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ضمن  ايران  زيستی  ايمنی  انجمن  خانه  دبير 
اساتيد،  کليه  توجه  بذل  از  امتنان  و  قدردانی 
دانش پژوهان، صاحب نظران و خوانندگان گرامی 
جهت  نظر  اظهار  و  پيشنهاد  انتقاد،  هرگونه  از 
شماره های  در  مجموعه  اين  تصحيح  و  تکميل 
اين  در  مطالب  درج  می کند.  استقبال  بعدی 
نشريه الزاما به معنی رد يا قبول ديدگاه نويسنده 
عالقمندان  نيست.  انجمن  اين  سوی  از  محترم 
 word می توانند مطالب خود را در قالب نرم افزار
به دبيرخانه انجمن ارسال کنند. خبرنامه تعهدی 
در چاپ مطالب ارسالی ندارد و حق ويرايش اين 
مطالب را برای خود محفوظ مي دارد. استفاده از         

م  مطالب خبرنامه با ذکر منبع بالمانع است.
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نقش مرجع ملی ایمنی  زیستی در توسعه 
پایدار زیست  فناوری

مهندس فهیم  دخت مختاري

خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبير و اميد و تاکيدات 
رئيس جمهور مبنی بر استفاده از مهندسی ژنتيک و دستور 
مؤکد وزير جهاد کشاورزی برای کاشت اين نوع محصوالت، 
برای  کشور  ايمنی زيستی  ملی  مرجع   93 سال  شروع  در 
اين  پی  در  و  منصوب  کارتاهنا  ايمنی زيستی  پروتکل 
انتصاب، آگهی برای صدور مجوز محصوالت تراريخته صادر 
کارتاهنا،  زيستی  ايمنی  پروتکل   19 ماده  استناد  به  شد. 
مرجع  عنوان  به  را  نفر  يک  است  موظف  عضو  کشور  هر 
ملی پروتکل معرفی کند و شخص منتخب تمامی وظايف 
و مسئوليت  های مربوط به مراودات حقوقی، ارتباطات بين 
کشور عضو و دبيرخانه پروتکل و رسيدگی به موارد مورد 
پروتکل  بين المللی  و  ملی  سطح  در  طرف  دو  هر  توجه 
محترم  وزير  شايسته  انتخاب  با  شد.  خواهد  عهده دار  را 
در  کشور  سازمانی  پست  مرتبط  ترين  کشاورزی،  جهاد 
اين مورد خاص،  ايمنی زيستی و در  و  بيوتکنولوژی  حوزه 
اولين  کننده  توليد  که  فرد  پرسابقه  ترين  و  باتجربه  ترين 
مناسب  جايگاه  در  است،  کشور  در  تراريخته  محصول 
مشورتی،  شورای  يک  تشکيل  با  ملی  مرجع  گرفت.  قرار 
وزارت  جمله  از  مختلف  دستگاه  های  نمايندگان  حضور  با 
وزارت  کشاورزی،  وزارت جهاد  فناوری،  و  تحقيقات  علوم، 
انجمن  های  نماينده  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
علمی، پس از سال  ها، زمينه مشارکت همه دست  اندرکاران 
که  آورد  فراهم  را  ايمنی  زيستی  و  بيوتکنولوژی  امر  در 
تاکنون با برگزاری 10 جلسه، دستاورد های چشمگيری در 
سازمان  نماينده  حضور  است.  داشته  ايمنی  زيستی  زمينه 
اولين  برای  جلسه  هشت  به  قريب  از  پس  زيست  محيط 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت  بار در اين شورا، دعوت 
و  شورا  اخير  جلسات  در  وزارتخانه  اين  نماينده  حضور  و 
محيط  و  کشاورزی  کميسيون  های  نمايندگان  شرکت 
جلسات،  از  بسياری  در  اسالمی  شورای  مجلس  زيست 
در  ايمنی  زيستی  ملی  مرجع  مؤثر  نقش  دهنده  نشان  
تقويت همکاری و همدلی ملی همه نهاد های دست اندرکار 
کشور بوده است. اولين و مهمترين دستاورد مرجع، حضور 
موفق هيئت اعزامی در هفتمين اجالس متعاهدين پروتکل 

ايمنی  زيستی کارتاهنا در کره جنوبی بود که مجرب  ترين، 
در  اعزامی  هيئت  موجه ترين  و  عالی رتبه  ترين  کامل  ترين، 
طی اين سال  ها بوده است. اين هيئت، پس از هشت سال 
رکود و عدم حضور يا حضور ساکت، با ارائه گزارشی شفاف 
جوانب  کليه  و  هيئت  اعضای  همه  نظرات  دربرگيرنده  که 
بود، وضعيت ايران را در سطوح بين المللی به خوبی نشان 
داد. چنانچه در گزارش مشاهده می شود، هيئت اعزامی از 
ايران، در بسياری از موارد نقش مؤثر و کليدی ايفا کرد. به 
طوری که جمع قابل توجهی از هيئت  های اعزامی به مواضع 
از گره  های مذاکراتی  ايران توجه نشان داده و رفع برخی 
بر عهده ايران گذاشته شد. به طور مثال، در جلوگيری از 
تصويب راهنمای آناليز ارزيابی ريسک که برای کشور های 
در حال توسعه که مايل به استفاده از منافع بيوتکنولوژی 
محوری  نقش  است،  بازدارنده  ژنتيک هستند،  مهندسی  و 
ايفا کرد. در موارد متعدد ديگر نيز پيشنهادات ايران مورد 
حمايت وسيع کشور های شرکت  کننده قرار گرفت. به طور 
مثال، در مورد ظرفيت  سازي، نظر ايران که ظرفيت  سازي 
بايد  بلکه  بوده،  ايدئولوژيک  ابعاد  يا دارای  نبايد جانبدارانه 
چندين  سوی  از  بالفاصله  باشد،  پروتکل  به  وفادار  و  فني 
کشور از جمله اتحاديه اروپايی، هندوراس، مکزيک، برزيل، 
با  رابطه  در  همچنين،  شد.  حمايت  پاراگوئه  و  فيليپين 
آثار  از  ناشی  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  مبحث 
کشور ها  اکثر  نمايندگان  که  تراريخته  محصوالت  کاربرد 
)AHTEG( موقت  فني  کارشناسان  گروه  تمديد  خواستار 
بودند، پيشنهاد ايران برای تقويت ترکيب گروه با استفاده 
پذيرش  مورد  توسعه  حال  در  کشور هاي  کارشناسان  از 
بررسي  براي  مالي  منابع  تأمين  با  رابطه  در  گرفت.  قرار 
ارتباط مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد 
بين  المللي  توافق  نامه  هاي  ساير  با  تراريخته  محصوالت 
 26 ماده  در  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  به  مربوط 
پروتکل ايمني  زيستي کارتاهنا نيز ايران همراه با کشورهای 
هندوراس، هندوستان، فيليپين، پاراگوئه و برزيل مخالفت 
کرده و مايل نبودند کار جديدی در اين مورد آغاز و هر روز 
وجود  با  ولی  شود  افزوده  ايمنی  زيستی  پيچيدگی  های  بر 
اعضايی که از اين روند حمايت می کردند، نتيجه  ای حاصل 
نشد تا اين که يک گروه کاری با حضور 10 کشور من  جمله 
ايران، مأمور حل اختالف شده و در نهايت پيشنهاد ايران 
مبنی بر تشکيل گروهی برای مطالعه موضوع و ارائه گزارش 
آن به صورت سندی صرفاً برای اطالع، بر روی سايت اتاق 
تهاتر ايمنی  زيستی مورد موافقت نهايی اجالس قرار گرفت. 
چنين حضور و فعاليت  هايی در سطوح بين  المللی، نه تنها 
می تواند  بلکه  است،  ملی  و  داخلی  منافع  تأمين  کننده 
باشد  اعزامی  هيئت  های  آمادگی  و  اطالعات  نشان  دهنده 
برای  چشمگيری  اقتصادی  و  فرهنگی  دستاورد های  که 
کشور خواهد داشت. مسلم است که تنظيم ترکيب مناسبی 

بحث  مورد  مختلف  جوانب  به  که  دست  اندرکاران  همه  از 
احاطه داشته باشند، ايجاد هماهنگی و آمادگی در اعضای 
و  به سفر  مربوط  انجام هماهنگی  های  نهايت  در  و  هيئت 
تأمين امکانات و تدارکات، کاری است که بايد توسط يک 
مرجع آگاه و فارغ از جهت  گيری  های سياسی انجام شود. 

از ديگر اقدامات قابل تحسينی که در اين دوره توسط مرجع 
ملی و شورای مشورتی آن انجام شده، نظرخواهی از همه 
وزارتخانه  ها و سازمان های دست  اندرکار و انجمن  های علمی 
با  ناگويا- کواالالمپور  الحاقی  به پروتکل  در مورد پيوستن 
ذکر داليل بوده است. گفتنی است تاکنون 26 کشور به اين 
پروتکل الحاقی پيوسته  اند. در صورتی که 24 کشور ديگر 
تصويب  را  الحاقی  پروتکل  به  پيوستن  کشور(   50 )جمعا 
کنند، اين پروتکل اجرايی و تعهد  آور خواهد بود. پيوستن 
به معاهدات و کنوانسيون  های بين المللی، اقدامی نيست که 
وابسته به تصميم يک يا دو نفر باشد که بعضاً بدون سابقه 
و آگاهی، به نمايندگی از کشور در اجالسيه  ها حضور پيدا 
می کنند، بلکه بايستی همه سازمان  های مرتبط و متخصصين 
در يک کشور، با تعمق و بدون پيشداوری، اظهار نظر کنند. 
وزارت  مثل  وزارتخانه  ها،  از  تعدادی  در  ارتباط،  اين  در 
بهداشت، وزارت کشاورزی و وزارت علوم، به دليل ماهيت 
شده  سپرده  حقوقی  دفاتر  به  نظر  اظهار  پروتکل،  حقوقی 
است، کاری که تاکنون در خصوص پروتکل  های تخصصی 
تهاتر  اتاق  با  آشنايی  کارگاه  برگزاری  است.  نداشته  سابقه 
ايمنی  زيستی، به صورت تئوری و عملی در روز های پايانی 
ملی  مرجع  توسط  که  بود  اقداماتی  از  کالردشت  در  سال 
ايمنی  زيستی سازماندهی شد و عالوه بر اطالعات مفيدی 
که در اختيار گذاشته شد، نحوه برگزاری آن نيز موجب ايجاد 
همدلی و صميميت بين شرکت  کنندگان شد که همگی از 
ايمنی  زيستی  امر  با  نحوی  به  و  بوده  مرتبط  سازمان  های 
گزارشی جامع  ارائه  برای  اقدام  داشتند. همچنين  سروکار 
به  مربوط  فرم  های  تهيه  و  کارتاهنا  پروتکل  دبيرخانه  به 
سازمان  های  و  وزارتخانه  ها  توسط  تکميل  منظور  به  آن، 
و  جامع  نگر  ديد  نشان  دهنده  که  است  نکاتی  از  مرتبط، 
دوری از افراطی  گری و جهت  گيری مرجع ملی فعلی است. 
ايمني  زيستي  پروتکل   33 ماده  طبق  که  است  ذکر  قابل 
عضو  گزارش  دهي، کشور هاي  و  پايش  به  مربوط  کارتاهنا 
به  گزارش  ارائه  به  ملزم  کارتاهنا  ايمني  زيستي  پروتکل 
که  می رسد  نظر  به  پايان،  در  هستند.  پروتکل  دبيرخانه 
انتصاب مرجع ملی ايمنی  زيستی و رويکرد و اقدامات آن، 
نقطه عطفی در تاريخ مهندسی ژنتيک کشاورزی و محيط 
زيست کشور باشد و بتواند منجر به توسعه پايدار و ايمن 
زيست  فناوری در کشور و دستيابی به جايگاهی شايسته در 
ميان ساير کشور ها شود. هدفی که جز با حذف چالش  های 
انحرافی و تبديل  موجود ناشی از ديدگاه  های متعصبانه و 
دستاورد های پژوهشي به اقالم تجاری ميسر نخواهد شد. 

                اخبار

تهیه و تنظیم: لیال سرمدی

آغاز کشت انبوه محصوالت تراریخته در سال 
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در  بيوتکنولوژي  فناوري  با  مخالفت   و  رکود  سال  ها  از  پس 
گياهان  توليد  و  ژنتيک  مهندسي  روز ها  اين  کشاورزي، 
است. خبر هايي که  به خود گرفته  دوباره  اي  تراريخته جان 
گوش  به  جديد  اليق  مديران  انتصاب  و  دولت  تغيير  از  بعد 
و  ژنتيک  مهندسي  توسعه  شکوفايي  دوره  از  خبر  مي رسد، 
توليد محصوالت تراريخته در کشور عزيزمان را مي دهد. توليد 
برنج تراريخته و پنبه تراريخته از جمله اخباري است که اميد 
و شعف را در دل پژوهشگران و جامعه علمي کشور به  ويژه 
بيوتکنولوژيست  ها زنده کرده است. امروز روزي است که بايد 
حاصل پژوهش دانشمندان اين سرزمين به سفره مردم بيايد 
و  زندگي  دنيا  روز  فناوري  هاي  با  همگام  مردم کشورمان  تا 
از مزاياي آن بهره مند شوند. در ابتداي سال خبري مبني بر 
زير کشت رفتن هشت الين برنج تراريخته با رعايت مقررات 
اخباري  شد.  منتشر  کشور  شمال  مزارع  در  ايمني  زيستي 
مسرت  بخش ... و حاال خبر کشت انبوه محصوالت تراريخته 
در سال جاري اميد پژوهشگران را دو چندان کرده است. توليد 
ايران  بازيابي کشور سربلند  محصوالت تراريخته در کشور و 
به کشور هاي توليدکننده محصوالت تراريخته، افتخاري است 
بهزاد  اين رابطه دکتر  ايرانيان است. در  ايران و  که شايسته 
ضمن  کشاورزي  بيوتکنولوژي  پژوهشکده  رئيس  قره ياضي 
در کشور  تراريخته  توليد محصوالت  روند  از  ابراز خرسندي 
در گفت  و گو با خبرنگار مهر )مورخ 94/2/1، کد 2538709( 
اظهار داشت: »در دوره قبل بيش از 102 تن هسته اوليه بذور 
تراريخته اتالف شد و ايران جايگاه خودش را در اين حوزه از 
دست داد اما خوشبختانه پژوهشگران اين پژوهشکده با رعايت 



45 ايمنی  زيستی در همان سال  ها هم تالش  مقررات  و  قوانين 
کردند اين هسته  های اوليه بذور تراريخته را به بهترين نحو 
حفظ کنند و تا امروز برسانند.« وی با تاکيد براين که براساس 
قانون ايمنی  زيستی هرگاه کسی قصد داشته باشد بعد از انجام 
آزمايشات ميدانی، محصول خود را رهاسازی و تجاری سازی 
کند بايد از مراجع ذيصالح که در اين مورد خاص وزارت جهاد 
کشاورزی است مجوز دريافت کند، افزود: »برنج تراريخته در 
سال 83 رها سازی شده و با توجه به مجوزی که در آن سال 
داشته و توسط معاون اول رئيس جمهور اخذ شده نياز به اخذ 
ادامه داد: »خوشبختانه  مجوز دوباره ندارد.« دکتر قره ياضي 
با روی کار آمدن دولت تدبير و اميد و تاکيد رئيس جمهور 
جهاد  وزير  موکد  دستور  و  ژنتيک  مهندسی  از  استفاده  بر 
سال  شروع  در  محصوالت،  نوع  اين  کاشت  برای  کشاورزی 
برای صدور  آگهی  و  منصوب  ايمنی  زيستی  ملی  مرجع   93
مجوز محصوالت تراريخته صادر شد.« وی سال 93 را نقطه 
عطفی در تاريخ مهندسی ژنتيک کشاورزی و محيط زيست 
کشور عنوان کرد چرا که محصوالت توليد داخل گام به گام به 
مرحله توليد تجاری  سازی نزديک می شوند. رئيس پژوهشکده 
بيوتکنولوژی کشاورزی به اخذ مجوز براي پنبه تراريخته اشاره 
کرد و گفت: »امسال اخذ مجوز برای پنبه تراريخته هم در 

دستور کار قرار دارد.« 
بيوتکنولوژی  پژوهشکده  که  اين  بيان  با  قره ياضي  دکتر 
کشاورزی و مجريان طرح برنج تراريخته تصميم گرفتند که با 
وجود اين که مجوز قانونی رها سازی را در سال 83 دريافت 
کرده بود برای احراز اطمينان بيشتر دستگاه  های نظارتی و 
مصرف  کننده، بار ديگر بر اساس مقررات جديد مجوز دريافت 
کنند، خاطرنشان کرد: »حتی مقررات جديد می گويد اولين 
کاشت غير محصور اين نوع محصوالت نياز به اخذ مجوز دارد 
که اين کار نيز در گذشته صورت گرفته است. بنابراين حتی 
با  اما  نيست  مجوز  اخذ  به  نيازی  نيز،  جديد  مقررات  طبق 
از  است  مايل  داوطلبانه  به صورت  تراريخته  برنج  وجود  اين 
کشور های  در سطح  را  ميدان  دوباره  و  کند  عبور  آزمون  ها 
منطقه و جهان از نظر توليد اين محصول ارزشمند در اختيار 

گيرد.

کد   ،94/2/6 )مورخ  ايران  دانشجويان  خبرگزاري  گزارش  به 
برنج  گونه  نخستين  توليد  طرح  مجری   ،)94020603395
تراريخته مقاوم به کرم ساقه  خوار که با مخالفت سازمان حفاظت 
محيط زيست دولت اصالحات و پس از آن با مخالفت دولت  های 
نهم و دهم بيش از يک دهه از کشت آن در کشور جلوگيری شده 
است در خصوص وضعيت کشت برنج تراريخته در دنيا گفت: 
»برنج تراريخته اولين بار در ايران توليد شد و پس از آن فقط 
بزرگ کشت  مزرعه  اي  آزمايش  های  در سطح  در کشور چين 
شده و هنوز کشور ديگری نتوانسته برنج تراريخته را کشت کند. 
البته شايد عمده دليل عدم توليد برنج تراريخته در کشور های 
ديگر بی  رغبتی شرکت  های بزرگ به توليد اين محصول باشد 
که بر خالف محصوالتی مثل ذرت تراريخته که از ارقام هيبريد 
از شرکت خريداری  را  آن  بذر  بايد  و کشاورزان هر سال  بوده 
کنند، بذر برنج تراريخته پس از يک بار کشت در اختيار کشاورز 
خواهد بود و می تواند برای تامين بذر مورد نياز سال بعد از کشت 
سال قبل استفاده کند؛ بنابراين توليد برنج تراريخته برای بخش 
خصوصی مقرون به صرفه نيست و وظيفه دولت  هاست که نسبت 
به توسعه اين قبيل محصوالت اقدام کنند.« رئيس پژوهشکده 
کشت  روزافزون  گسترش  به  اشاره  با  کشاورزی  بيوتکنولوژی 
محصوالت تراريخته در مناطق مختلف دنيا عنوان کرد: »در حال 
حاضر ارقام مختلف محصوالت تراريخته از ذرت و کلزا و سويا 
و يونجه تا بادمجان و خربزه درختی در کشور های مختلف از 
آنها  اروپايی در راس  ژاپن و شش کشور  کانادا،  آمريکا،  جمله 
اسپانيا با 118 هزار هکتار زمين زير کشت توليد می شوند و مجوز 
مصرف اين محصوالت در کل اتحاديه اروپا صادر شده است. وی 
توليدی در پژوهشکده  تراريخته  پنبه  در خصوص ويژگی  های 
بيوتکنولوژی کشاورزی افزود: »اين پنبه ضمن اين که کشاورزان 
را از سم  پاشی مزارع بی  نياز می کند، عملکرد کشت را نيز ارتقا 

می دهد.« 

مجوز کشت برنج، پنبه و سیب  زمیني 
تراریخته در کشور 

سال  ماه  ارديبهشت   6 تاريخ  در  سيما  و  صدا  خبرگزاری 

از  بيوتکنولوژي  پژوهشکده  رئيس  با  مصاحبه  اي  در  جاري 
توليد پنبه تراريخته آورده است: مجوز کشت پنبه تراريخته 
صادر  زودی  به  می شود،  توليد  سم  پاشی  به  نياز  بدون  که 
نوع  اين  بذر  که  اين  به  اشاره  با  قره ياضی  بهزاد  می شود. 
پنبه به چهار نوع آفت مقاوم است، عنوان کرد: »توليد اين 
پنبه از ميانگين توليد فعلی در مزارع باالتر است و در طول 
قره ياضي  دکتر  ندارد.«  نيازی  سم  پاشی  به  نيز  رشد  دوره 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  تراريخته  سيب  زميني  توليد  از 
بيوتکنولوژی  نيز در پژوهشکده  تراريخته سيب  زمينی  »بذر 
آزمايشات گلخانه  ای است که پس  و در مرحله  توليد شده 
سيب  زمينی  کشت  و  توليد  مجوز  دوره  اين  گذراندن  از 
ايمنی  زيستی  ملی  شورای  و  قانونی  مراجع  از  نيز  تراريخته 
تراريخته در چهار الين  بذر سيب  زمينی  صادر خواهد شد. 
است.«  شده  کشت  مرزعه  در  بار  اولين  برای  آزمايشگاهی 
رئيس پژوهشکده بيوتکنولوژی درباره روند پژوهش و توليد 
وقفه  از  پس  گذشته  »سال  افزود:  کشور  در  تراريخته  برنج 
طوالنی هشت ساله در علم مهندسی ژنتيک پژوهش و توليد 
انجام شد و متخصصان پژوهشکده  تراريخته  برنج  برای بذر 
تراريخته  برنج  پيشرفته  موفق شدند 20 الين  بيوتکنولوژی 
ايمنی  زيستی  مقررات  رعايت  با  آزمايشگاهی  شرايط  در  را 
زير کشت ببرند.« وي ادامه داد: »بذر پنبه تراريخته مقاوم 
گلستان  استان  و  ورامين  ميناب،  در شهر های  نيز  آفات  به 
بهداشت،  وزارت  رويکرد  درباره  وی  است.«  شده  کشت 
درمان و آموزش پزشکی درباره سالمت محصوالت تراريخته 
توضيح داد: »برای دريافت مجوز از وزارت بهداشت مشکلی 
نداريم و تاکنون سه وزير و معاون وزير در دوره  های مختلف 
رويکرد  و  کردند  اظهار نظر  محصوالت  اين  سالمت  درباره 
پژوهشکده  رئيس  است.«  علمی  رويکردی  بهداشت  وزارت 
برای  ايمنی  زيستی  قانون  نکات  رعايت  درباره  بيوتکنولوژی 
افزود:  تراريخته  برنج  جمله  از  تراريخته  محصوالت  توليد 
»قانون ايمنی  زيستی مربوط به موجودات زنده تغيير شکل 
يافته است و برنج سفيد پس از برداشت و در زمان مصرف، 
ديگر موجود زنده به حساب نمی آيد اما با اين حال برای برنج 
تراريخته مجوز توليد را از شورای ملی ايمنی  زيستی دريافت 
بهداشت،  وزارت  قره ياضی گفت: »هم  اکنون  خواهيم کرد.« 
درمان و آموزش پزشکي برای واردات محصوالت تراريخته مثل 
ذرت، کنجاله سويا، سويا و روغن کلزا مجوز می دهد که تمام 
اين محصوالت به نوعی وارد زنجيره غذايی مردم می شود.« 
وی افزود: »محصوالت تراريخته 20 سال است که در سبد 
با  بيوتکنولوژی  پژوهشکده  رئيس  دارد.«  قرار  مردم  غذايی 
گوجه  فرنگی،  بادمجان،  بذر  گذشته  سال  که  اين  به  اشاره 
سيب  زمينی و خربزه تراريخته در بنگالدش بين کشاورزان 
توزيع شد درباره اين که چرا برنج تراريخته در ديگر کشور ها 
توليد نمی شود؟ توضيح داد که توليد بذر برنج تراريخته برای 
چون  نيست  صرفه  به  مقرون  کشاورزی  بزرگ  شرکت  های 
کشاورز به راحتی می تواند از سال دوم به بعد بذر مورد نياز 

خود را بدون خريد از شرکت توليد کننده تأمين کند بنابراين 
برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد. همچنين مصرف 
برنج در سبد غذايی در کشور های اروپايی و آمريکايی سهم 
زيادی ندارد. بنابراين کاشت و توليد برنج تراريخته در برنامه 
اين کشور ها نيست.« دکتر قره ياضي درباره ديدگاه سازمان 
حفاظت محيط زيست برای توليد محصوالت تراريخته اظهار 
داشت: »در سال  های گذشته سازمان حفاظت محيط زيست 
با توليد و کشت اين محصوالت مخالف بود اما اکنون اختالف 
قانون  اعمال دقيق و سختگيرانه  بر  تأکيد  و  رفته  نظر کنار 
ايمنی  زيستی است. در کشور همه تابع قانون هستند و بايد 
بر اساس قانون ايمنی  زيستی که مورد تأييد مجامع داخلی 
و بين  المللی است عمل شود.« وی تصريح کرد: »در يکی دو 
سال اخير فيلم مشکوکی نمايش داده شد که در آن موش  ها 
طور  به  فيلم  اين  اما  مردند  تراريخته  ذرت  مصرف  علت  به 
کامل پخش نشده بود، در اين فيلم ذرتی که به موش  ها داده 
مرگ  علت  و  بود  کشاورزی  مانده سموم  باقی  حاوی  بودند 
موش  ها نيز مصرف اين سموم بوده است.« وي افزود: »قضيه 
نيست.«  علمی  بحث  تراريخته  محصوالت  توليد  با  مخالفت 
دکتر قره ياضی در ادامه گفت: »وجود سموم باقی مانده در 
سموم  و  شيميايی  کود های  بی رويه  مصرف  و  محصوالت 
با مصرف  است چرا هيچ کس  بسيار خطرناک  تر  مسئله  ای 
اين مواد مشکلی ندارد اما توليد محصوالت تراريخته را اين 
قدر بزرگ می کنند.« وی گفت: »هيچ دليل و مدرک علمی 
در جهان وجود ندارد که نشان دهد مصرف گياهان تراريخته 

برای سالمت انسان خطر دارد.«

لغو آیین نامه اجرایي قانون ملي ایمني  زیستي

جهانگيری،  اسحاق  رياست  به  ايمنی  زيستی  ملی  شورای 
ماه 94  فروردين  اول رييس جمهوری عصر روز 29  معاون 
تشکيل جلسه داد. به گزارش ايسنا )کد 94012911703(، 
در اين جلسه که هفتمين جلسه شورای ملی ايمنی  زيستی 
آيين نامه  بود،  يازدهم  دولت  در  شورا  اين  جلسه  دومين  و 
با لغو  اجرايی بند ب ماده 7 قانون ايمنی  زيستی تصويب و 
موافقت  ايمنی  زيستی  ملی  قانون  پيشين  اجرايی  آيين  نامه 
از  استفاده  بر  سخنانی  طی  جهانگيری  جلسه  اين  در  شد. 
به  ويژه مهندسی ژنتيک و محصوالت آن  فناوری  های نوين 
در کشور تاکيد کرد. گفتني است که آيين  نامه اجرايي قانون 
تراريخته  توليد محصوالت  از موانع  ايمني  زيستي يکي  ملي 
تدبير مسئولين  با  به حساب مي آمد. خوشبختانه  در کشور 
دولت تدبير و اميد قفل اين مانع هم باز شد و با لغو آيين  نامه 
اجرايي قانون ملي ايمني  زيستي و تصويب آيين  نامه اجرايی 
بند ب ماده 7 قانون ايمنی  زيستی راه به روي توليد محصوالت 

تراريخته باز شده است.
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طي نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهور و رئيس شوراي 
ابراز خرسندي، آورده است: همان  ملي ايمني زيستي ضمن 
طور که استحضار داريد، بخش مهمي از اقتصاد کشور بر عهده 
کشاورزان است که چنان  چه فعاليت  هايشان با فناوري  هاي 
نوين همراه باشد، موجبات رشد و شکوفايي اقتصادي آنان را 
فراهم خواهد کرد. همراهي و هم  سويي دولت تدبير و اميد 
نيز  و  کشور  کشاورزي  جامعه  با  جنابعالي  شخص  باالخص 
توجه ويژه به فناوري  هاي نوين مانند بيوتکنولوژي، مهندسي 
ژنتيک و استفاده از محصوالت تراريخته نشان  دهنده جايگاه 
باالي فناوري  هاي نوين در راستاي حل مشکالت کشاورزي 
ادامه  ابراز تشکر و قدرداني در  کشور است. کالنتري ضمن 
کشاورزان  جامعه  سوي  از  وسيله  بدين  است:  آورده  نامه 
توسعه  به  و عالقمندان  پژوهشگران حوزه کشاورزي  کشور، 
آن  زحمات  از  پايدار  توسعه  و  زيست  محيط  به  ويژه  علمي 
و  ايمني  زيستي  قانون  اجرايي  آيين  نامه  لغو  جهت  جناب 
در  ايمني  زيستي  قانون   7 ماده  ب  بند  آيين  نامه  تصويب 
هفتمين جلسه شوراي ملي ايمني  زيستي تشکر و قدرداني 
اين  تدبير جنابعالي در  و  قانون  گرايي  بديهي است  مي کنم. 
امور، رشد و شکوفايي اقتصادي، تامين امنيت غذايي و امکان 
از  طريق حمايت  از  را  تراريخته  محصوالت  مصرف  و  توليد 
کشاورزان و بخش خصوصي فراهم مي کند که اين امر يقينا 
در بهبود سطح زندگي و رفاه جامعه کشاورزي کشور موثر 
خواهد بود.« لغو آيين  نامه اجرايي قانون ملي ايمني  زيستي 
يکی از اقدامات مهم دولت تدبير و اميد است که به دستور 
نظر  اتفاق  و  جمهور  رئيس  اول  معاون  جهانگيری  اسحاق 
برخی از جوامع علمی مانند وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، وزير جهاد کشاورزی و نمايندگان مجلس رخ داد. 
لغو آيين نامه اجرايي بازدارنده قانون ملي ايمني  زيستي نشان 
از توجه ويژه دولت روحانی به مهندسی ژنتيک دارد که در 
آينده  اي نزديک با برداشتن يک به يک موانع و مخالفت  ها 
توليد  و  ژنتيک  بيشتري در عرصه مهندسي  شاهد تحوالت 

محصوالت تراريخته در کشور خواهيم بود. 

وجود دست  های پنهان در موضوع تولید 
محصوالت تراریخته 

»با وجود آن که اثرات مخرب سموم و کود های شيميايی بر 
است، در موضوع محصوالت  تأييد رسيده  به  انسان  سالمت 
پنهان  دست  های  دنبال  به   بايد  هستند،  سالم  که  تراريخته 
گشت.« به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ايران )مورخ 
94/2/6، کد 940206-05( دکتر سيروس زينلي رئيس انجمن 
بيوتکنولوژي ايران درباره اثرات برنج تراريخته بر سالمت انسان 
گفت: »ژنی که به  عنوان عامل تراريخته بودن داخل سلول  های 

گياهی انجام وظيفه می کند، در واقع پروتئينی توليد می کند 
که همچون آنتی  بيوتکی در بدن انسان عمل کرده و می  تواند 
با آفت کرم ساقه  خوار مبارزه کند.« عضو هيئت  علمی انستيتو 
برای  بدن  در  آنتی  بيوتيک  که  آنجا  »از  افزود:  ايران  پاستور 
مواقع بيماری ضروری است، بنابراين نمی تواند ساير ارگان  ها 
را تحت تأثير قرار دهد و خطری را متوجه انسان کند.« وی 
پروتئين  دارای  خاطرنشان کرد: »تمامی محصوالت مصرفی 
هستند و پروتئين اضافه شدن به برنج نيز می تواند در بدن 
به  تبديل  و  باشد  داشته  مفيدی  اثرات  حتی  و  شده  تجزيه 
اسيد های آمينه شود.« رئيس انجمن بيوتکنولوژي ايران ادامه 
داد: »در مقايسه با برنج تراريخته با برنجی که آلوده به سم 
است، بررسی  هايی انجام شده و نشان داده شده که به  نظر 
برخی پزشکان، سموم ممکن است در پيدايش سرطان نقش 
100 درصدی داشته باشد اما مصرف نکردن سموم، به  طور 
قطع اثرات مفيد تری خواهد داشت.« وی تصريح کرد: »اگر 
تغييری در ژن  ها اتفاق بيفتد، به فرض خطرناک بودن پروتئين 
برنج تراريخته نمی تواند به نسل  های بعدی منتقل شود، چون 
سموم  »باقيمانده  افزود:  زينلي  است.«  اکتسابی  تغيير  اين 
شيميايی که وارد چرخه غذايی می شود، احتمال سرطان  زايی 
چنين  به  تراريخته  محصوالت  درباره  اما  است  داده  قوت  را 
نتيجه  ای نرسيده ايم.« وي تأکيد کرد: »در کشورهای اروپايی، 
گوجه  فرنگی که مصرف تازه  خوری دارد و ديرتر کپک می  زند 
و به قول معروف تراريخته است دارای برچسب تراريخته است. 
ايران نيز می توانيم برای محصوالت اين  چنينی بر چسب  در 
نصب کنيم اما بايد در کنار اين امر جامعه از شايعه  پراکنی 
با  ايران  پاستور  انستيتو  هيئت  علمی  عضو  باشد.«  مصون 
 Bt اشاره به عدم گزارش در رابطه با اثرات مضر براي باکتري
از باکتری Bt در کشور  اظهار داشت: »صدها سال است که 
استفاده می شود و پروتئينی که در برنج تراريخته وجود دارد، 
حاوی چنين باکتری بوده که هيچ  گونه اثرات مضری از آن 
درخواست  »مدارکی  کرد:  تصريح  وی  است.«  نشده  گزارش 
را  تراريخته  برنج  بودن  خطرناک  احتمال  بتوانيم  که  شده 
امری  چنين  هنوز  شده  انجام   آزمايش  های  و  کنيم  بررسی 
را تأييد نکرده است.« زينلی در ادامه افزود: »در بررسی  های 
آزمايشگاهی  به موش  های  آزمايشگاهی، ذرت خورانده شده 
اما  گرفت  قرار  بررسی  تحت  بودن،  سرطان  زا  احتمال  برای 
نتايج آن علمی نيست و احساس می شود که دست  کاری  هايی 
نتايج به  وجود آمده است. به  گونه  ای که موش  های ماده  در 
اما موش  هايی  ماندند  بودند، سالم  که ذرت معمولی خورده 
و  گرفتند  سرطان  بودند،  شده  تغذيه  تراريخته  ذرت  با  که 
اين نشان می دهد که دست  های پنهانی در اين قضيه وجود 
دارد!« وی خاطرنشان کرد: »به  طور قطع، اثری که سموم و 
کود های شيميايی بر سالمت انسان می گذارد، بسيار بيشتر 
از محصوالت تراريخته بوده که بايد بيشتر بررسی شود. زيرا 
اگر تراريخته خطرناک است، در وهله نخست کشور های دنيا 
بايد توليد و صادرات آن را متوقف کنند؛ پس ايران اگر مخالف 

چنين محصوالتی است، بايد از واردات گسترده سويا، ذرت و 
آنها تراريخته است، جلوگيری کنند.«  روغن کلزا که بيشتر 
زينلی تصريح کرد: »گزارش  های رسيده نشان می دهد که از 

10 محصول وارداتی، پنج محصول تراريخته است.«

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما مورخ 6 ارديبهشت ماه سال 
تاکيد بر سالمت محصوالت تراريخته  با  جاري، دکتر زينلي 
عنوان کرد: »تأثير برنج تراريخته در سالمت موجودات زنده 
روی جوجه  های يک روزه که به لحاظ حجم توده گوشتی به 
آزمايش  نزديک  تر است در دوره  های 42 و 48 روزه  انسان 
شده که بر اساس نتايج اين آزمايش  ها تفاوت معنا داری بين 
که  جوجه  هايی  و  شدند  تغذيه  برنج  اين  با  که  جوجه  هايی 
با برنج معمولی تغذيه شدند وجود ندارد.« وی افزود: »تمام 
آزمايش  های علمی 26 گانه در مؤسسه تحقيقات علوم دامی 
انستيتو  علمی  هيئت  عضو  است.«  شده  انجام  دام  تغذيه  و 
بوم  زيست  روی  تراريخته  برنج  تأثير  درباره  ايران  پاستور 
موجودات و حشرات عنوان کرد: »آزمايش  های متعددی در 
اين زمينه انجام و مشاهده شد که در مزرعه برنج تراريخته 
انواع حشرات به ويژه حشرات مفيد در سالمت کاملند اما در 
مزرعه  ای که برنج معمولی کشت شده و برای مقابله با آفات 
سم  پاشی شده است حشرات از بين رفته  اند.« زينلی ادامه داد: 
برای  اين ژن  به محصول گياهی،  »تراريخته يعنی ورود ژن 
مبارزه با آفت تعريف شده است و هيچ مشکلی برای محصول 
نهايی ايجاد نمی کند. اين ژن پروتئينی توليد می کند که در 
معده انسان خرد و تجزيه می شود و در نهايت به اسيد های 
پاستور  انستيتو  علمی  هيئت  عضو  می شود.«  تبديل  آمينه 
ايران افزود: »مصرف پروتئين موجود در اين ژن خطری ندارد 
مانده  باقی  اما سموم  بعدی منتقل نمی شود  به نسل  های  و 
به  ابتال  احتمال  غذايی  چرخه  به  ورود  از  پس  محصول  در 
سرطان را افزايش می دهد.«زينلی ضمن اشاره به سالمت برنج 
تراريخته تصريح کرد: »پروتئين موجود در بذر برنج تراريخته 
که در ساقه اين برنج قرار دارد و با آفت کرم  ساقه خوار مبارزه 
می کند پروتئينی است که حتی می تواند در خوراک و غذای 

نوزادان قرار گيرد و مصرف شود.«

برخورد قضایي با متخلفان و مخالفان قانون 
ملي ایمني  زیستي 

از  بيش  روز ها  اين  که  ايران  ايمني  زيستي  انجمن  رئيس 
هميشه در تالش است تا حقانيت قانون مصوب ايمني  زيستي 
ايران را اثبات کند، در اين باره گفت: »کشور ما دارای قوانين 
است و هيچ مرجعی نمی تواند از آن عبور کند و اظهار نظر 
تمامی  تأييد  مورد  ايمنی  زيستی  قانون  باشد.  داشته  مخالف 
مراجع است و هر کسی ابهامی در اين بخش دارد، می تواند 
به قانون مراجعه کند. اگر کسی بخواهد مخالف قانون عمل 
کند، به  طور قطع برخورد قضايی با وی صورت خواهد گرفت، 
باعث  تنها  اعمال  شده  سختگيری  های  که  بدانيم  بايد  اما 
به گزارش  يابد.«  افزايش  می شود که دقت نظر پژوهشگران 
-940206 کد   ،94/2/6 )مورخ  ايران  کشاورزي  خبرگزاري 

محيط  حفاظت  سازمان  رويکرد  درباره  قره ياضي  دکتر   )04
»قانون  داشت:  اظهار  تراريخته  محصوالت  کشت  به  زيست 
ملي ايمنی  زيستی مورد تأييد تمامی مراجع است و هر کسی 
ابهامی در اين بخش دارد، می تواند به قانون مراجعه کند.« وي 
يادآور شد: »هر چقدر قانون  ها سختگيرانه  تر باشد، ما به عنوان 
می کنيم.«  استقبال  آن  از  کشور  سالمت  توليد کنندگان 
قره ياضی درباره پافشاری  های سازمان حفاظت محيط زيست 
در موضوع محصوالت تراريخته گفت: »سازمان حفاظت محيط 
زيست بايد از قانون تبعيت کند، زيرا چاره  ای جز اين وجود 
ندارد.« گفتني است قانون ملي ايمني  زيستي ايران با اين که 
در مرداد ماه سال 1388 به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيد، اما همواره مخالفان ايمني  زيستي و توليد محصوالت 
تراريخته در صدد قانون  شکني و عدم اجراي آن بودند. تخلف 
آشکاري که همواره از سوي انجمن  هاي علمي کشور به ويژه 

انجمن ايمني  زيستي ايران مورد اعتراض بوده است. 

کساد شدن بازار سم  فروشان یكي از عوامل 
مخالفت با تولید محصوالت تراریخته 

کشور  برنج  تحقيقات  مؤسسه  معاونت  هيئت  علمی  عضو 
)مورخ  ايران  کشاورزی  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت  و گو  در 
افزايش  »امروزه  کرد:  عنوان   )03-940126 کد   ،94/1/26
جمله  از  متعددی  چالش  های  با  گياهی  محصوالت  توليد 
به  که  است  روبه رو  گياهی  بيماری  های  و  آفات  با  مبارزه 
در  و  يافته  افزايش  توليد  هزينه  های  واسطه مصرف سموم، 
افزايش  زراعی،  محصوالت  کيفيت  کاهش  باعث  مواردی 
محصوالت  در  سموم  باقی  ماندن  و  زيست  محيطی  خطرات 
در  زيستي  فناوري  از  استفاده  به  ستاری  مجيد  می شود.« 
ژن  توانسته  اند  »پژوهشگران  گفت:  و  کرد  اشاره  کشاورزي 



89 مقاومت را با استفاده از فناوری زيستی و مهندسی ژنتيک به  
طور مصنوعی از گونه  های مقاوم وارد گياهان حساس مورد 
نظر کنند.« عضو هيئت  علمی معاونت مؤسسه تحقيقات برنج 
کشور با اشاره به افزايش سطح زير کشت گياهان تراريخته و 
افزايش تعداد کشاورزان تراريخته کار در سراسر دنيا، تصريح 
در  تراريخته  صورت  به   که  محصوالتی  »عمده  ترين  کرد: 
جهان کشت می شوند، عبارتند از سويا، ذرت، پنبه و کلزا که 
اين محصوالت عمدتاً به علف  کش  ها، حشرات و آفات مقاوم 
گزارشی  هيچ  خوشبختانه  که  کرد  تأکيد  ستاری  هستند.« 
و  نشده  منتشر  تراريخته  محصوالت  آلرژي زايي  زمينه  در 
آن  از  حاکی  تراريخته  محصوالت  کشت  زير  سطح  افزايش 
است که اين محصوالت هيچ  گونه خطری برای انسان و ساير 
موجودات ندارند.« وی با اشاره به کار های صورت گرفته در 
محصوالتی  روی  ايران  کشاورزی  بيوتکنولوژی  پژوهشکده 
به  آنها  مقاومت  افزايش  برای  برنج  و  کلزا  پنبه،  همچون 
علف  کش  ها و آفات، اظهار داشت: »در برنج دو آفت بسيار 
مضر در زارعت اين محصول کرم ساقه  خوار و کرم برگ  خوار 
جهت  توجهی  قابل  سم  ميزان  ساله  همه   که  هستند  برنج 
مقدار  متأسفانه  که  می شود  مصرف  آفت  دو  اين  با  مبارزه 
زيادی از سموم مورد استفاده در خاک و آب شاليزار ها و در 
زيست  محيطی  صدمات  باعث  که  می ماند  باقی  برنج  داخل 
زيادی شده و برنج سالمی توليد نمی شود. از طرفی کاربرد 
سموم باعث می شود هزينه  های توليد نيز افزايش يابد.« وي 
به سونامی سرطان  های گوارشی با افزايش مصرف سموم در 
مازندران اشاره کرد و گفت: »امروزه آلودگی  های باقيمانده از 
مصرف سموم در برنج در استان مازندران باعث شده سونامی 
سرطان  های گوارشی در اين استان پديد آيد.« ستاری ضمن 
اشاره به ساختار برنج تراريخته مقاوم به کرم ساقه  خوار، افزود: 
از  تغذيه  با  آفات  تراريخته کشت می شود،  برنج  »زمانی که 
قسمت  های سبز گياه از بين می روند.« ستاري افزود: »توليد 
کشاورزی  جهاد  وزارت  به  مرتبط  تنها  تراريخته  محصوالت 
نيست و سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نيز در آن دخيل هستند.« ستاری با اشاره 
بهزاد  دکتر  توسط  تراريخته  ايرانی  برنج  نخستين  توليد  به 
با  ايران  بيوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشکده  رئيس  قره ياضی 
نام طارم مواليی، از توليد ارقام ندا، نعمت و خزر خبر داد. 
ستاری در پايان با اشاره به اين که در دنيا گزارشی مبنی بر 
مضر بودن محصوالت تراريخته برای انسان وجود ندارد، کساد 
شدن بازار سم  فروشان را از داليل برخی مخالفان عنوان کرد.

صدور مجوز تولید گیاهان تراریخته 

پس از ابالغ وزير جهاد کشاورزی، فرآيند صدور مجوز توليد 
گياهان تراريخته در کشور عملی می شود. 19 ارديبهشت ماه 

در  کشاورزی  ترويج  و  آموزش  تحقيقات،  سازمان  مقام  قائم  
با  )کد 01-940219(  ايانا  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت  و گو 
بيان اين که توليد گياهان تراريخته استفاده از نوآوری و دانش 
ابزاری  ژنتيک  روز محسوب می شود، عنوان کرد: »مهندسی 
است در خدمت کشاورزی که در بسياری از کشور های توسعه 
 يافته و در حال توسعه در حال حاضر از اين دانش برای توليد 
گياهان تراريخته استفاده می شود.« عبدالرضا باقری با اشاره به 
توسعه سطح زير کشت گياهان تراريخته در دنيا افزود: »سطح 
زير کشت اين گياهان در جهان به  شدت در حال افزايش است 
و اين فناوری مثل ساير فناوری  های ديگر عالوه بر جنبه  های 
مثبت در صورت عدم استفاده درست از آن می تواند با مضراتی 
مثل  فناوری  اين  از  استفاده  در  بنابراين  و  باشد  همراه  نيز 
اين موارد را مد نظر قرار  بايد  از هر دانش جديدی  استفاده 
داد.« وی خاطرنشان کرد: »در اسناد باال دستی کشور از جمله 
سند ملی زيست فناوری بر استفاده از اين فناوری برای افزايش 
توليدات کشاورزی تأکيد شده است و وزارت جهاد کشاورزی با 
توجه به مسئوليت  های حاکميتی خود بايد زمينه  های استفاده 
سالم از اين فناوری را با رعايت دقيق جنبه  های ايمنی  زيستی 
آن فراهم کند.« باقری با اعالم اين که وزارت جهاد کشاورزی 
متولی توليد در بخش است، ادامه داد: »بايد با در نظر گرفتن 
پايدار  توليد  برای  نو  تکنولوژی  های  از  ايمنی  زيستی  دغدغه 
استفاده کرد.« وی در پاسخ به حساسيت  های احتمالی ساير 
تصريح  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  جمله  از  دستگاه  ها 
کرد: »حساسيت  های سازمان حفاظت محيط زيست در حفظ 
توجه  با  اکوسيستم  های طبيعی  پايداری  و حفظ  و حراست 
به مسئوليت  های قانونی خود که حفاظت از اکوسيستم  های 
طبيعی کشور است بجا بوده و اقدام وزارت جهاد کشاورزی نيز 
هيچ  گونه مغايرتی با آن ندارد. چرا که يکی از مأموريت  های 
وزارت جهاد کشاورزی نيز کمک به بهره  برداری صحيح و توليد 
پايدار با حفظ و حراست از منابع اصلی و پايه کشور شامل آب، 
خاک و ذخاير گياهی، دام و آبزيان است و بنابراين، هرگونه 
از رعايت جنبه  های  اين زمينه متضمن اطمينان  اقدامی در 
ايمنی  زيستی آن خواهد بود و از هر اقدامی که پايداری توليد 
سازمان  قائم  مقام  کرد.«  خواهد  ممانعت  اندازد،  خطر  به  را 
کشاورزی  جهاد  وزارت  ديدگاه  های  »شايد  شد:  يادآور  تات 
و سازمان تات با سازمان محيط زيست متفاوت باشد اما در 
باقری تأکيد کرد:  با هم توافق دارند.«  چارچوب  های اصولی 
»به هيچ عنوان به  دنبال به خطر انداختن امنيت محيط زيست 
نيستيم و رعايت اين موارد در دستورالعمل  تهيه  شده برای 
صدور مجوز توليد گياهان تراريخته کاماًل لحاظ شده است.« 
چه  در  دستور العمل  اين  که  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وی 
مرحله  ای است، اظهار داشت: »دستور العمل  مربوطه با حضور 
نمايندگان مؤسسه  های پژوهشي و سازمان  های دست  اندرکار 
تهيه شده و در صورت تأييد آن توسط مقام عالی وزارت جهاد 
کشاورزی و ابالغ آن، اجرايی خواهد شد.« باقری خاطرنشان 
صدور  بررسی  برای  کميته  ای  دستور العمل  اين  »در  کرد: 

مجوز ها در نظر گرفته شده است و در اين کميته نمايندگانی 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت 
محيط زيست حضور خواهند داشت و بنابراين نمايندگان اين 
قرار خواهند  فرآيند هرگونه تصميم  گيری  نيز در  دستگاه  ها 

گرفت.«

بررسی مدل C در کتاب مرجع ایمنی  زیستی 
سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد 

کتاب مرجع ايمنی  زيستی سازمان خواربار و کشاورزي وابسته 
به سازمان ملل متحد با ارائه پنج مدل به  منظور پاسخگويی به 
ابهامات کاربرد بيوتکنولوژی در کشاورزی با رويکرد مالحظات 
توليد محصوالت تراريخته با همکاری سياست  گذاران و اعضای 
کميته  های ملی ايمنی  زيستی توسط اين سازمان منتشر شد. 
کتاب مرجع ايمنی  زيستی به  عنوان يک کتاب مرجع؛ منبعی 
در زمينه ايمنی  زيستی محسوب می شود که حاصل تجربيات 
مربوط  پروژه  های  و  آزمايشات  در  متخصصان  و  کارشناسان 
به توسعه ايمنی  زيستی در دنيا است. اين کتاب با ارائه پنج 
مدل در پاسخ به مالحظات ابراز شده در رابطه با محصوالت 
پاسخگويی  به  منظور  آموزشی  ابزار  به  عنوان يک  و  تراريخته 
به نياز های مخاطبان خيلی خاص طراحی شده است. در هر 
شماره خبرنامه انجمن ايمنی  زيستی ايران اطالعات بيشتري 
درباره هر مدل از کتاب مرجع ايمنی  زيستی سازمان خواربار 
و کشاورزي ملل متحد، آورده خواهد شد. در شماره  هاي قبل 
خبرنامه، درباره مدل A و B توضيح داده شد و در اين شماره 

به مدل C پرداخته مي شود.

در مدل C که سومين مدل از پنج مدل درج  شده در کتاب 
مرجع ايمنی  زيستی سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد 
است، توضيحات اساسی درباره مفاهيم پايه  اي و طبقه  بندي 
مفاهيم  تراريخته،  محصوالت  بيولوژيک  ريسک  هاي 
و  ريسک  مديريت  ريسک،  آناليز  و  ارزيابي  راجب  پايه  اي 
جنبه  هاي  و  زيست  محيطي  ريسک  هاي  ارزيابي  روش  هاي 
زيست  محيطي محصوالت مهندسي ژنتيک در 79 صفحه با 
پنج بخش و دو پيوست آورده شده است. در يک نگاه کلی، 
از مالحظات و ريسک  هاي  پايه  اي  و اطالعات  درج مفاهيم 
در  فناوري  زيستي  ريسک  ژنتيک،  مهندسي  محصوالت 
محصوالت  تاثير  و  مزايا  تکامل،  ژنتيک،  منابع  حفاظت 
توجه  کتاب  از  بخش  اين  در  زيست  محيط  بر  تراريخته 
هر  تفکيک  به  ادامه،  در  می کند.  جلب  خود  به  را  خواننده 
اول  است. بخش  آورده شده  اطالعاتی  اين مدل،  از  قسمت 
مدل C، به تعريف، مفاهيم ريسک  هاي بيولوژيک محصوالت 
عوامل  طبقه  بندي  بيولوژيک،  عوامل  ژنتيک،  مهندسي 
تراريخته  محصوالت  بيولوژيک  ريسک  هاي  و  بيولوژيک 
پرداخته است. در بخش دوم به مبحث فرآيند آناليز ريسک 
جنبه  هاي  ريسک،  نحليل  و  تجزيه  پايه  اي  مفاهيم  درج  با 
اساسي آناليز ريسک، روش  شناسي ارزيابي ريسک و مديريت 
است.  پرداخته شده  ريسک  ارزيابي  کليدي  مراحل  ريسک، 
و  مفاهيم  با  رابطه  در  کتاب  از  فصل  اين  در  همچنين 
بحث  هاي آناليز ريسک محصوالت مهندسي ژنتيک مطالب 
مفيدي آورده شده است. بخش سوم اين مدل؛ فرآيند آناليز 
ريسک،  ارزيابي  جنبه  هاي  از  تراريخته  محصوالت  ريسک 
اطالعات  و  مقررات  بررسي  ريسک،  ارزيابي  کليدي  مراحل 
الزم براي ارزيابي ريسک محصوالت مهندسي ژنتيک را مورد 
بررسی قرار داده است. بخش چهارم مدل C، فرآيند ارزيابي 



1011 ريسک محصوالت تراريخته را از نظر مديريت ريسک بررسي 
کرده است. بررسي مراحل کليدي در مديريت ريسک، مديريت 
ريسک و مالحظات اجتماعي و اقتصادي محصوالت تراريخته 
مدل،  اين  پنجم  بخش  در  است.  فصل  اين  مباحث  ديگر  از 
فرآيند آناليز ريسک از جنبه  هاي بررسي زمان بروز ريسک و 
اعمال قوانين ريسک در آناليز ريسک محصوالت تراريخته مورد 
بررسي قرار گرفته است. مدل C اين کتاب داراي دو پيوست 
است. در پيوست يک اين مدل از کتاب، مديريت ريسک در 
شيميايي،  ريسک  هاي  نظير  ريسک  ها  ساير  و  آزمايشگاه  ها 
آورده  فيزيولوژيک  ريسک  هاي  همچنين  طبيعي،  و  فيزيکي 
براي  روش  ها  و  قوانين  به  مدل،  اين  دو  پيوست  است.  شده 
مفاهيم،  است.  پرداخته  زيست  محيطي  ريسک   ارزيابي 
بالقوه  اثرات  با  رابطه  در  مفاهيم  روش  شناسي،  کلي،  قوانين 
محصوالت  ظهور  همچنين  رها سازي،  براي  زيست  محيطي 
 C تراريخته در بازار از مباحثي است که در پيوست دو مدل
کتاب درج شده است. در بخش آخر اين مدل، واژه  هاي مربوط 
به محصوالت تراريخته به اختصار توضيح داده شده است. قابل 
توجه است که برای دسترسی راحت  تر به اين کتاب مرجع، فائو 
تمهيداتی اتخاذ کرده است. به طوری که می توان با مراجعه 
  http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htmبه نشاني

تمام پنج مدل کتاب را دريافت کرد.

برنج تراریخته در سفره ایراني  ها در سال 
جاري 

تهیه و تنظیم: محمد مهدي حاتمي

خواب  از  روز ها  اين  ايران  کشاورزي  بيوتکنولوژي  پژوهشکده 
زمستاني خويش برخاسته است. خواب زمستاني  که دو دوره 
دولت مهرورزي، به اجبار بر آن تحميل کرده بود. قرار است تا 
پايان امسال برنج و پنبه تراريخته توليد داخل نيز به بازار بيايد 
و تجاري  سازي و توليد انبوه اين محصوالت در دستور کار قرار 
گيرد. رئيس پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي معتقد است که 
قبل،  دولت  سنگ  اندازي  سال  هشت  اثر  بر  شده  ايجاد  وقفه 
ايران را که در آن روز نخستين توليد  کننده برنج تراريخته در 
جهان بود، به جايگاه دوم پرتاب کرده است. به گفته قره ياضي، 
سياست  هاي »فناوري  هراسانه« مديران دولت  هاي نهم و دهم، 
توسط کميته تحقيق و تفحص مجلس هم محکوم شده بود و 
اين کميته آن را به قوه قضاييه ارجاع داده است. گفتني است 
 6 مورخ  »تعادل«  اقتصادي  روزنامه  در  خبر  اين  مشروح  که 

ارديبهشت ماه 94 آورده شده است.

چین جاي ایران را گرفت

پژوهشکده بيوتکنولوژي ايران که در سال 79 تاسيس شد، متولي 
اصلي گسترش پژوهش و تجاري  سازي اين محصوالت در ايران 

بيوتکنولوژي  پژوهشکده  بنيانگذار  قره ياضي،  بهزاد  بوده است. 
کشاورزي ايران و رئيس آن از بدو تاسيس تا مهرماه سال 1384 
که مجددا در بهمن  ماه 92 به سمت از دست داده خود برگشت، 
تراريخته  برنج  توليد  در  را  پژوهش  ها  نخستين  »ايران  گفت: 
در جهان انجام داد و مي توانم بگويم نخستين توليد  کننده آن 
در جهان هم بود اما به  خاطر سياست  هاي »فناوري هراسانه« 
دولت در هشت سال گذشته، فعاليت  هاي ما متوقف شد و چين 
جاي ما را در توليد برنج تراريخته گرفت.« به گفته قره ياضي، 
تعدادي  نيز  اسالمي  مجلس شوراي  تفحص  و  تحقيق  کميته 
از مديران اجرايي دولت سابق را در زمينه عدم اجراي »قانون 
ايمني  زيستي« يا به تعبير قره ياضي »سنگ  اندازي پيش پاي 
پژوهشکده بيوتکنولوژي« محکوم کرده و از آنها به قوه قضاييه 
شکايت کرده است. شکايتي که البته هنوز سرانجام آن معلوم 

نيست.

آیین نامه  اي در میان آیین نامه  هاي فله  اي

کنار  علمي  مجامع  از  ايران  سال  داد: »هشت  ادامه  قره ياضي 
گذاشته شده بود. بزرگترين ضربه به پژوهش و توليد محصوالت 
دولت  انتهاي  در  که  بود  بخشنامه  اي  هم  کشور  در  تراريخته 
دهم، در ميان هزاران آيين  نامه فله  اي ديگر در هيئت دولت به 
تصويب رسيد. با وجود مخالفت همه انجمن  هاي علمي و حتي 
اول  معاون  توسط  مصوبه  اين  مجلس،  نمايندگان  از  بسياري 
رئيس جمهور وقت ابالغ شد. عنوان اين آيين  نامه، »آيين  نامه 
اجرايي قانون ملي ايمني  زيستي« بود و خوشبختانه در ابتداي 
دولت يازدهم، آقاي جهانگيري اين مصوبه را لغو کرد.« به گفته 
قره ياضي هم  اکنون با لغو محدوديت  هاي ايجاد شده در گذشته، 
تجاري  سازي  زمينه  که  است  شده  ابالغ  جديدي  آيين  نامه 
محصوالت تراريخته را فراهم کرده است. صحبت  هاي قره ياضي 
نشان مي دهد که به  زودي بازار ايران شاهد محصوالت تراريخته 
توليد داخل خواهد بود. ظاهرا اين محصوالت، همين االن هم 
در بازار ايران حضور دارند، آن هم حضوري تمام  عيار. محمد 
علي ملبوبي، رئيس سابق انجمن بيوتکنولوژي نيز در اين رابطه 
به آماري اشاره کرد که البته معتقد بود تنها تخميني  اند؛ »40 
درصد کل واردات محصوالت غذايي ما در ايران را محصوالت 
تراريخته تشکيل مي دهند. انواع روغن  هاي گياهي مثل روغن 
کلزا، سويا و کنجاله، همگي تراريخته  اند. سويا و کنجاله، عالوه 
دام  انسان مصرف مي شوند، غذاي  توسط  آن که مستقيما  بر 
هم هستند.« قره ياضي هم در اين مورد گفت: »وزارت بهداشت 
تقريبا براي همه درخواست  هاي واردات محصوالت تراريخته به 
از اين نظر وجود  کشور مجوز صادر کرده است و محدوديتي 
بيوتکنولوژي  پژوهشکده  برنامه  قره ياضي  گفته  به  ندارد.« 
کشاورزي براي سال94 اين است که مجوز  هاي الزم را مجددا و 
به گفته وي »کامال داوطلبانه« اخذ کند و اين طبق زمان  بندي  
که قره ياضي ارايه مي دهد به اين معني است که »ايراني  ها در 
تراريخته را در  ايراني و هم پنبه  تراريخته  برنج  سال 95 هم 

مغازه  ها خواهند خريد.

مخالفت رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دیگر 
مهم نیست

کشور  در  تراريخته  محصوالت  توليد  يک  شماره  مخالف 
محيط  زيست  حفاظت  سازمان  رئيس  مي رسد  نظر  به  
اين  توليد  با  محيط  زيست  روساي  مخالفت  گويا  و  باشد 
مرتبط  آنها هم  با جهت  گيري سياسي  محصوالت،  چندان 
نباشد. فاطمه واعظ جوادي، رئيس سازمان حفاظت محيط  
زمان  در همان  احمدي  نژاد،  اول محمود  دولت  در  زيست 
مي کند  مصرف  را  تراريخته  برنج  دانه  »انسان  بود:  گفته 
مي تواند  که  برنج  اين  ساقه  سر  بر  نمي دانيم  هنوز  اما 
بر  آن  تاثير  و  مي آيد  چه  ببرد  بين  از  را  ساقه  خوار  کرم 
بود.«  خواهد  چه  موجودات  ساير  و  ميکروارگانيسم  ها 
معصومه ابتکار، رئيس فعلي سازمان حفاظت محيط  زيست 
بر  محصوالت  اين  توليد  که  است  تاثيري  مخالفان  از  هم 
ذکر  را  موضوع  اين  پيش  تر  و  مي گذارد  زيست  محيط  
حفاظت  سازمان  رئيس  براي  قره ياضي  است.«  کرده 
محيط  زيست و مخالف  خواني  هاي آن هم پاسخي داشت. 
محيط  حفاظت  سازمان  کردن  توجيه  به  نيازي  ديگر  »ما 
 زيست نداريم چرا که »قانون ايمني  زيستي« تصويب شده 
که  شده  تشکيل  هم  ايمني  زيستي  ملي  شوراي  و  است 
اتفاقا دبيرخانه  اش تحت  نظر خود سازمان حفاظت محيط  
اختالف  نظر  صرفا  که  زماني  تا  اختالف  نظر  است.  زيست 
اختالف  نظر  اساس  بر  را  کشور  ولي  ندارد  ايرادي  است، 
نمي توان اداره کرد. بحث نظري در مورد خوب يا بد بودن 
آن  قانون  تصويب  از  قبل  بايد  تراريخته  محصوالت  توليد 
رئيس  مشاور  به  هم  طعنه  اي  قره ياضي  مي شد.«  انجام 
پيرمرد  »آن  گفت:  و  زد  محيط  زيست  حفاظت  سازمان 
به رئيس سازمان حفاظت محيط  زيست  پرنده  شناسي که 
در  که  مسايلي  به  نبايد  من  به  نظر  هم  مي دهد  مشاوره 

موردشان اطالع ندارد، ورود کند.« 
ايران  پاستور  انستيتو  علمي  هيئت  عضو  زينلي،  سيروس 
از  رابطه  اين  در  نيز  ايران  بيوتکنولوژي  انجمن  رئيس  و 
پخش برنامه  اي از صدا و سيما خبر داد که در آن به توليد 
عجيب  »اين  بود؛  شده  تاخته  کشور  در  محصوالت  اين 
به  راجع  حساسيت  که  اين  جاي  به  کشور  در  که  است 
باشد،  داشته  وجود  برنج  کشتزار هاي  گسترده  سم  پاشي 
راجع به محصوالت تراريخته حساسيت وجود دارد. بقاياي 
انسان  براي  هست  کود ها  در  که  شيميايي  مواد  و  سموم 
با  که  است  محصوالتي  مصرف  از  خطرناک  تر  به  مراتب 
دستکاري ژنتيکي توليد شده اند.« سيرکردن شکم جمعيت 
تقريبا 80 ميليوني ايران به کمک محصوالت کشاورزي کم 
بازده، آن هم در شرايط کم  آبي، روز به  روز مشکل  تر از روز 
قبل مي شود. توليد اقالم تراريخته کشاورزي که گاهي آب 
براي  باشد  راه  حلي  مي تواند  مي کنند،  مصرف  هم  کمتري 

افزايش ضريب امنيت غذايي کشور.

             خبر علمي

فناوری جدید لیبریا برای تولید انرژی پاک

تهیه و تنظیم: میترا قائمي

در آينده  اي نزديک سوخت جديدي وارد بازار خواهد شد که 
مسئله آلودگي خودرو ها را تا حد زيادي رفع مي کند. آلودگي 
حاصل سوخت خودرو  ها، عمده  ترين منبع آلودگی است اما 
دانشمندان تالش می کنند که از اين منبع بتوانند انرژی پاک 
توليد کنند. به گزارش بهار نيوز )کد خبر 53625( در آينده 
سوخت خودرو ها می توانند منبعی از انرژی پاک باشند؛ اين 
کار به کمک يک فناوری به نام ليبرا انجام می شود. به اين 
از الستيک  ترتيب که حرکت خودرو ها روي فرش ويژه  ای 
که از آن انرژی می گيرد، انجام مي شود. اين فرش می تواند 
به  است  انرژی جنبشی  از  را که شکلی  حرکت يک خودرو 
انرژی الکتريکی تبديل کند. اين سيستم از يک نوع الستيک 
نرم شبيه الستيک تاير ساخته شده است که به شکل مسطح 
اين  مدير  پيريزی  آندريا  نصب مي شود.  آسفالت جاده  روی 
يک  می کنيم  پيشنهاد  ما  »آنچه  گفت:  رابطه  اين  در  طرح 
سيستم هوشمند و نوآورانه بازيابی و جذب انرژی از خودرو 
انرژی  از  استفاده  با  و  کاسته شدن سرعت  هنگام  که  است 
سيستم  می آيد.  دست  به  می شود  آزاد  ترمز ها  توسط  که 
ليبرا برای مکان  هايی در نظر گرفته شده که سرعت خودرو 
محدود و کند می شود و به جای انتشار گاز کربنيک از انرژی 
پاک  انرژي  اين  درباره  وي  می کند.«  استفاده  خود  ذخيره 
مولدی  به  و  فرش مسطح جمع  آوری  اين  از  »انرژی  افزود: 
و  الکتريکی  انرژی  به  را  جنبشی  انرژی  که  می شود  منتقل 
متناوب  جريان  از  را  آن  تبديل  سيستم  يک  توسط  سپس 
طراحان  ارزيابی  به  بنا  می کند.«  تبديل  پيوسته  جريان  به 
فناوری ليبرا، نصب اين سيستم در يک منطقه دارای ترافيک 
سنگين مانند پارکينگ مراکز خريد يا ايستگاه اخذ عوارض 
در بزرگراه می تواند در يک سال 100 هزار کيلو وات ساعت 
توسط  شده  توليد  انرژی  معادل  که  کند  توليد  الکتريسيته 



1213 19 تن نفت است. درواقع، طرح پيريزی در تمام ميدان  ها، 
پياده رو ها، چهارراه  ها، محل  های پرداخت عوارض، خروجی 
است  استفاده  قابل  خريد  مراکز  پارکينگ  در  يا  بزرگراه  ها 
دارد؛  وجود  طرح  اين  تجاري  شدن  در  که  مهمي  نکته  اما 
لزوم آزمايش جدي روي آن است. به طوري که اين سيستم 
برای  بايد  و  دارد  ارتباط مستقيم  مردم  امنيت  و  با سالمت 
کاميون  هاي  و  هزاران خودروی شخصی  وزن  روزانه  تحمل 

سنگين، مقاومت کافی داشته باشد.

گزارش خالصه  اي از وضعیت جهانی 
محصوالت تراریخته در انتهای سال 2014

 ISAAA نویسنده: کالیو جیمز، بنیانگذار و رئیس
مترجم: زهرا حاجت پور، بهزاد قره یاضی

تقدیم به برنده جایزه صلح نوبل، زنده یاد نورمن 
 ISAAA بورالگ، از حامیان و بنیانگذاران

به مناسبت صدمین سال تولد او 25 مارس 2014

موفق  تجاری  سازی  سال  نوزدهمین   ،2014 سال   .1
محصوالت تراریخته بود. 

کشت   1996 درسال  اولين  بار  برای  تراريخته  محصوالت 
زير  با موفقيت  اراضی  از  هکتار  ميليارد   1,8 وتاکنون  شدند 
بی  سابقه ای  رکورد  که  رفته  اند  تراريخته  محصوالت  کشت 
است. اين سطح تقريباً 80 درصد بيش از کل زمين  های قابل 
کشت کشور چين يا اياالت متحده آمريکا است. محصوالت 
شدند.  کشت  جهان  کشور   28 در   2014 درسال  تراريخته 
تاکنون   1996 ازسال  محصوالت  نوع  اين  کشت  زير  سطح 
بيش از صد برابر شده و از 1,7 مليون هکتار در سال 1996 
به 181,5 مليون هکتار در سال 2014 رسيده است. افزايش 
سطح زير کشت محصوالت تراريخته در سال 2014 نسبت به 
سال قبل، 6,3 مليون هکتار بود. در حالی که در سال 2013، 
نسبت به سال 2012 اين رقم 5 مليون هکتار افزايش داشت 
که معادل 3 تا 4 درصد رشد ساالنه است. افزايش صد برابری 
به  محصوالت،  اين  که  می دهد  نشان  تراريخته  محصوالت 
پذيرفته  فناوری  سريعترين  داشته  اند،  که  مزايايی  دليل 
شده در ادوار اخير بوده  اند. تعداد کشور  هايی که محصوالت 
از  و  برابر شده است  از چهار  بيش  توليد کرده  اند  تراريخته 
6 کشور در سال 1996 به 28 کشور در سال 2014، يکی 

بيشتر از سال 2013 رسيده است.

کشت  تراریخته  محصوالت  که  کشاورزانی  تعداد   .2
می کنند. 

آن  ها  که90درصد  کشاورز،  مليون   18 ،2014 سال  در 

خرده کشاورزان فقير بودند، 181 مليون هکتار را در 28 کشور 
زير کشت محصوالت تراريخته بردند. کشاورزان دراجتناب از 
شرايط ريسک تبحر دارند وبهره وری را از طريق کشت بيشتر 
درزمين  های خود )محدود کردن کشت محصوالت زراعی به 
همان 1,5 ميليارد هکتار زمين   های مزروعی و درنتيجه حفظ 
بهبود می بخشند. در سال 2014،  وتنوع زيستی(  جنگل  ها 
7,1 مليون کشاورز خرده پا در چين و 7,7 ميليون کشاورز 
ديگر در هند بيش از 15 مليون هکتار را به انتخاب خود و 
به دليل مزايای قابل توجه آن، به زير کشت پنبه تراريخته 
کشاورز  هزار   415 نيز،  فيليپين  در  سال  همين  در  بردند. 

خرده پا از مزايای ذرت تراريخته استفاده کردند.

3. بادمجان تراریخته، برای اولین بار و به دلیل حمایت 
دولت، در بنگالدش تجاری  سازی شد. 

مليون   150 جمعيت  با  فقير  و  کوچک  کشوری  بنگالدش، 
نفری، مجوز کشت بادمجان تراريخته را در 30 اکتبر 2013 
صادر کرد و کمتر از 100 روز بعد از صدور مجوز، در روز 22 
ژانويه 2014 خرده کشاورزان، بادمجان تراريخته را کاشتند. 
از  ويژه  به  و  دولت  قوی  حمايت  بدون  بزرگ  موفقيت  اين 
اين  به دست نمی آمد.  ماتيا چادوری،  طرف وزير کشاورزی 
کوچک  و  فقير  کشور  های  برای  مناسبی  سرمشق  تجربه 
مزرعه  ای  آزمايشات  انجام  حال  در  بنگالدش  اکنون  است. 
برروی سيب  زمينی تراريخته و پيگيری وضعيت پنبه و برنج 

تراريخته است.

4. برخی از محصوالت تراریخته جدید به  تازگی مجوز 
اصلی  غذایی  مواد  شامل  که  کرده  اند  دریافت  کشت 
مانند سیب  زمینی در آمریكا و بادمجان در بنگالدش 

است. 
در سال 2014، اياالت متحده آمريکا مجوز کشت دو محصول 
تجاری  نام  با  تراريخته  را صادر کرد: سيب  زمينی  تراريخته 
سيب زمينی Innate که يک محصول غذايی اصلی و حاوی 
بالقوه  ماده  ترکيب يک  اين  است.  اکريل  آميد  مقادير کمتر 
مقاومت  دليل  به  زمينی  سيب  اين  ضايعات  سرطانزاست. 
درمقابل بيماری باليت سيب  زمينی نيز کمتر است. محصول 
ديگر، يونجه KK179 با نام تجاری HarvXtar بود که عملکرد 
مهم  محصول  يک  )يونجه  است  بيشتر  آن  هضم  قابليت  و 
علوفه ای در سطح جهان است(. اندونزی مجوز کشت نوعی 
کشت  مجوز  برزيل  کرد.  صادر  را  خشکی  به  مقاوم  نيشکر 
و   Cultivance تجاری  نام  با  علف کش  به  متحمل  سويای 
نوعی لوبيای تراريخته مقاوم به ويروس را که در برزيل توليد 
شده است صادر کرد که در سال 2016 آماده کشت خواهند 
ذرت  کشت  مجوز   2014 اولين  باردرسال  برای  ويتنام  بود. 
صادر  را  آفات(  به  مقاوم  و  علف  کش  به  )متحمل  تراريخته 
کرد. عالوه بر محصوالت غذايی تراريخته موجودی که فايده 
مستقيم برای مصرف  کنندگان دارند )ذرت سفيد در آفريقای 

جنوبی، چغندر قند و ذرت شيرين در اياالت متحده و کانادا، 
و پاپايا وکدو در اياالت متحده آمريکا( محصوالت تراريخته 
انسان می رسند  نيز که به طور مستقيم به مصرف  جديدی 
شامل بادمجان در بنگالدش وسيب  زمينی در اياالت متحده 
آمريکا هستند. سيب  زمينی چهارمين ماده غذايی اصلی در 
جهان است ومی تواند بر امنيت غذايی در کشور  هايی مانند 
چين )باسطح زير کشت 6 مليون هکتار برای سيب  زمينی(، 
هند )2 مليون هکتار( و اتحاديه اروپا )تقريباً 2 مليون هکتار(، 

مؤثرباشد.

5. پنج کشور برتر تولیدکننده محصوالت تراریخته.
آمريکا همچنان با 73,1 مليون هکتار سطح زير کشت )40 
درصد سطح زير کشت جهانی محصوالت تراريخته( با بيش 
ذرت  شامل  اساسی  محصوالت  برای  پذيرش  درصد   90 از 
)93 درصد پذيرش(، سويا )94 درصد( وپنبه )96 درصد(، 
حائز رتبه برتر بود. برزيل برای پنجمين سال متوالی افزايش 
ساالنه سطح زير کشت را داشت و با 1,9 مليون هکتار سطح 
مليون   3 با  آمريکا،  از  بعد  تراريخته  محصوالت  کشت  زير 
قرار  دوم  رتبه  در  محصوالت،  اين  کشت  زير  سطح  هکتار 
گرفت. قابل توجه اينکه، برزيل بعد از کشت سويای تراريخته 
دارای دو صفت همزمان تحمل به علف  کش و مقاوم به آفات 
را  هکتار  ميليون   5,2 پياپی  سال  دومين  برای  نيز  امسال 
مقام سومی  آرژانتين  داد.  اختصاص  محصول  اين  به کشت 
به  از 24,4 هکتار در سال 2013  ناچيز  با کاهش  را،  خود 
24,3 هکتار در سال 2014، حفظ کرد. هند با داشتن 11,6 
)11مليون  تراريخته  پنبه  کشت  زير  سطح  هکتار  ميليون 
را  چهارم  مقام  پذيرش  درصد  و95  سال 2013(  در  هکتار 
داشت. پنجمين کشور برتر کانادا بود که 19,6 مليون هکتار 
و  نود  برد.  تراريخته  کلزای  زير کشت  را  زمين  های خود  از 
تراريخته است. روی هم رفته در  کانادا  پنج درصد کلزا در 
برتر جهان در زمينه کشت گياهان  سال 2014 پنج کشور 
تراريخته، بيشتر از 10 مليون هکتار را به کشت اين گياهان 
اختصاص دادند که پايه  ای گسترده و مستحکم برای توسعه 

پايدار در آينده خواهد بود.

به  مقاوم  تراریخته  ذرت  اولین  کشت  زیر  سطح   .6
خشكی که در سال 2013 در ایاالت متحده کشت شد 

در سال 2014 به بیش از پنج برابر افزایش پیدا کرد. 
تجاری  نام  با  مقاوم  تراريخته  ذرت  کشت  زير  سطح 
DroughtGuard که برای اولين بار در سال 2013 در آمريکا 
کشت شده بود به بيش از5,5 برابر افزايش يافت و از 50000 
 2014 سال  در  هکتار   275000 به   2013 سال  در  هکتار 
رسيد. اين حقيقت بازتابی از پذيرش اين محصول در ميان 
کشاورزان بود. همين محصول با هدف کمک به توليد ذرت 
آفريقايی  منتخب  کشور های  برخی  در  خشکی  به  متحمل 
تا سال 2017، به يک تيم مشترک دولتی خصوصی به نام 

اهدا   )WEMA( آفريقا  برای  کم  آبی  به  متحمل  پروژه ذرت 
شد.

7. وضعیت محصوالت تراریخته در آفریقا. 
کشور  با  قاره  اين  در  تراريخته  محصوالت  کشت  توسعه 
خشکی،  دليل  به  بيشتر  اما،  يافت.  ادامه  جنوبی  آفريقای 
اندکی  با  کشور  اين  در  تراريخته  گياهان  کشت  زير  سطح 
پنبه  کشت  زير  سطح  رسيد.  هکتار  مليون   2,7 به  کاهش 
کشور  يافت.  افزايش  درصد  سودان50  کشور  در  تراريخته 
بورکينافاسو به دليل خشکی نتوانست مساحتی بيش از نيم 
هفت  ببرد.  تراريخته  محصوالت  زير کشت  را  هکتار  مليون 
اوگاندا(  و  نيجريه  ماالوی،  کنيا،  غنا،  )کامرون، مصر،  کشور 
و  شده  فراموش  محصوالت  روی  بر  مزرعه  ای  آزمايشات 
که  دادند  انجام  را  کم  بنيه  کشاورزان  توسط  کشت  مناسب 
برای تجاری  سازی است. نکته مهم  از تصويب  مرحله پيش 
WEMA قراراست  برنامه  ريزی پروژه  براساس  اين است که 
که اولين ذرت تراريخته مقاوم به خشکی و مقاوم به آفات، در 
سال 2017 در آفريقای جنوبی رها  سازی شود. فقدان مقررات 
نظارتی مناسب، دانش  بنيان و از نظر زمان و هزينه به  صرفه، 
همچنان محدوديت اصلی پذيرش محصوالت تراريخته است. 
برای استفاده از فوايد اين فناوری توسط کشور  های کوچک 
و فقير در حال توسعه، به مقررات نظارتی اطمينان بخش و 
جدی که در عين حال طاقت  فرسا و سخت نباشند نياز است.

عضو  کشور  های  در  تراریخته  محصوالت  وضعیت   .8
اتحادیه اروپا. 

پنج کشور عضو اتحاديه اروپا به کشت محصوالت تراريخته در 
سطح 143,016 هکتار ادامه دادند که نسبت به سال 2013 
سه درصد کاهش يافته بود. اسپانيا با کشت 131,538 هکتار 
ذرت تراريخته کشور پيشتاز بود که 3 درصد نسبت به سال 
به  را  درصد   31,6 پذيرش  رکورد  اما  داشت  کاهش   2013
خود اختصاص داد. به  طور خالصه، کشت گياهان تراريخته، 
کمی افزايش در سه کشور عضو اتحاديه اروپا و کمی کاهش 
در دو کشور ديگر داشت که دليل آن کاهش کشت ذرت و 

تشريفات اداری بود.

9. مزایای محصوالت تراریخته. 
نتايج يک تحليل متا که در سال 2014 در سطح جهان انجام 
شد ، مزايای چشمگير بسياری را در طی بيست سال گذشته 
است. همچنين در يک  برشمرده  تراريخته  برای محصوالت 
بررسی مشابه که طی 147 مطالعه در بيست سال گذشته 
محصوالت  فناوری  پذيرش  که  شد  داده  نشان  شد،  انجام 
تا  شيميايی  مصرف حشره  کش  های  کاهش  باعث  تراريخته 
37 درصد، افزايش عملکرد محصوالت زراعی تا 22 درصد و 
افزايش سود کشاورز  ها تا 68 درصد شده است. اين يافته  ها 
می کنند.  تأييد  را  قبلی  متای  تحليل  مطالعات  ثابت  نتايج 



1415 آخرين داده  ها، مربوط به سال  های 1996 تا 2013، نشان 
امنيت  به  زير  را ه  های  از  تراريخته  محصوالت  که  می دهد 
کمک  زيست  محيط  و  اقليم  تغيير  و  پايدار  توسعه  غذايی، 
کرده اند: افزايش توليدات زراعی به ارزش133 ميليارد دالر، 
تأمين محيط زيست بهتر با کاهش مصرف تقريباً 500 مليون 
کيلوگرم ماده مؤثر حشره کش  های شيميايی از سال 1996 
تا 2012 به نحوی که تنها در سال 2013 به  تنهايی باعث 
کاهش انتشار گاز  CO2 تا 28 ميليارد کيلوگرم شد که معادل 
خروج 12,4 مليون خودرو از جاده  ها به مدت يک سال بود، 
 132 کشت  در  صرفه  جويی  طريق  از  زيستی  تنوع  حفظ 
مليون هکتار زمين از 1996 تا 2013 و کمک به رفع فقر از 
طريق کمک به بيش از 16,5 مليون کشاورز خرده پا و بيش از 
65 مليون نفر از خانواده  های تحت پوشش اين کشاورزان که 
جزء فقير ترين مردم جهان محسوب می شوند. اگرچه امروزه 
استفاده از محصوالت تراريخته به عنوان يک ضرورت تلقی 
و  تناوب  جمله  از  خوب  زراعی  عمليات  انجام  اما  می شود، 
محصوالت  همچون  محصوالت،  اين  برای  مقاومت  مديريت 

غيرتراريخته ضروری است.

10. باتوجه به اینكه درصد باالیی )90 تا 100 درصد( از 
محصوالتی که نوع تراریخته آن در بازار تجاری وجود 
دارند تراریخته هستند، پیش  بینی می شود که آهنگ 
گسترش سطح زیر کشت این محصوالت در کشور  های 
زیرا  شود  کند  توسعه  حال  در  کشور  های  و  صنعتی 

فضایی برای گسترش آن  ها باقی نمانده است. 
بر  و تجاری سازی مشتمل  ارائه  راه  تراريخته در  محصوالت 
صورت  در  که  است  فراوانی  جديدی  تراريخته  محصوالت 
می تواند  آينده  سال   5 تا  کشت  و  رها سازی  مجوز  صدور 
در دسترس قرار گيرد. فهرستی از 70 محصول بالقوه برای 
توليد در گزارش تفصيلی  تر ارائه شده است که شامل تعداد 
زيادی از محصوالت جديد و ويژگی  های جديد، محصوالتی با 
روش  های مقابله با آفات و بيماری  ها  و مقاومت به علف کش  ها 
است. پروژه برنج طاليی با انجام آزمايشات مزرعه  ای در حال 
پيشرفت است. کشور  های بنگالدش، اندونزی و هند نيز در 
سيب  زمينی  های  روی  بر  مزرعه  ای  آزمايشات  انجام  حال 
آمريکا  متحده  اياالت  در  هستند.  باليت  بيماری  به  مقاوم 
 Innate سيب  زمينی  تجاری  توليد  برای   Simplot شرکت 
بيماری باليت مقاوم  تر است درخواست صدور مجوز  به  که 
شامل  آفريقا،  در  ويژه  به  کم  بازده،  محصوالت  کرده است. 
موز  های غنی شده و لوبيا چشم بلبلی مقاوم به حشرات به 
نظر اميدوار کننده هستند. همکاری دولت و بخش خصوصی 
موفق  نسبتاً  مجوز  دارای  محصوالت  تحويل  و  گسترش  در 
نوع همکاری  اين  قالب  بوده است. چهار مطالعه موردی در 
که تعداد زيادی از محصوالت و صفات مختلف را در سه قاره 
جنوبی نشان می دهند در گزارش تفصيلی مروری شرح داده 

شده  اند.

بيوتکنولوژی  از  واستفاده  به  دستيابی  بين  المللی  سرويس 
که  است  غير انتفاعی  سازمان  يک   )ISAAA( کشاورزی 
تأمين  وخصوصی  عمومی  بخش  های  اعتبارات  توسط 
سرويس  اين  سوی  از  شده  ارائه  آمار  تمام  می شود. 
ورود  درآن  تراريخته  صفت  چند  اينکه  از  فارغ  بين المللی 
داشته باشد، تنها يکبار شمارش و در آمار لحاظ می شوند. 
»وضعيت   49 مروری  خالصه  نسخه  در  تفصيلی  اطالعات 
 »2014 درسال  شده  تجاری  سازی  تراريخته  محصوالت 
اطالعات  برای  است.  دسترسی  قابل  جيمز  کاليو  نوشته 
با  يا  مراجعه   http://www.isaaa.org نشاني  به  لطفاً  بيشتر 
مرکز آسيايی اين سرويس به شماره تلفن 63495367216+ 

و ايميل info@isaaa.org تماس حاصل کنيد. 

دانایی ستیزی و فناوری هراسی
بپرسید و پاسخ بگیرید.

به  پاسخگويی  به  منظور  بگيريد«  پاسخ  و  »بپرسيد  بخش 
تراريخته  محصوالت  با  رابطه  در  ابهام  گونه  هر  و  سواالت 
سوال  های  می توانند  عالقمندان  است.  شده  گرفته  نظر  در 
دريافت  را  خود  پاسخ  و  ارسال  بخش  اين  برای  را  خود 
کنند. گفتنی است که گياهان تراريخته مهمترين دستاورد 
با وجود بهره مندی  مهندسی ژنتيک در کشاورزی است که 
تراريخته،  محصوالت  بکارگيری  و  توليد  در  دنيا  کشور   28
هنوز سواالت و ابهاماتی در رابطه با آنها وجود دارد. انتشار 
آخرين آمار از وضعيت توليد محصوالت تراريخته در دنيا در 
انتهای سال 2014 که با رشد بيش از 100 برابری سطح زير 
و  آنها روبرو است؛ مويد سالمت  توليد  اولين سال  از  کشت 
امنيت محصوالت تراريخته، اعتماد کشاورزان به کشت اين 
تراريخته  محصوالت  مصرف  از  مردم  رضايت  و  محصوالت 
بار  اولين  برای  ميالدی  سال 2013  در  که  حالی  در  است. 
به  اقدام  است،  فقير  و  بنگالدش که کشوری کوچک  کشور 
کشت بادمجان تراريخته مقاوم به آفات کرد، کشور ايران که 
روزی توليد  کننده اولين برنج تراريخته مقاوم به آفات بود، با 

روی کار آمدن  مديران فناوری  هراس در  دولت قبلی از قافله 
کشور های توليدکننده محصوالت تراريخته عقب افتاد و نام 
تراريخته  توليد کننده محصوالت  ليست کشور های  از  ايران 
دولت  در  که  است  اميدواری  جای  بسيار  البته  شد.  حذف 
تدبير و اميد، با انتخاب مديران با تجربه و دانايی  دوست راه 
اولين سال  از  باز شود.  ايران  اين محصوالت در  توليد  برای 
همواره  ميالدی،  در سال 1996  تراريخته  توليد محصوالت 
با آنها وجود داشته  ابراز شده  ای در رابطه  برخی مالحظات 
است. قابل توجه است که تا به امروز هيچ گونه گزارش علمی 
مبتنی بر اثرات منفی و سوء مصرف اين محصوالت در هيچ 
کجای دنيا ثبت نشده است. از کليه عالقمندان، دانشجويان، 
پژوهشگران، کشاورزان و مصرف  کنندگان دعوت می شود که 
سوال  های خود را در رابطه با مالحظات محصوالت تراريخته با 
ما در ميان بگذارند. شما عزيزان می توانيد با ارسال سوال  های 
يا   biosafetysocietyofiran@gmail.com نشاني  به  خود 
اساتيد  از  را  خود  پاسخ   leila .sarmadie@yahoo .com
در  تا  کنيد  دريافت  زمينه  اين  در  متخصص  کارشناسان  و 

شماره  های آتی خبرنامه پاسخ آن ها را بخوانيد.

آیا هنوز هم مخالفت با مهندسي ژنتیک و 
تولید محصوالت تراریخته در کشور رواست؟!

تهیه و تنظیم: لیال سرمدي

با وجود رويکرد مثبت و توجه دولت تدبير و اميد به حوزه 
پيام رئيس جمهور  ارسال  با  مهندسي ژنتيک در کشاورزي 
محترم به هشتمين همايش بيوتکنولوژی جمهوري اسالمي 
ژنتيک  مهندسی  از  استفاده  »امروز  که  اين  بر  مبني  ايران 
انتخابی  بلکه  الزام  يک  تنها  نه  تراريخته  محصوالت  و 
دلپذير است« و شکوفايي اميد و تالش مضاعف دانشمندان 
حاصل  رسيدن  به  ثمر  در  بيوتکنولوژي  پژوهشگران  و 
دسترنجشان به سفره مردم، با وجودي که امروز بعد از نوزده 
انتظار  دنيا،  در  تراريخته  گياهان  موفق  توليد  و  سال کشت 
مي رود تا مخالفت  ها و نا آگاهي  ها از سوي برخي سازمان  ها 
از جمله رئيس سازمان حفاظت محيط زيست برطرف شود 
فناوري  هراسي  هايي  و  اين حوزه  اما هنوز مخالفت  هايي در 
و  دارد  وجود  در کشور  تراريخته  توليد محصوالت  مورد  در 
در  منتشر مي شود.  اين دست  از  اخباري  گاهي  از چند  هر 
اين راستا، کارشناسان اين حوزه، حتي  المقدور به آنها پاسخ 
انتشار  شوند.  توجيه  آنها  تا  مي شود  سعي  و  داده  مناسب 
مقاله  ای با عنوان »سّمّيت دراز مدت علف  کش راندآپ و يک 
ذرت تراريخته  مقاوم به راندآپ« از سوی سرالينی و همکاران 
سپتامبر  در   Food and Chemical Toxicology مجله    در 
به  را  اين محصوالت  تبليغات عليه  از  2012 حجم عظيمی 
صورت  های گوناگون به دنبال داشت. وي در اين مقاله ادعا 

اين محصوالت،  از  يکی  که مصرف طوالنی مدت  بود  کرده 
حجم  به  توجه  با  می شود.  موش  ها  در  تومور  ايجاد  باعث 
کارشناسي  و  فاقد درجه صحت  مقاله  اين  نتايج  اعتراضات، 
علمي شناخته شد. سردبير مجله  در تاريخ 28 نوامبر 2013 
يعنی کمتر از دو سال پس از انتشار، رسماً مقاله  مذکور را 
رد کرد و آن را از درجه  اعتبار ساقط اعالم کرد )سايت الزوير 
2013(. اما در ايران فناوري  هراسان فيلمي را بر اساس همين 
مقاله رد شده، تهيه و توزيع کردند؛ فيلمي به نام »لحظه  ای 
و  مردم  نهاد  سازمان  يک  توسط  ايران  در  که  حقيقت«  از 
فارسی  به  تراريخته  محصوالت  با  غير مرتبط  و  غير دولتی 
خانواده  های  بين  در  وسيعی  نسبتاً  حجم  در  و  شد  دوبله 
در  اذهان عمومی  تشويش  ايجاد  باعث  و  منتشر شد  ايرانی 
رد  توضيحات  شد.  محصوالت  اين  مصرف  خصوص سالمت 
 ،92/10/15 )مورخ  ايسنا  خبرگزاري  در  فوق  فيلم  و  مقاله 
کد 92101507844( منتشر شده است. با اين وجود، اميد 
است مخالفت  هايي که به علت تبليغات منفي از جمله انتشار 
انتشار عکس و  و  نا درست  و  صد ها خبر و مقاله غير علمي 
عمومي  اذهان  تشويق  متاسفانه موجب  که  عوام  فريب  فيلم  
اساتيد  اين حوزه مي شود و حتي برخي  و هراس   افکني در 
را گاهي تحت تاثير خود قرار مي دهد، برطرف شده و همه 
با هم دست در دست هم، بکوشيم تا با رفع برخي موانع و 
فناوري  حاصل  تراريخته  مفيد  و  سالم  محصوالت  توليد  با 
مسلما  که  چرا  باشيم.  داشته  آباد  ايراني  ژنتيک،  مهندسي 
رسالت هر دو مجموعه  ي سازمان حفاظت محيط زيست و 
پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي کمک به توسعه پايدار و 
تامين سالمت و امنيت غذايي و محيط زيست مردم است و 
چه خوب است که اگر هنوز هم ابهام يا مخالفتي در اين راستا 
وجود دارد، مطرح شود و قطع به يقين به همه آنها با سند و 
مدرک علمي و کارشناسي پاسخ داده مي شود. در واقع، امروز 
بايد در رابطه با فوايد محصوالت تراريخته فرهنگ  سازی کرد 
و مزايای استفاده از اين محصوالت را ترويج و گسترش داد. 
تراريخته  محصوالت  مخالفان  اظهارات  برخي  به  ادامه  در 

پاسخ داده شده است.
 16 مورخ   191 شماره  امروز  فرصت  روزنامه  در  خبري  در 
فروردين ماه 94، مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
عنوان کرد: »مهندسی ژنتيک يعنی دست  کاری در دي. ان.اِ 
و ژن محصوالت، برای اين که مثاًل خرمای براق  تر و درشت 
يا پرتقال با پوست نازک  تر توليد شود. اين تغييرات ژنتيکی 
مصرف  کننده،  به  عنوان  انسان  خود  و  محيط  زيست  روی 
کرد:  اظهار  کهرم  اسماعيل  دارد.«!!!  مخربی  تاثير های 
»بسياری از کشور های پيشرفته و مترقی در صنعت و دانش 
مانند جامعه اقتصادی اروپا شامل 27 کشور، حتی اجازه وارد 
کردن يک دانه گندم که به شيوه تغيير ژنتيک توليد شده 
را نمی دهند چون هنوز تاثير اين گونه محصوالت و زيان  های 
آن به انسان آشکار نيست. با اين توصيف چگونه ما بايد اجازه 
انسان را  توليد چنين محصوالت مضر برای محيط  زيست و 



1617 GM  « اين خبر گفت:  ديگر  در بخش  صادر کنيم؟« وي 
می شوند،  توليد  ژنتيک  تغيير  راه  از  که  غذا هايی  يا  فود 
توليد،  از  ما همچنان  بلکه مضرند و  نيستند  نه  تنها مفيد 
واردات يا مصرف اين گونه محصوالت جلوگيری و مخالفت 

می کنيم.«!!!
بيوتکنولوژي  پژوهشکده  از  محسن  پور  مطهره  دکتر  خانم 
کشاورزي در جواب وي آورده است: »در پاسخ به اظهارات 
که  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  محترم  مشاور 
فرمودند مزاحمت  هاي ما علمي است چند نکته قابل ذکر 
جناب  که  است  خوشحالي  جاي  بسي  همه  از  اول  است. 
آقاي کهرم اظهار کردند که کشور هاي پيشرفته و مترقي 
در صنعت و دانش مانند جامعة اقتصادي اروپا، حتي اجازة 
وارد کردن يک دانة گندم که به شيوة تغيير ژنتيک توليد 
هنوز  »چون  دادند  ادامه  ايشان  خود  و  نمي دهند  را  شده 
تاثير اين گونه محصوالت و زيان  هاي آن به انسان آشکار 
نيست«. وقتي بر اساس اين اظهارات، کشور هاي پيشرفته 
و مترقي با امکانات گسترده تحقيقاتي که در اختيار دارند 
تاکنون نتوانسته  اند زيان آشکاري از مصرف اين محصوالت 
بر انسان بيابند، چگونه اين مشاور محترم صحبت از علمي 
بودن مزاحمت  ها به ميان مي آورد و از مخرب بودن تاثيرات 
فود«   GM« که  کرد  تصريح  ايشان  دهند؟!  مي  خبر  آنها 
مضر است و از توليد، واردات يا مصرف اين گونه محصوالت 
جلوگيري مي کنند، حتي اگر از اين مهم که سخن ايشان 
باز  با ديدي  اگر  قانون است1 چشم  پوشي کنيم،  برخالف 
بنگرند، وفور اين محصوالت را در بازار هاي ايران خواهند 
که  ذرت  هايي  به  خود  علمي  ديد  همان  با  کافيست  ديد. 
اين روز ها در فست  فود ها عرضة آنها فراوان شده يا روغن 
تا تغييرات  بنگرند  سويا و کلزا و ساير محصوالت وارداتي 
ژنتيکي واضح آنها را ببينند. به عنوان مثال فقط کافيست 
بدانند که ايران طی ماه  های اکتبر 2014 تا مارس 2015 
بر  است.  کرده  وارد  سويا  تن  ميليون   0/55 حدود  در 
از  کانادا  و  آرژانتين  کشور هاي  که  است  روشن  همگان 
تامين  کنندگان تقاضای سويای ايران هستند. با نگاهي به 
آمار کشت محصوالت تراريخته در اين کشور ها پي خواهيد 
برد سوياي وارداتي از اين کشور ها به ايران تراريخته است 
 Modifying Argentina: GM « در مقاله اي تحت عنوان(
soy and socio-environmental change« که در 2014 
 GM سوياي  درصد   10 که  است  آمده  رسيد،  چاپ  به 
تا  است2(.  شده  صادر  ايران  به   2010 سال  در  آرژانتين 
به  کشور  عقب  افتادگي  هاي  شاهد  و  بنشينيم  بايد  کي 

انتقال  و  نقل  رها سازی،  توليد،  به  مربوط  امور  کليه   .2 مادة  زيستي  ايمني  قانون   .1
داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات 
مکلف  دولت  و  است  مجاز  قانون  اين  مفاد  رعايت  با  ژنتيکی  تغييرشکل  يافته  زنده 
آورد.  فراهم  غيردولتی  بخش های  طريق  از  امور  اين  انجام  برای  را  الزم  تمهيدات   است 

2. Leguizamon, A. 2014. Modifying Argentina: GM soy and 
socio-environmental change. Geoforum. 53, 149–160.

خاطر تفکرات منفي و فرضي اين گونه افراد باشيم. از طرفي 
ديگر کاماًل واضح است که کشور هاي مرفه الگوي مخالفت 
ايشان قرار گرفته اند زيرا تعريف اين مشاور محترم سازمان 
پوست  با  پرتقال  »توليد  ژنتيک  مهندسي  از  محيط  زيست 
نازک  تر يا خرماي بّراق  تر است«!. چنين کشور هاي مرفهي 
با رشد بسيار کم يا منفِي جمعيت که نياز به توليد غذاي 
بيشتر ندارند چگونه الگوي مخالفت ايشان قرار گرفته  اند؟ 
اصوال خوب است اين پرنده شناس محترم آدرس بدهند که 
چه کسي و در کجاي دنيا با مهندسي ژنتيک به دنبال براق 
کردن خرماست؟ ايشان به اين نکته مهم توجه ندارند که 
تکنولوژي توليد تراريخته  ها عالوه بر اين که مي تواند سبب 
خود کفايي غذايي در کشور شود، کمبود غذا و گرسنگي را 
در کشور هايي که فقر در آنها بيداد مي کند، کاهش خواهد 
تراريخته  محصوالت  مضر  اثرات  نگران  که  ايشان  داد. 
هستند آيا بهتر نيست به پژوهشگران متعهدي که به قدري 
سال  ها  که  مي  دهند  اهميت  کشورشان  مردم  سالمت  به 
عمر خود را صرف توليد محصوالت سالم  تر، با کيفيت بهتر، 
داراي ارزش غذايي بيشتر با کاهش مصرف دفع آفات نباتي و 
علف  کش مي کنند و سال  هايي را نيز صرف آزمايشات دقيق 
ايمني  زيستي و سالمت محصول تراريختة توليد شده کرده 
تا بتوانند با اطمينان آن را رها سازي کنند، اعتماد کرده و 
باعث عقب  افتادگي بيشتر کشور نشود. آيا اين پژوهشگران 
بيشتر نگران سالمت انسان و محيط زيست هستند يا امثال 
ايران سرشار  بازار هاي  تا  جناب آقاي کهرم که نشسته  اند 
از واردات محصوالتي شود که ضمن اين که تغيير ژنتيکي 
يافته  اند، مدارک آزمايشات ايمني آنها نيز در دست نيست. 
آيا آمار نگران  کنندة بيماري  هايي که بر اثر مصرف سموم و 
آفت  کش  هاي شيميايي در کشاورزي منتشر مي شود براي 
ايشان نگران  کننده نيست و محصوالت تراريخته  اي که اثر 
منفي شناخته  شده  اي ندارند باعث نگراني ايشان شده  اند. 
هر  سرانه  مصرف  که  نفرموده  اند  مشاهده  آمار ها  در  آيا 
کشور  کشاورزی  در  استفاده  مورد  سم  های  از  ايرانی  فرد 
بيماري  هاي خاص در  به  آمار مبتاليان  و  400 گرم است 
مناطقی که استفاده از سموم و کود های شيميايی باال بوده 
افزايش نشان می دهد. اين که کشور ما در ميزان آلودگی 
آب  های کشاورزی به سم و کود رتبه اول جهان را دارد و 
نيترات موجود در کود  های شيميايی با خاصيت آب  شويی 
به راحتی وارد آب  های زير زمينی می شود، براي يک مشاور 
اين  نيست!  نگران  کننده  زيست  محيط  حفاظت  سازمان 
که مصرف ميزان 5/2  ميليون تن اوره در سال در کشور 
رقم وحشتناکی است و اين مواد در دام  ها نيز اثرات سوئی 
دارند، اهميت ندارد! اي کاش مديران سازمان محيط زيست 
تراريخته،  محصوالت  با  متعصبانه  مخالفت  هاي  جاي  به 
آالينده  هاي هوا  براي کاهش  را  نگراني  هاي خود  و  انرژي 
که هر روزه شمار زيادي را با خطرات جدي سالمت مواجه 

ساخته  است، صرف کرده بودند.

بازتاب اخبار ایمني  زیستي و مهندسي ژنتیک 
در رسانه  ها

وزیر جهاد کشاورزی: »در حالی که دنیا در 
حال استفاده از محصوالت تراریخته است 
برخی از ما هنوز داریم بحث می کنیم که 

تراریخته خوب است یا بد!«

محصوالت  توليد  از  حمايت  ضمن  کشاورزی  جهاد  وزير 
تراريخته در داخل کشور بر نقش اين فناوری در افزايش قدرت 
خواروبار  »سازمان  گفت:  و  کرد  تأکيد  کشور  در  غذا  توليد 
جهانی کتابی را برای پيش  بينی وضعيت تامين امنيت غذايی 
در سال2050 منتشر کرده است که نشان می دهد با توجه به 
وضعيت جمعيت و توليد غذا، کشور های عضو OECD که يک 
سوم جمعيت جهان را تشکيل می دهند و در فناوری  های نو 
هم ورود کرده  اند، از چند دهه قبل غذای خودشان را دارند و 
عالوه بر آن، برای بازار  های جهان هم غذا عرضه می کنند. اما 
بايد توجه داشت که تقاضا برای غذا در حال افزايش است.« 
با  ما  امروز  غذا،  توليد  مسئله  »در  افزود:  حجتی  مهندس 
افزايش  بر  تراز منفی 8 ميليارد دالری مواجه هستيم. تکيه 
بهره  وری و استفاده از روش  های نو که بتواند در طی ده سال 
آينده تراز ما را صفر کند، راه حل است. اساس اين برنامه ورود 
به فناوری  های نو است.« وی با اشاره به اين که زمان استفاده از 
بذور سنتی و اين گونه موارد گذشته است، گفت: »ببينيد االن 
ما از چه نوع بذوری استفاده می کنيم و جهان از چه نوع بذوری 
استفاده می کند! سويا و ذرت و برخی محصوالت ديگری که در 
جهان کشت می شوند همه تراريخته هستند، اما االن برخی از 

ما هنوز دارند بحث می کنند که تراريخته خوب است يا بد!« 

سالم بودن محصوالت تراریخته با یافته  های 
علمی مغایرتی ندارد 

به  اشاره  با  مدرس  تربيت  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو 

ديدگاه  های متفاوت درباره سالمت محصوالت تراريخته گفت: 
»تاکنون سند علمی مبنی بر نا سالم  بودن اين محصوالت به 
دست نيامده است.« دکتر محمد جواد رسايی اظهار داشت: 
ديدگاه  های  تراريخته،  محصوالت  سالمت  مورد  در  »بحث 
علمی  تاکنون هيچ  گونه سند  اما  دارد  به همراه  را  متفاوتی 
دال بر نا سالم بودن اين محصوالت به دست نيامده است.« 
هکتار  ميليون   200 حاضر  حال  در  که  اين  بيان  با  رسايي 
قرار  تراريخته  محصوالت  کشت  سطح  زير  جهان  در  زمين 
بزرگترين  آمريکا  جهان،  کشور های  ميان  »از  گفت:  دارند، 
توليد کننده محصوالت تراريخته به شمار می  رود. به طوری 
توليد  آمريکا  در  دنيا  تراريخته  محصوالت  کل  سوم  دو  که 
هند  در  شده  توليد  پنبه  درصد   90« افزود:  وي  می شود.« 
و 80 درصد سويای توليدی جهان تراريخته است که روغن 
آنها به ساير کشور های ديگر از جمله ايران نيز صادر می شود. 
بنابراين بيشتر روغن  های وارداتی به کشور تراريخته است.« 
وی با اشاره به اين که حدود 20 سال است که محصوالت 
تراريخته در سطح دنيا استفاده می شوند، تصريح کرد: »ژاپن 
عبارتی  به  و  تراريخته  محصوالت  کننده  مصرف  بزرگترين 
تمام محصوالت کشاورزی آنها تراريخته است. اگر محصوالت 
تراريخته از نظر سالمتی دچار مشکل بودند، ميانگين اميد به 
زندگی مردم ژاپن باالی 85 سال نبود.« رسايی گفت: »در 
تمام زمينه  ها، پروتکل ايمنی وجود دارد اما متاسفانه پروتکل 
ايمنی  زيستی مانند سدی در برابر محصوالت تراريخته عمل 

کرده، به طوری که از ورود آنها به بازار جلوگيری می کند.«

معرفی سایت

سایت پاسخگویی به سواالت گیاهان 
تراریخته

ژنتيک در  تراريخته مهمترين دستاورد مهندسی  گياهان 
دنيا  کشور   27 بهره مندی  وجود  با  که  است  کشاورزی 
از  برخی  در  تراريخته،  محصوالت  بکارگيری  و  توليد  در 
کشور ها هنوز ترديد در توليد آنها وجود دارد. بدين منظور 
توسط  تراريخته  به سواالت محصوالت  پاسخگويی  سايت 
اعضای شورای اطالعات بيوتکنولوژی جهان و با همکاری 
آمريکا،  دانه  تجارت  انجمن  آمريکا،  کشاورزی  فدراسيون 
پرورش  دهندگان  ملی  انجمن  آمريکا،  سويای  انجمن 
اين سايت،  است.  پنبه تشکيل شده  ملی  و شورای  ذرت 
سايت پرسش و پاسخی است که به هر گونه سوال و ابهام 
جواب  تراريخته  محصوالت  و  بيوتکنولوژی  با  رابطه  در 
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جديد  و  کامل  اطالعات  ارائه  سايت  اين  هدف  می دهد. 
بيوتکنولوژی در کشاورزی و توليد  درباره کاربرد فناوری 
خود  سواالت  می توانيد  شما  است.  تراريخته  محصوالت 
را  خود  پاسخ  و  بپرسيد  تراريخته  گياهان  با  رابطه  در  را 

کنيد.  دريافت 
کافی است که به نشاني http://gmoanswers.com مراجعه 
کرده و سواالت خود را مطرح کنيد. اين سايت در اسرع 
پاسخگويی  سايت  می دهد.  جواب  شما  سواالت  به  وقت 
شعار  با  مجرب  تيمی  با  تراريخته  محصوالت  سواالت  به 
سوال  گونه  هر  تا  است  آماده  بگيريد«  پاسخ  و  »بپرسيد 
در رابطه با تاريخچه محصوالت تراريخته، چگونگی توليد 
آزمايشات،  تراريخته،  محصوالت  سالمت  و  ايمنی  آنها، 
سواالت  ساير  و  زيست  محيطی  بررسی  های  و  ارزيابی 
شما  به  سايت  اين  به  پيوستن  طريق  از  را  مطرح  شده 

ارائه دهد.

        معرفی کتاب

ISAAA Brief 48-2014
پذیرش محصوالت تراریخته توسط کشاورزان خرده  پا 

در کشور هاي هندوستان، چین و فیلیپین

دستيابي  سرويس  توسط  شده  منتشر  کتاب  جديدترين  در 
از  بيوتکنولوژي کشاورزي در سال 2014، آماري  از  و استفاده 
تراريخته توسط کشاورزان  آخرين وضعيت پذيرش محصوالت 
شده  ارائه  مالزي  و  چين  هندوستان،  کشور هاي  در  خرده  پا 
است. روند تصاعدي آمار ارائه  شده در اين کتاب، نشان مي  دهد 
پذيرش محصوالت تراريخته به  ويژه توسط کشاورزان خرده  پا روز 
به روز در حال افزايش است و کشاورزان با اشتياق به استقبال 
اين محصوالت رفته و اقدام به کاشت محصوالت تراريخته در 
زمين  هاي خود کرده  اند. اين کتاب توسط يک گروه پژوهشي به 
سرپرستي ماريچل ناوارو و رندي هوتي تاليف شده است. در اين 
کتاب به بررسي و مقايسه سطح زير کشت و توليد انواع محصوالت 
تراريخته در سال  هاي مختلف در کشور هاي هندوستان، چين و 
تراريخته  مالزي پرداخته شده است. کتاب پذيرش محصوالت 
و  چين  هندوستان،  کشور هاي  در  خرده  پا  کشاورزان  توسط 
فيليپين در 88 صفحه و پنج فصل نوشته شده است. در فصل 
اول کتاب مقدمه  اي از انواع محصوالت تراريخته و کاربرد آنها در 
کشور هاي هندوستان، چين و فيليپين آورده شده است. فصل دوم 
به زير ساخت  ها و زمينه  هاي پژوهشي اين محصوالت مي پردازد. 
فصل سوم به کشاورزان تراريخته  کار اين کشور ها اختصاص دارد. 
فصل چهارم کتاب به درک و پذيرش محصوالت تراريخته توسط 
کشاورزان خرده  پا و ارائه گزارش  ها و مطالعات موردي کشاورزان 
و  نتيجه گيري  پنجم  فصل  در  و  است  پرداخته  تراريخته  کار 
پيشنهادات آورده شده است. عالقمندان جهت تهيه اين کتاب 
می توانند به پايگاه سرويس دستيابي و استفاده  از  بيوتکنولوژي 
http://www.isaaa.org/resources/ نشاني  به  کشاورزي 

publications/briefs/48/default.asp مراجعه کنند.

         معرفی همایش

و  قوچان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کنندگان:  برگزار 
انجمن علوم و صنايع غذايی ايران

محور های همایش

• غنی سازی مواد غذايی
• بسته  بندي نوين مواد خوراکي

• ساير پژوهش  ها در صنايع غذايي
• مدل سازی در فرآيند های مواد غذايی

• روش  های نوين پايش کيفيت در صنايع غذايی
• ميکروبيولوژی و بيوتکنولوژی در صنايع غذايی
• روش  های نوين فرآوری و نگهداری مواد غذايی

• نانو تکنولوژی و نانو بيوتکنولوژی در صنايع غذايی

مهلت ارسال مقاالت: 31 مرداد ماه 1394

تاریخ برگزاری همایش: 22 و 23 مهر ماه 1394

محل برگزاري همایش: قوچان

www.23ncfst.ir :سایت همایش

برگزار کننده: دانشگاه تربيت مدرس

محورهای همایش

• فيزيولوژی تنش  های گياهی
• فيزيولوژی کاربردی و زيست فناوری گياهی

• فيزيولوژی گياهی )گياهی، سلولی و مولکولی(
• اکو فيزيولوژی گياهان زراعی و اکوسيستم  های طبيعی

مهلت ارسال مقاالت: 15 تير ماه 1394

تاریخ برگزاری همایش: 11 و 12 شهريور ماه 1294

محل برگزاري همایش: تهران

www.icpp94.ir :سایت همایش

بیست و سومین کنگره علوم صنایع غذایي 
ایران

چهارمین کنفرانس ملي فیزیولوژي گیاهي 
ایران
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ارتباط با ما

فراخوان ارسال مقاله به فصل  نامه 
علمی- ترویجی ایمنی   زیستی

به اطالع دانشجويان، پژوهشگران و اساتيد محترم می رساند 
توسط  ايمنی  زيستی،  ترويجی  علمی-  زبانه  دو  فصل  نامه 
نشر  و  اطالع  رسانی  هدف  با  ايران  ايمنی  زيستی  انجمن 
دانش روز ايمنی  زيستی و چاپ مقاله  های ترويجي، آموزشي، 
ايمنی  زيستی  زمينه  های  در  تحليلی  و  پژوهشی  مروري، 
و  پژوهش  علوم،  وزارت  از  مجوز  دارای  و  می شود  منتشر 
فناوری و ثبت  شده در پايگاه استنادی مجالت جهان اسالم 
)ISC( است. فصل  نامه دو زبانه علمی  ترويجی ايمنی  زيستی 
و  ترويجی  علمی   مجالت  کليه   ميان  در  اول  رتبه  حائز 
علمی پژوهشی حوزه  علوم زيستی به گزارش پايگاه استنادی 
مجالت جهان اسالم )ISC( است. بدين وسيله از کليه اساتيد 
دانشگاه   ها، پژوهشگران، دانشمندان و دانشجويان رشته  های 
ارزشمند  مقاله  های  تا  زيستی دعوت می شود  علوم  مختلف 
خود را برای انتشار در اين مجله ارسال کنند. قابل ذکر است 
که مقاله  ها می توانند به هر دو زبان انگليسی يا فارسی باشد. 
پايگاه  به  خود  مقاالت  ارسال  جهت  می توانند  عالقمندان 
 www.journalofbiosafety.ir نشاني  به  مجله  الکترونيک 
j.biosafety.s@gmail.مراجعه و يا از طريق نشانی الکترونيک

com  اقدام کنند.

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی

Crop Biotech Update  

سرويس  توسط   Crop Biotech Update هفتگی  خبرنامه 
کشاورزی  بيوتکنولوژی  از  استفاده  و  دستيابی  بين المللی 
هفتگی  صورت  به  که  است  شده  تنظيم  و  تهيه   )ISAAA(
بيوتکنولوژی  زمينه  در  مهم  اطالعيه  های  و  اخبار  رايگان  و 

کشاورزی را در اختيار کليه اعضای خود قرار می دهد. مرکز 
  www.irbic.irبه نشاني )IRBIC( اطالعات بيوتکنولوژی ايران
يکی از اعضای فعال ISAAA است که زير نظر دو انجمن بزرگ 
ايمنی  زيستی و بيوتکنولوژی ايران فعاليت می کند. سرويس 
کشاورزی  بيوتکنولوژی  از  استفاده  و  دستيابی  بين المللی 
)ISAAA( يک لينک اختصاصی را تنها جهت عضويت اعضای 
مشتاق از ايران در اختيار مرکز اطالعات بيوتکنولوژی ايران 
قرار داده است. از عالقمندان دعوت می شود چنانچه تاکنون 
نشده اند،  Crop Biotech Update عضو  در خبرنامه هفتگی 
جهت عضويت در اين خبرنامه و دريافت اخبار و اطالعيه  ها 
به سايتhttp://www.isaaa.org/subscribe/ir  مراجعه کرده و 

جهت عضويت در اين خبرنامه اقدام کنند.

از کليه عالقمندانی که مايلند مطالب مرتبط با ايمنی  زيستی 
کنند  منتشر  نشريه  اين  در  را  مقاله  يا  گزارش  شامل خبر، 
به   Word فايل  صورت  به  را  خود  مطالب  می شود  دعوت 
نشاني پست الکترونيک دبيرخانه انجمن ايمنی  زيستی ايران 
ارسال کنند. بديهی است ارسال مطالب به منزله چاپ قطعی 
آنها نبوده و در صورت چاپ، نشريه در ويراستاری مطالب آزاد 
است. همچنين عزيزانی که مايل به ارائه آگهی در اين نشريه 
هستند، می توانند برای اطالعات بيشتر از طريق تلفن  ها يا 
کنند.  حاصل  تماس  انجمن  دبيرخانه  با  الکترونيک  پست 
دبيرخانه انجمن ايمنی  زيستی ايران ضمن قدردانی و امتنان 
و  صاحب  نظران  دانش  پژوهان،  اساتيد،  کليه  توجه  بذل  از 
اظهار نظر  و  پيشنهاد  انتقاد،  گونه  هر  از  گرامی  خوانندگان 
اين مجموعه در شماره  های بعدی  جهت تکميل و تصحيح 
آن استقبال خواهد کرد. شايان ذکر است درج مطالب در اين 
نشريه الزاماً به معنی رد يا قبول ديدگاه نويسنده محترم از 

سوی انجمن ايمنی  زيستی ايران نيست.

تلفن: 09127659857- 09122191787
تلفکس: 44580375

www.biosafetysociety.ir :نشاني سايت انجمن
نشاني پست الکترونيک

biosafetysocietyofiran@gmail.com
جهت آگاهی از نحوه عضويت در انجمن ايمنی  زيستی ايران و 
دريافت فرم مربوطه می توانيد به سايت انجمن ايمنی  زيستی 
ايران مراجعه کنيد. شايان ذکر است که کليه مراحل ثبت 
عضويت الکترونيک و از طريق سايت و پست الکترونيک است 

و نيازی به مراجعه حضوری نيست. 
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2014 BIOTECH CROP REPORT
Highlights of global biotech crop adoption by The International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA). For more information, visit ISAAA.org. 2014
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About ISAAA and Clive James, Author of the Report
The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) is a not-for-profit organization with an international network of centers designed to contribute to the alleviation
of hunger and poverty by sharing knowledge and crop biotechnology applications. Clive James, Emeritus Chairman and Founder of ISAAA, has lived and/or worked for the past 30 years in the
developing countries of Asia, Latin America and Africa, devoting his efforts to agricultural research and development issues with a focus on crop biotechnology and global food security.

 

MORE STAPLE FOOD CROPS 
WITH DIRECT CONSUMER BENEFITS

PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS

UNITED STATES
Approved  Innate™ potato
• Potato = 4th most important global food crop
• Reduces crop loss and food waste from bruising
• When cooked at high temps, produces less acrylamide 
   (potential carcinogen)
BANGLADESH
Commercialized Bt brinjal (eggplant) in record time
• Brinjal = nutritious vegetable
•  Yield increase by 30%
• Reduces farmer exposure to insecticides by 70-90%
INDONESIA
Approved drought- tolerant sugar cane for food
• Increases availability of valuable food source
• Decreases dependency on imported sugar
BRAZIL
Approved virus resistant bean for 2016 plantings
• Provides essential food crop for Brazilians as rice &   
   beans are key part of diets
• Emphasizes efficacy of a science-based approval system 

100

TOP 5 COUNTRIES
PLANTING BIOTECH 
CROPS BY HECTARAGE USA Brazil Argentina India Canada

73.1M
42.2M 24.3M 11.6M 11.6M

 countries plant
 biotech crops

MORE DEVELOPING COUNTRIES
ADOPTING BIOTECH CROPS

BIOTECH BENEFITS

Improve Food Security
Help alleviate poverty for 
more than 16.5M small 
farmers and their families

                      Realize 
                      Economic Gain
Increased crop production 
valued at $US133B 
from 1996-2013

Mitigate Climate Change
Lowered CO2

 emissions in 
2013 alone equal to removing 
12.4M cars from the road

                    Reduce 
                     Environmental 
                    Impact
Reduced pesticide use, saving 
500M kg of active ingredient 
from 1996 to 2012

Meet Farmers’ Need
Drought tolerent 
traits progress with 
5.5 fold gain of DT 
maize plantings in 
the U.S. from 2013 
(50,000 hectares) to 
2014 (275,000 hectares)

Bangladesh planted 
biotech crops for the 

first time in 2014
Indonesia & Vietnam 

approved biotech crops 
for 2015 planting

90% small 
and resource 
poor farmers

same drought- 
tolerant technology
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need it most

FASTEST ADOPTED CROP TECHNOLOGY IN RECENT TIMES

Public-private partnerships show promise of delivering
approved biotech crops to farmers. These include: 

• Brazil and BASF=herbicide-tolerant soybean

• Bangladesh and seed company Mahyco=Bt 
   brinjal (eggplant)

• Sub Saharan Africa and Monsanto=drought-tolerant   
  (DT) maize through the Water Efficient Mazie for Africa 
  (WEMA) project 
The WEMA project aims to deliver the first biotech DT 

maize to select African countries in 2017, where the food 
staple is depended on by 300M+ poverty-stricken 

Africans. Projections show DT/Bt maize hybrids yielding 
up to 20 to 35% more than current hybrids, 

resulting in 2 to 5 more million metric tons of maize 
to feed 14 to 21 million people

Biotech crop plantings continue 
to show year-over-year growth. 
Global plantings increased >100 fold 
over the past 19 years.

M
IL

LI
ON

 H
EC

TA
RE

S

‘96

1.7M

175M 181M

0

50

100

150

200

‘13 ‘14


