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فهیمدخــت مختــاری ،بابــک ناخــدا ،پونــه پورامینــی،
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نشانی :دبیرخانه انجمن ایمنیزیستی ایران

نشاني سایت انجمنwww. biosafetysociety.ir :

دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران ضمــن قدردانــی
و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان،
صاحبنظــران و خواننــدگان گرامــی از هــر گونــه انتقــاد،
پیشــنهاد و اظهارنظــر جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن
مجموعــه در شــمارههای بعــدی اســتقبال میکنــد .درج
مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی رد یــا قبــول
دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی ایــن انجمــن نیســت.
عالقمنــدان میتواننــد مطالــب خــود را در قالــب نرمافــزار
 wordبــه دبیرخانــه انجمــن ارســال کننــد .خبرنامــه تعهــدی
در چــاپ مطالــب ارســالی نــدارد و حــق ویرایــش ایــن
مطالــب را بــرای خــود محفــوظ مـيدارد .اســتفاده از مطالــب
خبرنامــه بــا ذکــر منبــع بالمانــع اســت.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
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سرمقاله

بيوتکنولوژی يا زيست فنآوری چيست؟

بيوتکنولــوژی یــا زیســت فنــاوری از تركيب”علــم بيولــوژی” و “فــن
تکنولــوژی” بــا رابطههــای بســيار پيچيــده بــه وجــود آمــده اســت.
در حقيقــت زیســت فنــاوری مجموعــهای از روشــهایی بــرای توليــد،
تغييــر و اصــاح فراوردههــا ،بــه نــژادی گياهــان و جانــوران و توليــد
ميکروارگانيس ـمهای خــاص بــرای کاربردهــای ویــژه اســت کــه در آن از
ارگانيســمهای زنــده و مفيــد اســتفاده میکننــد.

راه حلــی بــرای تاميــن امنيــت غذایــی جمعيــت رو بــه رشــد جهــان بــه
شــمار مـیرود و یکــی از هفــت رشــته کليــدی فنــاوری جهــان در قــرن
حاضــر محســوب میشــود.
از تالقــی و پيونــد علــوم مختلــف بــا بيوتکنولــوژی ،نــام شــاخههایی از
بيوتکنولــوژی بدیــن ترتيــب وضــع میشــود:
بيوتکنولــوژی پزشــکی ،بيوتکنولــوژی کشــاورزی ،بيوتکنولــوژی دارویــی،
بيوتکنولــوژی ميکروبــی ،بيوتکنولــوژی دریــا ،بيوتکنولــوژی قضائــی
یــا پزشــکی قانــون ،بيوتکنولــوژی محيطــی ،بيوتکنولــوژی غذایــی،
بيوانفورماتيــک ،بيوتکنولــوژی صنعتــی ،بيوتکنولــوژی دام و طيــور،
بيوتکنولــوژی نفــت و غيــره را میتــوان نــام بــرد.
گســتردگی کاربــرد بيوتکنولــوژی در قــرن  21بــه حــدی اســت کــه،
اقتصــاد ،بهداشــت ،درمــان ،محيــط زیســت ،آمــوزش ،کشــاورزی،
صنعــت ،تغذیــه و ســایر جنبههــای زندگــی بشــر را تحــت تأثيــر
شــگرفت خــود قــرار خواهــد داد ،بــه هميــن دليــل دانشــمندان جهــان
قــرن  21را قــرن بيوتکنولــوژی نامگــذاری کردهانــد.
در تقســيم بنــدی زمانــی میتــوان ســه دوره بــرای تکامــل بيوتکنولــوژی
قائل شــد:

بيوتکنولــوژی هماننــد زیستشناســی ،ژنتيــک یــا مهندســی بيوشــيمی
یــک علــم پایــه یــا کاربــردی نيســت کــه بتــوان محــدوده و قلمــرو آنــرا
بســادگی تعریــف کــرد ،بلکــه شــامل حــوزهای مشــترک از علــوم مختلــف
اســت کــه در اثــر همپوشــانی و تالقــی ایــن علــوم بــا یکدیگــر بوجــود
آمــده اســت .همچنيــن بيوتکنولــوژی معــادل زیستشناســی مولکولــی،
مهندســی ژنتيــک ،مهندســی شــيمی یــا هيــچ یــک از علــوم ســنتی و
مــدرن موجــود نيســت؛ بلکــه پيونــد ميــان ایــن علــوم در جهــت تحقــق
بخشــيدن بــه توليــد بهينــه یــک محصــول «حياتــی» یــا انجــام یــک
فرآینــد زیســتی بــه روشــهای نویــن و دقيــق بــا کارآئــی بســيار بــاال
میباشــد .بيوتکنولــوژی را میتــوان بــه درختــی شــبيه کــرد کــه
ریشـههای آن را علومــی بــا قدمــت زیــاد ماننــد زیستشناســی مولکولــی،
ژنتيــک ،ميکروبيولــوژی ،بيوشــيمی ،ایمونولــوژی ،مهندســی شــيمی،
مهندســی بيوشــيمی ،گيــاه شناســی ،جانورشناســی ،داروســازی ،کامپيوتــر
و غيــره تشــکيل میدهنــد .بــه دليــل تأثيــرات بســيار بيوتکنولــوژی بــر
روی رفــاه و آســایش بشــر ،دانشــمندان بــر ایــن باورنــد كــه در آینــده
بيوتکنولــوژی یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد بــرای موجودیــت انســان بــه
شــمار خواهــد آمــد .امــروزه دامنــه فعاليــت بيوتکنولــوژی بســيار گســترده
اســت و از تشــخيص ،پيشــگيری و معالجــه بيمــاری تــا توليــد مــواد
دارویــی ،منابــع غذایــی ،محافظــت از محيــط زیســت و حفــظ انــرژی بوده
و زمينههــای مختلــف را شــامل میشــود .زیســت فنــاوری نویــن یکــی
از اميدهــای قــرن آینــده بــرای رفــع بســياری از نيازهــای مختلــف بشــر و

 )۱دوره تاریخــی کــه بشــر بــا اســتفاده ناخــودآگاه از فرآیندهــای زیســتی
بــه توليــد محصــوالت تخميــری مانند نــان ،لبنيات  ،ترشــيجات و ســرکه
و غيــره میپرداخــت .مصریهــا در چهــار هــزار ســال قبــل بــا کمــک
مخمــر و خميــر مایــه نــان میپختنــد .در ایــن دوران فرآیندهــای ســاده و
اوليــه بيوتکنولــوژی و بــه ویــژه تخمير توســط انســان بکار گرفته میشــد.
 )۲دوره اوليــه قــرن حاضــر کــه بــا اســتفاده آگاهانــه از تکنيکهــای
تخميــر و کشــت ميکروارگانيســمها در محيطهــای مناســب و متعاقبــ ًا
اســتفاده از فرمانتورهــا در توليــد آنتــی بيوتيکهــا ،آنزیمهــا ،اجــراء مــواد
غذایــی ،مــواد شــيميایی آلــی و ســایر ترکيبــات ،بشــر بــه گســترش ایــن
علــم مبــادرت ورزیــد .در آن دوره ایــن بخــش از علــم نــام ميکروبيولوژی
صنعتــی بــه خــود گرفــت و هــم اکنــون نيــز رونــد اســتفاده از ایــن
فرآیندهــا در زندگــی انســان ادامــه دارد .ليکــن پيــش بينــی میشــود
بــه تدریــج بــا اســتفاده از تکنيکهــای بيوتکنولــوژی نویــن بســياری از
فرآیندهــای فــوق نيــز تحــت تأثيــر قــرار گرفتــه و بــه ســمت بهبــودی و
کارآمــدی بيشــتر تغييــر پيــدا کننــد.
 )۳دوره نویــن بيوتکنولــوژی کــه بــا کمــک علــم «ژنتيــک» درحــال
ایجــاد تحــول در زندگــی بشــر اســت .بيوتکنولــوژی نویــن مدتــی اســت
کــه رو بــه توســعه گذاشــته و روز بــه روز دامنــه وســعت بيشــتری بــه
خــود میگيــرد.
از ســال  ۱۹۷۶تاکنــون روشهــای بيوتکنولــوژی و مهندســی ژنتيــک
بــا انتقــال ژنهایــی از یــک ميکروارگانيســم بــه ميکروارگانيســم دیگــر

آغــاز شــده اســت .تــا قبــل از آن دانشــمندان در فرآیندهــای بيوتکنولــوژی
از خصوصيــات طبيعــی و ذاتــی ارگانيســم یــا ميکروارگانيســمها اســتفاده
میکردنــد ،امــا در حــال حاضــر در اثــر پيشــرفت در رشــتههای زیستشناســی
مولکولــی و ژنتيــک و شــناخت عميــق تــر اجــزاء و مکانيســمهای ســلولی
و مولکولــی متخصصيــن علــوم زیســتی توانســتند تــا بــه اصــاح و تغييــر
خصوصيــات ارگانيســم یــا ميکروارگانيســمها بپردازنــد و ارگانيســم یــا
ميکروارگانيســمهایی باخصوصيــات کامــ ً
ا جدیــد بوجــود آوردنــد تــا بــا
اســتفاده از آنهــا بتــوان ترکيبــات جدیــد را بــا مقادیــر بســيار بيشــتر و کارائــی
باالتــر توليــد نمــود.

الف :جستجوی دیگر منابع غذایی

منبــع :پونــه پورامینــی ،عصــر ایــران ،دوم بهمــن ۱۳۹۵
ب :افزایــش بهــرهوری در تولیــد محصــوالت .در روش دوم بیوتکنولوژی
میتوانــد مؤثــر واقــع گــردد.

یادداشت
تحلیلی از مدیریت بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی
افزایــش روز افــزون جمعیــت کــره زمیــن ،نگرانیهــای بشــر امــروز را نســبت
بــه رفــع نیازهــای رو بــه رشــد خــود دو چنــدان کــرده اســت ،لــذا تــاش
فراگیــر بــرای رفــع نیازهــای جمعیــت مذکــور بــه ویــژه مقولــه امنیــت غذایــی
بــه صــورت یــک التــزام مطــرح میباشــد.
قلمــرو رهیافتهــای کشــاورزی پایــدار نظیــر کاهــش مصــرف کــود و ســم
و تنــاوب زارعــی ،کاشــت گیاهــان پوششــی و جلوگیــری از فرســایش ،کنتــرل
بیولوژیــک آفــات و بیماریهــا ،توجــه بــه اقتصــاد و بازاریابــی محصــوالت
کشــاورزی ،اســتفاده از ارقــام اصــاح شــده مقــاوم بــه آفــات و بیماریهــا،
زراعــت متابولیــک ،چنــد کشــتی بــه جــای یــک کشــتی و الهــام از طبیعــت تــا
حــدی توانســت جلــوی تخریــب وســیع منابــع طبیعــی را بگیــرد .روشهــای
پیشــرفته بیوتکنولــوژی از جدیدتریــن رهیافتهایــی اســت کــه هــم تنــوع
موجــود گیاهــی را افزایــش میدهــد و هــم از تنــوع ایجــاد شــده بــه نفــع
تولیــد واریتههــای مطلــوب بهرهبــرداری مینمایــد.
منظــور از بیوتکنولــوژی کاربــرد علــم و مهندســی در اســتفاده مســتقیم یــا غیــر
مســتقیم از موجــودات زنــده و یــا اجــزای تولیــدات آنهــا در حالــت طبیعــی یــا
تغییــر یافتــه آن موجــود و یــا اســتفاده کنترل شــده از عوامــل بیوتکنولــوژی از
قبیــل میکروارگانیس ـمها یــا اجــزای ســلولی بــرای اســتفاده مفیــد میباشــد.
کشــاورزان ســنتی در حــال فعلــی خــود بــا چالشهــای متعــددی چــون
محدودیــت منابــع طبیعــی ،تغییــرات جهانــی آب و هوایــی و محدودیتهــای
غیرقابــل کنتــرل و اجتنــاب ناپذیــر و همچنیــن محدودیتهــای ذاتــی در
ســاختار ژنــی گیاهــان مواجــه هســتند .در ایــن میــان روشهــا و شــیوههایی
بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا وجــود دارد.

صنعــت بیوتکنولــوژی بــا ماهیــت چندمنظــوره خــود هــم اکنــون در
عرصــه جهانــی پیشــتاز اســت .تولیــد فراوردههــای غذایــی و کشــاورزی
مرغــوب و بــا کیفیتتــر ،اصــاح نــژاد و تولیــد واریتههــای بــادام
همــه از قابلیتهــای بیوتکنولــوژی بــه حســاب میآینــد و هــر کشــور
بــا توجــه بــه پتانســیلهایی کــه دارد در ایــن صنعــت ســرمایهگذاری
میکنــد.
بیوتکنولــوژی میتوانــد ظرفیتهایــی را بــرای افزایــش محصــول
فراهــم کنــد و حتــی میتوانــد محصوالتــی را در شــرایط نامســاعد هــم
تولیــد نمایــد.
در ســالهای اخیــر نمونههــای فراوانــی از انتشــار تصادفــی و غیــر عمــدی
محصــوالت اصــاح شــده ژنتیکــی دیــده شدهاســت کــه بــرای مصــرف
بشــری و در برخــی مــوارد حتــی بــرای کشــت تجــاری نیــز مــورد تأییــد
نمیباشــد .در مفاهیــم زیســتمحیطی ،اقتصــادی و اجتماعــی انتشــار
ارقــام گوناگــون تأییــد نشــده محصــوالت بیوتکنولوژیــک اهمیــت
بالقــوهای دارد .بنابرایــن محصــوالت اصــاح شــده ژنتیکــی ممکــن
اســت دارای اثراتــی باشــند کــه فع ـ ً
ا مرئــی نیســتند.
براســاس مطالعــات انجــام گرفتــه خطــرات اصلــی زیســت محیطــی
مرتبــط بــا محصــوالت اصــاح شــده ژنتیکــی عبارتنــد از :ایجــاد
تغییــرات در ســاختار ژنــی ،انتقــال ژن بــه دیگــر محصــوالت یــا
گونههــای بومــی و وحشــی ،همچنیــن اثــرات در دیگــر گونههــای
بومــی در اکوسیســتمهای مجــاور.
برخــی دیگــر از خطــرات نیــز منجــر بــه کاهــش تنــوع ژنتیکــی
در محصــوالت زراعــی و افزایــش مقاومــت بــه علفکشهــا،
حشــرهکشها و ویروسهــا در گونههــای بومــی کــرد .تاکنــون
روشهایــی بــرای ارزیابــی میــزان ســامت در محصــوالت غذایــی
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آزمایشهای بالینی قرار دارند.
بــه طــور کلــی در طــول  30ســال گذشــته صنعــت زیســت فنــاوری بــه
بیــش از  100مولکــول دارویــی مختلــف دســت یافتــه اســت کــه باعــث
افزایــش کیفیــت زندگــی بســیاری از مــردم شــده اســت .ایــن داروهــا
شــامل انــواع مختلــف ماننــد :پپتیدهــای هورمونــی ،فاکتورهــای رشــد،
آنتیبادیهــا ،آنزیمهــا و واکســنهای نوترکیــب ،پروتئینهــای
تلفیقــی و فاکتورهــای انعقــادی اســت.

بیوتکنولوژیــک و مشــتقات تولیــدی آنهــا برنامــه ریــزی نشــده
اســت .بنابرایــن یــک حساســیت قانونــی و روش آزمایــش خــاص بــرای
ارزیابــی ســموم غذایــی در محیــط طبیعــی و آزمایشــگاهی بــه منظــور
بررســی ســامت محصــوالت اصــاح شــده ژنتیکــی بــه طــور جــدی
مــورد نیــاز اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه بیوتکنولوژی
و افزایــش روز افــزون کاربــرد آن در بخــش کشــاورزی لــزوم شناســایی
خطــرات احتمالــی ناشــی از تولیــد و کاربــرد محصــوالت ایــن فنــاوری
نویــن بیــش از پیــش مشــهود اســت.
اگــر امکانــات و منابــع تخصــص یافتــه بــه بیوتکنولــوژی کشــور را
بررســی کــرده میتــوان یافــت کــه ســابقه بیوتکنولــوژی در ایــران طــی
حــدود ده ســال اخیــر بــوده اســت.
ســطح تحقیــق ،توســعه و کاربــرد بیوتکنولــوژی بــرای بخــش کشــاورزی
در کشــورهای درحــال توســعه بــه طــور کلــی بســیار پایینتــر از
کشــورهای صنعتــی اســت .بــا عنایــت بــه دســتاوردها و توانمندیهــای
ویــژه بیوتکنولــوژی بــه عنــوان یکــی از هفــت رشــته کلیــدی تکنولــوژی
در جهــان بایســتی گســترش ایــن علــم و فنــاوری در کشــور ،گاهــی مهــم
در جهــت رســیدن بــه اســتقالل و خودکفایــی نســبی اقتصــادی و حصــول
امنیــت غذایــی بــرای جمعیــت رو بــه رشــد محســوب نمــود.
امــا مــرور فعالیتهــای کشــور در زمینــه بیوتکنولــوژی بیانگــر ایــن واقعیــت
اســت کــه رونــد رشــد ایــن فنــاوری در کشــور بســیار کنــد بــوده اســت
و هنــوز نتوانســتهایم بــه نقطــه مطلوبــی در ایــن زمینــه دســت یابیــم
و حتــی اســتفاده از راهکارهــا و محصــوالت بیوتکنولــوژی نیــز دارای
خطراتــی میتوانــد باشــد کــه بــرای شــناخت بیشــتر و جلوگیــری و
مبــارزه بــا آنهــا از اطالعــات و مقالههــای دیگــر کمــک میگیریــم.
منبــع،taq.ir :
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در قــرن حاضــر ،بیوتکنولــوژی یــا زیســتفناوری ابــزار
قدرتمنــدی در جهــت توســعه پایــدار اســت .ایــن فنــاوری یکــی
از ابزارهــای اساســی در ایجــاد نــوآوری در محصــوالت در
حوزههــای مختلــف صنعــت و اقتصــاد محســوب میشــود.
بــا رشــد بــی رویــه جمعیــت و افزایــش آن بــه بیــش از هشــت میلیــارد
نفــر در ســال  2030میــادی و چالشهــای پیــش رو در زمینــه بهداشــت
و ســامت عمومــی ،زیســت فنــاوری در حــوزه پزشــکی میتوانــد در
جهــت تامیــن بخــش قابــل توجهــی از اقــام دارویــی نقــش قابــل توجــه

و بسزایی داشته باشد.
امــروزه زیســت فنــاوری امــکان درمــان بســیاری از بیماریهــا و
عوامــل تشــخیص آن را فراهــم کــرده اســت .ایــن فنــاوری نویــن در
حقیقــت حاصــل فنــون نوترکیــب ســازی دی.ان.ای ،مهندســی ژنتیــک،
زیستشناســی مولکولــی ،ایمنــی شناســی و داروســازی اســت .کاربــرد
بیوتکنولــوژی در زمینــه علــوم پزشــکی و دارویــی امــکان تشــخیص
پیــش از تولــد بیمــاری و پــس از آن ،ژن درمانــی ،کنــار گذاشــتن برخورد
معلولــی بــا بیمــار و بیماریهــای دیگــر از کاربردهــای بیوتکنولــوژی در
پزشــکی اســت .تولیــد دارو ،واکس ـنهای نوترکیــب ،ســاخت کیتهــای
تشــخیصی ،تولیــد پادتنهــای تــک دودمانــی از دیگــر کاربردهــای
مفیــد زیســت فنــاوری در حــوزه پزشــکی و داروســازی اســت .در واقــع
انتقــال مــواد ژنتیکــی بــه درون ســلولهای یــک موجــود بــرای مقاصــد
درمانــی اســت کــه بــه روشهــای متنــوع فیزیکــی ،شــیمیایی و زیســتی
انجــام میشــود.
در دو دهــه اخیــر بــا توجــه بــه اهمیــت داروهــای حاصــل از زیســت
ف ـنآوری و نقــش مهــم آنهــا در درمــان بســیاری از بیماریهــا ،رونــد
تجاریســازی و فــروش ایــن محصــوالت در دنیــا از رشــد چش ـمگیری
برخــوردار بــوده اســت .در ایــن میــان ایــاالت متحــده امریــکا بزرگتریــن
ســرمایهگذار در حــوزه «پژوهــش ،تولیــد و فــروش» محصــوالت
دارویــی حاصــل از «زیســت ف ـنآوری» اســت ،بــه طــوری کــه حــدود
 60درصــد بــازار مصــرف ایــن داروهــا متعلــق بــه ایــن کشــور اســت و
البتــه حــدود  30درصــد در اروپــا 7 ،درصــد در ژاپــن و  3درصــد در ســایر
کشــورها میباشــد.
زیســت فـنآوری به ویــژه بــا اســتفاده از روشهــای دی.ان.ای نوترکیب،
نقــش مهمــی در تولیــد داروهــا و واکسـنها ایفــا کــرده اســت .در حــال
حاضــر حــدود  20پروتئیــن نوترکیــب دارویــی در بــازار وجــود دارد کــه
 60درصــد فــروش آنهــا مربــوط بــه پروتئیــن دارویــی از جملــه واکســن
هپاتیــت  ،Bهورمــون رشــد انســانی و انســولین میباشــد .در حــدود
 300داروی نوترکیــب بــرای درمــان بیماریهــای مختلــف بــه ویــژه
ســرطان ،ایــدز ،ناراحتیهــای دســتگاه عصبــی  ،در مراحــل مختلــف

طبــق بررســیهای صــورت گرفتــه فــروش محصــوالت دارویــی
زیسـتفناوری در ایاالت متحده و در بازه زمانی  2002تا  2013دارای رشــد
 336.5درصــدی بــوده اســت بــه نحــوی کــه از فــروش  18.9میلیــارد
دالری در ســال  2002بــه میــزان فــروش  63.6میلیــارد دالر در ســال
 2012رســیده اســت .براســاس ایــن مطالعــات در فاصلــه زمانــی 2002
تــا  2006بیشــترین فــروش محصــوالت دارویــی حاصــل از بیوتکنولــوژی
مــدرن بــه ترتیــب مربــوط بــه گروههــای دارویــی فاکتورهــای رشــد،
آنتیبادیهــای منوکلونــال و هورمونهــای نوترکیــب بــوده اســت.
گروههــای دارویــی فیــوژن پروتئینهــا و ســیتوکاینها در طــی ایــن
دوره رده بعــدی فــروش را بــه خــود اختصــاص دادهانــد و گروههــای
دیگــر شــامل فاکتورهــای خونــی ،آنزیمهــای نوترکیــب و واکســنهای
نوترکیــب در ردههــای میانــی فــروش قــرار داشــته و بــه تنــاوب و بــا
توجــه بــه شــرایط بــازار و نیازهــای موجــود جایگاهشــان بــا یکدیگــر جــا
بــه جــا شــده اســت.
هــم اکنــون در حــدود هشــت شــرکت دارویــي داخلــي ،محصــوالت
دارویــي زیســت فنــاور تولیــد و بــه بــازار دارویــي کشــور عرضــه ميکننــد
کــه پیــش بینــي ميشــود ظــرف دو ســال آینــده تعــداد ایــن شــرکتها
بــه عــدد  40برســد.
طبــق گزارشهــای موجــود ،تــا چهــار مــاه اول ســال  2013تعــداد
آنتــی بادیهــای مونوکلونــال تاییــد شــده توســط ســازمان غــذا و داروی
آمریــکا  40عــدد میباشــد کــه بیشــتر آنهــا جهــت درمــان ســرطان،
بیماریهــای خــود ایمــن و التهابــی تاییــد شــدهاند.
در میــان ایــن داروهــا ،آنزیمهــای درمانــی ،بــرای داروی بیماریهــای
فــوق العــاده نــادر قــرار دارد کــه بیشــتر نقصهــای نــادر ژنتیکــی را
شــامل میشــوند و معمــوال بــرای جمعیــت چنــد صــد تــا چنــد هــزار
تایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ایــن گــروه دارویــی اگرچــه بــازار
بســیار وســیعی نــدارد امــا بســیار ســودمند هســتند بــه طــوری کــه در دوره
زمانــی  2002تــا  2012بــا فــروش کلــی  8.34میلیــارد دالر و  2.18درصــد
از کل بــازار فــروش محصــوالت دارویــی زیســت فنــاور ،دارای فروشــی
مشــابه فاکتورهــای خونــی بــوده اســت.
از ســال  2002تــا  4مــاه ابتدایــی ســال  2013فــروش داروهــای زیســت
فنــاور در آمریــکا حــدود  382میلیــارد دالر بــوده اســت .فــروش ایــن
محصــوالت بــا  18.9میلیــارد دالر در ســال  2002بــه  63.6میلیــارد دالر
در اوایــل ســال  2013رســیده اســت کــه حــدود  340درصــد رشــد را
نشــان میدهــد .تقریبــا  77درصــد فــروش ایــن نــوع از داروهــا بــه ســه

گــروه دارویــی مونوکلونــال آنتــی بادیهــا ،هورمونهــای نوترکیــب و
فاکتورهــای رشــد تعلــق دارد و لــذا ایــن گروههــا بــه عنــوان بزرگتریــن
بــازار فــروش داروهــای زیســت فنــاور شــناخته شــدهاند کــه علــت آن
نیــاز شــدید حــوزه پزشــکی و درمــان بــه ایــن نــوع از زیســت داروهــا
میباشــد .از طرفــی در بــازار فــروش داروهــای زیســت فنــاور ســه
چالــش پتانســیل راه انــدازی داروهــای جدیــد مقلــد زیســتی ،تولیــد
داروهــای زیســت ســازگارتر بــا نیمــه عمــر باالتــر و عملکــرد موثرتــر،
قیمــت گــذاری و بــاز پرداخــت بیمههــا ،میتواننــد در میــزان جــذب،
ســودآوری و پایــداری بــازار آنهــا نقــش تعییــن کننــدهای ایفــا کننــد.
هــم اکنــون در حــدود هشــت شــرکت دارویــي داخلــي ،محصــوالت
دارویــي زیســت فنــاور تولیــد و بــه بــازار دارویــي کشــور عرضــه ميکننــد
کــه پیشبینــي ميشــود ظــرف دو ســال آینــده تعــداد ایــن شــرکتها
بــه عــدد  40برســد .از جملــه ایــن شــرکتها میتــوان بــه ســیناژن،
آریــوژن زیســت دارو ،پویــش دارو ،ثامــن ،اکســیر ،اســوه ،زیســت دارو
دانــش و زهــراوی اشــاره کــرد امــا بیشــتر تحقیقــات و فــروش توســط
چنــد شــرکت اصلــی ماننــد ســیناژن ،آریــوژن و پویــش دارو صــورت
میگیــرد .بــه طــور کلــی بیشــتر فراوردههــاي زیســت فنــاور کــه در بــازار
دارویــي ایــران وجــود دارنــد ،از طریــق تحقیقــات شــرکتهاي دانــش
بنیــان تولیــد شــدهاند ماننــد شــرکت پویــش دارو کــه موفــق بــه ســاخت
محصــوالت زیســت فنــاور در مرکــز رشــد فناوريهــاي دارویــي دانشــگاه
علــوم پزشــکي تهــران گردیــد کــه شــامل ســه محصــول اینترفــرون،
اریتروپویتیــن و GCSFتحریــک کننــده مغــز اســتخوان میباشــد.
منبــع :پونــه پـــورامینی ،ســـایت خبــری ســینا پــرس،
 6بهمــن 1395
جزمیتها و مخالفت با بیوتکنولوژی

سرنوشــت بیوتکنولــوژی گیاهــی و فناوریهــای مهندســی ژنتیــک در
کشــورمان در جریــان مخالفــت بــا فراوردههــای آن در دو ســه ســاله
اخیــر بــه طــرز پرســش آمیــزی راه بــه مجــادالت جناحــی و حاشــیههای
فــراوان بــرده اســت .حاشــیههایی کــه گاه حتــی در کانــون قانونگــذاری
و مجلــس هــم از ایــن فراوردههــا همچــون مــواد مخــدر و مشــروبات
الکلــی یــاد و حکــم بــه ممنوعیــت ميکننــد .چنیــن شــیوههایی برآننــد
تــا کــه مباحثــات علمــيرا دور زده و از بیــزاری فرهنــگ جامعــه نســبت
بــه مــواد مخــدر و الــکل نیــز در تشــبیهات خــود بهــره بگیرنــد .از جملــه
مــوارد شــبهه افکنــی ایــن مخالفیــن برجســته کردن ـد ،نامــه مســئوالنه
آقــای دکتــر ظریــف نماینــده دائميوقــت در ســازمان ملــل متحــد در 16
ســال پیــش بــود .پــس از حضــور فعــال نمایندگــی کشــورمان در اجــاس
و تصویــب پروتــکل ایمنــی زیســتی کارتاهنــا درســال  2000گزارشــی
بــه رییــس دولــت هشــتم ارائــه دادنــد .ایشــان طــی ایــن گــزارش و
تنهــا در جایــگاه یــک دبیــر سیاســی (و نــه یــک متخصــص) درایــن
اجــاس مــواردی بــرای اعمــال کنتــرل و قانونمنــد ســازی مبــادالت
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بینالمللــی محصــوالت تراریختــه و نیــز ســوء اســتفادههای احتمالــی
از ایــن فنــاوری را برشــمردند .در آن نامــه از جملــه اشــاره مينماینــد
کــه شکســت اجــاس وزراء بازرگانــی ســازمان تجــارت جهانــی ()WTO
در ســیاتل آمریــکا و خصوصــا عــدم توافــق اروپــا و آمریــکا در مــورد
محصــوالت کشــاورزی باعــث ایجــاد شــرایط مناســبتر مذاکراتــی
بــرای کشــورهای در حــال توســعه در بحــث ایمنــی زیســتی شــد .در
دی مــاه ســال گذشــته ،یکــی از ســایتها ،امــا نســخهای از نامــه
دکتــر محمدجــواد ظریــف دربــاره محصــوالت تراریختــه و در پیامــد
تصویــب پروتــکل کارتاهنــا را منتشــر کــرد .پروتــکل ایمنــی زیســتی،
ملحــق بــه کنوانســیون تنوعزیســتی و ناظــر بــر تجــارت بینالمللــی
محصــوالت کشــاورزی و ســایر فراوردههــای بیوتکنولوژیــک حاصــل
از تغییــرات ژنتیــک ميباشــد .در ایــن پروتــکل تمهیــدات الزم بــرای
جلوگیــری از عــوارض احتمالــی آتــی مصــرف ایــن نــوع محصــوالت بــر
ســامت انســانی و محیــط زیســت طبیعــی پیشبینــی گردیــده اســت.
نامــه آقــای دکتــر ظریــف و آن هــم پــس از قدرشناســی مردم کشــورمان
از تیــم مذاکرهکننــده هســتهای بــه ریاســت ایشــان ،دســتاویزی بــرای
مخالفیــن قســم خــورده فناوریهــای مهندســی ژنتیــک شــد.آنهایــی
کــه در تــاش بــوده و هســتند تــا از هــر ظرفیــت و برداشــت دینــی
گرفتــه تــا کابــوس ســازی از گســترش بیماریهــای خطرنــاک و بیــم
از خودکشــیهای دســته جمعــی کشــاورزان و ...بــرای عقیمســازی
فناوریهــای مهندســی ژنتیــک بهــره بگیرنــد .برداشــت مســرفانه از
محبوبیــت دکتــر ظریــف و اســتناد مکــرر بــه نامــه مــورد اشــاره ســرانجام
آقــای دکتــر ظریــف را اخیــرا ناگزیــر بــه نوشــتن نامـهای دیگــر گردیــد.
در ایــن نامــه اخیــر بــه منظــور جلوگیــری از ســوءتفاهم و ادامــه جــدال
و مخالفتهــای جناحــی بــا محصــوالت تراریختــه از نــام و نامــه
ســال  1980ســردار دیپلماســی کشــورمان نــکات و اشــارات صریحــی
مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت .از جملــه در آن نامــه صراحتــا اعــام
کردهانــد  16ســال پیــش ایشــان تنهــا گزارشــی از اجــاس بینالملــل
ي در مــورد
ایمنــی زیســتی تهیــه کردنــد و هیــچ گونــه اظهارنظــر علم ـ 
محصــوالت تراریختــه نداشــتهاند در حالــی کــه همچنــان بــه ضــرورت
دســتیابی بــه دســتاوردهای زیســتفناورانه در ســطح بینالملــل تاکیــد
دارنــد .در جــای دیگــر ایــن نامــه روشــنگرانه بــه لــزوم پایبنــدی ملــی
بــه توافقــات بینالمللــی در خصــوص محصــوالت تراریختــه از جملــه
پروتــکل ایمنــی زیســتی از طریــق نهادهــای ذیربــط ملــی تصریــح
ميشــود .جالــب نامــه اخیــر آقــای دکتــر ظریــف کــه بــر آن بــود کــه
هشــدار بهنــگام ســال  1380خــود را بــه رییــس دولــت هشــتم از ابــزار
رســانههای مخالــف بیوتکنولــوژی خــارج نمایــد بازهــم بــه ادامــه
اســتدالالت ســایتهای مخالــف محصــوالت تراریختــه منجــر شــده
اســت .ســایت مذکــور مجــددا همیــن نامــه را نیــز بــه مــدد مخالفتهــای
خــود کشــانده و گویــی از آفتــاب دلیلــی بــرای تاریکــی م ـيآورد .آرزو
ميکنیــم کــه سرنوشــت هیــچ علــم و فنــاوری در کشــورمان در گــرداب
مجــادالت جناحــی و ســلیقهای قــرار نگیــرد .سرنوشــتی کــه در آن تنهــا
بازنــدهاش منافــع ملــی کشــورمان اســت کــه در مســلخ جزمیتهــای
گروهــی یــا کــه قربانــی ميشــود و یــا قربانــی ميگیــرد.
منبع :عبدالحسین طوطیایی و الهام باقریراد ،روزنامه مردم
ساالری 11 ،بهمن 1395

چیستی علم بیوتکنولوژی و ابعاد فقهی آن

محصــوالت تراریختــه فراوردههــای دانــش و فنــاوری پیشــرفتهای
بــه نــام مهندســی ژنتیــک اســت .ژنهــا آن ذرات ریــز موجــودات
جانــدار اســت کــه میگوینــد؛ ســاخت اولیــه موجــودات جانــدار
چــه گیاهــان ،چــه حیوانــات و چــه انســان از ایــن ژنهاســت.

درس اول این مبحث در قالب طرح شش سؤال مطرح میشود.
الدرس االول :أألسئلة االصلیة
* السوال االول :ما هو علم بیوتکنولوزی (زیست فناوری)
ســؤال اول ایــن اســت کــه ایــن علــم چــه علمــی اســت ،هــر علمــی
تعریفــی دارد و اگــر نتــوان جنــس و فصــل بــرای ایــن علــم گفــت
بمنزلــة الجنــس و الفصــل میتــوان بیــان کــرد.
* الثانی :ما هو التغییر الزنتیکی
یعنــی تعریــف تغییــر ژنتیــک چیســت و همــان اصطــاح مهندســی
ژنتیکــی بــه چــه معنــی اســت؟
«و مــا هــو المــراد مــن االصــاح الزنتیکــی» و در ایــن زمینــه اختــاف
نظــر هســت کــه آیــا هــر تغییــر ژنتیکــی را میتــوان اصــاح نــام نهــاد
و یــا تغییــر میتوانــد اعــم از اصــاح و افســاد ژنتیکــی باشــد.
* الثالث :ما هو التاریخ هذا العلم

بــه گــزارش خبرگــزاری «حــوزه» حجــت االســام والمســلمین غرویــان،
در نخســتین جلســه درس «فقــه اصــاح ژنتیــک» (فقــه تراریختگــی) بــه
بررســی اهمیــت فقههــای نــو و چیســتی علــم بیوتکنولــوژی در تعریــف
متخصصیــن ژنتیــک پرداختــه اســت.
اهمیت فقههای نو
اهمیــت فقههــای نــو بــه حــدی اســت کــه هــم امــام راحــل و هــم
مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــه جایــگاه خــاص ایــن مســائل مســتحدثه
اشــاره کردهانــد.
معنی فقه نو
منظــور از فقههــای نــو ،فقــه موضوعــات نــو میباشــد ،و إال شــاکله
فقــه همــان اســت و از منابــع قــرآن ،ســنت ،عقــل و اجمــاع خواهــد بــود.
یکــی از موضوعاتــی کــه االن در جامعــه و بیــن متخصصیــن مطــرح
شــده و مقــداری جنبــه سیاســی پیــدا کــرده اســت کــه مخالــف و موافــق
دارد« ،فقــه اصــاح ژنتیــک» اســت کــه اصطالحــا بــه آن «تراریختگی»
میگوینــد.
اصطالحات بحث ژنتیک
ژنتیــکُ ،مــدی فیکِیشــین اســت کــه معادلــش را در فارســی تراریختگــی
میگوینــد و چنــد اصطــاح مرتبــط نیــز هســت مثــل؛ زیســت فنــاوری یا
بیوتکنولــوژی -تغییــر ژنتیکــی -مهندســی ژنتیــک -مهندســی ژنتیــک،
اینهــا کلماتــی اســت کــه در ایــن زمینــه بــه کار رفتــه اســت.

ایــن ژنهاســت؛ بــرای مثــال پژوهشــگاه ملــی ژنتیــک و زیســت فنــاوری
حــدود ســال هــای  60در ایــران بنیانگــذاری شــد و مهندســی ژنتیــک
پیشــرفتهترین تجلــی علــم بیوتکنولــوژی اســت.
تعریف متخصصین ژنتیک از این علم
* دکتــر بهــزاد قرهیاضــی میگویــد :بــا مهندســی ژنتیــک مــا کاری
را انجــام میدهیــم کــه اجــداد و نیــاکان مــا از دههــا هــزار ســال قبــل
انجــام دادهانــد .هندوانههایــی کــه امــروزه اســتفاده کــرده و از خــوردن
آن لــذت میبریــم هندوانههایــی اســت کــه اصــاح شــدهاند.
علــم بیوتکنولــوژی در حقیقــت مهندســی ژن دســتگاه طبیعــی گیــاه و
حیــوان هســت و مــا در طبیعــت بــه نحــو طبیعــی و ارگانیــک میوهجــات
و ســبزیجات و حیواناتــی داریــم و خلقــت اولیــه اینهــا بــه ایــن شــکلی
اســت کــه هســتند و مهندســی کــه بشــر در ایــن ژنهــا اعمــال میکنــد،
علــم بیوتکنولــوژی نــام دارد ،تکنولــوژی همــان فنــاوری اســت و بیــو بــه
معنــی زیســت اســت ،اشــاره بــه زیســت حیوانــات و گیاهــان دارد.
* دکتر سمیرا کهک در این باره میگوید:

تاریــخ ایــن علــم و تاریخچــه ایــن مباحــث از کجاســت و از کــی آغــاز
شــده اســت؟

«مهندســی ژنتیــک ،فنــاوری اســت کــه بــه وســیله آن میتــوان صفــات
مطلــوب را در گیــاه زراعــی یــا باغــی مــورد نظــر افزایــش داد و یــا اینکــه
صفــات نامطلــوب را در گیــاه مــورد نظــر کاهــش داد».

ایــن علــم چــه فوائــدی دارد و بــه چــه دردی میخــورد و اینجــا اســت
کــه از منظــر فقــه شــیعی بایــد بحــث کنیــم

مثــا گیــاه پرمحصولــی زراعــی داریــم کــه بــه یــک آفت حســاس اســت
و در نتیجــه حملــۀ آن آفــت خســارت زیــادی را متحمــل میشــود ،مثــل
لوبیــا ،نخــود ،برنــج و ذرت؛ در ایــن جــا مــا دو راه حــل میتوانیــم داشــته
باشــیم یــا اینکــه کل مزرعــه را چندیــن بــار بــا ســموم شــیمیایی آفــت
کــش سمپاشــی کنیــم و یــا اینکــه بــا مهندســی ژنتیــک صفــت مقاومــت
مقابــل آفــت را بــه گیــاه منتقــل کنیــم.

* الرابع :ما هی الفوائد هذا العلم

* الخامس :ما هی المضار هذا العلم
اینجــا هــم بایــد از منظــر قواعــد فقهــی ایــن معنــی را بررســی کنیــم
کــه قاعــده ال ضــرر و ال ضــرار فــی االســام ،ببینیــم آیــا بــه مــا اجــازه
میدهــد ایــن انــدازه از ضــرر را تحمــل کنیــم یــا نــه؟
* السادس :ما هو المراد من فقه بیوتکنولوزی
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه فقــه بیوتکنولــوژی چیســت و ابعــاد فقهــی
ایــن مســاله بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
چیستی علم بیوتکنولوژی
در پاســخ بــه ســوال نخســت بگوییــم چنــد تعریــف بــرای ایــن علــم
بیــان کردهانــد:
محصــوالت تراریختــه فراوردههــای دانــش و فنــاوری پیشــرفتهای بــه
نــام مهندســی ژنتیــک اســت.
ژن هــا آن ذرات ریــز موجــودات جانــدار اســت کــه میگوینــد؛ ســاخت
اولیــه موجــودات جانــدار چــه گیاهــان ،چــه حیوانــات و چــه انســان از

مهندســی ژنتیــک ایــن اســت کــه مثــا یــک مــادهای را بــه ژنهــای
برنــج تزریــق کننــد کــه وقتــی فــان حشــره بــه روی گیــاه و بوتــه
برنــج قــرار میگیــرد آن ژن ســبب شــود کــه ایــن حشــره کشــته شــود
و نتوانــد ســم خــود را وارد گیــاه کنــد.
یعنــی نقــص ســاختاری ایــن گیــاه را بــا نوعــی تصــرف در ســاختار آن
جبــران میکنیــم.
* دکتــر محمدرضــا زمانــی رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و
زیســت فنــاوری و از متخصصیــن بیولــوژی مولکولــی یــا زیســت فنــاوری
نیــز میگویــد:
بیوتکنولــوژی یــا زیســت فنــاوری بــه معنــی بــه کارگیــری موجــودات
زنــده و یــا اجــزاء آنهــا بــرای تولیــد یــا اصــاح یــک فــراورده اســت و
زیســت فنــاوری ســابقه طوالنــی دارد ،یعنــی از حــدود ده هــزار ســال
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پیــش مــردم بــذر گیاهانــی را کــه محصــوالت بهتــری دارنــد را بــرای
کاشــتن در ســال بعــد ذخیــره میکردنــد.
* دکتــر داوود حیــاط الغیــب از متخصصیــن عرصــه بیوتکنولــوژی
میگو یــد :
محصــوالت تراریختــه حاصــل علــم فنــاوری مــدرن و مهندســی ژنتیــک
میباشــند و ایــن اجــازه را بــه دانشــمندان میدهنــد کــه یــک ژن را از
گونــه انتخــاب و بــه گونــه دیگــر انتقــال دهنــد ،بــرای نمونــه ژنــی را از
یــک باکتــری میگیرنــد کــه ایــن ژن یــک پروتئینــی را ایجــاد میکنــد
کــه بــرای حشــرات ســمی اســت و اگــر آن را بخورنــد میمیرنــد و ســپس
آن را بــه گیاهانــی ماننــد ذرت ،ســویا و یــا پنبــه و یــا هــر گونــه دیگــر،
منتقــل میکننــد و بــه ایــن ترتیــب حشــراتی کــه آفــت هســتند ،اگــر
بخواهنــد از ایــن گیــاه بخورنــد ،میمیرنــد.

خبــر
سخنرانی رئیس انجمن ژنتیک ایران در همایش ذخایر ژنتیکی

کشــور مــا از جملــه کشــورهای بســیار برخــوردار از منابــع و ذخایــر ژنتیکــی و
تنــوع در گونههاســت.

* دکتر حسین عسکری درباره مهندسی ژنتیک میگوید:

منبع :خبرگزاری رسمی حوزه 20 ،آذر 1395

 -2رفــع ابهامــات ردهبنــدی و توســعه روشهــای علمــی بــرای
شناســنامهدار کــردن ژنتیکــی گونههــا
 -3اســتفاده از آنالیــز ژنتیــک مولکولــی و حراســت از میــراث ژنتیکــی
( )Gene Heritageو توســعه شــناخت عمیقتــر در خصــوص صفــات
گونههــا امــروزه بعضــا در پوشــش اکوتروریســم و طــرح هــای پژوهشــی
و ...گونههــای ویــژه و منحصــر بفــرد از کشــور خــارج میشــود بــدون
اینکــه ثبــت و ضبطــی در کار باشــد.
ایــن روزهــا شــاهد هســتیم کــه در پوشــش غربالگــری و آزمایشــات
 HLAو ...بوســیله برخــی بیمارســتانها و مراکــز دولتــی و غیردولتــی،
نمونههــای انبــوه انســانی بــه خــارج از کشــور منتقــل میشــود بــدون
اینکــه مجــوز رســمی از مراکــز رســمی کشــور اخذ شــده باشــد و محتمل
اســت کــه ویژگیهــای ژنتیکــی ایرانیــان بــرای ســوء اســتفادههای
اقتصــادی و حتــی بیوتروریســم مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیــرد کــه
الزم اســت مراجــع مســئول بویــژه ســازمان پدافنــد غیرعامــل گــوش
بزنــگ باشــند.

نــوع دیگــری از علفهــای هــرز در مزرعــه وجــود دارد ،بــرای همیــن
ژنــی را بــه گیــاه منتقــل میکننــد تــا بتوانــد علفکــش را تحمــل کنــد.
مــا بــا کمــک مهندســی ژنتیــک ،ژنــی را بــا هــر هــدف ارتقــاء دهنــده،
بــه موجــود دیگــر انتقــال میدهیــم ،بــه ایــن فرآینــد مهندســی ژنتیــک
میگوینــد و بــه آن موجــودی کــه ژن را دریافــت میکنــد ،تراریخــت
میگوینــد؛ یعنــی ریخــت دیگــری از والــدش را بــه دســت م ـیآورد.

محیطزیست است.

محمــود توالیــی؛ رییــس انجمــن ژنتیــک ایــران گفــت :در مباحــث
انســان شناســی معاصــر ،رابطــه انســان بــا طبیعــت قدمتــی بــه درازای
تاریــخ بشــری دارد امــا در ســالهای اخیــر بدلیــل بهرهبــرداری بیــش از
حــد و بعضــا غیرآگاهانــه انســان از طبیعــت ،محیــطزیســت و مواهــب
خــداداد آن ،ایــن رابطــه دچــار چالــش شــده اســت و ماحصــل ایــن
چالــش ،افزایــش انقــراض گونههــا و تنــوع زیســتی اســت.
کشــور مــا از جملــه کشــورهای بســیار برخــوردار از منابــع و ذخایــر
ژنتیکــی و تنــوع در گونههاســت .یــک تنــوع اقلیمــی فــوق العــاده کــه
از  18اقلیــم متفــاوت در جهــان 11 ،اقلیــم آن از گــرم ،خشــک ،ســرد،
معتــدل و ...از نعمتهــای خــدادادی درکشــور ماســت کــه در هریــک از
ایــن اقلیمهــا ،موجــودات بــا ویژگیهــای گوناگــون در عالــم گیاهــی،
جانــوری ،ریزســازوارهها و ...اســت .صفــات ویــژه هــر یــک از ایــن
موجــودات ســرمایه گرانقــدر علمــی بــرای عالمــان ایــن ســرزمین اســت.
پــس تنــوع ژنتیکــی ،یــک نعمــت بــزرگ اســت و حفــظ آن یکــی از ســه
امــر اصلــی تنــوع زیســتی اســت.
توالیــی افــزود :درک اهمیــت عوامــل ژنتیکــی در انقــراض گونههــا و
راههــای تخفیــف شــدت انقــراض ،قــدم اول اســت کــه در ایــن زمینــه
بایــد بــه چنــد جنبــه توجــه ویــژه بشــود.
 -1مدیریــت ژنتیکــی جمعیتهــای کوچــک بــا هــدف حفــظ تنــوع
ژنتیکــی و حداقــل نمــودن همخونــی ،ایــن مســئله در حیــات وحــش
بســیار اهمیــت دارد .امــروزه بــا احــداث اتوبانهــای جدیــد و قطــع
ارتبــاط مناطــق زیســتی گونههــای حیــات وحــش ،همخونــی رو بــه
گســترش گذاشــته اســت و ایــن خطــر نیازمنــد تدبیــر علمــی در ســازمان

توســعه پایــدار و پیشــرفت جوامــع بشــری بــدون توجــه بــه مولفههــای
حفــظ ،حراســت و بهرهمنــدی هوشــمندانه از محیطزیســت و مواهــب
خــدادای آن ناممکــن اســت و جبــران خســارتهای ناشــی از چنیــن
توســعهای بســیار مشــکل و گاهــی ناممکــن اســت.
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رونمایی از پنج بذر و بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی درالبرز توسط
رئیس جمهوری

بــه گــزارش ایرنــا ،رئیــس جمهــوری کــه بــرای افتتــاح یــازده پــروژه
صنعتــی و تولیــدی بــه اســتان البــرز ســفر کــرده اســت ،در ادامــه ســفر
خــود پیــش از حضــور در جمــع نخبــگان و فرهیختــگان از پنــج بــذر
جدیــد محصــوالت زراعــی و کشــاورزی رونمایــی کــرد.
هیبریــد جدیــد متوســط رس ،آفتابگــردان مناســب بــرای کشــت اول
مناطــق معتــدل و ســرد و کشــت تابســتانه مناطــق معتــدل ایــران ،رقــم
جدیــد ســویا مناســب کشــت در مناطــق گــرم و مرطــوب شــمال کشــور،
رقــم جدیــد ُکلــزا مناســب بــرای کشــت در مناطــق ســرد و معتــدل ســرد
کشــور ،رقــم جدیــد ســویا مناســب برای کشــت در اســتان گلســتان و رقم
جدیــد یونجه آبی مناســب کشــت در اســتان خورســتان و مناطق مشــابه ،
پنــج محصــول جدیــد اســت که توســط رییــس جمهــوری رونمایی شــد.

رییــس جمهــوری همچنیــن از نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران در اســتان البــرز بازدیــد کردنــد.
در ایــن بازدیــد دکتــر خوشخلقســیما رییــس پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی کشــاورزی و دکتــر قرهیاضــی مشــاور
ارشــد پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی تاریخچــه
پژوهشــکده را بــرای هیئــت بازدیــد کننــده تشــریح کردنــد.
همچنیــن بــا توضیحــات ریاســت پژوهشــکده بــا مشــکالت و معضــات
بخــش کشــاورزی و راهکارهــای پژوهشــکده در جهــت رفــع آنهــا از
جملــه ایجــاد امنیــت غذایــی ،کاهــش هزینــه تولیــد ،ارتقــای کیفیــت
و کمیــت محصــوالت و مقابلــه بــا آلودگیهــای محیطزیســت آشــنا
شدند.
دکتــر روحانــی و هیئــت همــراه در ادامــه ضمــن بازدیــد از طرحهــای بــه
نتیجــه رســیده و در دســت اجــرا شــامل تکثیــر و تولیــد گیاهچههــای
خرمــای رقــم مجــول از طریــق جنینزایــی غیــر جنســی ،دانــش فنــی
تکثیــر درون شیشـهای پایــه پســته هیبریــد خارجــی UCB1از نزدیــک
دیــدن کردنــد .در راســتای سیاسـتهای پژوهشــکده ،بخــش خصوصــی
امــکان بهرهبــرداری از بســیاری از ایــن طرحهــا را یافتــه اســت.
پروژههــای تولیــد پنبــه تراریختــه مقــاوم بــه آفــت کــرم قــوزه ،تولیــد
اولیــن برنــج تراریختــه جهــان و برنامــه جامــع هالوفیــت مبنا ســالیکورنیا
از دیگــر دســتاوردهای پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــود کــه
مــورد بازدیــد ریاســت جمهــوری و هیئــت همــراه قــرار گرفــت.
در انتهــای ایــن بازدیــد ریاســت جمهــوری و همراهــان بــا توضیحــات
دکتــر حســینی ســالکده معــاون پژوهشــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــه تفصیــل در جریــان برخــی از طرحهــای جــاری
پژوهشــکده از جملــه پــروژه مهندســی ســاختار ریشــه در برنــج بــا
هــدف افزایــش کارایــی مصــرف آب و رونــد تکمیــل آن قــرار گرفتنــد.
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بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی :آمریکا با تولید ذرت مقاوم به
خشکی به جنگ خشکسالی رفت
بنیانگــذار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران گفــت:
آمریکاییهــا بــا تولیــد ذرت تراریختــه مقــاوم بــه خشــکی ،بــه جنــگ
خشکســالی درمناطــق ذرت کاری خــود رفتنــد وکشــورهای آفریقایــی
نیزهمیــن محصــول را بــه عنــوان بــرگ برنــدهای بــرای نجــات خــود از
قحطــی و گرســنگی انتخــاب کردنــد.

بــه گفتــه وی «نــه» گفتــن بــه ایــن فنــاوری و هــر فنــاوری مفیــد و
ارزشــمند دیگــری درحــوزه کشــاورزی کشــور ،یعنــی تــداوم وابســتگی
بــه واردات ،تهدیــد امنیــت غذایــی کشــور و ممانعــت از توســعه پایــدار
کشــاورزی ایــران.
بنیانگــذار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران افــزود :مــا مقــدار
بســیار زیــادی ســم کشــنده درکشــاورزی و محیــط زیســت مصــرف
میکنیــم .وقتــی کــه بــا بهزراعــی و بهنــژادی مرســوم نمیتــوان
مصــرف ســم را کاهــش داد و ســامت مــردم ،محیطزیســت و تنــوع
زیســتی را کمتــر تهدیــد کــرد ،چــرا نبایــد بــا اســتفاده از محصــوالت
تراریختــهای کــه تولیــد ایرانــی هســتند و مــا را از مصــرف ســموم
بینیــاز میکننــد ،بــه ایــن هــدف ارزشــمند و متعالــی دســت یابیــم؟
قرهیاضــی افــزود :آیــا صحیــح اســت اروپــا را بهانــه کنیــم و بگوییــم در
اروپــا ممنــوع اســت پــس حتمــا خطــر دارد .حــال آنکــه مــا آمــار رســمی
اتحادیــه اروپــا را داریــم کــه فقــط ســاالنه  33میلیــون تــن ســویای
تراریختــه توســط اتحادیــه اروپــا وارد و مصــرف میشــود.

بــه گــزارش ایرنــا ،بهــزاد قرهیاضــی بــا بیــان دســتاوردهای ارزشــمند
انقــاب اســامی درعرصــه علــم و فــن و ضــرورت خوداتکایــی کشــور
در چارچــوب سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی و علــم و فـنآوری ابالغــی
از نفــوذ برخــی جریانــات مشــهود فــنآوری هراســی در کشــور ابــراز
تاســف کــرد و افــزود :یــک زمــان کــه فرصــت بــرای برنامهریــزی و
توســعه ف ـنآوری هســتهای در دنیــا ایــدهآل بــود ،ف ـنآوری هســتهای
را تــا بجایــی برایمــان هراســناک و خطرنــاک جلــوه میدادنــد کــه
روزنامههــای مطــرح کشــور بــا تیترهــای درشــت آن را «خیانــت آشــکار
بــه خلــق مــا» میدانســتند.
وی ادامــه داد :آن وقــت زمانــی بــه ارزش یــک فــنآوری پــی
میبریــم کــه دیگــران اجــازه احاطــه بــر آن را بــه بهــای گــزاف
هــم بــه مــا نمیدهنــد .از ایــن منظــر اســت کــه میگوییــم،
همیــن امــروز بایــد قــدر فنآوریهایــی ماننــد بیوتکنولــوژی
و نانوتکنولــوژی را بدانیــم و بــا محققــان و فعــاالن پرتــاش
توســعه دانــش بنیــان اقتصــاد ایــران بــا بیمهــری رفتــار نکنیــم.
وی افــزود :اگــر تمام ســویا ،بیــش از 50درصــد ذرت و بیــش از 70درصد
پنبــه و فراوردههــای حاصــل از آن در بــازار تبــادل جهانــی تراریختــه
اســت ،و مــا خــود واردات پنــج میلیــارد دالری ایــن محصــوالت را داریم،
دلیــل فقــط یــک چیــز اســت کــه ایــن محصــوالت بــه لحــاظ تولیــد و
بــه لحــاظ مصــرف بــا کیفیــت بــوده و بــا ارزش افــزوده همــراه هســتند.

«چینیهــا بــا تولیــد آلبومیــن ســرم در دانــه برنــج توانســتهاند قریــب
بــه یــک میلیــون دالر در هکتــار ارزش افــزوده بــرای تولیــد برنــج ایجــاد
کننــد .بــرای اینکــه هــر کیلــو از بــذر ایــن برنــج را بــه مــا بدهنــد ،پنــج
میلیــون دالر پیــش فاکتــور صــادر کردهاند .چهــار میلیون دالر بیشــتر نیز
بابــت آمــوزش روش اســتخراج ایــن پروتئیــن از برنــج پیشــنهاد دادهاند».
قرهیاضــی گفــت :مــا درمــدت دو ســال ،ایــن برنــج را بــا فــنآوری
بومــی در ایــران تولیــد کردهایــم .اکنــون بایــد پرســید یــک فنــاوری
چگونــه بایــد ارزشهــای خــود را بــه اثبــات برســاند؟

رئیــس انجمــن علــوم زراعــت و اصــاح نباتــات ایــران نیــز ادامــه داد:
در سیســتان و بلوچســتان ،کارخانــه پنبــه پــاک کنــی ایرانشــهر تعطیــل
شــد .طــای ســفید مکــران کجــا رفــت و چــه شــد؟ و حاصــل ایــن
فقــدان بــرای مــردم بلــوچ چــه بــود؟ کــرم ســرخ پنبــه کــه آمــد،
حکومــت پهلــوی تولیــد پنبــه را در سیســتان و بلوچســتان ممنــوع کــرد.
قریــب بــه چهــار دهــه اســت کــه ایــن تنهــا اقــدام مــا در قبــال صدهــا
هکتــار پنبــه کاری و کارخانــه پنبــه پــاک کنــی دشــت مکــران بــوده
اســت.

وی ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه امــروز در ایــن کشــور فنــاوری
داریــم کــه بــا وجــود کــرم ســرخ پنبــه در ایــن منطقــه میتوانیــم پنبــه
بکاریــم و  5/5تــن درهکتــار پنبــه بــدون حتــی یکبــار ســم پاشــی تولیــد
کنیــم .اینگونــه اســت کــه بــا اســتفاده از یــک فنــاوری مفیــد میتــوان
رونــق را بــه یــک منطقــه نظیــر مکــران بازگردانــد.

رئیــس انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران افــزود :آمریکاییهــا بــا تولیــد
ذرت تراریختــه مقــاوم بــه خشــکی بــه جنــگ خشــکی در مناطــق ذرت
کاری خــود رفتنــد .کشــورهای آفریقایــی همیــن محصــول را بــه عنــوان

بــرگ برنــدهای بــرای نجــات خــود از قحطــی و گرســنگی انتخــاب کردنــد .مــا
هــم در کشــورمان ،هــم مشــکل کمبــود آب و خشکســالی داریــم و هــم مشــکل
خشــکهزارها و شــورهزارهایی کــه وضعیــت ایــن روزهــای خوزســتان شــاهد آن
اســت .مــا هــم بایــد بــه فکــر کشــت و زرع و پوشــش گیاهــی در مناطــق خشــک
و شــور کشــور خــود باشــیم تــا ضمــن نجــات کشــور از مخاطــرات خشــکهزارها
و شــورهزارها بــه تولیــد ارزش افــزوده نیــز در ایــن مناطــق بپردازیــم.

بنیانگــذار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی ایــران گفــت :بــه هیــچ عنــوان بحــث
یــک فنــاوری و دیگــر هیــچ نیســت .بلکــه بحــث توســعه پایدار کشــاورزی
ایــران و ارتقــای امنیــت غذایــی کشــور بــا اســتفاده صحیــح و بجــا از
تمــام فناوریهایــی اســت کــه هــر یــک در جــای خــود و بــه ســهم
و تــوان خــود قــادر بــه حــل و رفــع بخشــی از مشــکالت کشــاورزی و
مســئله تولیــد غــذا و ارزاق در کشــور اســت.
«نبایــد فنــاوران و فناوریهــا را بــه جــان هــم انداخــت و فناوریهــا را
رو در روی هــم بــه اســم تراریختــه ،ارگانیــک یــا هــر محصــول فناورانــه
دیگــری بــه جنــگ زرگــری کشــاند .ایــن گونــه برخــورد بــا فناوریهــا
چیــزی جــز نابــودی اســتعدادها و پتانســیلهای کشــور مناطــق ذرت
کاری در پــی نخواهــد داشــت».
وی گفــت :بــه عنــوان فــردی کــه خــود ســهمی در مدیریــت پژوهــش و
فنــاوری درکشــور دارم معتقــدم کــه بــه هیــچ فنــاوری مفیــد ،اســتاندارد و
کارســازی نبایــد نــه گفــت.
منبع :خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 11 ،اسفند 1395

نشست علمی
نشست اسفندماه  ،۱۳۹۵زاهدان
پتانسيلها و دستاوردهاي فناوري بومي – ملي مهندسي ژنتيک
گياهي

پــارک علــم و فنــاوري اســتان سيســتان و بلوچســتان ميزبــان نشســت
تخصصــي يکــروزهاي بــا عنــوان «پتانســيلها و دســتاوردهاي
فنــاوري بومــي – ملــي مهندســي ژنتيــک گياهــي» بــود .ايــن
نشســت تخصصــي توســط ســتاد توســعه زيســت فنــاوري معاونــت علمــي
و فنــاوري رياســت جمهــوري ،بــا همــکاري ســازمان جهــاد کشــاورزي و
ســازمان نظــام مهندســي کشــاورزي و منابــع طبيعــي اســتان سيســتان و
بلوچســتان و مديريــت اجرايــي مرکــز فناوريهــاي آيندهنگــر کشــاورزي
(ســيپات) در ســالن اجتماعــات اتــاق بازرگانــي زاهــدان برگــزار گرديــد.
هــدف از برگــزاري ايــن نشســت تخصصــي ،ترويــج فنــاوري پيشــرو،
کارآفريــن و دانــش بنيــان زيســت فنــاوري کشــاورزي و معرفــي
پتانســيلها و دســتاوردهاي بومــي -ملــي آن از طريــق ارتبــاط مســتقيم و
دوســويه برخــي از شــاخصترين محققــان ايــن فنــاوري در کشــور با قشــر
هــدف فنــاوري در اســتان بــا حضــور مديــران و مســئوالن اجرايــي ذيربــط
بــود .جمــع متنوعــي از اقشــار هــدف فنــاوري از مديــران ،مســئوالن و
کارشناســان نهادهــاي اجرايــي ،اعضــاي هيئــت علمــي و دانشــجويان
تحصيــات تکميلــي دانشــگاههاي مختلــف ،و اعضــاي بنيــاد نخبــگان
و ســازمان نظــام مهندســي کشــاورزي و منابــع طبيعــي اســتان در ايــن
نشســت شــرکت داشــتند.
آقايــان دکتــر بهــزاد قرهياضــي رئيــس امــور پژوهــش و فنــاوري ســازمان
مديريــت و برنامهريــزي کشــور و بنيانگــذار پژوهشــکده کشــاورزي
ايــران و دکتــر پژمــان آزادي معــاون پژوهــش و توســعه فنــاوري
موسســه تحقيقــات علــوم باغبانــي کشــور ســخنرانان ويــژه ايــن نشســت
بودنــد .آقايــان دکتــر پيمــان نــوروزي دبيــر کميتــه بيوتکنولــوژي وزارت
کشــاورزي ،دکتــر جعفــر ذوالعلــي عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه شــهيد
باهنــر کرمــان ،حجــت االســام محمدتقــي ملبوبــي مشــاور ســازمان
ارتباطــات اســامي و مهنــدس ســارا حمزهلــو نماينــده ســتاد توســعه
زيســت فنــاوري در ايــن نشســت بــه ايــراد ســخن پرداختنــد.
گزيــده نشســت «پتانســيلها و دســتاوردهاي فنــاوري
بومــي – ملــي مهندســي ژنتيــک گياهــي»:
دکتــر بهــزاد قرهياضــي بنيانگــذار پژوهشــکده بيوتکنولــوژي کشــاورزي
ايــران بــه عنــوان مهمــان ويــژه ايــن نشســت در زاهــدان ســخن گفـــت.
وي بــا اشــاره بــه اهميــت پيشــرفت کشــور در چارچـــوب اســناد کالن و
باالدســـتي بـــويژه سياســتهاي اقتـــصاد مقاومـــتي و علم و فنـاوري
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ابالغــي مقــام معظــم رهبــري (مدظلــه العالــي) بــه گاليــه از مشــاهده
برخــي اقدامــات فنــاوري هراســانه پرداخــت و تعلــل در پذيرش و توســعه
فناوريهــاي مــدرن را باعــث هــدر رفــت تــوان و اســتعدادهاي ملــي
دانســت .وي بــا اشــاره بــه مشــکالت و چالشهــاي توســعه پايــدار
کشــاورزي در ايــران ابــراز داشــت کــه بــه هيــچ فنــاوري اســتاندارد،
مفيــد و ارزشــمندي کــه اســتفاده از آن بــه صــاح کشــور باشــد نبايــد
نــه گفــت! افــزود ،بــه راه انداختــن تشــکيالت رســانهاي ضدفنــاوري و
رو در رو قــراردادن فناوريهــا بــه نــام تراريختــه ،ارگانيــک ،ســنتي
و ســاير عناويــن ،امــري مطــرود و ناپســند و بــه ضــرر منافــع ملــي
اســت .رئيــس انجمــن علــوم زراعــت و اصــاح نباتــات کــه در سيســتان
و بلوچســتان ســخن ميگفــت ،در مثالــي بــارز از توانمنــدي فنــاوري
مهندســي ژنتيــک گياهــي بــراي بازگردانــدن رونــق بــه کشــاورزي
يــک منطقــه ،کشــت و کار پنبــه در دشــت مکــران را مثــال زد .وي
گفــت بــا اســتفاده از پنبــه تراريختــه توليــد شــده در ايــران ميتــوان
مجــددا صدهــا هکتــار پنبــه کاري دشــت مکــران و کارخانههــاي پنبــه
پــاک کنــي ارزشــمندي نظيــر کارخانــه ايرانشــهر را بــدون هيچگونــه
واهم ـهاي از آفــت کــرم ســرخ پنبــه احيــا کــرد .ايــن در حالــي اســت
کــه ايــن احيــاي کشــاورزي بــدون مصــرف ذرهاي ســم و بــا توليــد
بيــش از پنــج تــن در هکتــار همــراه خواهــد بــود .رئيــس امــور پژوهــش
و فنــاوري ســازمان مديريــت و برنامهريــزي کشــور افــزود :بــه عنــوان
يــک زيســت فنــاور کــه ســهمي در مديريــت پژوهــش ايــن کشــور
دارم ،معتقــدم کــه قــدر تمــام فناوريهــاي مفيــد را بايــد دانســت و
هــر محصــول فناورانـهاي را بــه جــاي خــود در مســير توســعه پايــدار و
دانــش بنيــان کشــور بکار گرفــت.

دکتــر پژمــان آزادي ،معــاون پژوهشــي و توســعه فنــاوري موسســه
تحقيقــات علــوم باغبانــي ،ديگــر ســخنران ايــن نشســت تخصصــي
بــود .وي کــه خــود از متخصصــان برجســته زيســت فنــاوري گياهــي
کشــور اســت ،بــه موضــوع پتانســيلها و دســتاوردهاي کشــور در حــوزه
زيســت فنــاوري گلهــا و گياهــان زينتــي پرداخــت .وي بيــان کــرد
کشــورهايي مثــل کلمبيــا ،اکــوادور و اتيوپــي جايگاههايــي در زيســت
فنــاوري گياهــان زينتــي بــه خــود اختصــاص دادهانــد .کشــور مــا از ايــن
تــوان برخــوردار اســت کــه گــردش مالــي يــک ميليــارد دالري را در
حــوزه صــادرات گياهــان زينتــي داشــته باشــد .وي در رابطــه بــا اقدامــات
پژوهشــکده گلهــا و گياهــان زينتــي در زمينــه توســعه پژوهــش در ايــن

حــوزه افــزود ۱۵پــروژه کالن در راســتاي اقتصــاد مقاومتــي تعريــف شــده
اســت و در موضــوع گلهــا و گياهــان زينتــي نقشــه راه مبتني بــر مطالعات
آينــده پژوهــي تدويــن شــده اســت .دکتــر آزادي ،توليــد گياهــان زينتــي
اصــاح شــده مقــاوم بــه شــوري و خشــکي را بــه عنــوان يــک اصــل
بســيار مهــم و مــورد توجــه مطــرح کــرد و اعــام داشــت کــه بــا وضــع
آبــي موجــود کشــور ،تــا  ۱۰ســال آينــده امــکان اســتفاده از گياهــان
زينتــي مرســوم در فضــاي ســبز شــهري وجــود نخواهــد داشــت .دکتــر
آزادي ،قابليــت مهندســي ژنتيــک در اصــاح گياهــان زينتــي را بســيار
زيــاد دانســت و گفــت «اآلن گلهايــي ماننــد رز و ميخــک بــا رنگهــاي
جــذاب و متفــاوت اصــاح شــدهاند کــه  ۳۰برابــر قيمــت نــوع مرســوم
خــود بــه فــروش ميرســند و ارزش افــزوده بســيار فوقالعــادهاي دارنــد.
بــا انتقــال يــک ژن ميتــوان تحــول بســيار شــگرفي در رنــگ يــک
گل ايجــاد کــرد .لــذا مهندســي ژنتيــک يــک فنــاوري بســيار مهــم در
ايــن حــوزه اســت» .وي افــزود ،موفــق شــدهايم که بــا انتقــال هفــت
ژن بــه ليليــوم ،مســير توليــد گلهــاي ليليــوم نارنجــي را همــوار کنيــم.
گيــاه زينتــي بســيار محبــوب گل شــاه اشــرفي زرد رنــگ هــم از طريــق
مهندســي ژنتيــک بــراي اوليــن بــار در دنيــا در حــال توليــد اســت.

دکتــر پيمــان نــوروزي ،عضــو هيئــت علمــي موسســه اصــاح و تهيــه
بــذر چغنــدر قنــد نيــز در ايــن نشســت تخصصــي بــه اولويتهــا و
پتانســيلهاي اســتفاده از مهندســي ژنتيــک در اصــاح گياهــان زراعــي
و باغــي ايــران پرداخــت .وي ابــراز داشــت کــه کميتــه بيوتکنولــوژي
وزارت جهــاد کشــاورزي طــي يــک طــرح کارشناســي شــده ،اولويتهــاي
تراريختــي در گياهــان زراعــي و باغــي کشــور را تعييــن و منتشــر کــرده
اســت .ممکــن اســت کــه يــک تشــکيالت پژوهشــي خــاص بســته بــه
ماموريــت خــود تاکيــد خاصــي بــر يــک اولويــت مشــخص داشــته باشــد،
امــا تمامــي مراکــز تحقيقاتــي کشــور بطــور هدفمنــد در راســتاي نيازهاي
اساســي کشــاورزي کشــور در حــوزه توليــد محصــوالت تراريختــه بومــي
منطبــق بــر حــل معضــات کشــاورزي ايــران اهتمــام دارنــد .وي افــزود،
بــراي تعييــن لــزوم و اولويــت توليــد يــک گيــاه تراريختــه زراعــي يــا
باغــي ،مالحظــات بســيار زيــادي ،اعــم از جايــگاه اقتصــادي ،اهميــت

ي ســازي ،تجــارت
بــراي بخــش خصوصــي ،زمــان الزم بــراي تجــار 
جهانــي ،امــکان انتقــال تــراژن بــه ســاير گياهــان ،وجــود صفــت در
خويشــاوندان گيــاه ،هــدف از توليــد ،درصــد واردات ،ســطح زيــر کشــت
در کشــور و اهميــت صفــت مــورد بررســي قــرار ميگيــرد .دکتــر
نــوروزي بــا بيــان اينکــه هــم اکنــون ،پنبــه تراريختــه مقــاوم بــه آفــت،
برنــج تراريختــه مقــاوم بــه آفــت ،چغندرقنــد مقــاوم بــه آفــت و بيمــاري،
و کلــزاي مقــاوم بــه خشــکي در کشــور توليــد شــده اســت ،افــزود مــزارع
ترويجــي تعييــن خواهنــد کــرد و اثبــات خواهــم نمــود کــه اســتفاده از اين
گياهــان تــا چــه انــدازه بــه نفــع کشــاورزي و امنيت غذايي کشــور اســت!

ايــن نشســت تخصصــي فرصتــي را بــراي مخاطبــان مهيــا کــرد کــه
موضــوع مشــروعيت و موضوعيــت دينــي و شــرعي مهندســي ژنتيــک و
محصــوالت تراريختــه را از حجــت االســام محمدتقــي ملبوبــي مشــاور
ســازمان ارتباطــات اســامي کــه ديگــر ســخنران ايــن نشســت بــود،
جويــا شــوند .حجــت االســام ملبوبــي بــا بيــان برخــي قواعــد و اصــول
بســيار متقــن و بنيــادي در فقــه و فلســفه ديــن مبيــن اســام بــه زبانــي
بســيار ســاده و شــيوا بــه عــدم تعــارض ذاتــي ايــن فنــاوري ارزشــمند
بــا اصــول اعتقــادي ديــن مبيــن اســام از ديــدگاه مذاهــب مختلــف
اســامي صحــه گــذارد و بــا اشــاره بــا اســتفتائات متعــددي کــه طــي
بيــش از يــک دهــه گذشــته از علمــاي اهــل ســنت و مراجــع تشــيع در
ايــن رابطــه از ســوي موافقــان و مخالفــان فنــاوري مهندســي ژنتيــک
صــورت گرفتــه بــود .بيانــات و جمعبنــدي بســيار ارزشــمندي را بــه
شــرکت کننــدگان در نشســت ابــراز نمــود .وي تصريــح نمــود کــه نظــر
قاطبــه علمــاي ديــن در قبــال فنــاوري مهندســي ژنتيــک هماننــد تمــام
فناوريهــاي ديگــر مبتنــي بــر اصــل مبــاح بــودن اســتفاد از هــر چيــز
غيــر مضــر و مفيــد فايــده اســت .حجــت االســام ملبوبــي اضافــه کــرد:
در موضــوع محصــوالت تراريختــه ،متاســفانه گاهــا مباحــث عرفــي را بــه
مباحــث شــرعي نســبت يــا بســت دادهانــد کــه بــراي غيــر اهــل فــن
موجــب اشــتباه خواهــد بــود .وي بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده در
کنفرانســي در شــهر جــده عربســتان در بيــش از يــک دهــه قبــل ،افــزود
در اينجــا بحــث فقــط يــک چيــز اســت کــه “ضــرر نداشــته باشــد” و
ضــرر را نــه عــرف مشــخص ميکنــد و نــه عالــم علــوم دينــي! بلکــه
تشــخيص ضــرر در صالحيــت متخصصــان امــر از رشــتههاي مختلــف

بيوتکنولــوژي ،پزشــکي ،محيطزيســت و غيــره اســت .وي افــزود از
نظــر اينجانــب تــا زمانيکــه ارزيابــي علمــي ريســک توســط متخصصــان
متعهــد انجــام شــود ،هيچگونــه ضــرري را نميتــوان بــراي محصــوالت
ايــن فنــاوري مترتــب دانســت.

مهنــدس ســارا حمــزه لــو ،نماينــده ســتاد توســعه زيســت فنــاوري
در ايــن نشســت ،ضمــن اعــام تعهــد و اهتمــام ايــن ســتاد بــه
حمايــت از پژوهشهــاي کاربــردي در تمــام حوزههــاي زيســت
فنــاوري ،برنامههــاي ترويجــي ،تشــويقي و حمايتــي ايــن ســتاد از
پژوهشهــا و پژوهشــگران زيســت فنــاوري کشــور را تشــريح کــرد.
وي حمايــت مالــي ســتاد توســعه زيســت فنــاوري از پاياننامههــاي
دانشــجويان دکتــري و جايــزه مالــي بــه مقــاالت علمــي مرتبــط
بــا اولويتهــاي تدويــن شــده ســتاد را از جملــه ايــن حمايتهــا
بــراي دانشــجويان و اســاتيد دانشــگاههاي کشــور برشــمرد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در آغــاز ايــن نشســت ،دکتــر شــهيکي تــاش
رئيــس پــارک علــم و فنــاوري سيســتان و بلوچســتان کــه ميزبانــي ايــن
نشســت را بــر عهــده داشــت ،ضمــن خيرمقــدم بــه مهمانــان و شــرکت
کننــدگان و معرفــي پــارک علــم و فنــاوري سيســتان و بلوچســتان بــه
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اهميــت توجــه عملــي بــه موضــوع توســعه فناورانــه کشــور پرداخــت و
افــزود واقعيــت ايــن اســت كــه در اكثــر كشــورها بــا توجــه بــه اهميــت
راهبــردي ايــن حــوزه ،فنــاوري مبتنــي بــر مهندســي ژنتيــك گياهــي
و محصــوالت تراريختــه جــزو فناوريهــاي راهبــردي و اســتراتژيك
اســت .ورود عنصــر دانــش و فنــاوري بــه توليــد محصــوالت كشــاورزي
بــا محوريــت مهندســي ژنتيــك گياهــي امكانپذيــر اســت .بــدون
ترديــد تحــول راهبــردي در بخــش كشــاورزي بــا بسترســازي نهــادي
شــكل ميگيــرد و اســتفاده هوشــمندانه و هدفمنــد از ايــن فنــاوري
بــدون ترديــد اثــرات معن ـادار بــر ضريــب بهــرهوري بخــش كشــاورزي
و اقتصــاد مقيــاس بخــش كشــاورزي كشــور بوجــود خواهــد آورد.

ايــن نشســت تخصصــي بــا برگــزاري پنــل پرســش و پاســخ و تشــريک
مســاعي شــرکت کننــدگان و ســخنرانان در فضايــي صميمــي خاتمــه
يافــت و شــرکت کننــدگان در نشســت خواســتار اهميــت و توجــه ويــژه
نهادهــاي متولــي بــه اســتفاده از فناوريهــاي مــدرن و بطــور خــاص
قابليتهــاي فــراوان مهندســي ژنتيــک در مديريــت و رفــع چالشهــاي
پيــش روي کشــاورزي کشــور شــدند.

مقاله
نقش علم مهندسی ژنتیک کشاورزی در کاهش میزان باقیمانده
سموم آفتکش در برنج و ارتقاء سالمت مصرف کنندگان

افزايــش نیــاز بــه مــواد غذايــی در کشــورهای دنیــا بــه دلیــل افزايــش
جمعیــت آنهــا از اهمیــت ويــژهای برخــوردار بــوده ،بــه همیــن منظــور
وجــود آفــات در محصــوالت کشــاورزی بــه عنــوان معضلــی بــزرگ
مطــرح میگــردد و مبــارزه بــا آنهــا در راســتای ايــن هــدف امــری
اجتنابناپذيــر اســت اگــر چــه روشهــای مختلفــی جهــت مبــارزه بــا
آفــات وجــود دارد ولــی در حــال حاضــر عمدهتريــن و عملیتريــن روش
مبــارزه بــا حشــرات ناقــل بیمــاری و آفــات و بیماریهــای گیاهــی در
کشــورهای جهــان و همچنیــن ايــران ،مبــارزه شــیمیايی اســت کــه ايــن
روش نســبت بــه ســاير روشهــا برتــری دارد زيــرا ســريع ًا مؤثــر واقــع
میگــردد ولــی مشــکالت عديــده و خــاص خــود را بــه دنبــال دارد.
اســتفاده وســیع و بیرويــه آفــت کشهــا در امــور بهداشــتی و
کشــاورزی و عــدم توجــه بــه مســائل زيســت محیطــی عــاوه بــر
آلودگــی محیطزيســت ،ســبب ورود آنهــا بــه طــرق مختلــف بــه آب ،جــو
و خــاک شــده و از ايــن طريــق وارد زنجیــره غذايــی میشــود و تأثیــر
قابــل توجهــی در اکوسیســتمهای کشــاورزی ،منابــع آبهــای زيرزمینــی،
محصــوالت باغــی و زراعــی بــه وجــود مـیآورد .عــاوه بــر اينهــا ايــن
مــواد در اثــر تمــاس ضمــن کار ،تهیــه ،انبارســازی و آلــوده شــدن مــواد
غذايــی مختلــف وارد بــدن انســان و ســاير موجــودات زنــده میشــود کــه
ممکــن اســت خطــرات و زيانهــای غیــر قابــل جبرانــی را ايجــاد نمايــد
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حــدود نیمــی از جمعیــت کنونــی دنیــا را تشــکیل میدهــد و در بیــش
از يکصــد کشــور دنیــا مصــرف میشــود .حــدود  24درصــد از ســرانه
جهانــی انــرژی مــورد نیــاز جوامــع انســانی از برنــج تامیــن میشــود کــه
ايــن ارقــام در کشــورهای در حــال توســعه باالتــر اســت در کشــور ايــران
نیــز برنــج دارای جايــگاه ويــژهای در ســبد خانــوار میباشــد و بخــش
عمــدهای از مراتــع شــمال کشــور بــه ايــن محصــول اختصاص داده شــده
اســت .امــا يکــی از عمدهتريــن مشــکالت در تولیــد آن هجــوم حشــرات
میباشــد کــه عامــل کاهــش عملکــرد و کیفیــت ايــن محصــول بــوده
و صدمــات زيــادی را بــر محیطزيســت و ســامت انســان بــر جــای
میگــذارد .کــرم ســاقهخوار نــواری از جملــه مهمتريــن حشــرهای
اســت کــه بــه برنــج خســارت میزنــد و بــه طــور اختصاصــی از گیــاه
برنــج تغذيــه کــرده و در مرحلــه رويشــی باعــث مــرگ جوانــه مرکــزی
و در مرحلــه زايشــی موجــب ســفید شــدن خوش ـههای برنــج میشــود.
خســارت کــرم ســاقهخوار نــواری در مــزارع برنــج در کشــورهای برنــج
خیــز متفــاوت میباشــد .نتایــج بررســیها نشــان داده اســت کــه
میــزان کاهــش محصــول بــر اثــر آلودگــی ســاقهخوار نــواری برنــج در
آســیا ممکــن اســت  1الــی  20درصــد باشــد و در شــرايط طغیانــی از 30
تــا  100درصــد هــم امکانپذيــر اســت.
جهــت کنتــرل ايــن آفــت در جهــان و همچنیــن ايــران ،از آفتکشهــای
شــیمیايی (حشــرهکشهای گرانــول) اســتفاده میشــود ،بــه طــوری
کــه بــه منظــور کنتــرل ايــن آفــت ســاالنه بیــن  4000تــا  8000تــن
حشــرهکش وارد اکوسیســتم زراعــی برنــج میشــود .حشــرهکش
فســفره ديازينــون از پرمصرفتريــن حشــرهکشها در شــمال کشــور
محســوب میشــود .زيــرا عــاوه بــر آفــات درختــان مرکبــات در مبــارزه
بــا آفــات برنــج نیــز نقــش مهمــی را ايفــا میکنــد.
امــا بــا وجــود اينکــه حشــرهکشها آســانترين و ســريعترين راه حــل
بــرای مشــکل حملــه حشــرات بــه محصــوالت زراعــی میباشــند و
ســبب افزايــش ســريع عملکــرد در محصــوالت حســاس بــه آفــات
محســوب میشــوند ،در دراز مــدت میتواننــد خطــرات بســیاری را در
پــی داشــته باشــند.
سموم آفتکش و اثرات آن بر سالمتی

برنــج دومیــن محصــول کشــاورزی پرتولیــد در جهــان پــس از ذرت
اســت و اختصاص ـ ًا بــه منظــور مصــرف انســان کشــت میشــود .ايــن
گیــاه ،قــوت غالــب بیــش از  4/5میلیــارد نفــر در جهــان بــوده کــه

حملــه حشــرات از مشــکالت الينفــک در کشــاورزی اســت کــه عــاوه
بــر کاهــش عملکــرد و کیفیــت محصــول صدمــات زيــادی را بــر
محیطزيســت و ســامت انســان بــر جــای میگــذارد هــر ســاله حــدود
 25درصــد از محصــوالت غذايــی درسراســر جهــان توســط حشــرات
و الرو آنهــا از بیــن میرونــد .متأســفانه دســتیابی بــه تولیــد بیشــتر
و مبــارزه ســنتی و مبتنــی بــر اســتفاده از ســموم شــمیايی مســتلزم
پرداخـــت بهــای بســیار بااليــی اســـت .ايــن بهــا مـ ـیتواند تخلیــه
يــا تخريــب محیـــط طبیعـــی باشــد کــه موجـــب میشـــود برخـــی

فعالیتهــای کشــاورزی در دراز مــدت ناپايــدار باشــند .يکــی از ايــن
فعالیتهــا اســتفاده از آفتکشهــای غیرانتخابــی اســت کــه بــرای
مبــارزه بــا آفــات حشــرهای و غیــره مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
اگرچــه حشــرهکشها بــرای حــل ســريع معضــل حملــه حشــرات بــه
محصــوالت زراعــی بســیار موثــر هســتند و يکــی از اجــزای افزايــش
ســريع عملکــرد در محصــوالت حســاس بــه آفــات محســوب میشــوند،
امــا در دراز مــدت دارای زيانهــاي متعــددی هســتند.
حشــرهکشها باعــث ســرکوب سیســتم ايمنــی بــدن ،ســقط جنیــن،
عــدم رشــد فکــری ،اثــرات مخــرب ســاختمانی در بــدن در زمــان تولــد،
ســرطان ،تومورهــا و نواقصــی در عملکــرد بافتهــا و ســلولهای بــدن
میشــوند .حشــرهکشها دارای اثرهــای مخــرب و ســمی روی DNA
اندامهــای تولیدمثلــی ،تداخــل دراعمــال هورمونــی ،عقیمــی مــردان
و زنــان و دورههــای قاعدگــی نامنظــم در زنــان هســتند .تحقیقــات
اپیدمیولوژيــک مــوارد مســمومیت ســموم حشــرهکش (ارگانوفســفره و
ارگانوکلــره) در بیمــاران بســتری شــده در بیمارســتان شــهدای عشــاير
خرمآبــاد در شــش مــاه اول ســال  85بدســت آمــده اســت ،حاکــی
ازايــن واقعیــت بــود کــه از بیــن  153بیمــار مســموم مراجعــه کننــده،
 77/1درصــد بــا ســموم ارگانوفســفره و  22/9درصــد بــا ســموم
ارگانوکلــره دچــار مســمومیت شــده بودنــد .بعضــی از ترکیبــات شــیمیایی
از خانــواده آفتکشهــا ماننــد ارگانوفســفرهها و کارباماتهــا در
فعالیــت کولیناســتراز مداخلــه میکنــد و آن را مهــار میســازند.
ســاالنه حــدود ســه میلیــون مــورد مســمومیت بــا ســموم ارگانوفســفره
تخمیــن زده میشــود کــه از ایــن میــزان نزدیــک بــه  300000نفــر
دچــار مــرگ یــا صدمــات جــدی میشــوند.
نقش مهندسی ژنتیک در کاهش مصرف سموم

طــی اســتفاده مکــرر از ســموم حشــرهکش ،حشــرات نســبت بــه ســموم
قبلــی مقاومــت پیــدا میکردنــد .بــه همیــن دلیــل در دهــه  80میــادی
بــا روی کار آمــدن علــم مهندســی ژنتیــک ،تحقیقــات گســتردهای
بــرای عــدم اســتفاده از ســموم و مــواد شــیمیايی در کشــاورزی ،صــورت
گرفــت .يکــی از مهمتريــن ايــن دســتاوردها در مهندســی ژنتیــک در
کشــاورزی انتقــال ژنهــای ( cryاز باکتــری باســیلوس تورينجینســیس)
بــه گیاهــان اســت .گیاهانــی کــه بديــن وســیله خصوصیــات و صفــات
جديــد پیــدا میکننــد .تراريختــه نامیــده میشــوند .ايــن گیاهــان
تغییريافتــه میتواننــد قابلیــت مقابلــه بــا هــر نــوع از آفــات نباتــات زراعــی
را داشــته باشــند .اهــداف گیاهــان تراريختــه يــا اصــاح ژنتیــک شــده
بــه طــور عمــده شــامل بــازده اقتصــادی تولیــد محصــول ،مقاومــت
بــه علفکشهــا ،مقاومــت بــه آفــات و کاهــش اســتفاده از ســموم
شــیمیایی ســنتتیک در مــزارع کشــاورزی اســت .در بیــن انــواع مــواد
غذايــی تراريختــه مختلــف ،اختصاصـ ًا تولیــد برنــج تراريختــه در اليحــه
برنامــه ششــم توســعه جمهــوری اســامی ايــران گنجانــده شــده اســت و
از ســويی وعــده غذايــی برنــج قــوت غالــب ســبد غذايــی خانــوار ايرانــی
را تشــکیل میدهــد .بطــوری کــه در ســال  1996نیــز ایــران همــراه بــا
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ســاير کشــورهای جهــان ،برنــج تراريختــه مقــاوم بــه کــرم ســاقهخوار
کــه بیشــترين مقــدار ســم بــرای مقابلــه بــا آن مصــرف میشــود را تولید
کــرد .دســتیابی ايــران بــه ايــن فنــاوری مهــم توجــه همــگان را بــه خود
جلــب کــرد ،چــرا کــه ايــن برنــج کــه طــارم مواليــی نامگــذاری شــد،
اولیــن برنــج تراريختــه رهاســازی شــده در جهــان و اولیــن محصــول
تراريختــه کشــورهای مســلمان و منطقــه خاورمیانــه اســت کــه به ســطح
مزرعــه راه يافتــه اســت و صدهــا کشــاورز ايرانــی آن را تولیــد کردهانــد.
نتیجهگیری

مســئله نظــارت بــر نــوع و میــزان مصــرف ســموم در محصــوالت
کشــاورزی بحــث مهــم و حساســی اســت کــه در کشــور مــا آنطــور
کــه شایســته اســت انجــام نمیشــود .ســاالنه در ســطحی حــدود 12
میلیــون هکتــار مبــارزه شــیمیایی و حــدود  2/5میلیــون هکتــار عملیــات
مبــارزه غیرشــیمیايی صــورت میپذيــرد .بــا وجــود صدمــات جانــی و
محیطــی بســیاری کــه در ادامــه اســتفاده از ســموم وجــود دارد و بــا
وجــود عــدم هــر نــوع مســتندی در مــورد زيــانآور بــودن محصــوالت
تراريختــه ،اصــرار مخالفیــن دانايــی ســتیز و فــنآوری هــراس بــرای
مخالفــت بــا تولیــد ايــن گیاهــان در داخــل کشــور میتوانــد بــرای
سمفروشــان و واردکننــدگان ســموم شــیمیايی نفــع داشــته باشــد.
بیشــتر از  99درصــد محصــوالت زراعــی کشــور مــا بــا اســتفاده از
روشهــای ســنتی آگروشــیمیايی صــورت میگیــرد کــه برنــج نیــز
از ايــن قاعــده مســتثنی نمیباشــد .امــا امــروزه بــا پیشــرفت علــم
و دســتیابی بــه گیاهــان تراريختــه دلیلــی بــرای اســتفاده از ســموم
شــیمیايی وجــود نــدارد .بديــن ترتیــب بــا کاشــت ايــن نــوع محصــوالت
و بــا اســتفاده از اســتراتژی اســتفاده از گیاهــان مقــاوم بــه آفــات ،مصرف
آفتکشهــای شــیمیايی بــه طــور چشــمگیری کاهــش پیــدا کــرده
و اينگونــه محصــوالت فاقــد هرگونــه باقیمانــده ســموم بــوده و ضمــن
تضمیــن ســامت مصــرف کننــده ،از بــازار مناســبی چــه در داخــل و چــه
بــرای صــادرات نیــز برخــوردار خواهنــد بــود.
منبــع :مهرنــوش شــیردلی و همــکاران ،همایــش
محصــوالت تراریختــه در خدمــت تولیــد غــذای ســالم،
حفاظــت از محیطزیســت و توســعه پایــدار ،دانشــگاه
کشــاورزی و منابــع طبیعی رامیــن خوزســتان 4 ،آذر 1395

بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي خوزستان
نسبت به محصوالت کشاورزي تراریخته
یکــی از دســتاوردهای نویــن فنــاوری زیســتی ،تولیــد و بکارگیــری
گیاهــان تراریختــه میباشــد .گیاهــان تراریختــه محصوالتــی هســتند
کــه بــا اســتفاده از مهندســی بیوتکنولــوژی مــدرن جهــت ایجــاد یــا
افزایــش یــک صفــت مطلــوب نظیــر افزایــش مقاومــت نســبت بــه
علفکشهــا یــا بهبــود خصوصیــت تغذیــهای تولیــد میشــوند.
محصــوالت تراریختــه بــه عنــوان راهــی بــرای کاهــش فشــارهای
زیســت محیطــی کشــاورزی و افزایــش پایــداری در کشــاورزی دیــده
میشــود ،زیــرا بیوتکنولــوژی ایــن پتانســیل را دارد کــه صفــات مفیــد
جدیــدی را بــرای تولیــد گیاهــان زراعــی فراهــم آورنــد .صفاتــی چــون
مقاومــت بــه علفهــا و حشــرات ،مقاومــت بــه خشــکی ،بهبــود مصــرف
نیتــروژن ،افزایــش عملکــرد گیــاه زراعــی ،افزایــش کیفیــت بــذر،
بیمــاری یــا ویــروس خــاص .منافــع محصــوالت کشــاورزی تراریختــه
شــامل مصــرف کمتــر مــواد شــیمیایی و در نتیجــه کاهــش هزینــه
کشــت بــرای کشــاورزان اســت .البتــه کشــت ایــن گونــه محصــوالت
فوایــد جنبــی دیگــری نیــز بــرای مصــرف کننــدگان و محیطزیســت
بــه همــراه دارد کــه میتوانــد بــه بهبــود ویژگیهــای تغذیــهای،
بهبــود کیفیــت مــواد غذایــی تولیــد شــده و کاهــش قیمــت تمــام شــده
بــازده باالتــر ،قیمــت پایینتــر و مهمتــر از همــه تواناییهــای بالقــوه
آنهــا بــرای امنیــت غذایــی در آینــده ،بــه ویــژه بــرای کشــاورزی در
مقیــاس کوچــک در کشــورهای در حــال توســعه اشــاره نمــود .ایــن
دســته از محصــوالت بــا ایجــاد منفعــت اقتصــادی و تولیــد ثــروت
بــرای کشــاورزان ،مدیریــت صحیــح علفهــای هــرز و آفــات ،کاهــش
گازهــای گلخانــهای و تامیــن غــذای کافــی بــرای جمعیــت در حــال
رشــد دنیــا ضمــن حفاظــت از محیطزیســت ســهم بســزایی را در توســعه
پایــدار بــه عهــده دارنــد .بــا ایــن وجــود ،در مقابــل منافــع آن انتقادهایــی
در مــورد ایــن فنــاوری نیــز وجــود دارد .مخالفــان محصــوالت تراریختــه
در مــورد عواقــب احتمالــی زیســتمحیطی و ســامت انســانی ایــن
محصــوالت هشــدار میدهنــد .ایشــان معتقدنــد تولیــد ایــن محصــوالت
عمدتــا بــا آلودگــی محیطزیســت ،امــکان ایجــاد ویروسهــای جدیــد
و جهــش ژنــی ،دسترســی محــدود بــه بــذر ،کاهــش تنــوع ژنتیکــی
محصــوالت ،موانــع فرهنگــی ،اخالقــی و دینــی و همچنیــن عواقــب
ناشــناخته همــراه میباشــد.
ایــن واقعیــت کــه دانــش مــردم از تکنولــوژی ژن اغلــب بســیار محــدود
اســت ،اهمیــت و نقــش اعتمــاد در پذیــرش ایــن تکنولــوژی را بســیار
مهــم میکنــد .هنگامــی کــه مــردم بــه طــور مســتقیم نمیتواننــد
ســود و خطــرات ناشــی از غذاهــای تراریختــه را ارزیابــی کننــد،
بــه اطالعــات ارائــه شــده توســط کارشناســان و یــا دیگــر منابــع
تکیــه میکننــد .اعتمــاد اجتماعــی اشــاره بــه تمایــل افــراد بــرای
تکیــه کــردن بــر نظــر کارشناســان و موسســات در مدیریــت ریســک و
فنــاوری دارد.

چــون کارشناســان ســطح باالتــری از دانــش در مــورد فناوریهــای
مهندســی ژن دارنــد و نگــرش آنهــا نیســت بــه محصــوالت
تراریختــه افراطــی نیســت و بــه طــور کلــی تصمیمگیــری آنهــا
بــر اســاس دانــش ،تجربــه و ایمنــی خــاص محصــوالت تراریختــه
اســت .بنابرایــن ،حرفهایهــا کشــاورزی نقــش کلیــدی در ایجــاد و
توســعه نــوآوری کشــاورزی ،اطالعرســانی و تاثیرگــذاری بــر پذیــرش
فنــاوری کشــاورزی و یــا ارائــه اطالعــات بــه مــردم ایفــا میکننــد.
بــه عبــارت دیگــر ،کارشناســان ،دروازهبانــان ( )Gatekeepersیــک
جامعــه میباشــند کــه میتواننــد باعــث تســهیل ورود یــک نــوآوری
بــه جامعــه یــا مانــع گســترش آن نــوآوری شــوند .بنابرایــن ،نقــش
مهمــی در کمــک بــه طراحــی سیاسـتهایی جهــت گســترش نــوآوری
در بیــن مــردم عــادی جامعــه ایفــا میکننــد .از ایــن رو ،مهــم اســت
درک شــود ،حرفهایهــا چــه باورهایــی دربــاره نوآوریهــای جدیــد در
بخــش کشــاورزی دارنــد .همچنیــن ،از آنجــا کــه کارشناســان مســئول
اطالعرســانی بــه کشــاورزان و مــردم از طریــق آمــوزش و تالشهــای
توســعهای هســتند ،درک نگــرش آنهــا الزم اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
محصــوالت تراریختــه هنــوز در ایــران معمــول نیســت ،از ایــن رو ،ایــن
تحقیــق بــه دنبــال بررســی نگــرش کارشناســان کشــاورزی و تمایــات
آنهــا نســبت بــه محصــوالت تراریختــه میباشــد .در مطالعــات
مختلــف در زمینــه پذیــرش نوآوریهــای کشــاورزی و در مطالعــات
اندکــی کــه در زمینــه دیــدگاه حرفهایهــای کشــاورزی نســبت بــه
محصــوالت مهندســی شــده ژنتیکــی انجــام گرفتــه اســت ،تمایــل بــه
عنــوان متغیــر وابســته نهایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .تمایــل
رفتــاري منعکــس کننــده رفتــاري اســت کــه امــکان و یــا حمایــت در
اســتفاده از یــک فنــاوري بــه جــاي مهــار یــا مقاومــت در اســتفاده از آن
را نشــان میدهــد .بنابرایــن تمایــل رفتــاري در ایــن مقالــه اشــاره بــه
تمایــل کارشناســان نســبت بــه خریــد و مصــرف محصــوالت تراریختــه
و همچنیــن تمایــل بــه تحقیــق و ترویــج اینگونــه محصــوالت دارد.
هرچنــد مطالعــات مختلــف نشــان دادهانــد ،نگــرش مهمتریــن متغیــر
تعییــن کننــده تمایــل میباشــد .بــا ایــن حــال متغیرهــای تعییــن کننــده
بســیاری وجــود دارد کــه تعییــن کننــده نــوع نگــرش و در نتیجــه تمایــل
رفتــاری افــراد هســتند در همیــن رابطــه محققیــن معتقدنــد ،نگرشهــا
نســبت بــه مــواد غذایــی تراریختــه تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی از
جملــه ریسـکها و خطــر درک شــده زیسـتمحیطی و ســامتی ،منافــع
درک شــده ،اعتمــاد ،نگــرش از نظــر ارزشهــای فرهنگــی ،معنــوی و
اخالقــی و درک ســطح دانــش میباشــد .همچنیــن ،ویژگیهــای
جمعیــت شــناختی آموزشــی و نگــرش زیســتمحیطی بــر نگــرش
موثرنــد .بنابرایــن ،عواملــی کــه نگرشــها و بــه طــور غیــر مســتقیم
تمایــل رفتــاري نســبت بــه یــک تکنولــوژي را تحــت تأثیــر تأثیــر قــرار
میدهنــد ،میتــوان بــه هزینههــا ،ریســکها و منافــع تقســیم نمــود.
منافــع ذکــر شــده اشــاره بــه ایــده ذهنــی فــرد از ارزش و یــا ســودمندی

پذیــرش یــک رفتــار دارد .یــک کاربــر بالقــوه فنــاوری کــه آنــرا را مفیــد
درک کنــد ،بــه احتمــال بیشــتری فناوریهــا را خواهــد پذیرفــت.
رایجتریــن مزایــای محصــوالت ترایختــه ،افزایــش تولیــد ،بهبــود
مدیریــت آفــات و بیمــاری ،افزایــش پتانســیل فنــاوری در آینــده ،بهبــود
کیفیــت تولیــد و کاهــش مــواد شــیمیایی اســت .الکســجوا ( )2014بــه
نقــل از فورتیــن و رنتــون در بررســی نگــرش کارشناســان اروپــا نســبت
بــه اســتفاده از غذاهــا و محصــوالت تراریختــه مشــاهده نمودنــد ،منافــع
درک شــده مهمتریــن تاثیــر را بــر تمایــل بــه خریــد دارد .قاســمی و
همــکاران ( )2013معتقدنــد هــر نگرشــی بســتگی بــه مجمــوع خطــرات
و منافــع مرتبــط بــا یــک نــوآوری دارد و ایــن متغیرهــا هســتند کــه
پذیــرش محصــول را تعییــن میکننــد .بنابرایــن عــاوه بــر منافــع
درک شــده ،خطــرات درک شــده نیــز بــر پذیــرش نــوآوری و نگــرش
نســبت بــه محصــول تاثیــر دارنــد .خطــر درک شــده عبــارت اســت از
احتمــال ابتــا بــه بیمــاری و شــدت درک شــده عواقــب ناشــی از آن
بیمــاری .مطالعــات مختلــف نشــان دادنــد ،خطــر درک شــده از یــک
طــرف ،نگــرش فــرد و از طــرف دیگــر تمایــل فــرد را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .مهمتریــن خطــر اســتفاده از محصــوالت تراریختــه مربــوط
بــه انســان و محیطزیســت اســت .عــاوه بــر ایــن ،برخــی دیگــر از
عــوارض اســتفاده از ایــن محصــوالت از بیــن رفتــن گیاهــان و جانــوران
و ایجــاد فجایــع طبیعــی اســت .در رابطــه بــا تاثیــر دانــش ،قاســمی و
همــکاران و ویلــر ( )2005در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه ارتبــاط آشــکار ،مثبــت و مســتقیمی بیــن دانــش و نگــرش وجــود
دارد.
مــک فارلــن و بوکســال ،دانــش را بــه صــورت زیــر مجموعـهای از کل
اطالعــات ذخیــره شــده در حافظــه در مــورد یــک مســئله خــاص بــه
عنــوان فاکتــوری کــه جهتگیــری ارزشــی را بــا نگرشهــای خــاص
متصــل کــرده و بــر روی رفتــار تاثیــر میگــذارد تعریــف مینماینــد.
قاســمی و همــکاران ( )2013نیــز معتقدنــد ،دانــش از طریــق نگــرش بــر
تمایــل نســبت بــه محصــوالت تراریختــه تاثیــر دارد .از طــرف دیگــر،
دانــش فــرد در مــورد فنــاوری تراریختــه در تعییــن ادراک خطــر و ســود
مصــرف کننــدگان و در نهایــت در نگــرش آنــان نســبت بــه غذاهــای
تراریختــه نقــش دارد .بــا ایــن وجــود چــن و لــی ( )2007نیــز تصریــح
نمودنــد ،دانــش اثــر منفــی بــر نگرش نســبت بــه ایــن محصــوالت دارد.
اعتمــاد نیــز ،حالتــی روانــی اســت شــامل تمایــل افــراد بــه پذیــرش
آســیب پذیــری بــر اســاس انتظــارات مثبتــی کــه از دســتیابی بــه اهــداف
مــورد نظــر و یــا رفتــار دیگــران دارد .در ایــن زمینــه ،قاســمی و همکاران
( )2013معتقدنــد ،اعتمــاد در افــراد و نهادهــای مرتبــط بــا مــواد غذایــی
تراریختــه اثــر مثبتــی بــر نیــات حرف ـهای افــراد دارنــد .متغیــر اعتمــاد
داری اثــر غیــر مســتقیم بــر پذیــرش نــوآوری اســت .همچنیــن ،اعتمــاد
بــه طــور مســتقیم بــا ارزشهــای فــرد در ارتبــاط اســت و بــه عنــوان
عنصــری کلیــدی در پیشبینــی پذیــرش فنــاوری و نــوآوری محســوب
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میشــود .اعتمــاد بــه افــرادی کــه مســئول ارائــه فناوریهــا و
نوآوریهــا میباشــند بــه طــور کلــی پذیــرش آنهــا را افزایــش
مید هــد .

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان خوزســتان هســتند .و در نهایــت
بــر اســاس جــدول کرجســی و مــورگان یــک نمونــه  216نفــری از
کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان خوزســتان انتخــاب شــد.

یکــی دیگــر از متغیرهایــی کــه در زمینــه محصــوالت تراریختــه وجــود
دارد و بــا نگــرش مرتبــط و موثــر اســت ،ابهامــات و مشــکالت مربــوط
بــه جنبههــای اخالقــی مهندســی و تغییــر دادن ژنهــای موجــودات
زنــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا مجــوز تغییــر ماهیــت یــک موجــود
زنــده توســط انســان اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از
فعالیتهــای شبیهســازی حیوانــات و انســان از ســوی برخــی کشــورها
ممنــوع یــا کامــا محــدود شــده اســت .بــه نظــر منتقــدان ،نگرانــی
در مــورد ابعــاد ایمنــی ،اخالقــی ،مذهبــی و زیســتمحیطی اهمیــت
بیشــتري ازعالقــه بــه بهبــود طعــم غــذا ،افزایــش تولیــد مــواد غذایــی
و داشــتن کشــاورزي مــدرن از طریــق تکنیکهــاي تراریختــه ،دارنــد.
کاســتافونت و همــکاران ( )2008اشــاره بــه رابطــه مالحظــات اخالقــی
و معنــوی و نگــرش مصــرف کننــدگان دارنــد و معتقدنــد رابطــه بیــن
ایــن مالحظــات اخالقــی و تمایــل بــه پذیــرش محصــوالت تراریختــه
معکــوس میباشــد .همچنیــن آزادی و همــکاران ( )1393در مطالعــه
خــود یافتنــد کــه هنجــار اخالقــی تأثیــر مســتقیم و مثبــت بــر تمایــل
بهرهبــرداران دارد .در نهایــت در مطالعــه کیمنجــو و دي گــروت ()2008
بــا عنــوان تمایــل مصــرف کننــدگان بــه پرداخــت هزینــه بــراي غذاهاي
اصــاح شــده ژنتیکــی در کنیــا ،نتایــج نشــان داده اســت ،متغیــر ادراك
برابــري بــر تمایــل نســبت بــه پرداخــت بــراي غذاهــاي اصــاح شــده
ژنتیکــی تأثیــر منفــی دارد یعنــی بــا افزایــش شــاخص درك برابــري
تمایــل بــه پرداخــت هزینــه بــراي غذاهــاي اصــاح شــده ژنتیکــی
کاهــش مییابــد.

نتایــج آزمــون مقایســه میانگیــن نشــان میدهــد ،بیــن میانگیــن تمایــل
رفتــاری افــراد دارای مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد نســبت بــه
محصــوالت تراریختــه تفــاوت آمــاری معنـیداری در ســطح یــک درصــد
وجــود دارد .بــه طــوری کــه افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد تمایــل
بیشــتری نســبت بــه افــراد دارای مــدرک کارشناســی بــرای ترویــج و
توســعه محصــوالت تراریختــه دارنــد .همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد،
بــا افزایــش درک از مزایــای ایــن محصــوالت توســط افــراد ،تمایــل آنهــا
بــرای اســتفاده از محصــوالت مهندســی ژنتیکــی شــده افزایــش مییابــد.
همچنیــن ،بــا افزایــش دانــش افــراد نســبت بــه ایــن محصــوالت تمایــل
افــراد نســبت بــه اســتفاده از آنهــا افزایــش مییابــد .از طــرف دیگــر ،بــا
افزایــش اعتمــاد کارشناســان نســبت بــه منابــع اطالعاتــی ،مزایــای ایــن
محصــوالت بهتــر درک میشــود و تمایــل افــراد نســبت بــه ترویــج و
توســعه ایــن محصــوالت افزایــش مییابــد.

در کل بیــن متغیرهــاي مرتبــط بــا پذیــرش یــک نــوآوري همچــون
گیاهــان تراریختــه روابــط متعــدد و متقابلــی وجــود دارد .بــا ایــن وجــود
متغیرهــاي اقتصــادي  -اجتماعــی نیــز در ایــن میــان بیتاثیــر نیســتند.
اکبــری و اســدی در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در زمینه
کشــاورزی ارگانیــک ،همبســتگی معنــی داري بیــن نگــرش افراد نســبت
بــه محصــوالت ارگانیک وســطح ســواد و همچنیــن اختالف معنــی داري
بیــن نگــرش افــراد و جنســیت آنهــا وجــود دارد .ویلــر( )2005در مطالعه
خــود ،وجــود اختــاف معنــی دار بیــن نگــرش زنــان ومــردان نســبت بــه
اســتفاده از گیاهــان تراریختــه را نشــان داده اســت بــه طوريکــه تمایــل
زنــان نســبت بــه مــردان بــراي اســتفاده از محصــوالت تراریختــه کمتــر
بــوده اســت .در ایــن مطالعــه بیــن متغیرهــاي ســن ،کاربــرد رســانهها،
عوامــل اجتماعــی و اقتصــادي ،ســواد و عوامــل زیســتمحیطی بــا
نگــرش افــراد همبســتگی مثبــت و معنــی داري مشــاهده شــد .همچنین،
نعیمــی و همــکاران ( )1388نشــان دادنــد؛ بیــن نگــرش مــردان و زنــان
نســبت بــه تولیــد گیاهــان تراریختــه اختــاف معن ـیداري وجــود دارد.
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش پیمایــش انجــام شــد و جامعــه آمــاری

کارشناســان کشــاورزی نقــش کلیــدی در ایجــاد و توســعه نــوآوری
کشــاورزی ،اطــاع رســانی و تاثیرگــذاری بــر پذیــرش فناوریهــای
کشــاورزی و یــا ارائــه اطالعــات بــه مــردم و همچنیــن نقــش حیاتــی
در مســائل مربــوط بــه پذیــرش نــوآوری در کشــاورزی ایفــا میکننــد.
کارشناســان منابعــی اطالعاتــی هســتند کــه اطالعــات مناســبی در مــورد
نوآوریهــای کشــاورزی بــرای کشــاورزان فراهــم میکننــد .بنابرایــن،
کارشناســان مســئول اطالعرســانی بــه کشــاورزان مــردم از طریــق
آمــوزش و تالشهــای توســعهای هســتند .درک نگــرش و تمایــل
رفتــاری آنهــا نســبت بــه محصــوالت تراریختــه میتوانــد بــر رفتارهــای
اســتراتژی کاربــردی آنهــا بــرای تغییــر نگــرش ســایرین (کشــاورزان)
موثــر باشــد.
اگــر نگــرش کارشناســان نســبت بــه محصــوالت مهندســی ژنتیکــی
مثبــت شــود و بــه عبارتــی کارشناســان کاربــرد تکنولوژیهــای ژن در
تولیــد مــواد غذایــی را بســیار مفیــد ،خــوب و عاقالنــه بداننــد ،تمایــل
آنهــا نســبت بــه ایــن محصــوالت بیشــتر و مثبتتــر میشــود.
همچنیــن مســئوالن و تصمیــم گیرنــدگان بایــد اعتمــاد کارشناســان را
در ایــن زمینــه جلــب کننــد زیــرا بــا افزایــش اعتمــاد کارشناســان ،تمایــل
آنهــا نســبت بــه اســتفاده ،ترویــج و توســعه محصــوالت تراریختــه
افزایــش مییابــد.
منبــع :مســعود یزدانپنــاه و همــکاران ،مجلــه علــوم
ترویــج و آمــوزش کشــاورزی ایــران /جلــد /12شــماره /1
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معرفی سایت

پژوهشــگاه رویــان هشــتم خــرداد مــاه ســال  1370بــه عنــوان مرکــز
جراحــی محــدود بــا هــدف ارائــه خدمــات درمانــی بــه زوجهــای نابــارور
و پژوهــش و آمــوزش در زمینــه علــوم بــاروری و نابــاروری توســط زنده
يــاد دكتــر ســعيد كاظمــي آشــتياني و گروهــی از پژوهشــگران
و همکارانــش در جهــاد دانشــگاهی علــوم پزشــکی ایــران تاســیس شــد.
پژوهشــگاه رویــان در ســالهای  1377و  1387بــه ترتیــب مجــوز
مراکــز تحقیقــات علــوم ســلولی و مرکــز تحقیقــات پزشــکی تولیــد مثــل
را از شــورای گســترش دانشــگاههای علــوم پزشــکی وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی دریافــت کــرد و آبــان مــاه  1388شــورای
گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فـنآوری بــا ارتقــای
آن از پژوهشــکده بــه پژوهشــگاه رویــان موافقــت کــرد.
ایــن پژوهشــگاه فعالیتهــای پژوهشــی و آموزشــی و نیــز درمانــی خــود
را در قالــب ســه پژوهشــكده و دو مرکــز خدمــات تخصصــی (مرکــز

درمــان نابــاروری و مرکــز ســلول درمانــی) بــا راهبــرد از علــم تــا کاربــرد
انجــام میدهــد.
.1پژوهشــکده زیستشناســی و فنــاوری ســلولهای بنیــادی
رویــان :ایــن پژوهشــکده در زمینــه طــب پیونــد بــا شــناخت مبانــی
پایــه زیستشناســی ســلولهای بنیــادی ،توســعه تحقیقــات
ترجمانــی ســلولهای بنیــادی روی حیوانــات آزمایشــگاهی و انجــام
کارآزماییهــای بالینــی فعالیــت دارد .ایــن پژوهشــکده شــامل
گروههــای پژوهشــی ســلولهاي بنيــادي و زيســت شناســي تكوينــي،
فنــاوري نانــو و زيســت مــواد ،زيســت پزشــكي ترميمــي و ســلول
درمانــي ،زيستشناســي ســامانه هــاي مولكولــي اســت.
.2پژوهشــکده زیستشناســی و طــب تولیــد مثــل رویــان :ایــن
پژوهشــکده در زمینــه افزایــش میــزان بــاروری ،ســامت جنیــن و بهبــود
ســامت جامعــه از طریــق تحقیــق و درمــان نابــاروری در حوزههــای
مختلــف تولیــد مثــل فعالیــت دارد .ایــن پژوهشــکده شــامل گروههــای
پژوهشــی ژنتيــك توليــد مثــل ،جنينشناســي ،اپيدميولــوژي و ســامت
بــاروري ،اندوكرينولــوژي و نابــاروري زنــان ،آندرولــوژي ،تصويربــرداري
توليــد مثــل اســت.
 .3پژوهشــکده زیســت فــنآوری :ایــن پژوهشــکده بــر تولیــد دام و
محصــوالت وابســته مرتبــط بــا زیســت فــنآوری آن فعالیــت دارد.
پژوهشــکده شــامل گروههــای پژوهشــی مهندســي ژنتيــك ،زيســت
شناســي ســلول جنســي و گــروه زيســت فنــاوري اســت.
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پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران

آناتومــی ،فیزیولــوژی ،ژنتیــک و فارماکولــوژی کاری دشــوار اســت.
ایــن همپوشــانیها اتفاقــی نیســتند .در ایــن علــوم موضــوع پژوهــش و
تحقیــق یکســان اســت – ماننــد یــک ســلول عصبــی و یــا میتوکندری-
ولــی زاویــه دیــد علمــی بــه آن ممکــن اســت متفــاوت باشــد.
کلونسازی ژنها و آنالیز DNA

ســومین کنفرانــس ملــی تازههــای ســلولی مولکولــی
و اولیــن ســمپوزیوم بیــن المللــی ژنومیکــس و
پر و تئو میکــس
حوزههای تحت پوشش :علوم خاک
برگزار کننده :انجمن علوم خاک ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان
سایر برگزار کنندگان :تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری :اصفهان

Color Atlas of Biochemistry

محورهای کنگره:

نویسنده :پروفسور براون
مترجمیــن :دکتــر مجتبــی طباطبایــی یــزدی ،دکتــر غالمرضــا زرینــی،
دکتــر ضرغــام ســپهری زاده ،دکتــر عبــداهلل قاســمیان و دکتــر آرمــان
همــت
تعداد صفحات 439 :صفحه

نویسندگانKlaus-Heinrich Roehm ،Jan Koolman :

تعداد صفحات 467 :صفحه
قســمتی از مقدمــه کتــاب :بیوشــیمی یــک رشــته علمــی پویاســت کــه
بســرعت در حــال رشــد و گســترش اســت و هــدف از ایــن اطلــس رنگــی
نمایــان ســاختن تصویــری آن اســت .بیــان و تعییــن مــرزی دقیــق بیــن
بیوشــیمی بــا رشــتههای علمــی مرتبــط ماننــد :زیستشناســی ســلولی،

حوزههای تحت پوشش :هماتولوژی (خونشناسی)  ،علوم
آزمایشگاهی بالینی
برگزار کننده :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
سایر برگزار کنندگان :تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری :اردبیل
محورهای کنفرانس
میکروبیولوژی ،ایمونولوژی ،پروبیوتیک
سلولهای بنیادی ،کشت سلول و بافت
بیوتکنولوژی ،نانو بیوتکنولوژی
هماتولوژی ،انکولوژی ،پاتولوژی و آناتومی
فیزیولوژی ،فارماکولوژی
اثر متقابل تغذیه و دارو در ژنوم و ژنتیک
ژنتیک و بیماریهای ژنتیکی
علوم سلولی مولکولی و تکنوینی
بیوانفورماتیک
همراه با نشست فناوری و کارآفرینی

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:
مایکوریزا و کودهای زیستی مایکوریزائی
تثبیت بیولوژیک نیتروژن و کودهای زیستی مربوطه
کرمهای خاکی و سایرجانوران خاکزی ،ورمی کمپوست
فیزیک و فرسایش و روابط آب ،خاک و گیاه:
شناخت کاربردی فیزیک در کاهش تخریب خاک
معضالت فیزیکی خاک در ریزوسفر
آلودگیهای غیرمتمرکز منابع آب
آب قابل استفاده خاک برای گیاه (بیوفیزیک خاک)
روابط آب بستر در کشتهای گلخانهای
شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه:
اهمیت شناخت کیفیت شیمیائی خاک وآب
مطالعات خاکهای اسیدی ،آهکی،گچی و متاثر از نمک
فرایندهای شیمیایی در ریزوسفر
برهم کنش گونههای محلول و کلوئیدهای خاک
جایگاه کودهای شیمیایی در تولید
پیدایش و رده بندی خاک:
ارزیابی و آمایش سرزمین کاربری بهینه خاکها
نقش تغییرات اقلیمی بر خاک
آلودگی خاک:
ارزیابی خطرات آلودگی خاک بر سالمت انسان و محیط زیست
و ...
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 عضویت موسساتی :سازمانهایی که در زمینههای علمی پژوهشی فعالیت دارند( ،به تایید هیئت مدیره)بدون ارائه پست الکترونیک امکان پذیرش تقاضای عضویت وجود ندارد.
پس از تکمیل فرم ،آن را اسکن و به همراه اسکن مدارک و فیش واریزی به آدرس الکترونیک Biosafetysocietyofiran@gmail.com
ارسال نمایید.
کانال رسمی تلگرام انجمن ایمنی زیستی ایران@BiosafetySocietyOfIran :

نشــریه خبــری ،علمــی ،آموزشــی و ترویجــی انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران دارای مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســت کــه بــه صــورت دوماهنامــه منتشــر میشــود و عــاوه بــر ایــن کــه نســخههای چاپــی
آن بــرای مقامــات مســئول کشــور از جملــه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی ارســال میشــود ،نســخه
الکترونیــک آن در اختیــار کلیــه اعضــای انجمــن ایمنــی زیســتی و انجمنهــای مرتبــط و روی ســایت مرکــز
اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران بــه نشــانی  www.irbic.irو ســایت انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران بــه نشــانی
 www. biosafetysociety.irنیــز قــرار میگیــرد.

25

24

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

خبرنامــه هفتگــی  Crop Biotech Updateتوســط ســرویس بینالمللــی
دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی ( )ISAAAتهیــه و تنظیم
شــده اســت کــه بــه صــورت هفتگــی و رایــگان اخبــار و اطالعیههــای
مهــم در زمینــه بیوتکنولــوژی کشــاورزی را در اختیــار کلیــه اعضــای
خــود قــرار میدهــد .مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران ( )IRBICبــه
نشــاني www.irbic.irیکــی از اعضــای فعــال  ISAAAاســت کــه
زیــر نظــر دو انجمــن بــزرگ ایمنیزیســتی و بیوتکنولــوژی ایــران فعالیــت
میکنــد .ســرویس بینالمللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ( )ISAAAیــک لینــک اختصاصــی را تنهــا جهــت عضویــت
اعضــای مشــتاق از ایــران در اختیــار مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران
قــرار داده اســت .از عالقمنــدان دعــوت میشــود چنانچــه تاکنــون در
خبرنامــه هفتگــی  Crop Biotech Updateعضــو نشــدهاند ،جهــت
عضویــت در ایــن خبرنامــه و دریافــت اخبــار و اطالعیههــا بــه ســایت
http://www.isaaa.org/subscribe/ir

مراجعه کرده و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

ارتباط با ما

از کلیــه عالقمندانــی کــه مایلنــد مطالــب مرتبــط بــا ایمنیزیســتی
شــامل خبــر ،گــزارش یــا مقالــه را در نشــریه انجمــن ایمنــی زیســتی
ایــران منتشــر کننــد دعــوت میشــود مطالــب خــود را بــه صــورت فایــل
 Wordبــه نشــاني پســت الکترونیــک دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی
ايــران ارســال نماینــد .بدیهــی اســت ارســال مطالــب بــه منزلــه چــاپ
قطعــی آنهــا نبــوده و در صــورت چــاپ ،نشــریه در ویراســتاری مطالــب
آزاد اســت .همچنیــن عزیزانــی کــه مایــل بــه ارائــه آگهــی در ایــن
نشــریه هســتند ،میتواننــد بــرای اطالعــات بیشــتر از طریــق تلفنهــا
یــا پســت الکترونیــک بــا دبیرخانــه انجمــن تمــاس حاصــل نماینــد.
دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران ضمــن قدردانــی و امتنــان از
بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان ،صاحبنظــران و خواننــدگان
گرامــی از هــر گونــه انتقــاد ،پیشــنهاد و اظهــار نظــر جهــت تکمیــل و
تصحیــح ایــن مجموعــه در شــمارههای بعــدی آن اســتقبال خواهــد
کــرد .شــایان ذکــر اســت درج مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی
رد یــا قبــول دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی انجمــن ایمنیزیســتی
ایــران نیســت.
•همراه 09122191787 :
•تلفکس021-44787431 :
•نشاني سایت انجمن:

www. biosafetysociety.ir

•نشاني پست الکترونیک:

biosafetysocietyofiran@gmail.com

جهــت آگاهــی از نحــوه عضویــت در انجمــن ایمنیزیســتی ایــران و
دریافــت فــرم مربوطــه میتوانیــد بــه ســایت انجمــن ایمنیزیســتی
ایــران مراجعــه کنیــد .شــایان ذکــر اســت کــه کلیــه مراحــل ثبــت
عضویــت بصــورت الکترونیکــی و از طریــق ســایت و پســت الکترونیــک
صــورت میگیــرد و نیــازی بــه مراجعــه حضــوری نیســت.

