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ــی  ــن قدردان ــران ضم ــتی ای ــن ایمنی  زیس ــه انجم دبیرخان
و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید، دانش پژوهــان، 
ــاد،  ــه انتق ــر گون ــی از ه ــدگان گرام ــران و خوانن صاحب نظ
پیشــنهاد و اظهار نظــر جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن 
مجموعــه در شــماره های بعــدی اســتقبال می کنــد. درج 
ــول  ــا قب ــی رد ی ــه معن ــا ب ــریه الزام ــن نش ــب در ای مطال
ــت.  ــن نیس ــن انجم ــوی ای ــرم از س ــنده محت ــدگاه نویس دی
ــزار  ــب نرم اف ــود را در قال ــب خ ــد مطال ــدان می توانن عالقمن
word بــه دبیرخانــه انجمــن ارســال کننــد. خبرنامــه تعهــدی 
ــن  ــش ای ــق ویرای ــدارد و ح ــالی ن ــب ارس ــاپ مطال در چ
مطالــب را بــرای خــود محفــوظ مــي دارد. اســتفاده از مطالــب 

ــع اســت. ــع بالمان ــر منب ــا ذک ــه ب خبرنام
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گیاهــان یکــی از ذخایــر ارزشــمند ژنتیکــی جهــان محســوب 
ــد  ــا ۴۰ درص ــش از ۱۵ ت ــه بی ــود ک ــی میش ــش بین ــوند. پی میش
ــرد.  ــد ک ــدا خواهن ــراض پی ــال ۲۰۵۰ انق ــده در س ــای زن گونهه
ــر  ــظ ذخای ــراض و حف ــال انق ــای در ح ــورد گونه ه ــات در م مطالع
ژنتیکــی در دنیــا از ســال ۱۹۶۰ بــه  طــور بســیار جــدی مطرح شــد، 
بطوریکــه ســازمانهای بیــن المللــی در ایــن راســتا تشــکیل شــد. این 
ــه تشــکیل  ــا از جمل ــن گونه ه ــظ ای ــرای حف ــی ب ــازمانها اقدامات س
بانکهــای ژن گیاهــی، تعییــن مناطــق حفاظــت شــده جهــت حفــظ 
ذخایــر ژنتیکــی و کاشــت گونه هــای در حــال انقــراض در باغهــای 
ــها،  ــن روش ــی ای ــن تمام ــد. در بی ــنهاد کردن ــی را پیش گیاه شناس
ــریع و  ــزاری س ــد و اب ــی جدی ــوان روش ــه عن ــک ب ــي ژنتی مهندس
ــد  ــرح ش ــراض مط ــال انق ــای در ح ــات گونه ه ــرای نج ــد ب کارآم
ــه تنشــهای  ــت ب ــای مقاوم ــازی ژنه ــکان جداس ــن روش ام ــه ای ک
ــرده و  ــم ک ــف را فراه ــر زیســتی از موجــودات مختل زیســتی و غی
بــا انتقــال آنهــا بــه گونههــای در حــال انقــراض، آنهــا را مقــاوم بــه 
ــراض  ــری ازانق ــث جلوگی ــرده و باع ــی ک ــاعد محیط ــرایط نامس ش

آنهــا شــده اســت.

ــا  ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــراض، ب ــر انق ــذار ب ــی تاثیرگ ــل اصل عوام
غیــر مســتقیم بــا فعالیتهــای انســانی و کشــاورزی ســنتی مرتبــط 
هســتند. پیــش بینــی میشــود کــه جمعیــت جهانــی تا ســال ۲۰۵۰ 
بــه 8/۹ میلیــارد نفــر برســد. اوج جمعیــت نیــز حــدود ســال۲۰۷۰ 
ــرآورد میشــود.  ــر ب ــارد نف ــا ۱۱ میلی ــن ۱۰ ت ــه بی ــود ک ــد ب خواه
ایــن بــه معنــای افزایــش ۷۵ درصــدی جمعیــت خواهــد بــود کــه 
افزایــش رشــد جمعیــت بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی تخریــب 
ــاي  ــه پیامده ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــناخت ش ــت ش ــط زیس محی
ــودي  ــر محیــط زیســت کــه موجــب ناب افزایــش رشــد جمعیــت ب
ــی،  ــر آب، خــاك، پوشــش گیاهــی و جنگل ــع اکولوژیکــی نظی مناب
تنــوع زیســتی و غیــره میشــود، شــدت و میــزان انقــراض گونه هــا 

نیــز افزایــش میابــد.

متخصصــان علــوم زیســتی، کشــاورزی ســنتی را یکــی از مهمتریــن 
ــا و  ــتفاده کوده ــد. اس ــی کرده ان ــراض گونه هــا معرف ــل انق عوام
ــا  ــه دارد ت ــان ادام ــاورزي همچن ــش کش ــیمیایي در بخ ــموم ش س

ــي پاســخ دهــد.  ــه تقاضــاي رشــد موادغذای ــد ب ــن بخــش بتوان ای
امــا ایــن افزایــش تولیــد بــا مشــکالت زیســت محیطــي بســیاری 
ــواد  ــه از م ــول و بي روی ــتفاده نامعق ــه اس ــت، بطوري ک ــراه اس هم
شــیمیایي تنــوع زیســتی را کاهــش داده اســت. بــا افزایــش مصرف 
نهادههــا وســموم کشــاورزي، نگرانیهایــی در مــورد محیــط زیســت 
و انقــراض گونه هــا بــراي ســازمان حفاظــت محیــط زیســت روبــه 
افزایــش اســت. در کشــاورزی ســنتی نــه تنهــا مصــرف ایــن ســموم 
ــه   ــد، بلک ــارت وارد میکن ــتم خس ــده و اکوسیس ــودات زن ــه موج ب
ــث  ــر باع ــط دیگ ــه محی ــط ب ــک محی ــا از ی ــار آفت کش ه انتش
ــرات منفــی برمحیــط اطــراف شــده و باعــث آلودگــی خــاك و  اث
از بیــن رفتــن میکروارگانیســم های مفیــد خــاك میشــوند. نتایــج 
ــه  ــان داد ک ــترالیا نش ــال در اس ــت س ــی بیس ــگران در ط پژوهش
اثرهــای زیســت محیطــی آفت کشــها بــه میــزان ۶۰ درصــد 
آلودگــی زیســت محیطــی بــه همــراه داشــته اســت. در نتیجــه بــا 
مصــرف ســموم بــرای تولیــدات کشــاورزی اثرهــای غیــر مســتقیم 
ــر  ــوع زیســتی را تحــت تاثی ــته و تن ــی گذاش ــای گیاه ــر گونه ه ب

قــرار میدهــد.

 اثــرات منفــی اســتفاده از نهاده هــای کشــاورزی بــر محیــط 
ــی  ــدان جــا مشــهود و باعــث نگران ــا ب ــه ای ت ــوع گون زیســت و تن
بیشــتر اســت کــه تحقیقــات نشــان داده انــد کــه گونه هــای 
ــد. از  ــرای اکوسیســتم ها دارن ــادی ب ــای زی ــراض مزای ــال انق در ح
ــرای بهبــود و  ــه عنــوان منبــع ژنهــای حیاتــی ب ــه میتــوان ب جمل
اصــالح محصــوالت کشــاورزی اشــاره کــرد. ارزش بعــدی گیاهــان 
در حــال انقــراض اهمیــت اکولوژیکــی آنهاســت، بطوریکــه انقــراض 
ــود.  ــتم ها ش ــدید در اکوسیس ــر ش ــث تغیی ــد باع ــان میتوان گیاه
درســت مثــل انســانها، یــک گیــاه یــا حیــوان نمیتوانــد بــه خــودی 
ــا دیگــر موجــودات و  ــد اســت ب ــد بلکــه نیازمن خــود زندگــی کن
ــل  ــدن در تعام ــده مان ــرای زن ــود ب ــت خ ــط زیس ــن محی همچنی
باشــد. از بیــن بــردن یــک گونــه حیــوان و یــا گیــاه از اکوسیســتم 
ــتند  ــاط هس ــا آن در ارتب ــه ب ــی ک ــر موجودات ــی دیگ ــر زندگ ب
ــده  ــت متح ــت ایال ــط زیس ــات محی ــز مطالع ــذار اســت. مرک اثرگ
اعــالم کــرده اســت در قبــال از دســت رفتــن یــک گونــه گیاهــی، 
۳۰ گونــه دیگــر از جملــه حشــرات و دیگــر گونه هــای جانــوری و 

ــوند. ــذف می ش ــی ح ــره غذای ــر زنجی ــطوح باالت ــی در س گیاه

بــه طــور کلــی یکــی از مهمتریــن روشــهای مدیریتــی بــرای حفــظ 
ــا  ــها، علف کش ه ــردن آفت کش ــدود ک ــتم مح ــا و اکوسیس گونهه
و دیگــر آالیندههــای شــیمیایی اســت کــه در کشــاورزی ســنتی به 
وفــور مصــرف میشــوند. از ایــن جهــت مهندســی ژنتیــک بــا معرفی 
محصــوالت تراریختــه مقــاوم بــه انــواع آفــات و بیماریهــا نیــاز بــه 
مصــرف ســموم و کودهــای شــیمیایی را در کشــاورزی بــه کمتریــن 
میــزان خــود رســانیده اســت و از ایــن طریــق کمــک قابــل توجهــی 
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ــتم ها و در  ــظ اکوسیس ــوری، حف ــی و جان ــای گیاه ــظ گونه ه ــه حف ب
نهایــت تامیــن ســالمت انســانها کــرده اســت. 

 

خبــر

بــر اســاس گزارش هــای جهانــی، ســطح زیــر کشــت محصــوالت 
ــه گونــه ای کــه از  تراریختــه در جهــان ۱۱۰ برابــر شــده اســت، ب
ــار در  ــون هکت ــه ۱8۵/۱ میلی ــال ۱۹۹۶ ب ــار در س ــون هکت ۱/۷ میلی
ــاوری  ــه فن ــد ک ــان می ده ــش نش ــن افزای ــید و ای ــال ۲۰۱۶ رس س
»بیوتکنولــوژی« ســریع ترین فنــاوری پذیرفتــه شــده در ســال های 

ــت. ــوده اس ــر ب اخی
 

ــل از ایســنا،  ــه نق ــران ب ــوژی ای ــات بیوتکنول ــز اطالع ــزارش مرک ــه گ ب
ــوژی کشــاورزی  ــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنول ســرویس بین الملل
تجاری ســازی  دربــاره  را  )آیســا( گــزارش جهانــی ســاالنه خــود 
ــه  ــزارش ک ــن گ ــرد. ای ــر ک ــوژی منتش ــی بیوتکنول ــوالت زراع محص
ــاره  ــی درب ــای جهان ــه  گزارش ه ــزارش از مجموع ــن گ ــت و یکمی بیس
بهره منــدی و توزیــع محصــوالت تراریختــه در ســال ۲۰۱۶ اســت، 
همچنیــن داده هــای تجمعــی از ســال ۱۹۹۶ )اولین ســال تجاری ســازی 
ــه(، وضعیــت کشــورها، رویه هــای صــدور مجــوز و  محصــوالت تراریخت
چشــم انداز آینــده ایــن فنــاوری در جهــان و کشــورهایی کــه محصــوالت 

ــد. ــه می ده ــد، ارائ ــد می کنن ــه را تولی تراریخت

گــزارش »آیســا« بــه دلیــل اعتبــار و دقــت آن یکــی از پــر ارجاع تریــن 
ــان  ــا« از زم ــت. »آیس ــاورزی اس ــت فناوری کش ــوزه زیس ــع در ح مناب

تولیـــد تجــاری محصـوالت تراریختــــه در سـال ۱۹۹۶ تنـها منــبع

 

آمــارکشــتومصــرفمحصــوالتتراریختــهدرانتهــای
ســال۲۰۱۶

ســال بعــد از تجــاری ســازی محصــوالت تراریختــه )ســال ۱۹۹۶( 
تعــداد ۲۶ کشــور جهــان ۱8۵/۱ میلیــون هکتــار از اراضــی خــود را 
بــه زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه بردنــد کــه نســبت بــه ســال 
۲۰۱۵، ۵/۴ میلیــون هکتــار، معــادل ســه درصــد، افزایــش داشــت 
ــن محصــوالت  ــر کشــت ای ــی اســت کــه ســطح زی ــن در حال و ای
در انتهــای ســال ۲۰۱۵ بــه میــزان ۱۷۹/۷ میلیــون هکتــار بــوده 
اســت. ســال ۲۰۱۶ بیســتمین ســال افزایــش ســطح زیــر کشــت 
محصــوالت تراریختــه در جهــان بــود. بــه ویــژه در طــی ۱۲ ســال 
ــد دو  ــان رش ــه در جه ــوالت تراریخت ــت محص ــر کش ــطح زی س

رقمــی داشــته اســت.

ــول  ــار محص ــه از چه ــوالت تراریخت ــوع محص ــال ۲۰۱۶ تن در س
عمــده ذرت، ســویا، پنبــه و کلــزا فراتــر رفــت و محصــوالت 
ــان  ــر جه ــدگان در سراس ــرای مصرف کنن ــری ب ــه متنوع ت تراریخت
ــان و ســیب زمینی  ــدو، بادمج ــا، ک ــد، پاپای ــد. چغندر قن ــم ش فراه
ــه  ــدی هســتند کــه در ســال ۲۰۱۶ ب ــه جدی محصــوالت تراریخت
تولیــد تجــاری رســیدند و در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار 
گرفــت ضمــن آنکــه در ســال ۲۰۱۷ نیــز »ســیب« تراریختــه بــه 

ــد رســید. ــد تجــاری خواه تولی

عــالوه بــر آن محصــوالت تراریختــه جدیــد بــا هــدف ســودمندی 
بــرای کشــاورزان و مصرف کننــدگان تولیــد می شــوند. »برنــج 
طالیــی« غنــی از بتــا کاروتــن در فیلیپیــن و بنــگالدش در حــال 
  bunchy topآزمایــش اســت، »مــوز« تراریختــه مقــاوم بــه ویــروس
ــی  ــی فوزاریوم ــه پژمردگ ــاوم ب ــه مق ــوز« تراریخت ــدا، »م در اوگان
ــه خشــکی  ــاوم ب ــاری و مق ــه بیم ــاوم ب ــه مق ــدم« تراریخت و »گن
ــت و  ــه اس ــود یافت ــه آن بهب ــب دان ــن و ترکی ــت روغ ــه کیفی ک
ــتند،  ــه ای هس ــات مزرع ــدن آزمایش ــال گذران ــترالیا در ح در اس
ــیب زمینی«  ــم »س ــتان، دو رق ــوده در انگلس ــت ت ــدم« زیس »گن
مقــاوم بــه بیمــاری باد زدگــی از جملــه محصــوالت اصلــی 

ــده اســت. ــد ش ــه تولی تراریخت
ــر  ــان ۱۱۰ براب ــه در جه ــوالت تراریخت ــت محص ــر کش ــطح زی س
ــه ۱85/۱  شــده اســت و از ۱/7 میلیــون هکتــار در ســال ۱۹۹۶ ب
ــر  ــش منحص ــن افزای ــید. ای ــال ۲۰۱۶ رس ــار در س ــون هکت میلی
ــه  ــل ب ــه را تبدی ــاوری تراریخت ــت، فن ــر کش ــطح زی ــرد س ــه ف ب
ــرده  ــر ک ــال های اخی ــده در س ــه ش ــاوری پذیرفت ــریع ترین فن س
ــال ۲۰۱۶( ۲/۱  ــا س ــال ۱۹۹۶ ت ــال )از س ــی ۲۱ س ــت. در ط اس
میلیــارد هکتــار زیــر کشــت تجــاری محصــوالت تراریختــه رفتــه

3

بیوتکنولوژی فراگیرترین فناوری سال 2۰۱۶ 
تولید ۶ محصول جدید تراریخته در دنیا

ــود. ــی می ش ــوزه تلق ــن ح ــاخص در ای  ش



ــور  ــار در ۲۶ کش ــون هکت ــه ۱85/۱ میلی ــه ای ک ــه گون ــت. ب اس
زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه قــرار گرفتــه اســت کــه از بیــن 
 آنهــا ۱۹ کشــور درحــال توســعه و هفــت کشــور، صنعتــی بودنــد. 
چهــار محصــول اصلــی تراریختــه شــامل »ســویا«، »ذرت«، »پنبــه« 
ــرش را در ۶۲  ــترین پذی ــه بیش ــد ک ــی بودن ــزا« محصوالت و »کل
ــا  ــویا ب ــتند. س ــه داش ــوالت تراریخت ــت کننده محص ــور کش کش
۱۹/4 میلیــون هکتــار، معــادل ۰5 درصــد از کل ســطح زیــر کشــت 
ــه خــود  ــر کشــت را ب ــه، بیشــترین ســطح زی محصــوالت تراریخت

ــاص داد. اختص

 تولید تراریخته در کشورهای آسیایی

محصــوالت تراریختــه ای که در هشــت کشــور در آســیا و اقیانوســیه 
تولیــد شــدند شــامل الیــاف پنبــه، ذرت و کلــزا بــه عنــوان خــوراک 

دام و ذرت و بادمجــان بــه عنــوان غــذای انســان بــود.

ــت  ــود. کش ــاوت ب ــال ۶۱۰۲ متف ــوالت در س ــن محص ــرش ای پذی
پنبــه تراریختــه در هنــد و چیــن بــه شــدت تحــت تاثیــر کاهــش 
قیمــت جهانــی ایــن محصــول قــرار گرفــت. امــا پاکســتان و میانمار 
توانســتند ســطح زیــر کشــت پنبــه خــود را حفــظ کننــد. ســطح 
ــش  ــا افزای ــام ب ــن و ویتن ــه در فیلیپی ــت ذرت تراریخت ــر کش زی
تقاضــا بــرای خــوراک دام و طیــور و شــرایط مســاعد آب و هوایــی 

افزایــش یافــت.

در چیــن، ویتنــام، پاکســتان و فیلیپیــن همچنــان ظرفیــت زیــادی 
ــه  ــرای پنب ــن ب ــود دارد. همچنی ــه وج ــرای کشــت ذرت تراریخت ب
تراریختــه ظرفیــت زیــادی در ویتنــام، بنــگالدش و فیلیپیــن وجــود 
دارد. صنایــع غذایــی در چیــن بــرای مطالعــه و تولیــد ســیب زمینی، 
بــه عنــوان چهارمیــن غــذای اصلــی، مجــددا ابــراز تمایــل کرده انــد.

ارزش جهانی بازار بذر تراریخته
بــه   ۲۰۱۶ ســال  در  تراریختــه  بــذر  بــازار  جهانــی  ارزش 
کــه  اســت  شــده  بــرآورد  دالر  میلیــارد   ۱5/8 میــزان 
نســبت بــه ســال گذشــته ســه درصــد افزایــش داشــت. در 
اســت. بــوده  دالر  میلیــارد   ۱5/3 مقــدار  ایــن   ۲۰۱5  ســال 

ــرات  ــی و تغیی ــت غذای ــر امنی ــه ب ــوالت تراریخت ــر محص اث
ــی اقلیم

محصــوالت تراریختــه از راه هــای زیــر بــر امنیــت غذایــی، توســعه 
پایــدار و تغییــرات اقلیمــی موثــر بوده انــد:

*افزایــش تولیــد محصــول بــه مقــدار 574 میلیــون تــن بــه ارزش 
ــا ۲۰۱5  ــال های ۱۹۹۶ ت ــی س ــکا در ط ــارد دالر آمری ۱۶7/8 میلی
ــا در  ــکا تنه ــارد دالر آمری ــه ارزش ۱5/4 میلی ــن ب ــون ت و 75 میلی

ســال ۲۰۱5

ــار  ــون هکت ــظ ۱74 میلی ــق حف ــتی از طری ــوع زیس ــظ تن *حف
زمیــن در طــی ســال های ۱۹۹۶ تــا ۲۰۱5 و ۱۹/4 میلیــون 

ــال ۲۰۱5 ــا در س ــار تنه هکت

ــا در  ــت کش ه ــره آف ــاده موث ــرم م ــون کیلوگ ــره ۶۲۰ میلی *ذخی
ــا ۲۰۱5 و 37/4میلیــون کیلوگــرم فقــط  طــی ســال های ۱۹۹۶ ت

در ســال ۲۰۱5

ــد  ــدار 8/۱ در ص ــه مق ــش ب ــموم آفت ک ــتفاده از س ــش اس *کاه
ــا ۲۰۱5 و ۶/۱ درصــد تنهــا در ســال  در طــی ســال های ۱۹۹۶ ت

۲۰۱۶

ــا ۱۹  *کاهــش خــارج قســمت اثــرات زیســت محیطــی )EIQ( ت
ــا ۲۰۱5 و ۱8/4درصــد فقــط  درصــد در طــی ســال های ۱۹۹۶ ت

در ســال ۲۰۱5

*کاهــش انتشــار گاز دی اکســید کربــن در ســال ۲۰۱5 تــا ۲۶/7 
میلیــارد کیلوگــرم، معــادل خــروج ۱۱/۹ میلیــون ماشــین از 

ــال ــک س ــدت ی ــه م ــا ب جاده ه

*کمــک بــه کاهــش فقــر از طریــق کمــک بــه ۱8 میلیــون خــرده 
کشــاورز و خانواده هــای آنهــا کــه در مجمــوع معــادل ۶5 میلیــون 

نفــر بــوده اســت.

آینده محصوالت تراریخته؛ تحوالت فناوری

بــا ورود بــه ســومین دهــه از تجــاری ســازی محصــوالت تراریختــه 
نوآوری هــای تحــول بر انگیــزی در حــال رخ دادن اســت کــه 
ــات و  ــعه صف ــی در توس ــه انقالب ــر ب ــود منج ــی می ش پیش بین

ــود. ــد ش ــه جدی ــوالت تراریخت محص

اولیــن نســل محصــوالت تراریختــه بــر صفــات موثــر بــر نهاده هــا 
ــا  ــه علف کش ه ــل ب ــروس و تحم ــات، وی ــه آف ــت ب ــد مقاوم مانن
ــرای  ــن محصــول ب ــون ت ــه تولیــد 574 میلی ــود کــه ب متمرکــز ب
کشــاورزان و تولیدکننــدگان غــذا طــی ســال های ۱۹۹۶ تــا ۲۰۱5 
منجــر شــد کــه ارزشــی معــادل ۱۶7/8 میلیــارد دالر داشــت. ایــن 
منافــع همچنیــن دسترســی بهتــر بــه غــذا و تغذیــه ســالم را بــرای 

7/4 میلیــارد نفــر جمعیــت جهــان را فراهــم ســاخت.

نســل دوم محصــوالت تراریختــه شــامل ترکیــب ایــن صفــات در 
ــوم  ــل س ــود. و نس ــی می ش ــه کم آب ــل ب ــول و تحم ــک محص ی
ــود  ــه بهب ــه ب ــاز توج ــا آغ ــان ب ــز همزم ــه نی ــوالت تراریخت محص
تغذیــه مصرف کننــدگان بــوده اســت. صفــات مــورد نظــر در 
ــالمت  ــده س ــود دهن ــول بهب ــن محص ــامل چندی ــل ش ــن نس ای
ــگا-۳  ــرب ام ــیدهای چ ــویای دارای اس ــد س ــده مانن مصرف کنن

می شــود.
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ــوژی  ــوآوری در بیول ــای ن ــود ابزاره ــی می ش ــش بین ــن پی همچنی
ــای  ــف ژن ه ــا کش ــد ت ــعه  یاب ــتمر توس ــور مس ــه ط ــی ب مولکول
جدیــدی کــه می تواننــد بــه فراوانــی و دسترســی بــه غــذا و 
ــر  ــن ام ــد، تســهیل شــود ای ــی کمــک کنن ــات غذای ــود ترکیب بهب
ــر  ــر ب ــه ســمت صفــات مؤث نشــان دهنده جهت گیــری نوآوری هــا ب
ــد  ــدگان خواه ــاورزان و مصرف کنن ــرای کش ــول ب ــا و محص نهاده ه

ــود. ب

نائــب رئیــس انجمــن علمــی بیوتکنولــوژی ایــران بــه واردات پنــج 
ــای  ــا مجوزه ــال ۱۳۹۵ ب ــه در س ــول تراریخت ــن محص ــون ت میلی
صــادره گفــت: تکیــه بــر واردات محصــوالت ســالم تراریختــه 
باوجــودی کــه هشــت ســال از ابــالغ قانــون ایمنــی زیســتی 

می گــذرد، خیانــت بــه کشــور محســوب می شــود.

 

بــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی بــه نقــل از مهــر، محمــد 
علــی ملبوبــی در نشســت خبــری بــا انتقــاد از سیاســت کشــور در 
ــه اجــرای  ــه کشــاورزی و عــدم توجــه ب ــر محصــوالت تراریخت براب
قانــون ایمنــی زیســتی گفــت: بــا وجــودی کــه بیش از هشــت ســال 
از تصویــب ایــن قانــون می گــذرد امــا اراده ای در اجــرای آن وجــود 
ــوژی کشــاورزی و  ــاوری بیوتکنول ــدارد و کشــور از اســتفاده از فن ن

تراریختــه محــروم اســت.

ــوع زیســتی  ــه کنوانســیون تن ــران ب ــه پیوســتن ای ــا اشــاره ب وی ب
در ســال 75 و پروتــکل کارتاهنــا در ســال 8۰ و نیــز ابــالغ رســمی 
قانــون ایمنــی زیســتی در ســال 88 گفــت: بــا وجــود تمامــی ایــن 
ــذاری  ــرای قانونگ ــوز در کشــور، بحــث و جــدل ب ــا هن ــن، ام قوانی
ــد از  ــتفاده نظام من ــرای اس ــم و اراده ای ب ــه داری ــوزه تراریخت در ح

ــود. ــده نمی ش ــاوری دی ــت فن زیس

ملبوبــی بــا بیــان اینکــه سیاســتهای نادرســت ســبب واردات 
محصــوالت تراریختــه بــه کشــور شــده و مــا را از داشــتن و بومــی 
ــاس  ــه داد: براس ــت، ادام ــرده اس ــروم ک ــاوری مح ــن فن ــازی ای س
ــوز از  ــر ۳۹ مج ــغ ب ــال ۹۵ بال ــه دوم س ــمی، در نیم ــای رس آماره
ــن  ــون ت ــرای واردات ۲/۳ میلی ــاورزی ب ــاد کش ــوی وزارت جه س
محصــول تراریختــه صــادر شــده کــه اگــر ایــن رقــم را بــه کل ســال 
۹۵ تعمیــم دهیــم، ۴/۶ میلیــون تــن محصــول تراریختــه کشــاورزی 

ــک ســال وارد کشــور شــده اســت. در ی

نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران افــزود: در همیــن حــال 
۲۶ مجــوز بــرای مصــارف انســانی از ســوی وزارت بهداشــت صــادر 
شــده کــه حــدود ۷۰۰ هــزار تــن محصــول تراریختــه از ایــن طریــق 
ــج  ــش از پن ــال بی ــک س ــن رو در ی ــده اســت. از ای وارد کشــور ش
میلیــون تــن واردات ایــن محصــوالت را بــه کشــور شــاهد بوده ایــم.

وی بــا بیــان اینکــه این میــزان واردات یعنــی ۱۰ درصــد واردات کل 
ــر واردات محصــوالت تراریختــه  کشــور، خاطرنشــان کــرد: تکیــه ب
ــتی  ــی زیس ــون ایمن ــالغ قان ــال از اب ــت س ــه هش ــودی ک ــا وج ب

ــود. ــوب می ش ــور محس ــه کش ــت ب ــذرد، خیان می گ

ــا از محصــوالت تراریختــه  ــر اســتفاده کل دنی ــا تاکیــد ب ــی ب ملبوب
و ورود ایــن محصــوالت بــه کشــور گفــت: هــم اکنــون ۷8 درصــد 
کل ســویای دنیــا، ۶۴ درصــد کل پنبــه دنیــا، ۲۶ درصــد ذرت و ۲۴ 
درصــد کلــزا در دنیــا، تراریختــه اســت و مــا از مبــادی رســمی در 

حــال واردات ۱۰۰ درصــد ایــن محصــوالت هســتیم.

ــری از  ــوع دیگ ــاهد ن ــوالت، ش ــن محص ــزود: در واردات ای وی اف
ــرا  ــتیم. چ ــوالت هس ــن محص ــت ای ــت قیم ــه جه ــرداری ب کالهب
ــر  ــد ارزان ت ــه ۲۰ درص ــوالت تراریخت ــت محص ــا قیم ــه در دنی ک
از محصــوالت غیرتراریختــه اســت و ایــن درحالــی اســت کــه 
واردکننــدگان ایــن محصــوالت در ایــران، آن را ارزانتر نمی فروشــند.

نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران بــا انتقــاد از عــدم اجــرای 
ــی توانمندســازی ایمنــی کشــور در چارچــوب ایمنــی  ــروژه جهان پ
ــرای آن ۱/۶ میلیــون  ــروژه کــه ب ــران، گفــت: ایــن پ زیســتی در ای
ــه نیمــی از بودجــه  ــا وجــودی ک ــت، ب دالر بودجــه اختصــاص یاف
ــازمان  ــه س ــن و ب ــی تامی ــع بین الملل ــزار دالر( از مناب آن )۷۴۹ ه
حفاظــت محیــط زیســت واصــل شــد، امــا پــس ازگذشــت ۳۶ مــاه 
اجرایــی نشــده اســت و هیچگونــه ردیابــی بــرای بودجــه اختصــاص 

ــده نمی شــود. ــروژه دی ــن پ ــه ای داده شــده ب

وی در مــورد رونــد تحقیقــات در حــوزه گیاهــان تراریختــه در ایــران 
ــش  ــت آزمای ــه در دس ــاه تراریخت ــون ۲۰ گی ــم اکن ــت: ه ــز گف نی
پژوهشــگران کشــور وجــود دارد امــا روال تجــاری ســازی پژوهــش 
در کشــور کنــد اســت و همچنــان بــرای رهاســازی ایــن محصــوالت 
در داخـــل و بومـــی سـازی فنـــاوری بـذر تراریخـــته، با مـقاومــت 

5

تقویتوارداتباجلوگیریازتولیدبومیمحصوالت
سالمتراریختهخیانتبهکشوراست

irbic.ir:منبع



ــال کار روی  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب ــتیم. ملبوب ــه رو هس رو ب
ــن  ــج در چندی ــد و برن ــیب زمینی، چغندرقن ــه، س ــوالت پنب محص
ــی  ــکده مهندس ــزود: پژوهش ــتیم، اف ــه هس ــف تراریخت ــوع مختل ن
ژنتیــک درحــال انجــام تحقیقــات گســترده ای در خصــوص آخریــن 
ــد باعــث  ــن روش می توان ــه ای ــوم اســت ک ــش ژن ــای ویرای روش ه

ــدگاری در گیاهــان شــود. افزایــش کیفیــت و مان

نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران در مــورد مصوبــه 
قانــون برنامــه ششــم توســعه کــه در آن بــرای افزایــش توانمنــدی 
کشــاورزی بــر ممنوعیــت واردات محصــوالت بــدون رعایــت 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــز گف ــود نی ــد شــده ب ــی زیســتی تاکی ــون ایمن قان
جنــگ و جدلهــای مصنوعــی در ایــن زمینــه، شــاهد جعــل مــاده 
ــه نحــوی کــه  ــون برنامــه ششــم توســعه هســتیم ب 3۱ بنــد ز قان
ــه  ــن برنام ــی زیســتی« در ای ــون ایمن ــت قان ــدون رعای واژه های»ب
ــن  ــل ای ــه در اص ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــده اس ــته ش برداش

ــود. ــده می ش ــات دی ــن کلم ــون، ای قان

وی از شــکایت و اعتــراض مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی بــه مجلــس 
ــن موضــوع از ســوی کمیتــه قوانیــن مجلــس خبــر  و پیگیــری ای
داد و گفــت: متاســفانه ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بارهــا و 
بارهــا بــا صــدور نامــه و شــیوه نامــه و بــا جعــل کلمــات، تاکتیکــی 

در عقــب انداختــن دســتیابی بــه ایــن فنــاوری، بــه کار می بــرد.

بــه  موفــق  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  محققــان 
اســتحصال رنگیــزه فیکوســیانین از ســویه بومــی  ریزجلبــک 
در  طبیعــی  رنگدانــه  عنــوان  بــه  کــه  شــدند  اســپیرولینا 
 صنایــع غذایــی و تولیــد مکمــل هــای دارویــی کاربــرد دارد.

کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  از  ایانــا  گــزارش  بــه 
ــی پژوهشــکده  ــات علم ــهبازی، عضــو هی ــم ش ــر مری ــران، دکت ای
بیوتکنولــوژی کشــاورزی و مجــری طــرح اظهــار کــرد: رنگیــزه آبــی 
ــپیرولینا  ــژه اس ــه وی ــبزآبی ب ــای س ــه از جلبک ه ــیانین ک فیکوس
ــنت  ــواص فلورس ــی دارای خ ــع غذای ــده و در صنای ــتحصال ش اس
ــترده  ــور گس ــه ط ــال ۲۰۱۳ ب ــد، از س ــیدانی می باش و آنتی اکس
ــورد  ــی م ــی طبیع ــگ آب ــوان رن ــه عن ــف ب ــورهای مختل در کش
ــص  ــد، اســتخراج و خال ــود تولی ــه اســت. بهب ــرار گرفت اســتفاده ق
ــرد آن را در حوزه هــای  ــد دامنــه کارب ســازی فیکوســیانین می توان

مختلــف افزایــش می دهــد.

وی خاطرنشــان کــرد: تولیــد موفــق بیومــس جلبک با فیکوســیانین 
بــاال بــه عوامــل متعــددی از جملــه شــرایط رشــد جلبــک، قابلیــت 
تجمــع رنگیــزه، تکنولــوژی تولیــد و کارآیــی فرآینــد پاییــن دســتی 
بســتگی دارد کــه طــی تحقیقاتــی کــه در ایــن خصــوص در 
پژوهشــکده داشــتیم، روش هــای مختلــف اســتخراج ماننــد شــوك 
ــن  ــیمیایی و همچنی ــات ش ــتفاده از ترکیب ــاد، اس ــمزی، انجم اس
ــرار  ــورد بررســی و مقایســه ق ــازی م ــص س ــف خال مراحــل مختل
ــظ،  ــص ســازی و تغلی ــس از مراحــل جداســازی و خال ــت و پ گرف
رنگریــزه فیکوســیانین بــا بهتریــن و ایمن تریــن روش از نظــر 
ســالمت محصــول در ســطح قابــل رقابــت بــا نمونه هــای وارداتــی 

در مصــارف غذایــی تولیــد شــد.

ــی و  ــع غذای ــف صنای ــای مختل ــیانین در حوزه ه ــه فیکوس رنگدان
ــا  ــه عنــوان رنــگ آبــی طبیعــی خوراکــی ب آرایشــی- بهداشــتی ب
خــواص آنتی اکســیدانی و در صنایــع پزشــکی و دارویــی بــه عنــوان 
ــنت  ــر فلورس ــز مارک ــرطانی و نی ــد س ــاب و ض ــد الته داروی ض

ــرد دارد. کارب

ــر  ــالوه ب ــیانین ع ــی فیکوس ــگ طبیع ــرد: رن ــح ک ــهبازی تصری ش
ــیمیایی  ــای ش ــا رنگ ه ــه ب ــا ارزش در مقایس ــتی ب ــواص زیس خ
ــی  ــرح توجیه ــا بررســی ط ــر اســت. ب ــی خط ــال ب ــنتزی کام و س
اقتصــادی، تولیــد رنــگ بــا روش پیشــنهادی در ایــن دانــش فنــی 
ــه  ــبت ب ــول را نس ــده محص ــام ش ــت تم ــد قیم ــل ۳۰ درص حداق
فیکوســیانین وارداتــی کاهــش خواهــد داد. همچنیــن ســرعت ایــن 
ــیب  ــد ترس ــول مانن ــنتی معم ــای س ــا روش ه ــه ب روش در مقایس

ــر اســت. ــا آمونیــوم ســولفات ســه براب پروتئیــن ب

بــه گفتــه عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی 
ــر  ــات غی ــکل اســتفاده از ترکیب ــن پروت ــای ای ــر از مزای یکــی دیگ
ــات در  ــن ترکیب ــه ای ــت ک ــه اس ــل توصی ــدوده قاب ــمی در مح س

تثبیــت رنــگ و حفــظ پایــداری آن نیــز موثــر هســتند.
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ــاوری  ــی  و فن ــت علم ــت فناوری معاون ــعه زیس ــتاد توس ــر س دبی
ریاســت  جمهــوری از تولیــد ۲۰ قلــم داروی بیوتکنولــوژی جدیــد 

ــر داد. در کشــور خب

داروی  تولیــد  دربــاره  قانعــی  ایســنا،مصطفی  گــزارش  بــه 
ــن  ــد بیوتکنولوژیــک در کشــور، گفــت: در حــال حاضــر از ای جدی
تعــداد ۳۰ داروی بیوتکنولــوژی در کشــور بــه مرحلــه تولیــد 
ــرار دارد. ــتور کار ق ــز در دس ــر نی ــت و ۲۰ داروی دیگ ــیده اس  رس

وی بــا تاکیــد بــر اقــدام بــرای تولیــد ۲۰ قلــم داروی بیوتکنولــوژی 
دیگــر، خاطرنشــان کــرد: بــرای ایــن امــر یــک شــتاب  دهنــده در 
ــه  ــز ب ــه مجه ــده ک ــتاب  دهن ــن ش ــت. ای ــده اس ــاد ش ــرج ایج ک
ــرای  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــت، از ش ــز اس ــگاه های مجه آزمایش

ــد. ــت می کن ــی حمای ــه  صنعت ــد نیم تولی

دبیــر ســتاد توســعه زیســت فناوری بــا بیــان اینکــه هشــت شــرکت 
ــد  ــادآور شــد: تولی ــد،  ی ــت دارن ــه فعالی ــن زمین ــان در ای دانش بنی
ایــن ۲۰ داروی بیوتکنولــوژی ارزش افــزوده باالیــی خواهــد داشــت.

ــاوری  ــی  و فن ــت علم ــی معاون ــط عموم ــالم رواب ــاس اع ــر اس ب
نــوع  دنیــا ۱۱۰  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی  ریاســت جمهوری، 
داروی بیوتکنولــوژی تولیــد می شــود کــه از ایــن تعــداد ۵۰ داروی 

ــد. ــاب ش ــور انتخ ــد در کش ــرای تولی ــوژی ب بیوتکنول
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ــرطان و  ــد س ــت ض ــا خاصی ــه ب ــیب  زمینی های تراریخت ــد س تولی
ضــد پیــری

دانشــمندان موفــق شــدند از طریــق مهندســی ژنتیک ســیب زمینی 
ارغوانــی تولیــد کننــده کــه بــا فعالیــت آنتی اکســیدانی زیــاد و دارا 
بــودن کلروژنیــک اســید و کاروتنوئیدهــا مصــرف آن از ســرطان و 

پیــری پیشــگیری می کنــد.

بــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی بــه نقــل از زیســت فن، 
بــا  ارغوانــی(  واریته هــای جدیــد ســیب زمینی )ســیب زمینی 
ــک  ــی ژنتی ــق مهندس ــراً از طری ــه اخی ــی از رنگدان ــزان باالی می
ــه لحــاظ درمانــی دارای فعالیــت  ایجــاد شــده اند. ایــن واریته هــا ب
ــرای ســالمتی  ــی هســتند کــه ب ــاد و ترکیبات ــی اکســیدانی زی آنت
ــه  ــه می کنــد. همچنیــن  ب ــا ســرطان مقابل ــوده و ب بســیار مفیــد ب
خاطــر رنــگ ارغوانــی پررنــگ یــا قرمــز بازارپســندی را بــه خاطــر 

ــد. ــش می ده ــودن افزای ــذاب ب ج

ــول  ــی و محص ــی اساس ــده  غذای ــک وع ــا ی ــه تنه ــیب زمینی ن س
ــی  ــواد معدن ــه دارای م ــت، بلک ــان اس ــی در جه ــه ای اصل تغذی
و فیتوشــیمیایی بســیار متنــوع بــا اثــرات بالقــوه در افزایــش 
ســالمت نیــز هســت. آگاهــی از اهمیــت ایــن فیتوکمیکالهــا 
)مــواد شــیمیوگیاهی( کــه از ســلول ها در برابــر عوامــل ســرطان زا 
محافظــت می کننــد، در ایجــاد محصــوالت جدیــد بــا خصوصیــات 

ــت. ــم اس ــیار مه ــد بس ــری جدی ظاه

ترکیباتــی کــه در ایــن گیــاه از طریــق مهندســی ژنتیــک افزایــش 
ــان و  ــالمت انس ــه در س ــت ک ــید اس ــک اس ــی کلروژنی ــه، یک یافت
ــن  ــت و دومی ــل اس ــا دخی ــل پاتوژن ه ــان در مقاب ــاع گیاه در دف
زرد  رنــگ  در  کــه  اســت  کاروتنوئیدهــا  از  گروهــی  ترکیــب 
ــا در  ــتر کارتنوئیده ــرآن بیش ــالوه ب ــوده و ع ــل ب ــگ دخی ــر رن پ
ــه اهمیتشــان در ســالمت چشــم و کاهــش خطــر  ســیب زمینی ب
ــه پیــری معــروف  ــوط ب ایجــاد آســیب های ناشــی از لکه هــای مرب

ــتند. هس

ــوع  ــن ن ــات در ای ــن ترکیب ــع ای ــوه  توزی ــب و نح ــزان، ترکی می
ــن  ــت ای ــه شــرایط جــوی و نحــوه  مدیری ســیب زمینی بســتگی ب

ــات دارد. ــا و آف ــاك، بیماری ه ــی، خ ــاه زراع گی

ایــن تحقـیـق بخشـــی از پــروژه ای اسـت که توسـط شـرکـت
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NEIKER tecnalia در اســپانیا از ســال ۲۰۱4 بــا هــدف دســت یابی 
بــه واریته هایــی بــا ســطوح باالیــی از ترکیبــات زیســت فعال 
)آنتوســیانین، فنــول و کاروتنوئیدهــا( جهــت ســالمتی بیشــتر 
بــرای انســان و همچنیــن ســازگاری بهتــر خــود گیــاه بــه رشــد در 

ــاوت در حــال انجــام اســت. ــه ای متف شــرایط منطق
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ــوز  ــتان مج ــتایی انگلس ــور روس ــذا و ام ــت، غ ــط زیس وزارت محی
انجــام آزمایــش  مزرعــه ای ســیب زمینی تراریختــه را صــادر کــرد.

ــارک  ــات در پ ــن آزمایش ــران، ای ــم ای ــان عل ــزارش دیده ب ــه گ ب
تحقیقاتــی نورویــچ طــی ســال هــای ۲۰۱7 تــا ۲۰۲۱ انجــام 

ــد. ــد ش خواهن

ــگاه  ــز آزمایش ــارکتی مرک ــروژه مش ــی از پ ــات بخش ــن آزمایش ای
ســینز بــری)TSL(  بــرای تولیــد ســیب زمینی ماریــس پایپــر 
اســت. ایــن ســیب زمینی تراریختــه بــه بیمــاری بادزدگــی و نماتــد 
ــد  ــاال آکریالمی ــای ب ــدن در دم ــرخ ش ــد از س ــت و بع ــاوم اس مق
ــوم  ــوژی و عل کمتــری تولیــد می کنــد. شــورای پژوهشــی بیوتکنول
زیســتی بــه همــراه شــرکت Biopotato از انگلســتان و  Simplot از 

ــی هســتند. ــروژه تحقیقات ــن پ ــی ای ــکا حام آمری
ــی و  ــرح باغبان ــدی ط ــزار پون ــک 84۱ ه ــا کم ــه ب ــیب زمینی ک ــن س ای
ــوم زیســتی ــوژی و عل ــورای تحقیقات بیوتکنول ــیب زمینی )HAPI( ش س

 )NERC( ــی ــت طبیع ــط زیس ــش محی ــورای پژوه  )BBSRC( و ش
بریتانیــا اجــرا می شــود بــه تولیــد ســیب زمینی جدیــد مناســبتر 
بــرای محیــط زیســت، ســالمتر بــرای مصــرف کننــده و ارزان تــر بــرای 

کشــاورزان منجــر می شــود.

ــروژه،  ــن پ ــی ای ــم تحقیقات ــت تی ــز، سرپرس ــان جون ــور جانات پروفس
ــت از  ــرد و گف ــندی ک ــراز خرس ــه ای اب ــات مزرع ــن آزمایش ــام ای از انج
اینکــه ایــن تحقیقــات در شــرایط علمــی و اســتاندارد انجــام می گیرنــد 

ــحالم. خوش

ــت  ــران، وی گف ــوژی ای ــات بیوتکنول ــز اطالع ــزارش مرک ــه گ ب
ــا  ــه ب ــود ک ــی می ش ــش بین ــد پی ــه جدی ــم تراریخت ــن رق در ای
اســتفاده از چنــد ژن، نســبت بــه زمانــی کــه از یــک ژن اســتفاده 
ــه بیمــاری بادزدگــی افزایــش پیــدا کنــد. ــود، مقاومــت ب  شــده ب

)http://www.isw.ir( منبع: سایت دیده بان علم ایران

ــاز کنتــرل آفــات گیاهــی نقــش مهمــی در میــزان تولیــد  از دیرب
ــا آفــات  محصــوالت کشــاورزی داشــته اســت. روشــهای مبــارزه ب
ــتردهای  ــرات گس ــتخوش تغیی ــری، دس ــش بش ــرفت دان ــا پیش ب
ــرل  ــن و ســادهترین روش کنت شــده اند. در حــال حاضــر رایجتری
آفــت اســتفاده از ســموم شــیمیایی اســت. مصــرف بیرویــه ســموم 
و عــدم رعایــت ُدزهــای مصرفــی آن در کنــار قــدرت بــاالی تولیــد 
ــه  ــت ب ــرات آف ــت حش ــروز مقاوم ــه ب ــر ب ــرات منج ــل حش مث
ــه آفتکشــها  ــات ب ــت آف ــی شــده اســت. مقاوم آفتکشــهای مصرف
منجــر بــه عــدم کارایــی مطلــوب ترکیبــات شــیمیایی در کنتــرل 
آفــات شــده اســت بــه طوریکــه امــروزه محققــان بــه دنبــال یافتــن 
ــر  ــرای انســان و موجــودات غی ــن، کــم خطــر ب روشــهای جایگزی
هــدف و ایمــن بــرای محیــط زیســت هســتند. یکــی از روشــهای 
ــک تداخــل  ــرل حشــرات اســتفاده از تکنی ــر در کنت ایمــن و موث
ــن  ــت. در ای ــه RNA interference(RNAi(  اس ــوم ب RNA موس
ــی  ــل بخش ــتهای مکم ــاه دو رش ــاخت RNAهای کوت ــا س روش ب
از توالــی mRNA  هــدف، مانــع از فراینــد ترجمــه mRNA هــدف 
ــدن  ــروری در ب ــن ض ــک پروتئی ــد ی ــه از تولی ــده و در نتیج ش
ــر در  ــورد نظ ــب ژن م ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــری میش ــره جلوگی حش
ــق  ــن طری ــود و از ای ــوش می ش ــی خام ــس از رونویس ــه پ مرحل
فراینــد زیســتی هــدف گرفتــه شــده، بــر هــم خــورده و عوارضــی 
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چون کاهش طول عمر، کاهش تغذیه، کاهش باروری و افزایش 
مرگ و میر آفت پدید می آید.

ــل  ــگاهی تداخ ــات آزمایش ــده در مطالع ــاهده ش ــای مش موفقیته
RNA منجــر بــه روشــن شــدن افق هــای تــازه ای در برابــر 
پژوهشــگران و تولیدکننــدگان بــذر بــرای کنتــرل حشــرات  شــده 
اســت؛ بــه طوریکــه محققــان نســل بعــدی آفتکشــها را آفتکشــهای 
مبتنــی بــر تکنیــک RNAi میداننــد. در نتیجــه تحقیقــات 
ــن  ــن ســال میــالدی جــاری، اولی ــت در ۱5 ژوئ گســترده در نهای
گیاهان تراریختــه مبتنــی بــر ایــن تکنیــک توســط ســازمان 
محیــط زیســت آمریــکا بــرای مبــارزه بــا کــرم مغربــی ذرت بــا نــام 
ــه الزم  ــید و تأییدی ــت رس ــه ثب ــی Diabrotica virgifera  ب علم
 RNA ــه تولیــد ــرای کشــت اخــذ نمــود. ایــن گیاهــان قــادر ب را ب
هــای دو رشــتهای کوتــاه بــرای کنتــرل کــرم مغربی ذرت هســتند. 
ــه  ــیمیایی ک ــای ش ــرف آفت کش ه ــن روش، مص ــترش ای ــا گس ب
عــالوه بــر مشــکالت زیســت محیطــی و باقیمانــده خطرنــاک، روی 
موجــودات غیــر هــدف نظیــر انســان و حیوانــات اهلــی نیــز اثــرات 
ســویی دارنــد محــدود میگــردد و فصــل جدیــدی در کنتــرل ایمن 

ــاز خواهــد شــد. آفــات بــه روی محققــان ب

genu� بــا برنــد Smart stax یذرت تأییدیــه گرفتــه بــا نــام تجــار
ity تولیــد شــده کــه از جملــه برندهــای شــرکت مونســانتو اســت.
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ــر  ــر و طوالنی ت ــا آغــاز روزهــای گرم ت بیــدار شــدن گیاهــان همزمــان ب
ــه  ــدی ب ــد فراین ــرمازدگی، نیازمن ــر س ــش خط ــن کاه ــار و همچنی به
نــام بهاره ســازی اســت کــه در آن گلدهــی گیــاه تــا زمــان درك 
ویسکانســین  دانشــگاه  محققــان  می شــود.  متوقــف  الزم  ســرمای 

- مدیســون ژنــی را شناســایی کردنــد کــه علف هــا را از ورود بــه 
نگهــداری می کنــد. تــا زمــان فصــل مقــرر   چرخــه گلدهیشــان 

تالش هــای بســیاری بــرای شناســایی ژن هــای درگیــر در گلدهــی 
 VRN1 ــام ــه ن ــی ب ــا ژن ــه آنه ــه از جمل ــت ک ــده اس ــام ش انج
ــه شــروع  ــا فعال ســازی گروهــی از ژن هــای دیگــر ب ــه ب اســت ک
ــی در  ــه چــرا گلده ــا اینک ــد. ام ــل بهاره ســازی کمــک می کن عم
ــوز  ــورد VRN1 هن ــد، در م ــرم رخ نمی ده ــتان گ ــا زمس ــز ی پایی

ــود. نامشــخص ب

کوچــک  چمــن  بهاره ســازی،  مولکولــی  اســاس  درک  بــرای 
در  بنفــش  بــروم  یــا   Brachypodium نــام بــه  مدیترانــه ای 
ــا فصــول ســرد ســاختگی گذاشــته شــد. فریزرهــای آزمایشــگاه ب

بــا مقایســه DNA گیاهــان Brachypodium کــه بــا گــذار ســرما 
ــی شناســایی شــد  ــد، ژن ــدار ماندن ــه گرمــا قبــل از گلدهــی، پای ب
کــه ژن VRN1 را قبــل از زمســتان خامــوش می کنــد. بــه خاطــر 
ایــن نقــش ایــن ژن را RVR1 نــام نهادنــد. تصــور بــر ایــن اســت 
ــد  ــه نیازمن ــان ک ــایر گندمی ــدف یکســانی را در س ــه RVR1 ه ک

ــد. ــام می ده ــتند، انج ــازی هس بهاره س
ریــک آماســینو اســتاد بیوشــیمی و ژنتیــک UW–Madison گفــت: 
ــدم   ــای  گن ــی  واریته ه ــد برخ ــان مانن ــیJاری از گیاه ــرای بس ب
ــاه در  ــل گی ــتقرار کام ــرای اس ــه ب ــت ک ــی اس ــه  خوب ــن نمون ای
پاییــز ســـودمند اســت امــا از گلدهــی پیــش از سرـــمای واقعــی 
ــان  ــن گیاه ــز ای ــدن در پایی ــتقر ش ــا مس ــد. ب ــری می کن جلوگی
ــار ــی فصــل رشــد در به ــازه  زمان ــی از ب ــد اســتفاده کامل می توانن
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ــه  ــاورزی ب ــان؛ کش ــل از آرم ــه نق ــن ب ــزارش اقتصادآنالی ــه گ ب
ــع خــاك،  ــه از مناب ــرداری بهین ــا و روش هــای بهره ب مفهــوم راه ه
آب، انــرژی و تــوان فکــری و فیزیکــی انســان بــرای تامیــن 
ــازنده  ــل س ــتای تعام ــه و ضــروری انســان ها در راس ــای پای نیازه
و موثــر بــا طبیعــت اســت. امــروزه بخــش کشــاورزی بــه عنــوان 
موتــور محرکــه و نیــروی پیــش برنــده توســعه اقتصــادی کشــور 
به طــور عــام و توســعه روســتایی به طــور خــاص محســوب 
می شــود. مشــکل بســیاری از کشــاورزان وجــود آفت هایــی اســت 
کــه باعــث از بیــن رفتــن محصــول کشــاورزی می شــوند. در واقــع 
ــه  ــا حمل ــه ب ــتند ک ــی هس ــرات و حیوانات ــاورزی حش ــت کش آف
دســته جمعــی و افزایــش تعــداد آنهــا در زمیــن کشــاورزی باعــث 
افــت کیفیــت و یــا کمیــت محصــول کشــاورزی می شــوند. یکــی 
ــاورزی  ــوژی کش ــکده بیوتکنول ــی پژوهش ــات علم ــای هی از اعض
معتقــد اســت ۳۰  درصــد از محصــوالت کشــاورزی از طریــق 
آفــت از بیــن مــی رود کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن آفــت، کشــورهای 
ــد.  ــتفاده می کنن ــم اس ــوم از س ــان س ــرفته و جه ــال پیش در ح
ــه در  ــان اینک ــا بی ــر در اســفند ســال گذشــته ب مســعود توحیدف
ایــران ۱۵۰میلیــون دالر واردات ســم داشــتیم، خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــاورزی اس ــزارع کش ــم در م ــون ۲8۹ س تاکن
کــه اســتفاده از ایــن میــزان ســم منجــر بــه مقــاوم  شــدن آفــات 
ــر اســاس گزارش هــای اعــالم  شــده  ــن ب ــر ســم و همچنی در براب
ــتفاده از  ــر اس ــرطان در اث ــه س ــر ب ــزار نف ــاالنه ۳۴ه ــالی س ابت
ســموم کشــاورزی شــده اســت. او بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیاری از 
موجــودات مفیــد از جملــه زنبورهــا و پروانه هــا در شــمال کشــور 
ــزود:  ــه دلیــل اســتفاده از ســموم در حــال انقــراض هســتند، اف ب
ــد  ــه همانن ــرات ک ــی حش ــتم عصب ــاورزی روی سیس ــموم کش س
سیســتم عصبــی انســان اســت اثــر می گــذارد. بنابرایــن اســتفاده 
درســت از ســموم کشــاورزی بــرای گرفتــن نتیجــه ایــده آل و تاثیر 
مثبــت ســموم بســیار حائــز اهمیــت اســت، زیــرا زمانــی که ســموم 
ــا دز نادرســت اســتفاده  ــا ب ــان مناســب و ی ــه درســتی و در زم ب
ــال  ــه در ح ــور ک ــت. همان ط ــد داش ــی خواهن ــر منف ــوند تاثی ش
حاضــر شــکرك ناشــی از هجــوم آفــت پســیل پســته در برخــی از 
ــی های  ــد سم پاش ــان می ده ــان نش ــتان کرم ــتان های اس شهرس
مکــرر، اســتفاده از ســموم خطرنــاك و... باعــث شــده تــا دشــمنان 
طبیعــی آفــت پســیل پســته ماننــد زنبــور پســیالفاگوس، 
انــواع  و  شــکاری  کنه هــای  شــکاری،  ســن های  بالتــوری، 
ــد و کنتــرل آفــت هــم ســخت شــود.  کفشــدوزك ها از بیــن برون

نگرانــیدربــارهآفتکشهــاوتولیــداتگلخانــهای


نکتــه قابــل توجــه در مــورد آفت کش هــا یــا ســموم ایــن اســت که 
 اخیــرا مســئوالن مختلــف وزارت جهــاد کشــاورزی دربــاره وضعیت

۱۰

داشته باشند.

ــو  ــاودار و ج ــوالف، چ ــدم، ی ــه ذرت، گن ــی از جمل ــان علف گیاه
بیــش از 8۰% از کالــری مصرفــی مــا را در سراســر جهــان فراهــم 
می کننــد. برنــج بــه تنهایــی در بعضــی از کشــورها تــا ۷۰% کالــری 
را در بــر می گیــرد. کشــف ایــن ژن ممکــن اســت بــه اصالحگــران 
ــواد  ــات بیشــتری از م ــا اطالع ــد ت ــاه کمــک کن ــان گی و مهندس

غذایــی و انــرژی محصــوالت زراعــی بگیرنــد.
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مشــکلی کــه بســیاری از کشــاورزان بــا آن مواجــه هســتند، وجــود 
ــی اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن محصــول کشــاورزی  آفت های

می شــوند.

 عــالوه بــر وجــود آفت هــا عوامــل انســانی نیــز در ایــن زمینــه موثر 
هســتند. اقداماتــی ماننــد اســتفاده نادرســت از ســموم تاثیــر منفی 
بــر محصــوالت کشــاورزی خواهــد داشــت. بــر اســاس گفته هــای 
بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  علمــی  هیــات  اعضــای  از  یکــی 
کشــاورزی، ۳۰  درصــد از محصــوالت کشــاورزی از طریــق آفــت از 
بیــن مــی رود کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن آفــت، کشــورهای در حــال 
پیشــرفته و جهــان ســوم از ســم اســتفاده می کننــد. بــا توجــه بــه 
اهمیــت بخــش کشــاورزی در اقتصــاد کشــور قائــم مقــام صنــدوق 
بیمــه کشــاورزی در مــورد خســارت هایی کــه بــه فعــاالن بخــش 
کشــاورزی وارد می شــود، گفتــه اســت: »بــرای ســال جدیــد  هــزار  
ــده  ــرآورد ش ــی و ب ــارات پیش بین ــزان خس ــان می ــارد توم میلی
اســت و امیدواریــم منابــع اعتبــاری الزم بــرای پرداخــت خســارات 

احتمالــی تامیــن شــود.«

آفتکشهاییکهآفتشدند
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ــرده  ــی ک ــار نارضایت ــتفاده در کشــور اظه ــورد اس ــای م آفت کش ه
ــن محصــوالت را مطــرح  ــودن ای ــی ب ــوع و قدیم ــدم تن و بحــث ع
ــاد  ــت وزارت جه ــور زراع ــاون ام ــتا مع ــن راس ــد. در همی می کنن
کشــاورزی در آذر ســال گذشــته عنــوان کــرد: وضعیــت مــا در ایــن 
ــل قبــول نیســت و محصوالتمــان تنــوع الزم را  زمینــه چنــدان قاب
نــدارد کــه ایــن مســاله همــه مــا را زیر ســوال می بــرد و آســیب های 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــاس کشــاورز خطــاب ب ــد. عب جــدی وارد می کن
ــرای هــر عامــل خســارت زا  ــد ب ــزود: بای و واردکننــدگان ســموم، اف
ســه تــا پنــج آفت کــش در نظــر گرفتــه شــود، ضمــن اینکــه بایــد 
کمــک کنیــم طــی مدتــی محــدود، جایگزین هــای مناســبی بــرای 
ــاره  ــه درب ــان اینک ــا بی ــم. او ب ــدا کنی ــر پی ــای پرخط آفت کش ه
تولیــدات گلخانــه ای بســیار نگــران هســتیم، افــزود: در ایــن زمینــه 
اگــر هــم تکنولــوژی داریــم، گلخانــه دار از آن بــی خبــر اســت و ایــن 
تکنولوژی هــا در اختیــار او قــرار نــدارد. معــاون امــور زراعــت وزارت 
ــی  ــیاری از بیماری های ــاره بس ــرد: درب ــه ک ــاورزی اضاف ــاد کش جه
کــه تولیــدات مــا را در گلخانه هــا تهدیــد می کنــد، ســیکل و روش 

مناســب بــرای مبــارزه نداریــم.

خسارتهایاقتصادیناشیازآفاتکشاورزی

قائــم مقــام صنــدوق بیمــه کشــاورزی پیش تــر بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســال زراعــی گذشــته آفــات و بیماری هــا و حــوادث طبیعــی 
خســارات قابــل توجهــی در بخــش کشــاورزی بــر جــای گذاشــت، 
افــزود: ســیل در جنــوب کشــور و ســرمازدگی ها در شــمال، شــمال 
ــارت  ــیب و خس ــرقی آس ــق ش ــزی و مناط ــای مرک ــرب، بخش ه غ
زیــادی بــه باغــات وارد کــرد و از طــرف دیگــر بــا شــیوع آنفلوانــزای 
ــارد  ــه ۰ ۱۲۰میلی ــارات ب ــزان خس ــور می ــت طی ــدگان در صنع پرن
ــارد  ــژاد گفــت: ۶۰۰ میلی تومــان رســید. محمــد ابراهیــم حســن ن
ــان  ــا پیــش از پای ــاالن بخــش کشــاورزی ت ــان از خســارات فع توم
ســال گذشــته پرداخــت گردیــد و ۶۰۰ میلیــارد تومــان مابقــی نیــز 
ــح  ــد. او تصری ــت ش ــل پرداخ ــور کام ــه  ط ــته ب ــه گذش در دو هفت
ــاورزان  ــه کش ــته ب ــال گذش ــارات س ــات و خس ــت غرام ــرد: باب ک
ــزار  ــد  ه ــال جدی ــرای س ــت: ب ــژاد گف ــن ن ــم. حس ــی نداری بده
 میلیــارد تومــان میــزان خســارات پیش بینــی و بــرآورد شــده اســت 
و امیدواریــم منابــع اعتبــاری الزم بــرای پرداخــت خســارات احتمالی 
ــم  ــزود: ه ــه کشــاورزی اف ــدوق بیم ــام صن ــم مق ــن شــود. قائ تامی
اکنــون بیــش از ســه  میلیــون و8۰۰  هــزار هکتــار از اراضــی و بیــش 
از ۴۰۰ هــزار هکتــار نیــز در بخــش باغــی و 8۰ درصــد طیــور تحــت 
پوشــش بیمــه کشــاورزی قــرار دارنــد. او از کشــاورزان خواســت بــا 
توجــه بــه شــکنندگی شــرایط اقلیمــی در کشــور محصــوالت خــود 

را بیمــه کننــد.

حمایتدولتازکشاورزان

یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس در مــورد افزایــش 
محصــوالت کشــاورزی معتقــد اســت موضــوع بســیار مهمــی کــه در 
کشــور بایــد در تمــام زمینه هــا بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی بــه 
آن توجــه داشــت بحــث اقدامــات پیشــگیرانه اســت. علــی وقفچــی 
بــا اشــاره بــه مطالعــه و شناســایی عوامــل تاثیــر گــذار در افزایــش 
از بیــن رفتــن محصــوالت کشــاورزی می گویــد: بایــد بــرای حفــظ 
محصــوالت کشــاورزی در مقابــل بحران هــا و عوامــل طبیعــی ماننــد 
ــاد  ــیم و وزارت جه ــته باش ــح داش ــزی صحی ــک برنامه ری ــا ی آفت ه
کشــاورزی کشــور مجهــز بــه قوانیــن روز باشــد. او در مــورد اقدامات 
ــری کــرد و  ــد از ایجــاد بحران هــا جلوگی ــد: بای پیشــگیرانه می افزای
نــگاه موثــر در ایــن مــورد نــگاه پیشــگیرانه اســت، چــرا کــه پــس 
ــای  ــر هزینه ه ــالوه ب ــده و ع ــخت ش ــرایط س ــران ش ــاد بح از ایج
زیــادی کــه بایــد صــرف رفــع آن شــود، شــاهد هســتیم کــه بعضــا 
ــیون  ــو کمیس ــت. عض ــر نیس ــا امکانپذی ــی بحران ه ــی از برخ رهای
کشــاورزی مجلــس تصریــح می کنــد: از جملــه اقدامــات پیشــگیرانه 
بــه روز کــردن علــم کشــاورزان و آمــوزش آنهــا در زمینــه اســتفاده 
ــت.  ــرای آنهاس ــاز ب ــورد نی ــات م ــردن امکان ــم ک ــموم و فراه از س
ــار  ــک در اختی ــن ول ــرمازدگی روغ ــل س ــر در فص ــال اگ ــرای مث ب
کشــاورزان قــرار گیــرد قطعــا کمــک موثــری بــه آنهــا خواهــد بــود، 
ــد و  ــی اگــر کشــاورزان تمــام مســائل پیشــگیرانه را انجــام دادن ول
ــی نظیــر  ــا اقدامات ــد ب ــت بای ــل کنتــرل رخ داد دول موضــوع غیرقاب
بیمــه کشــاورزی از کشــاورزان حمایــت کنــد. علــی وقفچــی اظهــار 
می کنــد: خوشــبختانه مجلــس تاییــد مســتقلی از دولــت در مــورد 
ــاورزی را  ــارت های کش ــران خس ــار جب ــن اعتب ــرای تامی ــه ب بیم
داشــته اســت و ایــن می توانــد کمــک موثــری باشــد بــرای کســانی 
کــه تمــام مراحــل علمــی را رعایــت می کننــد، ولــی در عیــن حــال 
ــری  ــرل خســارات جبران ناپذی ــل کنت ــه و غیرقاب حــوداث غیرمترقب
ــه کشــاورزان  ــان اینکــه کمــک ب ــا بی ــد. او ب ــا وارد می کنن ــه آنه ب
ــت اســت،  ــرای آنهــا امــری ضــروری از ســوی دول ــع ب ــع موان و رف
اظهــار کــرد: دولــت ســعی کــرده اســت در بحــث بیمــه یــک یارانــه 
هــم بــرای کشــاورزان در نظــر بگیــرد، بــه ایــن معنــی کــه بــا ایــن 
یارانــه دولــت در پرداخــت قســمتی از بدهی هــای بیمــه کشــاورزان 

ــود. ــهیم می ش س
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دبیــر ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونــت علمــی گفــت: 
قابــل  مبلــغ  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  هســتیم  امیــدوار 
بگیــرد  نظــر  در  ســتاد  اولویت هــای  اجــرای  بــرای  قبولــی 
کنیــم. اجرایــی  را  توســعه ای  هــای  طــرح  و  برنامه هــا   تــا 

ــی و  ــت علم ــل از معاون ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
فنــاوری ریاســت جمهــوری، مصطفــی قانعــی دبیــر ســتاد توســعه 
ــوری در  ــاوری ریاســت جمه ــت علمــی و فن زیســت فناوری معاون
ــت  ــعه زیس ــتاد توس ــی س ــی و اجرای جلســه کمیســیون هماهنگ
فنــاوری در خصــوص برنامه هــای تعییــن شــده بــرای ســال 
ــای  ــرای برنامه ه ــال ب ــر س ــدای ه ــت: ابت ــتاد، گف ــاری در س ج
جــاری ســتاد تصمیم گیــری شــده و توســط گــروه نوشــته 
ــه عهــده  ــر اجــرای آن ب ــت نظــرات و رصــد ب می شــود و در نهای

ــت. ــتاد اس ــی س ــارت و ارزیاب ــروه نظ کارگ

ــال  ــان س ــا پای ــده ت ــخص ش ــای مش ــام برنامه ه ــزود: تم وی اف
ــن  ــام حجــت در ای ــرای اتم ــی می شــود و ب انجــام شــده و اجرای
زمینــه کارگــروه نظــارت و ارزیابــی ســتاد بــر حســن انجــام کارهــا 

ــد. ــارت می کن نظ

ــی  ــی و اجرای ــیون هماهنگ ــزاری کمیس ــی، برگ ــه قانع ــه گفت ب
ــا  ــد ت ــم می کن ــی فراه ــاوری، فرصت ــت فن ــعه زیس ــتاد توس س
ــا و  ــده در کارگروه ه ــام ش ــات انج ــا اقدام ــتاد ب ــام اعضــای س تم
ــای تخصصــی آشــنا شــده و نظــرات و پیشــنهادات خــود  گروه ه

ــد. ــه کنن را ارائ

ــه داد:  ــی ادام ــت علم ــت فناوری معاون ــعه زیس ــتاد توس ــر س دبی
ــی  ــل قبول ــغ قاب ــه و بودجــه مبل ــدوار هســتیم ســازمان برنام امی

ــم  ــا بتوانی ــرد ت ــر بگی ــتاد در نظ ــای س ــرای اولویت ه ــرای اج ب
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برنامه هــا و طرح هــای توســعه ای خــود را در حــوزه زیســت 
ــانیم. ــرانجام برس ــه س ــاوری ب فن

ــتاد ــکاریس ــههم ــستفاهمنام ــازیپیشنوی نهاییس
بــاســازمانبرنامــهوبودجــه

ــعه  ــاخت و توس ــش، زیرس ــروه پژوه ــر گ ــی مدی ــزاد قره یاض به
فنــاوری ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری نیــز در ایــن جلســه در خصــوص اقدامــات ایــن 
ــروه  ــای گ ــن اقدام ه ــی از مهم تری ــت: یک ــروه در ســال ۹۵، گف گ
در ســال ۹۵ پــروژه تقســیم کار ملــی و نهایــی ســازی پیــش نویس 
ــت  ــاوری معاون ــتاد توســعه زیســت فن ــکاری س ــه هم ــم نام تفاه
علمــی بــا ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای اجــرای ماموریت هــای 

پیــش بینــی شــده و منتــج از پــروژه تقســیم کار ملــی بــود.

بــه گفتــه مدیــر گــروه پژوهــش ســتاد توســعه زیســت فنــاوری، 
طــرح تقســیم کار ملــی زیســت فنــاوری کــه بــا هــدف هماهنــگ 
ــور و  ــتی کش ــای زیس ــره وری از ظرفیت ه ــش به ــازی و افزای س
ــی  ــتاد نهای ــده، در س ــام ش ــی انج ــای تحقیقات ــن اولویت ه تعیی
ــا کمــک ســازمان برنامــه و  ــا ب شــد و در حــال پیگیــری اســت ت

بودجــه اجرایــی شــود.

زیســت  دکتــری  پایان نامه هــای  از  حمایــت  افــزود:  وی 
فنــاوری، حمایــت از مقــاالت حــوزه زیســت فنــاوری، حمایــت از 
پژوهشــگران برتــر، حمایــت از فعالیت هــای بیــن المللــی و غیــره 

ــود. ــته ب ــال گذش ــروه در س ــات گ ــر اقدام از دیگ

و  علمــی  مونوگــراف  تدویــن  و  تهیــه  داد:  ادامــه  قره یاضــی 
ــز از  ــاوری نی ــت فن ــی زیس ــی تخصص ــم اندیش ــزاری ۱۴ ه برگ

ــت. ــر اس ــل ذک ــات قاب ــر اقدام دیگ

وی از حمایت هــای گــروه پژوهــش از حوزه هــای اولویــت دار 
روش هــای  ماننــد  مختلــف  حوزه هــای  در  فنــاوری  زیســت 
تشــخیص، پیشــگیری و درمــان ســرطان در حــوزه زیســت 
ــاوری  ــاوری پزشــکی؛ مهندســی ژنتیــک در حــوزه زیســت فن فن
ــتفاده  ــا اس ــری ب ــای تخمی ــد فرآورده ه ــود تولی ــاورزی و بهب کش
ــامانه ها در زیســت  ــک و زیســت شناســی س از مهندســی متابولی

ــر داد. ــت خب ــاوری صنع فن

ــز در  ــری را نی ــای دکت ــت از پایان نامه ه ــرد: حمای ــوان ک وی عن
ــان نامــه ارســال  ســال گذشــته پیگیــری کردیــم کــه از ۲۲۴ پای
ــه  ــت ک ــرار گرف ــت ق ــورد حمای ــه و م ــورد پذیرفت ــده 88 م ش
ــه حــوزه  ــوط ب ــت شــده مرب ــای حمای ــار پایان نامه ه ــن آم باالتری

ــود. ــط زیســت و پزشــکی ب ــس از آن محی کشــاورزی و پ
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ــه  ــا دســتیابی ب ــوژی کشــاورزی ب ــان پژوهشــکده بیوتکنول محقق
ــه روش  ــبزیجات ب ــد س ــای هیبری ــد بذره ــاوری تولی ــکل فن پروت
ــه  ــق ب ــذور موف ــن ب ــی ای ــش  فن ــعه دان ــوس و توس ــالح معک اص
ارز شــدند. از خــروج ســاالنه ۲۰۰ میلیــون دالر   جلوگیــری 

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر مهــران عنایتــی شــریعت پناهــی، مدیــر 
گــروه کشــت بافــت و ســلول پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی 
ــکالت و  ــه مش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ــذر  ــد ب ــاالی تولی ــاده ب پیچیدگی هــای فنــی و ســودآوری فوق الع
هیبریــد، دانــش تولیــد بذرهــای هیبریــد در انحصــار  شــرکت های 
ــذر مــورد نیــاز هیبریــد ارقــام  ــذا در تامیــن ب خارجــی اســت و ل
ــال وابســته هســتیم. در حــال  ــژه ســبزیجات کام کشــاورزی به وی
ــی  ــذور ســبزی و صیفی جــات کشــور واردات حاضــر ۹8 درصــد ب
اســت کــه ســاالنه طبــق آمــار رســمی حــدود ۹۰ میلیــون دالر و 
ــون دالر صــرف  ــر ۲۰۰ میلی ــغ ب ــار غیررســمی بال ــر اســاس آم ب
واردات آنهــا می شــود. عــالوه بــر ارزبــری، بذرهــای وارداتــی بــرای 
شــرایط آب و هوایــی ایــران اصــالح نشــده اند و مصــرف آب آنهــا 

باالســت.
ــه  ــد ب ــد بای ــای هیبری ــد بذره ــرای تولی ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
فنــاوری تولیــد الین هــای مــادری بــذور دســت پیــدا کنیــم کــه 
شــرکتهای بــزرگ خارجــی بــه هیــچ وجــه چنیــن تکنولــوژی را در 
ــرای رســیدن  ــری هــم ب ــه راه میانب ــد. البت ــا نمی گذارن ــار م اختی
ــق  ــوس از طری ــالح معک ــه اص ــت ک ــادری هس ــای م ــه الین ه ب
ــت  ــش کش ــان بخ ــت. محقق ــد اس ــل هاپلوئی ــان داب ــد گیاه تولی
بافــت و ســلول پژوهشــکده بــا هــدف تامیــن بــذر هیبریــد مــورد 
ــه پروتــکل تولیــد گیاهــان  ــا تحقیقــات گســترده ب نیــاز کشــور ب
ــد  ــاز تولی ــورد نی ــادری م ــای م ــد الین ه ــد و تولی ــل هاپلوئی دب
بذرهــای هیبریــدی دســت یافته انــد. شــریعت پناهــی در توضیــح 
ــه  ــتند ک ــی هس ــد گیاهان ــان هاپلوئی ــت: گیاه ــک گف ــن تکنی ای

تعــداد کروموزوم هــای اصــــلی آنهــا بــه نصــف کاهــش یافتــــه
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ــدی  ــدام بع ــاوری را اق ــت فن ــاالت زیس ــت از مق ــی حمای قره یاض
گــروه عنــوان کــرد و گفــت: ســال ۹۵ تعــداد ۱۳۵ مقالــه بــه گــروه 
ــت و در کل  ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــه م ــه ۴۷ مقال ــد ک ــال ش ارس
۱۲۰ میلیــون تومــان حمایــت مــادی از مقــاالت زیســت فنــاوری 

صــورت گرفــت.

ــت  ــاوری معاون ــت فن ــعه زیس ــتاد توس ــی س ــروه پژوهش ــر گ مدی
علمــی تهیــه شــیوه نامه هــای حمایــت از ثبــت اختــراع داخلــی و 
خارجــی را نیــز از دیگــر اقدامــات عنــوان کــرد و گفــت: در حــوزه 
حمایــت از ثبــت اختراعــات بیــن المللــی از شــرکت های کارگــزاری 
ــه  ــه داشــته و ب ــی تجرب ــن الملل ــراع بی ــد ثبــت اخت کــه در فرآین
مخترعیــن در ایــن فراینــد کمــک کننــد حمایــت خواهیــم کــرد.

وی از اقدامــات آتــی گــروه انعقــاد تفاهــم نامــه بــا کانــون پتنــت 
ــران را ذکــر کــرد و گفــت پــس از نهایــی شــدن ایــن موضــوع  ای
ــه  ــه در مرحل ــی ک ــی در صورت ــی و خارج ــراع داخل ــت اخت از ثب
ــده  ــالم ش ــای اع ــتای اولویت ه ــند و در راس ــازی باش ــاری س تج

ــم کــرد. ــت خواهی ــرار داشــته باشــند، حمای ســتاد ق

ــر  ــگر برت ــه پژوهش ــویق س ــی و تش ــن از معرف ــی همچنی قره یاض
کــه باالتریــن امتیــاز را کســب کرده انــد در جشــنواره آتــی 

بیوتکنولــوژی خبــر داد.

وی حمایــت از واحدهــای پژوهشــی برتــر، معرفــی رســانه و 
ــات توســعه  ــن الزام ــاوری، تدوی ــر حــوزه زیســت فن ــگار برت خبرن
محصــوالت ارگانیــک، حمایــت از فعالیت هــای بیــن المللــی 
ــی را از  ــای مطالعات ــا و فرصت ه ــت از ماموریت ه ــون حمای همچ

ــرد. ــوان ک ــروه عن ــات گ ــر اقدام دیگ
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ــد  ــکان تولی ــده ام ــام ش ــات انج ــا تحقیق ــرد: ب ــح ک وی تصری
از  و صیفی جــات  کلــزا  هاپلوئیــد  دبــل  و  اینبــرد  الین هــای 
ــذاری  ــاده واگ ــه آم ــم ک ــم داری ــه ای را ه ــل دلم ــاه فلف جمله گی
ــق  ــب مناط ــای مناس ــا هیبریده ــت ت ــی اس ــش خصوص ــه بخ ب

ــد. ــی کنن ــور را معرف ــف کش مختل

ــوژی  ــکده بیوتکنول ــلول پژوهش ــت و س ــت باف ــروه کش ــر گ مدی
کشــاورزی افــزود: اخیــرا سیســتم جدیــدی بــرای تولیــد هدفمنــد 
ــد  ــه فراین ــده ک ــداع ش ــک اب ــی ژنتی ــق مهندس ــا از طری الین ه
ــد  ــل هاپلوئی ــن دب ــی الی ــداد کم ــا تع ــوس را ب ــی معک مهندس
میســر می کنــد کــه بــا توســعه آنهــا درصددیــم فراینــد به نــژادی 

ــم. ــام دهی ــر انج ــی کوتاه ت ــدت زمان را در م

دانشــیار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی در ادامــه در مــورد 
ــات  ــبزی و صیفی ج ــعه س ــت توس ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب این ک
ــی  ــش فن ــال دان ــکان انتق ــا ام ــی آی ــای غذای ــن نیازه در تامی
به نــژادی ایــن محصــوالت از طریــق ســازمان فائــو وجــود دارد یــا 
نــه، گفــت: تولیــد بــذور هیبریــد ســبزی و صیفی جــات بــا توجــه 
بــه ســودآوری بــاالی آن برخــالف غــالت کــه اغلــب بــا پشــتوانه 
ــت و  ــی اس ــش خصوص ــار بخ ــوند در اختی ــد می ش ــی تولی دولت
ــازمان های  ــو و س ــق فائ ــه از طری ــش مربوط ــال دان ــکان انتق ام
ــد از  ــم بع ــالش داری ــه ت ــدارد. البت ــود ن ــر وج ــی دیگ بین الملل
ــا شــرکتهای  ــد در کشــور ب ــذور هیبری ــد ب ــاوری تولی توســعه فن
ــم. ــار بگیری ــه را در اختی ــازار منطق خارجــی  مشــترك شــده و ب

وی خاطرنشــان کــرد: آزمایشــگاه کشــت بافــت پژوهشــکده 
ــا  ــوژی کشــاورزی جــزو ۱۰، ۱۵ آزمایشــگاه پیشــرو دنی بیوتکنول
در زمینــه هاپلوئیــدی و فرآینــد تولیــد بذرهــای هیبریــد بــه روش 
اصــالح معکــوس اســت و یکــی از ســازمان های بــزرگ بین المللــی 
ــا اختصــاص بودجــه تحقیقاتــی، تهیــه پروتــکل تولیــد گیاهــان  ب
هاپلوئیــد برنــج و ســورگوم را بــه پژوهشــکده ســفارش داده تــا در 
ادامــه بــه کشــورهای آفریقایــی و آســیایی منتقــل شــود. مراکــز

اســت. گیاهــان هاپلوئیــد گیاهانــی مســتقل بــوده و منشــأ 
ــل  ــود آل ــل نب ــه دلی ــه ب ــای نهفت ــد و آلل ه ــپوروفیتی دارن اس
غالــب بــروز خواهنــد کــرد. به نــژادی از طریــق گیاهــان هاپلوئیــد 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــای اصالح ــد در برنامه ه ــی جدی فصل
تولیــد الین هــای کامــال خالــص از نســل F۱ یــک تالقــی خــاص 
ــال  ــنتی کام ــای س ــر روش ه ــاه ب ــیار کوت ــدت بس ــک م ــی ی ط
ــا تولیــد گیــاه هاپلوئیــد و بدســت آوردن  برتــری دارد. ایــن کار ب
الین هــای کامــال خالــص دبــل هاپلوئیــد از طریــق دو برابــر 

ــت. ــر اس ــا میس ــای آنه ــداد کروموزوم ه ــردن تع ک

ــه  ــی ک ــن )گونه های ــان دگرگش ــرد: در گیاه ــان ک وی خاطرنش
ــان  ــر از هم ــان دیگ ــه گیاه ــاه روی کالل ــک گی ــرده ی ــه گ دان
گونــه انتقــال می یابــد( مثــل ذرت، خیــار، ســبزیجات، کلــزا 
ــات از بذرهــای  ــژادی و اصــالح نبات عمــده درآمــد شــرکتهای به ن
F1 اســت کــه یــک بــار مصــرف هســتند؛ یعنــی بذرهایــی کــه از 
ــه  ــچ وج ــه هی ــد ب ــت می آی ــه دس ــا ب ــد آنه ــذر هیبری ــت ب کش
صفــات برتــر نســل F1 را نــدارد و کشــاورز ناگریــز از خریــد مجــدد 
آنهــا از شــرکت تولیدکننــده اســت. در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 
ــبزیجات کار  ــزا و س ــاه کل ــاص روی گی ــور خ ــه ط ــاورزی ب کش
کرده ایــم کــه تاکنــون توانایــی تولیــد بــذر آنهــا در کشــور وجــود 
نداشــته و اســتفاده از روش هــای کالســیک تولیــد الین هــای 

ــت. ــر اس ــوار و زمان ب ــیار دش ــی( بس ــاص ژنتیک ــرد )خ اینب

ــن  ــد از ای ــد هاپلوئی ــرای تولی ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــریعت پناه ش
گیاهــان از روش کشــت میکروســپور )آندوژنــز( اســتفاده کرده ایــم 
کــه یکــی از کاراتریــن و معمولتریــن روش هــای ایجــاد هاپلوئیــد 
ــه  ــرده  در مرحل ــه گ ــپور )دان ــه میکروس ــب ک ــن ترتی ــت. بدی اس
ــم و از  ــرار می دهی ــه ق ــط درون شیش ــو( را در محی ــی نم ابتدای
طریــق اســترس دمایــی، غذایــی، شــیمیایی و ... مســیر نمــو آن را 
از تولیــد دانــه گــرده بــه جنین زایــی و ایجــاد گیاهچــه هاپلوئیــد 
ــا ایــن روش  و در ادامــه گیــاه دبــل هاپلوئیــد تغییــر می دهیــم. ب
ــه  ــذر هیبریــد ب ــزا از ب مهندســی اصالحــی معکــوس در گیــاه کل
الین هــای اینبــرد رســیده ایم کــه بــا تالقــی آنهــا می تــوان 

انــواع بذرهــای F1 بــا خصوصیــات مطلــوب را تولیــد کــرد.
ــوژی کشــاورزی خاطرنشــان کــرد:  دانشــیار پژوهشــکده بیوتکنول
ــرای تولیــد هاپلوئیــد اســتفاده  ــار از روش دیگــری ب ــاه خی در گی
ــرار دادن  ــا ق ــرده را ب ــای گ ــه دانه ه ــورت ک ــن ص ــم؛ بدی می کنی
در معــرض پرتوهــای گامــا در ســازمان انــرژی اتمــی عقیــم کــرده 
ــرای گرده افشــانی گیاهــان هــدف اســتفاده می کنیــم،  و آنهــا را ب
حاصــل ایــن فراینــد جنیــن هاپلوئیــد خیــار اســت کــه فاقــد ژنــوم 
گیــاه پــدری اســت. در ادامــه جنیــن را اصطالحــا نجــات می دهیــم 
و بــا آن گیــاه هاپلوئیــد تولیــد می کنیــم کــه در تولیــد الیــن قابــل 

اســتفاده اســت.
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ــگاه های  ــی از دانش ــه یک ــی از جمل ــاورزی خارج ــات کش  تحقیق
ــه  ــم در زمین ــن ه ــی از دانشــگاه های چی ــن یک ــان و همچنی آلم
توســعه سیســتم های هاپلوئیــد در حــوزه تحقیقــات از ایــن بخــش 

ــد. ــوت کرده ان دع

http://www.isna.ir/( ایســنا خبرگــزاری منبــع:
)news /96032916869

کشــاورزی،  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  از  ایرنــا  گــزارش  به 
ــموم  ــتفاده گســترده از سـ ــزود: اسـ ــی روز شــنبه اف ــرم صادق اک
و کودهـــای شـــیمیایی در بخـــش کشـــاورزی که تبعـات زیسـت 
محیطـی و مخاطـرات بهداشـتی بسـیار زیـادی را بـه همـراه دارد، 
ضــرورت اســتفاده از کودهــا و ســموم زیســتی را بیــش از پیــش 

ــرار داده اســت. ــورد توجــه ق م

بــه گفتــه وی، بــه طــوری کــه ارزش بــازار جهانــی عوامـــل کنترل 
زیســـتی در حـــال حـاضر به حـدود ۳/۳ میلیـــارد دالر رسیده که 

ســاالنه ۱8/8 درصــد هــم رشــد دارد.

بــه گفتــه وی، ارزش ســاالنه بــازار جهانــی کودهــای زیســتی هــم 
حــدود 8۰۰ میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.

وی تصریــح کــرد: در اســناد باالدســتی کشــور مــا هــم بــر تولیـــد 
و افزایـــش مصرف کودهـــای زیسـتی و آلـــی و همچنیـن عوامـل 
کنتــرل زیســتی آفــات، بیماری هــا و علف هــای هــرز تاکیــد 
شــده کــه بــر ایــن اســاس پروژه هــای متعــددی در زمینــه تولیــد 
ــوژی  کــود و ســموم زیســتی در دســتور کار پژوهشــکده بیوتکنول
بخــش  محققــان  کــرد:  تصریــح  وی  دارد.  قــرار  کشــاورزی 
ــیت و  ــه حساس ــه ب ــا توج ــی پژوهشــکده ب ــوژی میکروب بیوتکنول
ضــرورت مضاعــف کاهــش مصــرف کودهــا و ســموم شــیمیایی در 
ــه  ــه ای ک ــل دلم ــار، گوجــه فرنگــی و فلف ــل خی ــی مث صیفی جات
بــه دلیــل تــازه خــوری بیــش از ســایر ارقــام کشــاورزی بــا مشــکل 
ــتند  ــه هس ــاری زا مواج ــیمیایی بیم ــل ش ــموم و عوام ــای س بقای
تولیــد کودهــای زیســتی مــورد اســتفاده در ایــن محصــوالت را در 

ــد. ــرار داده ان دســتور کار ق

ــه  ــار ک ــی و خی ــه فرنگ ــوالت گوج ــد محص ــت: در تولی وی گف
ــاه در  ــا ۹ م ــت ت ــن هش ــول بی ــور معم ــه ط ــا ب ــای آنه بوته ه

ــد، ناچــارا از کــود و ســموم شــیمیایی  ــه محصــول می دهن گلخان
زیــادی اســتفاده می شــود. اســتفاده از کودهــای بیولوژیــک 
ــعت  ــم و وس ــش حج ــب افزای ــد موج ــی می توان ــب و بوم مناس
ــذی موجــود در  ــواد مغ ــردن جــذب م ــاال ب ریشــه و در نتیجــه ب

ــود. ــی  ش ــای دام ــژه کوده ــود بوی ک

توســط  شــده  تولیــد  آنزیم هــای  همچنیــن 
بهتــر  هضــم  بــه  اســتفاده  مــورد  باکتری هــای 
می کننــد. کمــک  کمپوســت  ماننــد  آلــی   کودهــای 

زیســتی  کودهــای  از  اســتفاده  مجمــوع  در  داد:  ادامــه  وی 
اســتفاده  مــورد  دامــی  و  شــیمیایی  کودهــای  راندمــان 
مصــرف  میــزان  نتیجــه  در  و  داده  افزایــش  را  گلخانــه  در 
می دهــد. کاهــش  را  نهاده هــا  ایــن  هزینه هــای  و   آن هــا 

ــای  ــی باکتری ه ــد قارچ ــرات ض ــه اث ــه ب ــا توج ــه وی، ب ــه گفت ب
موجــود در کودهــای زیســتی اســتفاده از آن کشــاورزان را از 
مصــرف بی رویــه ســموم شــیمیایی بــه عنــوان عامــل پیشــگیری 

ــرد. ــاز خواهــد ک ــی نی ــاه ب از بیمــاری گی

ــا  ــاورزی ب ــوژی کش ــکده بیوتکنول ــان پژوهش ــزود: محقق وی اف
جمــع آوری و شناســایی ۴۰۰ گونــه باکتــری بومــی از گلخانه هــا 
و مــزارع صیفی جــات کشــور موفــق بــه شناســایی انــواع مختلفــی 
ــده  ــت کنن ــی و ممانع ــد گیاه ــده رش ــا کنن ــای الق از باکتری ه

رشــد بیمارگرهــای قارچــی شــدند.

ــری  ــه باکت ــرح ۴۰۰ گون ــت ط ــه نخس ــد: در مرحل وی یادآورش
ــان،  ــتان اصفه ــه اس ــع در س ــی  واق ــه  صیف ــف از ۲۹ گلخان مختل
یــزد و کرمــان جمــع آوری و در مرحلــه بعــد تاثیــر ایــن 
 باکتری هــا بــر رشــد گیــاه و افزایــش حجــم ریشــه بررســی شــد.

وی اضافــه کــرد: مطالعــه تاثیــر باکتری هــای منتخــب بــر 
ــه بعــد انجــام شــد کــه  عملکــرد و کیفیــت محصــوالت در مرحل
ــس  ــه جن ــه س ــق ب ــده متعل ــایی ش ــی شناس ــای بوم باکتری ه
 )Pseudomonas( ســودوموناس ، )Streptomyces(استرپتومایســس

و باســیلوس )Bacillus( هســتند.

وی افــزود: در مرحلــه نهایــی فرموالســیون  و بســته بنــدی 
ــرایط  ــتی در ش ــود زیس ــداری ک ــش پای ــرای افزای ــا ب باکتری ه

ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج محیط

وی گفــت: در ایــن پــروژه تــالش داریم کودهای زیســتی را حســب 
ــه  ــم ب ــه آن هــا عرضــه کنی ــوع ب ــاز کشــاورزان در اشــکال متن نی
طــور مثــال در مــورد ارقامــی مثــل خیــار کــه رشــد طولــی بوتــه 
چنــدان مــد نظــر نیســت از باکتری هایــی اســتفاده می شــود کــه 

اختصاصــا بــه افزایــش حجــم ریشــه کمــک کننــد.

استفاده از کودهای زیستی هزینه تولید محصوالت 
کشاورزی را کاهش می دهد
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وی اضافــه کــرد: همچنیــن بــا تهیــه فرموالســیون  مناســب امــکان 
اســتفاده تــوام کودهــای زیســتی همــراه بــا کودهــای شــیمیایی و 

دامــی خواهــد بــود.

صادقــی گفــت: ایــن طرح هــا بــا ســرعت خوبــی در حــال 
پیگیــری هســتند ابــراز امیــدواری کــرد کــه طــی چنــد مــاه آینده 
نخســتین کودهــای زیســتی تولیــد شــده برای اســتفاده آزمایشــی 
 در گلخانه هــای تجــاری در اختیــار کشــاورزان کشــور قــرار گیــرد.

ــه مــواد  ــا، کودهــای زیســتی )کــود بیولوژیــک( ب ــه گــزاش ایرن ب
ــی از  ــداد کاف ــه دارای تع ــود ک ــه می ش ــده ای گفت حاصل خیزکنن
ــزی  ــودمند خاک ــم های س ــه از میکروارگانیس ــد گون ــا چن ــک ی ی

هســتند.

)میکروارگانیســم هایی(  ریزاندامگان هایــی  زیســتی،  کودهــای 
ــد  ــک فراین ــاك را در ی ــی خ ــر غذای ــد عناص ــه قادرن ــتند ک هس
ویتامین هــا  همچــون  مغــذی  مــواد  بــه  تبدیــل  زیســتی 
 و دیگــر مــواد معدنــی کــرده و بــه ریشــه خــاك برســاند.

ــتن  ــن، نداش ــه پایی ــر هزین ــالوه ب ــتی ع ــای زیس ــرف کوده مص
آلودگــی در اکوسیســتم، دارای مــواد نگهدارنــده میکروارگانیزم های 

ســودمند خــاك هســتند.

https://goo.gl/( ــامی ــوریاس ــزاریجمه ــع:خبرگ منب
)BD41An

معرفی کتاب

ژنتیکازدیدگاهمولکولی

تالیف: تی. ا. براون

ــی  ــر مصطف ــدی، دکت ــزدی صم ــن ی ــر بهم ــن: دکت  مترجمی
ولــی زاده

ناشر :انتشارات دانشگاه تهران

ــن  ــت. ای ــک« اس ــم ژنتی ــف »عل ــاد مختل ــاره ابع ــای درب گفتاره
ــی  ــای مولکول ــی و تکنیک ه ــک مولکول ــش ژنتی ــاب در دو بخ کت
ژنتیــک و مهندســی ژنتیــک تدویــن یافتــه اســت. ارایــه مســایل و
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پرســش های چهارگزینــه ای، همــراه بــا پاســخ هایی تشــریحی کــه 
در پایــان هــر فصــل آمــده اســت و DVD ضمیمــه کــه در آن نــه 
تنهــا شــکل های موجــود در کتــاب به صــورت رنگــی آورده شــده 
اســت، بلکــه تصاویــر مربــوط بــه ویدئوهــای متعــدد را نیــز شــامل 
 ،DNAشــده از ویژگی هــای ایــن اثــر اســت. ســاختمان مولکولــی
ــردازش  ــل و پ ــخه برداری ازDNA، تکام ــازیDNA، نس همانندس
RNA، کدهــای ژنتیکــی و ســنتز پروتئیــن و تنظیــم بیــان ژن در 
ــت. ــاب اس ــن کت ــای ای ــی از فصل ه ــن برخ ــا عناوی  پروکاریوت ه

 ،LEVINE  ،GANN  ،Bell  ،Baker  ،Watson نویســندگان: 
LOSICK

تعداد صفحات: 87۲

زمینــه  در  کامــل  و  جامــع  مجموعــه ای  رو،  پیــش  کتــاب 
ــول  ــاب دارای فص ــن کت ــد. ای ــی ژن می باش ــاختارهای مولکول س
کلــی شــامل: تاریخچــه شناســایی و بررســی ژن، ســاختار و مطالعه 
ــان  ــف و بی ــت توصی ــوم و در نهای ــت از ژن ــا، حفاظ ماکرومولکوله

ــت.  ــوم اس ژن

ــجویان و  ــن، دانش ــرای محققی ــی ب ــه کامل ــاب مجموع ــن کت ای
ــت. ــی اس ــک مولکول ــه ژنتی ــال در زمین ــاتید فع اس

Molecular Biology Of The Gene

بیوتکنولوژیدارویی

نویسندگان: محمدعلی نصیری خلیلی , نرگس ملک ثابت، محمدرضا 
معصومیان

تعدادصفحات: ۴۳۰
نگارنده دراین کتاب، اطالعاتی را برای ساخت فرآورده های تزریقی در 
دو بخش فراهم آورده است. بخش نخست مشتمل است بر ارزیابی و 

پیش از ساخت داروها، توسعه  فرآورده های تزریقی، بررسی ویژگی های 
فیزیکی شیمیایی داروها، ارزیابی پایداری داروها در زمان کوتاه، عوامل 
موثر در پایداری دارو، روش های رایج تجویز دارو، و ارزیابی روش های 

درون تنی مورد استفاده در پیش از ساخت. در بخش دوم کتاب، ارزیابی 
پیش از ساخت اجزای بسته بندی فرآورده های تزریقی فراهم آمده است.
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معرفی همایش

در  نویــن  ایده هــای  بین المللــی  کنفرانــس  پنجمیــن 
کشــاورزی، محیــط زیســت و گردشــگری

 حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
 برگزار کننده: موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

 محورهای همایش
  - کشاورزی و توسعه پایدار 

 -  تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
 -  منابع طبیعی و توسعه پایدار

 -  آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 -  مهندسی ژنتیک و اصالح نباتات

 -  مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی 
 -  علوم صنایع غذایی 

 -  علوم دامی و دامپزشکی 
 -  علوم شیالت و آبزیان 

 -  تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

 -  گیاهان دارویی
 -  گیاه پزشکی
 -  علوم زراعت 

 -  علوم جنگل و مرتع 
 -  نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی

 -  بیابان و بیابان زدایی
 -  مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت 

  - مدیریت انرژی و توسعه پایدار 
 -  پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست 

 -  تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی 
 -  زیست بوم پایدار و توسعه 

 -  محیط زیست انسانی و توسعه پایدار 
 -  محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار

 -  آلودگی های محیط زیست)آب، هوا، خاک و صوت(
 -  محیط زیست، آب و فاضالب 

 -  مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری 
 -  محیط زیست شهری

 -  مدیریت سبز
 -  پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

-  توریسم، گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار 

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم خاك
برگزار کننده: انجمن علوم خاك ایران- دانشگاه صنعتی 

اصفهان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

شهر برگزاری: اصفهان

https://www.civilica.com/Calendar-ListScience-LS0509.html
http://www.civilica.com
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 دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علوم خاك ایران و 
مشارکت تمام متخصصان بخش خاك کشور، پانزدهمین کنگره 
علوم خاك ایران را با هدف بررسی مشکالت و بحران های خاکی 
کشور و بستر سازی برای ارایه راهکار های اجرایی برگزار می کند. 

کنگره شامل همایش های مستقل، نشست های تخصصی بخش های 
علمی و ارائه مقاالت و میزگردها، نمایشگاه ها، کارگاه های علمی- 

اجرائی- حرفه ای، فعالیت های هنری و بازدیدهای علمی - تفریحی، 
مسابقات دانشجوئی و برگزاری مجمع عمومی انجمن علوم خاك 

ایران می باشد.
محورهای کنگره:

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاك:
مایکوریزا و کودهای زیستی مایکوریزائی

تثبیت بیولوژیک نیتروژن و کودهای زیستی مربوطه
کرم های خاکی و سایرجانوران خاکزی، ورمی کمپوست 

تنوع زیستی و فرایند های زیستی درخاك و ریزوسفر
 فیزیک و فرسایش و روابط آب، خاك و گیاه:

شناخت کاربردی فیزیک در کاهش تخریب خاك
معضالت فیزیکی خاك در ریزوسفر
آلودگی¬های غیرمتمرکز منابع آب

آب قابل استفاده خاك برای گیاه )بیوفیزیک خاك(
روابط آب بستر در کشت¬های گلخانه ای

چالش های فرونشست خاك
تراکم خاك و مکانیک رشد ریشه در خاك
مکانیسم¬ها و فرآیندهای فرسایش خاك

ارزیابی روش¬های حفاظت خاك
مدلسازی فرسایش خاك و تولید رسوب

شیمی و حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه:
اهمیت شناخت کیفیت شیمیائی خاك وآب

مطالعات خاکهای اسیدی، آهکی،گچی و متاثر از نمک
فرایندهای شیمیایی در ریزوسفر

برهم کنش گونه های محلول و کلوئید های خاك
جایگاه کودهای شیمیایی در تولید

غنی سازی زیستی و تولید محصوالت سالم
بسترهای کاشت در کشت¬های گلخانه¬ای

 پیدایش و رده بندی خاك:
ارزیابی و آمایش سرزمین کاربری بهینه خاکها

نقش تغییرات اقلیمی بر خاك
بررسی کانی شناسی، میکرومرفولوژی، ژئومرفولوژی

و کاربرد آنها در علوم خاك
روشهای جدید نقشه برداری خاك

آلودگی خاك:
ارزیابی خطرات آلودگی خاك بر سالمت انسان و محیط زیست

آلودگی کودی، فلزات سنگین وترکیبات نفتی
انتقال امالح و مدلسازی آلودگی خاك

پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

حوزه های تحت پوشش: فیزیولوژی، علوم کشاورزی، علوم محیط 
زیست

برگزار کننده: دانشگاه زنجان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

شهر برگزاری: زنجان 

فیزیولوژی گیاهی علمی است که به بررسی نحوه عملکرد انواع 
گیاهان در سطوح مختلف از گیاه کامل تا سطح مولکولی و در 

شرایط  طبیعی، مزرعه ای، گلدانی و کشت بافت می پردازد. این 
علم اساس تحقیقات کاربردی و پایه ای در حوزه های مختلف 

زیست شناسی، کشاورزی، دارویی و تغذیه ای را تشکیل می دهد. 
در راستای ایجاد ارتباط علمی بین پژوهشگران مختلف در حوزه 

فیزیولوژی گیاهی، هر دو سال یکبار و به همت انجمن فیزیولوژی 
گیاهی ایران همایش بزرگی در سطح ملی در دانشگاه های مختلف 

کشور برگزار می گردد. اولین دوره این کنفرانس در دانشگاه صنعتی 
اصفهان و در مرداد ماه ۱۳88 برگزار گردید که دوره های بعدی 

به ترتیب در دانشگاه یزد، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه 
تربیت مدرس تهران برگزار گردیدند. با استعانت از پروردگار متعال 

پنجمین دوره کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران در دانشگاه زنجان و 
با همکاری گروه زیست شناسی و گروه زراعت و اصالح نباتات در 8 

و ۹ شهریور ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
محورهای همایش:

فیزیولوژی گیاهی  -
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و اکوسیستم های طبیعی  -

فیزیولوژی تنش های گیاهی  -
فیزیولوژی کاربردی و زیست فناوری گیاهی  -
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معرفی سایت

)www.mbn.ir(شبکهبیوتکنولوژیپزشکیکشور

ــه  ــوژی پزشــکی کشــور اســت کــه ب ــه بیوتکنول ــی کشــور در زمین ــن شــبکه مجموعــه ای از واحدهــای فعــال تحقیقات ای
ــر فعالیتهــای تحقیقاتــی و تولیــدی در ایــن رشــته  منظــور توســعه و هماهنگــی در برنامــه ریــزی و هدایــت و نظــارت ب

ــی می باشــند. ــر بنای ــن شــبکه، تولیــدی و زی ــه طــرح هــای در دســت اجــرا در ای ایجــاد شــده اســت. کلی
شــبکه بیوتکنولــوژي پزشــکي، مجموعــه اي از واحدهــاي فعــال تحقیقاتــي کشــور اســت کــه بــه منظــور توســعه و هماهنگي 
ــن شــبکه  ــه ایجــاد شــده اســت. ای ــن زمین ــدي در ای ــي و تولی ــاي تحقیقات ــت و نظــارت فعالیت ه ــزي، هدای در برنامه ری
مي کوشــد بــا اســتفاده بهینــه از امکانــات و پتانســیل هاي علمــي موجــود ، تقویــت همکاریهــا و ارتباطــات علمــي ، ایجــاد و 
ترویــج فناوري هــاي روز بیوتکنولــوژي در ارتقــاء ســطح ســالمتي جامعــه و توســعه پایــدار کشــور مشــارکت داشــته باشــد.



فرم عضویت انجمن ایمنی زیستی ایران

 

 انجمن علمی ایمنی زیستی ایران

 درخواست عضویت )حقیقی( اولیه فرم
 پدر..............................نام  ...... تاریخ تولد: روز................. ماه................... سال................... محل تولد....................................................................نام و نام خانوادگی.....

 شماره شناسنامه.............................. 

Name…………..………Sure name……….………....…...Degree……..….…..……Major…….…..….……... 

 ............................................ تاریخ فارغ التحصیلی.................................................................................... رشته تحصیلی........................اخرین مدرک تحصیلی.............

 ................................................................................کار.................................نشانی محل دانشگاه....................................................... کشور........................................... 

 ...................................................................................................................................شماره تماس............................................................. پست الکترونیک....................

 مایل به همکاری در: کمیته روابط عمومی           کمیته آموزشی            کمیته انتشارات             کمیته تشکیالت

             پیوسته                وابسته                دانشجویی                موسساتیدرخواست عضویت 

 منینظر هیئت مدیره:  بدینوسیله با عضویت خانم/آقای....................................................... متقاضی عضویت در انجمن ای

 امضا رئیس انجمن                                               زیستی ایران موافقت گردید/ نگردید.      

 

 :مدارک مورد نیاز 
 * اجباریاسکن عکس پرسنلی -
 *اجباری کپی آخرین مدرک تحصیلی -
 تواند راهنمای هیئت مدیره در جهت استفاده از تجارب ارزشمند شما باشد.*اختیاری: ولی می (CVشرح کامل علمی ) -

  :انجمن ایمنی زیستی ایرانبه نام  شعبه نوآوران ( بانک تجارت،5249-0014-8370-5859) کارتشماره  انواع حق عضویت. 
های علوم زیستی افرادی که دارای حداقل درجه کارشناسی ارشد در هر یک از رشتهریال(:  250000عضویت پیوسته )حق عضویت ساالنه  -

 باشند، )به تایید هیئت مدیره(
های علوم زیستی باشند و ریال(: افرادی که دارای حداقل درجه کارشناسی در هر یک از رشته 150000عضویت وابسته )حق عضویت ساالنه  -

 های وابسته شاغل باشند، )به تایید هیئت مدیره(سال به نحوی در هریک از رشته 5به مدت 
یستی مشغول به تحصیل باشد، )به تایید های علوم زریال(: دانشجویی که در هر یک از رشته 50000عضویت دانشجویی )حق عضویت ساالنه  -

 هیئت مدیره(
 ، )به تایید هیئت مدیره(های علمی پژوهشی فعالیت دارندهایی که در زمینهسازمان: موسساتیعضویت  -

 .بدون ارائه پست الکترونیک امکان پذیرش تقاضای عضویت وجود ندارد 
 به آدرس الکترونیک  و فیش واریزی آن را اسکن و به همراه اسکن مدارک ،پس از تکمیل فرمBiosafetysocietyofiran@gmail.com 

 ارسال نمایید.
  :کانال رسمی تلگرام انجمن ایمنی زیستی ایرانBiosafetySocietyOfIran@ 

 در این قسمت چیزی ننویسید

  عضویت: .............................. شماره

 
 امضا متقاضی

2۱



شــرکت ها و ســازمان ها یی کــه مایــل بــه درج تبلیغــات خــود در نشــریه انجمــن ایمنــی زیســتی یــا ســایت های وابســته 
بــه انجمــن ایمنی زیســتی ایران هســتند، می توانند در ســاعات اداری بــا تلفن هــای 44787431 -021 و 09122191787 
تمــاس گرفتــه و تعرفه هــای تبلیغــات در نشــریه ایمنــی زیســتی ایــران را دریافــت کننــد. براســاس مصوبــه هیــات مدیره 
انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران اعضــای موسســاتی انجمــن می تواننــد ســاالنه یــک نوبــت تبلیــغ رایــگان درج کننــد. 
مدیــران اعضــای موسســاتی انجمــن بــا ارســال فایــل تصویــر تبلیغــات خــود بــه دبیرخانــه انجمــن، می تواننــد از ایــن 
فرصــت اســتفاده کننــد. همچنیــن انجمــن ایمنی زیســتی ایــران تمهیداتی بــرای طراحی تبلیغات شــرکت ها در نشــریه و 
 ســایت های انجمــن در نظرگرفتــه اســت کــه برای اطــاع از شــرایط آن، می توانید بــرای دبیرخانه انجمن تمــاس بگیرید.

نشــریه خبــری، علمــی، آموزشــی و ترویجــی انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران دارای مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ 
ــی  ــخه های چاپ ــه نس ــن ک ــر ای ــاوه ب ــود و ع ــر می ش ــه منتش ــورت دو ماه نام ــه ص ــه ب ــت ک ــامی اس ــاد اس و ارش
آن بــرای مقامــات مســئول کشــور از جملــه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی ارســال می شــود، نســخه 
ــز  ــایت مرک ــط و  روی س ــای مرتب ــتی و انجمن ه ــی زیس ــن ایمن ــای انجم ــه اعض ــار کلی ــک آن در اختی الکترونی
اطاعــات بیوتکنولــوژی  ایــران بــه نشــانی www.irbic.ir  و ســایت  انجمــن ایمنــی زیســتی  ایــران  بــه  نشــانی 

ــرد. ــرار می گی ــز ق www.biosafetysociety.ir نی

 تبلیغات در
                  خبرنامه انجمن

                             ایمنی زیستی 
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ارتباط با ما

ــتی  ــا ایمنی زیس ــط ب ــب مرتب ــد مطال ــه مایلن ــی ک ــه عالقمندان از کلی
ــه را در نشــریه انجمــن ایمنــی زیســتی  ــا مقال ــر، گــزارش ی شــامل خب
ایــران منتشــر کننــد دعــوت می شــود مطالــب خــود را بــه صــورت فایــل 
ــه انجمــن ایمنی زیســتی  ــه نشــاني پســت الکترونیــک دبیرخان Word ب
ایــران ارســال نماینــد. بدیهــی اســت ارســال مطالــب بــه منزلــه چــاپ 
قطعــی آنهــا نبــوده و در صــورت چــاپ، نشــریه در ویراســتاری مطالــب 
ــن  ــی در ای ــه آگه ــه ارائ ــل ب ــه مای ــی ک ــن عزیزان ــت. همچنی آزاد اس
ــرای اطالعــات بیشــتر از طریــق تلفن هــا  ــد ب نشــریه هســتند، می توانن
ــد.  ــل نماین ــاس حاص ــن تم ــه انجم ــا دبیرخان ــک ب ــت الکترونی ــا پس ی
ــان از  ــی و امتن ــن قدردان ــران ضم ــتی ای ــن ایمنی زیس ــه انجم دبیرخان
بــذل توجــه کلیــه اســاتید، دانش پژوهــان، صاحب نظــران و خواننــدگان 
گرامــی از هــر گونــه انتقــاد، پیشــنهاد و اظهــار نظــر جهــت تکمیــل و 
ــد  ــتقبال خواه ــدی آن اس ــماره های بع ــه در ش ــن مجموع ــح ای تصحی
کــرد. شــایان ذکــر اســت درج مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی 
رد یــا قبــول دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی انجمــن ایمنی زیســتی 

ایــران نیســت.

• همراه : 09122191787	

• تلفکس: 021-44787431	

•  نشاني سایت انجمن:	
www. biosafetysociety.ir                               

•  نشاني پست الکترونیک:	
biosafetysocietyofiran@gmail.com             

ــران و  ــتی ای ــن ایمنی زیس ــت در انجم ــوه عضوی ــی از نح ــت آگاه جه
ــتی  ــن ایمنی زیس ــایت انجم ــه س ــد ب ــه می توانی ــرم مربوط ــت ف دریاف
ــت  ــل ثب ــه مراح ــه کلی ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــه کنی ــران مراجع ای
عضویــت بصــورت الکترونیکــی و از طریــق ســایت و پســت الکترونیــک 

ــت.  ــوری نیس ــه حض ــه مراجع ــازی ب ــرد و نی ــورت می گی ص

خبرنامــه هفتگــی Crop Biotech Update توســط ســرویس بین المللــی 
دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی )ISAAA( تهیــه و تنظیم 
ــار و اطالعیه هــای  ــگان اخب ــه صــورت هفتگــی و رای شــده اســت کــه ب
ــای  ــه اعض ــار کلی ــاورزی را در اختی ــوژی کش ــه بیوتکنول ــم در زمین مه
خــود قــرار می دهــد. مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران )IRBIC( بــه 
ــال ISAAA اســت کــه  نشــانيwww.irbic.ir  یکــی از اعضــای فع
زیــر نظــر دو انجمــن بــزرگ ایمنی زیســتی و بیوتکنولــوژی ایــران فعالیــت 
می کنــد. ســرویس بین المللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی 
کشــاورزی )ISAAA( یــک لینــک اختصاصــی را تنهــا جهــت عضویــت 
اعضــای مشــتاق از ایــران در اختیــار مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران 
ــون در  ــه تاکن ــود چنانچ ــوت می ش ــدان دع ــت. از عالقمن ــرار داده اس ق
خبرنامــه هفتگــی Crop Biotech Update عضــو نشــده اند، جهــت 
ــایت ــه س ــا ب ــار و اطالعیه ه ــت اخب ــه و دریاف ــن خبرنام ــت در ای  عضوی

  http://www.isaaa.org/subscribe/ir
مراجعه کرده و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

23








	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK3
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

