در آنجا اقامت نداشت.  انسان

 حرفه

گزاس ـ( در دالور تDuPontنورمن بورالگ بعنوان میکروبیولوژیست در شرکت دوپونت ) 9111تا  9111از سال 

(Delaware, Texasاستخدام شد. ابتدا قصد این بود که او تحقیقات ) الت صنعتی و کشاورزی شامل در مورد محصو

 9119های مواد غذایی را هدایت کند. اما بدنبال حمله ژاپن به امریکا در دسامبر  کشها، و نگهدارنده کشها، قارچ باکتری

او در  های هت داده بود. یکی از اولین پروژهآزمایشگاه دکتر بورالگ به منظور تحقیقات برای نیروهای نظامی امریکا تغییر ج

آنجا که با موفقیت به نتیجه رسید تولید چسبی بود که میتوانست در آبهای گرم و شور اقیانوس آرام و در برابر فرسایش 

مقاومت کند که در جنگ برای ارتش امریکا بسیار حیاتی بود. از سایر کارهای نورمن بورالگ میتوان به طرح استتار، 

 ه ماالریا اشاره کرد.ده بطری، و د.د. ت علیــدعفونی کننـض

به افزایش رشد صنعتی و اقتصادی و سودمندی این امر برای اقتصاد و  9111با توجه به عالقه دولت وقت مکزیک اوایل دهه 

دفتر "( و دولت وقت مکزیک تصمیم به تأسیس دفتری به نام Rockefeller Foundationارتش امریکا، بنیاد راکفلر )

گرفتند که قرار شد بعنوان بخشی از دولت مکزیک ولی توسط بنیاد راکفلر هدایت شود. این دفتر با بکارگیری  "مطالعات ویهه

ید ذرت و گندم، و بیماری شناسی گیاهی دانشمندانی از امریکا و مکزیک و تمرکز روی موضوعات مربوط به بهبود خاک، تول

نورمن بورالگ بعنوان متخصص ژنتیک و بیماری شناسی گیاهی جهت سرپرستی  9111کار خود را آغاز کرد. در سال 

 که توسط دفتر مذکور طراحی شده بود به مکزیکوسیتی دعوت شد. "برنامه همکاری برای تولید و تحقیقات گندم"

 "مرکز بین المللی اصالح ذرت و گندم"بنیاد تازه تأسیس  "برنامه اصالح بین المللی گندم"یس وی بعنوان ری 9191در سال 

(CIMMYT انتخاب شد. سیمیت یک مؤسسه آموزشی تحقیقاتی بدست آمده از )" برنامه همکاری برای تولید و تحقیقات

(، بنیاد راکفلر، و دولت مکزیک تأمین  Ford Foundationبود که اعتبار آن بطور مشترک توسط بنیاد فورد ) "گندم

 شد.  می

مشاور ارشد در سیمیت باقی ماند و عالوه بر  بازنشسته شد ولی او همچنان بعنوان یک 9171از نظر اداری بورالگ در سال 

 فعالیتهای خیریه و آموزشی در تحقیقات گندم، تریتیکاله، جو، ذرت، و کشت سورگوم در ارتفاعات نقش ایفا کرد. 

( تدریس و تحقیق میکرد. او Texas A&M Universityتا زمان مرگ در دانشگاه آی و ام تگزاس ) 9111بورالگ از سال 

در بیوتکنولوژی  (Eugene Butler)یک استاد برجسته کشاورزی بین المللی در دانشگاه و صاحب کرسی یوجن باتلر 

 کشاورزی بود.

 تحقیقات گندم در مکزیک

http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation
http://www.facebook.com/photos.php?id=28893663394
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_A%26M_University


وژه کار کرد و در طی این مدت تعدادی از ارقام گندم نیمه پاکوتاه پرمحصول و سال در این پر 99نورمن بورالگ به مدت 

 "اصالح رفت و برگشتی"داع کرد که به ـمن روشی را در اصالح گندم ابــمقاوم به بیماری را با موفقیت اصالح کرد. او در ض

(shuttle breedingمعروف است و آن انجام دو بار عملیات اصالح در طول یک سا ) ل در یک کشور برای بدست آوردن دو

کشورهای پهناوری که دو فصل مناسب برای رشد را در دو زمان جداگانه دارا هستند قابل نسل از یک گیاه است که در 

تاکنون در سیمیت اجرا میشود و بعداً برخی کشورهای دیگر نیز از  9111اجراست. این روش به ابتکار نورمن بورالگ از سال 

( به multilines) "الینهای چندگانه"ود استفاده از این الگو استفاده کردند. کار دیگری که نورمن بورالگ به آن شناخته میش

منظور افزایش مقاومت گندم به بیماریها و بویهه نسبت به زنگهاست. الینهای چندگانه مخلوطی از چند الین خالص با 

تعداد خصوصیات ظاهری )فنوتیپ( مشابه هستند که هر کدام از آنها دارای ژنهای متفاوتی برای مقاومت به بیماری هستند. 

مناسبی از این الینها مخلوط شده و کاشته میشوند طوریکه کل ژنهای مقاومت موجود در آنها در برابر همه نهادهای شایع 

( گندم است که بعلت کلفت بودن و قوی بودن dwarf) "پاکوتاه"بیماری عمل کنند. افتخار دیگر دکتر بورالگ تولید ارقام 

دپذیری باالیی نیز برخوردارند و بنابراین عملکرد باالتری دارند. دو رقم از ارقام نیمه پاکوتاه ساقه ها براحتی نمیخوایند و از کو

بطور فوق العاده ای پتانسیل  Penjamo 62و  Pitic 62و مقاوم به بیماری تولید شده توسط نورمن بورالگ بنامهای 

استفاده در مکزیک از انواع گندمهای نیمه پاکوتاه  % گندمهای مورد11، 9194عملکرد گندم بهاره را افزایش داد. تا سال 

، سال ورود نورمن بورالگ به مکزیک شد. 9111نورمن بورالگ بودند. در آن سال تولید گندم مکزیک شش برابر تولید سال 

 مکزیک در گندم خودکفا شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 توسعه تحقیقات به جنوب آسیا و انقالب سبز

آزمایشات چند "ینهای پاکوتاه گندم بهاره بدست آمده توسط نورمن بورالگ جهت انجام ال 9191و  9199در سالهای 

 International Wheat Rust) "خزانه بین المللی آزمایشات زنگ"( به multilocation testing) "منطقه ای

Nursery از این الینها در مزارع تعدادی  9191( که توسط وزارت کشاورزی امریکا هدایت میشد وارد شدند. در ماه مارس

بنیاد راکفلر و دولت مکزیک به دعوت دولت هند  9194مؤسسه تحقیقات کشاورزی هند در پوسا کاشته شدند. در مارس 

( را جهت کار روی گندم به هند اعزام کردند. Robert Glenn Andersonدکتر نورمن بورالگ و دکتر رابرت گلن آندرسن )

شبه قاره هند درگیر  9191در هند باقی ماند. در میانه دهه  9171گندم بنیاد راکفلر تا سال  آندرسن بعنوان رییس برنامه

جنگ بود و قحطی و گرسنگی گسترده ای را تجربه میکرد. اگرچه امریکا محموله های اضطراری شامل میلیونها تن گندم را 

د ولی این مقدار هم کافی نبود. بوروکراسی هند و که بیش از یک پنجم کل گندم تولیدی امریکا بود به منطقه فرستاده بو

پاکستان و مقاومتهای فرهنگی منطقه در برابر تکنیکهای جدید در ابتدا مانع از آن شد که دکتر بورالگ خواسته خود مبنی بر 

ان پا قحطی بقدری حاد شد که دولتهای هند و پاکست 9191کاشت فوری الینهای جدید جامه عمل بپوشاند. تا تابستان 

پیش گذاشتند و به بورالگ اجازه دادند پروژه های خود را به پیش برد. بعد از آزمایشات گسترده، تیم بورالگ به رهبری دکتر 

را برای  Sonora 64و  Lerma Rojoتن بذر ارقام نیمه پاکوتاه  111تالش برای وارد کردن  9191آندرسن در سال 

تن( آغاز کرد. بذرهای مورد نظر با موانع و مشکالت فراوان و با تأخیر زیاد  111و  111کاشت در هند و پاکستان )به ترتیب 

از مکزیک به هند و پاکستان رسیده و در مناطق مورد نظر کاشته شدند. عملکرد اولیه ارقام بورالگ از تمام ارقام کاشته شده 

ات مقدار بیشتری از بذر این دو رقم گرفتند. در سال در منطقه باالتر بود. بعد از این نتایج کشورهای منطقه تصمیم به وارد

تن بذر ار این ارقام وارد کرد که بیشترین مقدار خرید و واردات بذر در جهان در آن زمان بود. در سال  91111هند  9199

زونی یافت تن بذر وارد کردند. تولید گندم در منطقه به مقدار بسیار زیادی ف 19111تن و ترکیه  11111پاکستان  9197

 Green) "الب سبزــــــــــانق" 9191ار نورمن بورالگ در سال ـو منطقه از قحطی و گرسنگی نجات یافت. ک

Revolution ،نام گرفت. افزایش عملکرد به حدی بود که وسایل و امکانات الزم از قبیل کارگران موردنیاز برای برداشت )

جهت کوبیدن آن، کیسه های نگهداری گندم، کامیون، مخازن ریلی، و  گاریهای باربری برای بردن محصول برداشت شده

امکانات نگهداری محصول جوابگو نباشد. برخی دولتهای محلی مجبور به تعطیلی مدارس و استفاده از آنها جهت انبار نگهداری 

رسید  9171ن تن در سال میلیو 7.4به  9191میلیون تن در سال  1.9بذر شدند. در پاکستان مقدار گندم تولید شده از 



پاکستان در تولید گندم به خودکفایی دست  9191که به معنای تقریباً دو برابر شدن تولید گندم در آن کشور بود. تا سال 

میلیون تن در  91.4میلیون تن رسید. در هند مقدار گندم تولید شده از  19به  1111یافت. تولید گندم پاکستان تا سال 

هند در تولید همه غالت به خودکفایی رسید و در  9171رسید. تا سال  9171سال میلیون تن در  11.9به  9191سال 

تاکنون نرخ رشد تولید غذا از نرخ رشد جمعیت در  9191میلیون تن دست یافت. از دهه  79.1به رکورد تولید  1111سال 

میلیون هکتار زمین  11زایش تولید از تبدیل شدن این دو کشور پیشی گرفته است. تخمین زده شده است که با این مقدار اف

بکر به اراضی زیرکشت محصوالت کشاورزی جلوگیری شده است. استفاده از این ارقام گندم همچنین اثرات عمیقی بر تولید 

گندم شش کشور در امریکای التین، شش کشور در خاور نزدیک و خاورمیانه، و چندین کشور در افریقا بجا گذاشت. کار 

بورالگ در مورد گندم منجر به توسعه و معرفی ارقام نیمه پاکوتاه و پرمحصول توسط برنج در مؤسسه بین المللی تحقیقات 

( شد که با همکاری بنیاد راکفلر و بنیاد فورد و مؤسسه تحقیقات برنج International Rice Research Instituteبرنج )

 ( چین به نتیجه رسید.Hunan Rice Research Instituteهونان )

 

 جایزه نوبل صلح

به پاس خدمات و نقش دکتر نورمن بورالگ در افزایش غذای جهان و فائق آمدن بر کمبود غدا در هند و پاکستان در اواسط 

 د.به وی اعطا ش 9171که منجر به نجات جان میلیونها نفر شد جایزه نوبل صلح سال  9191دهه 
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