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سرمقاله

بهار در راه است .امسال بهار زودتر آمده است .بهاری که
امیدواری ها برای تداوم آن زیاد است .سالی که در آن قرار
داریم نیز بهاری بوده است .سراسر سال ،بهار بوده و بهاری
مانده است .در آغازین روز های سال  1394دومین جلسه
شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست دکتر جهانگیری و با
حضور وزرای ذیربط و رییس سازمان حفاظت محیط زیست
تشکیل شد و با وجود مقاومت غیر قابل باور معصومه ابتکار
آیین نامه فرا قانونی و باز دارنده ایمنی زیستی که بدون تصویب
در شورای ملی ایمنی زیستی بين بخشنامه های فله ای در
آخرین روز های کاری دولت دهم از سوی محمدرضا رحیمی
صادر شده بود را برای بار دوم لغو کرد .اعتراض به نحوه
عملکرد و اجرای پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی و تصویب
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ( )7قانون ایمنی زیستی مورد
تایید انجمن ایمنی زیستی ،از دیگر برکات اولین روز های
بهاری سال  1394بود .اردیبهشت سال  1394شاهد برپایی
بزرگترین جشنواره زیست فناوری کشور را در آغوش گرفتیم.
کشورمان میزبان ده ها دانشمند برجسته از سراسر جهان بود
و جشنواره زیست فناوری محل ارایه آخرین دستاورد ها در
این حوزه سرنوشت ساز .میهمان ویژه این جشنواره و کنگره
بیوتکنولوژی که با همکاری فعال انجمن ایمنی زیستی برگزار
شد کسی نبود جز دکتر ون مونتاگو برنده جایزه جهانی غذا
و بنیانگذار مهندسی ژنتیک و انتقال ژن به گیاهان .دکتر
ون مونتاگو را همسرش همراهی میکرد .محمود حجتی وزیر
دانایی پرور جهاد کشاورزی در اقدامی درخور تحسین در بهار
 1394ضمن اهدای مدال طالی کشاورزی جمهوری اسالمی
کشورمان به دکتر ون مونتاگو ،در برابر چشمان مشتاق هزاران
پژوهشگر از سراسر کشور و در مقابل دوربین رسانه ها از
اولین پنبه تراریخته کشور که آماده بهره برداری و تولید انبوه
است ،رونمایی کرد .بهار  1394طوالنی شد و سراسر تابستان
هم بهاری بود .در تابستان  1394آزمایشات مزرعه ای پنبه
تراریخته با رعایت کامل قانون ایمنی زیستی در اقصی نقاط
کشور انجام شد .پنبه های تراریخته مقاوم به آفت کرم قوزه
پنبه از چنان برتری هایی برخوردار بودند که کشاورزان پیشرو
و مسئولین محلی را با اشتیاق براي دستیابی به بذر آن به
دوایر مختلف وزارت جهاد کشاورزی روانه کرد .آوازه پنبه
تراریخته و ویژگی هایی چون مقاومت مطلق صد درصدی در
مقابل حشرات پروانه ای ،عملکرد باال و تناسب مرفولوژیک آن
برای برداشت ماشیني ،وزیر جهاد کشاورزی ،معاونین سازمان
مدیریت و برنامه ریزی ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و
معاونین وزیر و مدیران بسیاری را به پای مزارع آزمایشی
کشاند .تبسم توام با رضایت همزمان کشاورزان و مدیران
تابستان  1394را بهاری میکرد .بهار در گیالن و استان های

شمالی نیز که پس از هشت سال فناوری هراسی مدیران وقت
وزارت جهاد کشاورزی و اتالف و نابودی بیش از  120تن برنج
تراریخته الیت در انباری متروکه در شهرستان رشت میزبان
ده ها الین برنج تراریخته مقاوم به کرم ساقه خوار برنج در
قالب آزمایشات مزرعه ای بود ،حال و هوای دیگری داشت.
بهار  1394خیلی بهاری بود .از تابستان گذشت و به پاییز
رسید .برجام به فرجام رسید .رهبری راهیانه حضرت آیتا...
خامنه ای ،تالش بی وقفه روحانی و تیم مذاکره کننده اش
و صبوری و همراهی و حمایت ملت شریف ،جهاد دیگری
را برای کشور به ارمغان آورد .در این بهار امیدواری برای
توسعه همکاری ها در حوزه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
کشور هم به اوج خود رسید .مالقات هیات عالیمرتبه ایرانی
به سرپرستی دکتر قانعی رییس ستاد توسعه زیست فناوری با
هدایت و حمایت ویژه دکتر سورنا ستاری معاون علم و فناوری
رییس جمهور و رفت و آمد های صاحبان فناوری به مهد علم
و فناوری منطقه و اشتیاق آنها به از سرگیری همکاری های
علمی با دانشمندان برجسته ای که خود قلم محرومیت به
موافقت و معاشرت با آنها را کشیده بودند ،همگی نوید بهاران
دیگری را در حوزه توسعه علمی کشور و ایفای نقش درخور نام
جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان میداد .حاال همه
چشم ها به انتخاب مردم برای مجلس شورای اسالمی دوخته
شده بود .فارغ از نتیجه آن ،همه از خود میپرسیدند که آیا
بهار دیگری در زمستان خلق خواهد شد؟ همه با هم تالش
کردیم .رهبری هدایت کرد ،دولت دقت کرد و ملت «رای» داد.
حضور مردم ضمن ایجاد تغییری متناسب با استمرار «بهار» در
«بهارستان» ،زمستان را هم «بهار» کرد .سال  1394همه اش
بهاری بود ،بهارستان بود ،نشاط بود و همراهی و توسعه .در
سال  1394وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای
اولین بار رسماً و علناً برای عرضه محصوالت تراریخته در
بازار مصرف مجوز صادر کرد .برخالف تمام دهه گذشته که
محصوالت تراریخته بدون اطالع مردم وارد کشور شده و به
مصرف میرسید این بار وزارت بهداشت ،عرضه کنندگان این
نوع محصوالت پاک و برتر را ملزم به برچسب گذاری کرد.
اقدام مبارکی که صد البته خفاشان و خناسان مخالف توسعه
علمی کشور آن را برتابیدند و محافل زنجیره ای خود را برای
تقابل با تولید ملی محصوالت به راه انداختند .اتاق فرمان راه
انداختند .اتاق فکر (!؟) ایجاد کردند و تالش حداکثری خود را
برای استمرار وضع گذشته (استمرار واردات پنهان محصوالت
تراریخته ،توزیع بدون برچسب آن در جامعه ،استمرار استفاده
از سموم شیمیایی خطرناک در عرصه تولید داخلی) بهکار
بردند .آنها نیک میدانستند که ساختار های ملی مورد نیاز
برای نظارت ،ارزیابی و صدور مجوز تولید و رها سازی قانونی
محصوالت تراریخته یکی پس از دیگری در حال شکل گیری
است .زمستان امسال با تشکیل رسمی کمیته صدور مجوز
واردات ،صادرات و کشت و رها سازی محصوالت تراریخته
در وزارت جهاد کشاورزی آخرین پازل تولید ملی محصوالت
تراریخته پا به پای ارایه دستاورد های پژوهشگران و مهندسین

ژنتیک تکمیل شد .فناوری هراسان متشکل شدند .اختالفات
دیرین سیاسی و حتی پدرکشتگی ها را کنار گذاشتند گاهی
ارگانیک را و گاهی محیط زیست را در مقابل مهندسی ژنتیک
و محصوالت تراریخته قرار دادند .از عناوین «پروفسور» برای
فسیل های بیکار شده استفاده کردند .کم آوردند ...دست به
دامن هنرپیشه بالیوود واندانا شیوا شدند تا شایعه دروغین
خودکشی  300هزار پنبه کار تراریخته کار هندی را به صورت
دست اول از این هنرپیشه فناوری هراس بین المللی هندی در
بین جامعه ایرانی منتشر کنند اما هوا بهاری تر از آن بود که
با چند تگرگ و رعد و برقی که به تالش مذبوحانه «زمستان»
برای استیالی بر بهار مربوط میشد ،خدشه ای بر بهار و
بهارستان  1394وارد آید .دانشمندان و پژوهشگران بهاری،
مدیران ارشد نظام بهاری ،کشاورزان بهاری و مردم بهاری
مناطق مختلف همه به پا خواستند .از گیالن و مازندران تا
ک صدا خواهان
اصفهان و یزد و کرمان و تهران همه با هم ی 
دستیابی کشور به «فناوری» و تولید ملی محصوالت تراریخته
و بی اعتنایی به شیاطین شدند .شیاطینی که در آخرین تالش
مذبوحانه خود موفق به ایجاد تردید و ابهام در بین عوام شده
بودند ،با روشنگری و ترویج علم و گفتمان شایسته دانشمندان
و دانش پژوهان به خلوت انزوای خود رانده شدند و فریاد های
گوش عالم کرکن آنها به جایی نرسید .آخرین روز های بهاری
در زمستان  1394را با «اميد» سپری میکنیم .همین حاال
که به عنوان یک دانش پژوه ملی در حال نگارش این سطور

هستم ،دانشمندان در اقصی نقاط کشور در حال آماده شدن
برای خلق «بهارستان» دیگری در سال  1395هستند.
عرصه های تولید تجاری پنبه در حال آماده سازی است.
مجوز تولید انبوه و تجاری پنبه تراریخته مقاوم به آفات در
راه است .کشاورزان با خود زمزمه میکنند که« :آب زنیدراه
را هين که نگار میرسد»! شاید «نگار» بتواند نام اولین واريته
پنبه تراریخته ایران را به خود اختصاص دهد .شاید مخاطبين
این پیام پیشنهاد بهتری داشته باشند که منتظر دریافت آن
خواهیم بود .سال  1395سال دفن فناوری هراسی در مقابل
علوم و فنون پیشرفته از جمله مهندسی ژنتیک و محصوالت
تراریخته خواهد بود .سال احیای فناوری هاي نو و دعوت
فناوري هراسان به دوستی و آشتی با علم و دانایی .سال تحقق
عینی برتری ها و مزایای زیست محیطی و سالمت محصوالت
تراریخته و در یک کالم سالی بهاری.
بهار و بهارستان  1395را به اعضای پرتالش و افتخار آفرین
انجمن ایمنی زیستی ایران ،به پژوهشگران سخت کوش
کشورمان و خانواده های آنان و به ملت شریف و رهبری
علم پرور آن تبریک عرض کرده ،سالی پر از نشاط و شادکامی
و سربلندی و عزت را برای آحاد ملت ایران و مسلمانان و مردم
جهان آرزو میکنم .والسالم.
بهزاد قرهیاضی
رییس انجمن ایمنیزیستی ایران
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اخبار

محصوالت تراريخته بازيگر اول محصوالت
كشاورزي در بازار هاي جهاني
تهيه و تنظيم :ليال سرمدي

رئيس مركز بيوتكنولوژي گياهي موسسه سيستم هاي
زيست شناسي دانشگاه كبانگسان مالزي دكتر «هو هانگو» در
 NEW STRAITS TIMESمورخ  14نوامبر  2015نوشت :كشور
مالزی در داشتن دستور العمل ها و مقررات در خصوص واردات
محصوالت تراريخته كشوري پیشگام در بيوتكنولوژي در میان
کشور های اتحاديه آسياى جنوب شرقى (آ سه آن) است .ما
دستور العمل های کامل و مقررات جامعي در رابطه با موجودات
اصالح شده ژنتیک و رها سازي محصوالت تراريخته داريم
كه به شدت تابع پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و کنوانسیون
تنوع زیستی است .با اين وجود ،امروزه تنها دو برنامه كاربردي
براي انجام آزمايشات محدود مزرعه اي مربوط به دو محصول
پاپاياي تراريخته مقاوم به بيماري در سال  2013و يك گياه
رزين تراريخته در سال  2015تصويب شده است .در حالي كه
ساير كشور هاي آسياي جنوب شرقي از جمله كشور فيليپين
سال هاست محصوالت تراريخته را در زمين هاي خود كشت
ميكند و كشور هاي ويتنام و ميانمار نيز در حال توليد ذرت
تراريخته هستند .كشور اندونزي هم به دنبال درخواست كشت و
تجاري سازي محصول تراريخته توليد كشورش نيشكر تراريخته
است .حتي كشور بنگالدش نيز اخيرا محصول بادمجان تراريخته
را در زمين هاي خود كشت و توليد كرده است .ساير كشور هاي
آسيايي مانند هندوستان ،چين و پاكستان از جمله  19كشور برتر
توليد كننده محصوالت تراريخته با بيش از  50هزار هكتار سطح
زير كشت در دنيا هستند .طبق آخرين گزارش آمار سرويس

بين المللي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي در سال
 2014در نوزدهمين سال تجاري سازي محصوالت تراريخته
با نرخ رشد  4-3درصد 18 ،ميليون كشاورز در  28كشور در
سطحي بيش از  181ميليون هكتار زمين هاي خود را زير
كشت محصوالت تراريخته برده اند .پنج كشور آسيايي شامل
هندوستان ،چين ،پاكستان ،فيليپين و ميانمار با  19/5ميليون
هكتار يا  11درصد از كل هكتار سطح زير كشت محصوالت
تراريخته را در دنيا به خود اختصاص داده اند .در حال حاضر
مهمترين محصوالت تراريخته در بازار جهاني محصوالت سويا،
ذرت ،پنبه و كلزاي تراريخته با ارزش بازار جهاني  15/7ميليارد
دالر آمريكا است .بي شك محصوالت تراريخته در آينده تبديل
به بازيگر شماره يك محصوالت كشاورزي در بازار دنيا ميشوند
و سياست ملي بيوتكنولوژي مالزي درصدد است تا رهبري
آن را در سال  2020بر عهده بگيرد .در مالزي يك چارچوب
پشتيباني و حمايتي خوبي از طرف مراكز ژنتيك و بيوتكنولوژي
وجود دارد و از طرف اين مراكز مانند  BiotechCorpو مركز
اطالعات بيوتكنولوژي مالزي ( )Mabicكه فعاالنه صنعت
بيوتكنولوژي را در كشور ترويج مي دهند ،حمايت ميشود.
همچنين پژوهش هاي بيوتكنولوژي كشاورزي در كشور مالزي
از استاندارد هاي جهاني و تسهيالت و امكانات و تجهيزات دولتي
جهت توسعه و بهبود محصوالت برخوردار است .حال سوالي كه
مطرح ميشود اين است كه چرا در كشور مالزي هنوز محصوالت
تراريخته كشت و توليد نميشود؟ شكي نيست كه كشت و توليد
محصوالت تراريخته در دنيا رو به افزايش است كه با توجه به
افزايش جمعيت جهان ،كاهش زمين هاي قابل كشت زراعي و
كاهش آب شيرين براي آبياري ،دوري از اين محصوالت غير
قابل اجتناب است .همچنين اين مساله با تغييرات شديد آب و
هوايي در آينده با باال آمدن سطح آب دريا ها و ظهور مكرر سيل
و وقوع خشكسالي اهميت بيشتري به خود ميگيرد .مردم در
كشور مالزي از كيفيت مواد غذايي خود راضي هستند .همچنين
آنها از بسياري از بالياي طبيعي جان سالم به در برده اند و در
مقايسه با كشوري مانند ويتنام تحت تاثير باليايي مانند باال
آمدن سطح آب دريا قرار ندارند .شايد اين داليل اصلي براي اين
است كه چرا هيچ استقبالي از توليد محصوالت تراريخته در اين
كشور وجود نداشته و تاكنون محصوالت تراريخته در اين كشور
توليد نشده است .درواقع در كشور مالزي تا به امروز هيچ گونه
درخواست و تقاضايي براي كشت و توليد محصوالت تراريخته
وجود نداشته است و كشور مالزي بسياري از مواد غذايي را وارد
ميكند .واردات عمده محصوالت غذايي در سال  2013در مالزي
شامل شكر ،محصوالت لبني ،غالت ،سبزيجات و ميوه به ارزش
 15/6ميليارد رينگيت واحد پول مالزي بوده است .كشاورزان
مالزي نيز به استفاده از دانه هاي وارداتي تكيه ميكنند .از سوي
ديگر ،با توجه به اين كه سطح عمده زمين ها را كشت نخل در
بر گرفته است ،براي كشت محصوالت تراريخته محدوديت زمين
در مالزي وجود دارد .اين عوامل دانشمندان را تنها روي توليد
نوعي پروتئين هاي گياهي ساخته شد ه با استفاده از محصوالت
تراريخته كه تنها به يك گلخانه كوچك نه زميني بزرگ نياز
دارد ،متمركز كرده است .توليد پروتئين هاي نو تركيب با مصارف

دارويي و به طور كلي تولید زیست دارو ها و پروتئین های مهم
کاربردی از طریق گیاهان به عنوان كشاورزي مولكولي يا
بيوفارمينگ شناخته ميشود .کشاورزی مولکولی دارای پتانسیل
باالیی در تولید نا محدود آنتی بادی های نو ترکیب و واکسن ها
است .پژوهش روي اين پروتئين ها به دهه  90برميگردد .زماني
كه اولين پروتئين دارویی نو ترکیب مشتق شده گياهي سرم
آلبومين انساني در توتون و سيب زميني تراريخته توليد شد.
مزيت عمده استفاده از اين پروتئين ها كارايي باال و مقرون به
صرفه بودن آنها است .همچنين گياهان نسبت به سيستم هاي
جانوري و ميكروبي فاقد پاتوژن هاي انساني هستند.

امروزه در رابطه با اهميت استفاده از محصوالت تراريخته به
اطالع رساني و آگاهي بيشتري در دنيا نياز است .داليل متعدد
شخصي يا منطقي در رابطه با عدم كشت محصوالت تراريخته
در كشور مالزي وجود دارد اما حاال زمان آن فرا رسيده است
كه با كشاورزان و مديران دولتي در خصوص توليد محصوالت
تراريخته بحث و گفت و گوي علمي شود و براي شروع ،بهتر
است از مناطق روستايي كه كشاورزي در آن جا رشد و پيشرفت
ميكند ،تعاملي دو طرفه ايجاد شود .همچنين به حمايت دولت
و تمام انجمن هاي ذينفع و مرتبط براي تعامل و همكاري
نياز است .تنها پنج سال از تحقق سياست ملي بيوتكنولوژي
مالزي مانده است كه تا سال  2020كشوري پيشگام در توليد
محصوالت تراريخته باشد .مالزي در سال هاي  2006تا 2010
به ظرفيت سازي در تاسيس زير ساخت هاي مراكز زيست فناوري
در فاز يك دست يافته است .همچنين در سال هاي  2011تا
 2015با اجراي فاز دو بسياري مراكز پژوهشي زيست فناوري
در كشور ايجاد شده است اما كشور مالزي در مرحله نهايي
جهت دستيابي به شهرت جهاني بيوتكنولوژي؛ براي اين كه در
سال  2020بتواند به اهداف خود برسد ،به همكاري و حمايت
مردم نياز دارد .مردم مالزي و مردم دنيا بايد اهميت فوريت
اين موضوع را درك كرده و بدانند كه چاره اي جز استفاده از
محصوالت حاصل زيست فناوري ندارند .درواقع ،اهميت عمده
محصوالت تراريخته در داشتن باالترين امنيت غذايي در دنيا
به ويژه در آينده است .عالقمندان ميتوانند به لينك منبع زير
مراجعه كنند.

http://www.nst.com.my/news/2015/11/111360/securing-our-food-supply-gm-crops

دستور العمل اجرایی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در خصوص موجودات زنده
تغییر ژنتیک یافته و فرآورده های آنها
(بخش اول)
اداره كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذايي ،آرايشي
و بهداشتي سازمان غذا و دارو دستور العمل اجرايي
در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیک یافته و
فرآورده های آنها را منتشر كرده است .اين دستور العمل
توسط كارگروه تخصصي ايمني زيستي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي تهيه شده است كه به تاييد
دبير كارگروه تخصصي ايمني زيستي دكتر مهرناز
خير انديش رسيده است و معاون وزير و رئيس سازمان
غذا و دارو دكتر رسول ديناروند آن را تصويب كرده
است .اين دستور العمل اجرايي توسط سازمان غذا و
دارو و با همكاري مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل
غذا و دارو ،معاونت بهداشت ،معاونت درمان و معاونت
تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،كميته تراريخته،
انستيتو پاستور ايران ،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك
و زيست فناوري ،سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران ،معاونت توليدات گياهي جهاد كشاورزي ،مركز
تحقيقات بيوتكنولوژي جهاد كشاورزي ،دانشكده
داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،گروه صنايع
غذايي دانشكده كشاورزي كرج ،دانشگاه تربيت مدرس،
دانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين در سال
 1387تدوين و در دي ماه سال  1393توسط كارگروه
تخصصي ايمني زيستي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي بازنگري شد .اين دستورالعمل در  17صفحه
تنظيم و در تاريخ  93/11/15به تصويب رئيس سازمان
غذا و دارو رسيده و از تاريخ تصويب الزم االجرا است .اين
دستور العمل در هفت بخش مقدمه ،هدف ،دامنه كاربرد،
تعاريف ،مسئوليت اجرايي ،فرآيند بررسي ،فلوچارت
بررسي موجودات زنده تغيير ژنتيك يافته و فرآورده هاي
مرتبط با مواد غذايي تنظيم شده است .همچنين داراي
سه پيوست است كه شامل تعهد نامه عدم تراريختگي،
ضميمه سه پروتكل جهاني ايمني زيستي كارتاهنا و
فهرست مواد غذايي تغيير ژنتيك يافته است.
 .1مقدمه

رشد و توسعه روز افزون استفاده از محصوالت تغيير
ژنتيك يافته ،كشور هاي مختلف را بر آن داشته است
تا پيرو پروتكل ها و معاهدات بين المللي ،قوانين و
دستور العمل هاي مرتبط با ايمني بهره برداري از اين
محصوالت و شرايط توليد ،صادرات ،واردات و مصرف آنها
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را به منظور خوراك انسان يا فرآوري تهيه كند .براي
بسياري از غذا ها ،سطح ايمني غذا عموما با تاريخچه
مصرف ايمن آنها توسط جامعه پذيرفته ميشود .اكنون
مشخص شده است كه در بسياري از موارد دانش وآگاهي
ويژه الزم است تا خطرات احتمالي مرتبط با غذا با توجه
به تاريخچه مصرف طوالني مدت آنها شناسايي و مديريت
شود .غذا ها به طور كلي ايمن در نظر گرفته ميشوند
به شرطي كه مالحظات و مراقبت هاي الزم طي توليد
اوليه ،فرآوري ،انبار داري ،جابجايي و آماده سازي آنها
به كار گرفته شود .ريسك هاي احتمالي غذا ها ،توسط
فرآيند تجزيه و تحليل خطر بر اساس راهنماي كدكس
آليمنتاريوس ارزيابي شده تا ريسك ها ارزيابي و در
صورت لزوم روش هاي مديريت آنها ايجاد شود .روش
تجزيه و تحليل ريسك به طور كلي ميتواند در انواع
غذا ها از جمله غذا هاي حاصل از بيوتكنولوژي مدرن
مورد استفاده قرار گيرد .به استناد قانون ايمني زيستي و
با عنايت به رسالت سازمان غذا و دارو در خصوص تضمين
ايمني غذا ها از جمله غذا هاي حاصل از تكنولوژي نوين،
برآن شديم تا به نياز موجود كشور جهت صدور ،تمديد يا
لغو مجوز هاي بهداشتي ،نظارت و پايش موجودات زنده
تغيير ژنتيك يافته و فرآورده هاي آن پاسخ دهيم.
 .2هدف

هدف از تدوين اين دستور العمل تعيين چهارچوبي جهت
صدور ،تمديد و لغو مجوز هاي بهداشت ،نظارت و پايش
هرگونه فعاليت در خصوص موجودات زنده تغيير ژنتيك
يافته و فرآورده هاي آن مرتبط با مواد غذايي مورد مصرف
انسان است.
 .3دامنه كاربرد

اين دستور العمل در مورد كليه موجودات زنده تغيير
ژنتيك يافته و فرآورده هاي آن مرتبط با مواد غذايي،
مواد اوليه يا فرآيند شده ،توليد داخل يا وارداتي مورد
مصرف انسان كاربرد دارد .الزم به ذكر است كليه
متقاضيان هر گونه فعاليت در خصوص موضوعات فوق،
بايد عالوه بر رعايت موارد ذكر شده در ساير ضوابط و
دستور العمل هاي مرتبط با مواد غذايي در سازمان غذا و
دارو ،مواد مندرج در اين دستور العمل را نيز رعايت كنند.
 .4تعاريف

 -1-4ايمني زيستي -مجموعه اي از تدابير ،سياست ها،
مقررات و روش هايي براي تضمين بهره برداري از فوايد
فناوري زيستي جديد و پيشگيري از آثار سوء احتمالي و
كاربرد اين فناوري بر تنوع زيستي ،سالمت انسان ،دام،
گياه و محيط زيست است.

 -2-4فناوري زيستي جديد -به استناد تعريف مندرج
در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و قانون ايمني زيستي
جمهوري اسالمي ايران ،فناوري زيستي جديد عبارت
است از :الف -روش هاي آزمايشگاهي كار با اسيد هاي
نوكلئيك از جمله اسيد دي اكسي ريبونوكلئيك نو تركيب
و انتقال مستقيم اسيد هاي نوكلئيك به داخل سلول ها
يا اندامك ها .ب -تلفيق سلول هايي كه در يك خانواده
طبقه بندي نميشوند ،از طريق غلبه بر موانع تكثير
فيزيولوژيك طبيعي يا سطوح نو تركيبي كه در روش هاي
سنتي انتخاب و توليد مثل مورد استفاده قرار نميگيرند.
 -3-4موجود زنده تغيير ژنتيك يافته -هر گونه موجود
زنده داراي تركيب جديد مواد ژنتيك است كه با استفاده
از فناوري زيستي جديد به دست آمده است.
 -4-4موجودات تغيير ژنتيك يافته يا تراريخته -هر
موجودي كه ماده ژنتيك آن به صورتي تغيير يابد كه
به طور طبيعي به وسيله توليد مثل جنسي يا نو تركيبي
طبيعي امكانپذير نباشد.
 -5-4مواد غذايي -هر ماده فرآيند شده ،نيمه فرآيند يا
خام است كه به مصرف خوراك انسان ميرسد ،شامل
نوشيدني ها ،خوراكي ها و هر گونه ماده ديگري كه در
توليد ،تهيه و عمل آوري غذا به كار ميرود ولي شامل
مواد آرايشي ،بهداشتي يا موادي كه فقط مصرف دارويي
دارند ،نميشود.
 -6-4مواد غذايي تغيير ژنتيك يافته -مواد غذايي حاصل
از موجودات تغيير ژنتيك يافته را شامل ميشود.
 -7-4حامل -پالسميد حلقوي يا دي.ان.ا ِ كه قطعه
ژن مورد نظر در آن قرار گرفته و به سلول ميزبان وارد
ميشود.
 -8-4تعريف رخداد -هر لينه (الين) موجودات زنده
تغيير ژنتيك يافته كه داراي ساختار تراژن و محل ادخال
منحصر به فرد خود با استفاده از فناوري زيستي جديد
است.
 .5مسئوليت اجرايي

مسئوليت حسن اجراي اين دستور العمل به عهده اداره
كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذايي ،آرايشي و
بهداشتي و معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم
پزشكي كشور ،آزمايشگاه مرجع كنترل مرجع غذا و
دارو و دبيرخانه كميته تخصصي ايمني زيستي سازمان
غذا و دارو است .الزم است كليه درخواست هاي مربوط
به موجودات زنده تغيير ژنتيك يافته و فرآورده هاي
آن مرتبط با مواد غذايي عالوه بر بررسي هاي الزم در
اداره مربوطه جهت اجراي فرآيند هاي مقتضي در اختيار
دبيرخانه كميته تخصصي ايمني زيستي مستقر در
سازمان غذا و دارو نيز قرار گيرد .ادامه دارد...

گزارش وزارت كشاورزي اياالت متحده آمريكا
در خصوص محصوالت تراريخته در تايوان

سرويس بين المللي دستيابي و استفاده از محصوالت بيوتكنولوژي
كشاورزي مورخ  13ژانويه  2016منتشر كرد :به تازگي وزارت
كشاورزي اياالت متحده آمريكا گزارشي در رابطه با وضعيت
غذا هاي حاصل مهندسي ژنتيك در تايوان منتشر كرده است.
اين گزارش توسط سرويس كشاورزي خارجي وزارت کشاورزی
ایاالت متحده و شبکه اطالعات کشاورزی جهانی در خصوص
محصوالت مهندسي ژنتيك در كشور تايوان منتشر شده است.
قوانين و مقررات مهندسی ژنتیک در كشور تايوان در اين گزارش
بهروز رسانی شده است .بر اساس این گزارش ،پس از اصالح
قانون کنترل خروجي واردات و صادرات در فوریه سال ،2015
همه محصوالت مهندسي ژنتيك برای خوراک دام باید در شورای
کشاورزی تايوان ثبت شوند .رویداد های مهندسي ژنتيك قبال در
اداره غذا و دارو تایوان ثبت شده يا در شوراي كشاورزي تايوان
براي تاييد تصويب مي شد .در حال حاضر ليست اعالمشده از
طرف سازمان غذا و داروي آمريكا شامل  99محصول مهندسي
ژنتيك از جمله چهار رخداد كلزا ،دوازده رخداد پنبه ،بيست
و يك رخداد سويا ،شصت و دو رخداد ذرت تراريخته است.
همچنين شش رخداد پنبه تراريخته و يك رخداد چغندرقند
تراريخته جزو برنامه هاي در حال تصويب است كه هنوز منتشر
نشده است .گفتني است كشور تايوان از جمله كشور هايي است
كه منتظر دريافت مجوز براي كشت و توليد محصوالت تراريخته
در كشورش است و به زودي به جرگه كشور هاي توليد كننده
محصوالت تراريخته ميپيوندد .عالقمندان براي دريافت اين
گزارش ميتوانند به پايگاه  USDA FASمراجعه كنند.

تصويب محصوالت زراعي تراريخته جديد در
پاكستان
به تازگي شورای دانه ايالت پنجاب پاکستان كشت محصوالت
زراعي جدیدي را در اين كشور تاييد و تصويب كرده است.
انواع محصول زراعي جدید شامل سه واريته ذرت و يك واريته
از محصوالت گندم ،نخود سبز ،بادام زميني ،ذرت خوشه اي،
واريته هيبريد نارنج بي هسته ،ماش و کلزا است كه در طول
 54جلسه شورای دانه پنجاب در خانه کشاورزی پاكستان در
 7ژانويه  2016مورد تایید قرار گرفت .رهبري اين جلسات بر
عهده «سلطان شهريار محمد» وزیر کشاورزی ايالت پنجاب
بود .اين جلسات به منظور تاييد و تصویب محصوالت متنوع و
جدید زراعي برای کشت و توليد در پاكستان برگزار شد .وزیر
کشاورزی ايالت پنجاب نیز یک کمیته فرعی جهت بررسي
توليد نوزده واريته پنبه تراريخته  Btو دو واريته پنبه غير
تراريخته  Btو يازده واريته انبه تشكيل داد .دبیر شورای دانه
این کمیته ،پس از تجزیه و تحلیل کامل روي اين محصوالت،
كشت و توليد اين محصوالت را به وزير كشاورزي استان
توصيه كرد .رئيس انجمن پنبه «نواب شاهد علي خان» با
تاكيد بر عملكرد باالي پنبه تراريخته  Btاز كشاورزان خواست
تا زمين هاي خود را زير كشت محصول پنبه تراريخته  Btببرند
تا كشور در اين زمينه به خود كفايي برسد .وي معتقد است
كه با كشت و توليد محصول پنبه تراريخته در پنجاب به طور
قابل مالحظه اي مقاومت به آفات افزايش مي يابد .گفتني است
كه اين خبر  8ژانويه  2016در مركز اطالعات بيوتكنولوژي
پاكستان به نشانيPakistan Biotechnology Information
 Centerمنتشر شده است.

استفاده از نانو برچسبهای زیستی برای
مطالعات زیستی
پژوهشگران موفق به ساخت برچسب های زیستی شدند
که از آنها میتوان برای مطالعات سلولی و زیستی استفاده
کرد .این نانو برچسب ها قادر به انطباق تعداد بسیار باالیی
از فلوئور سازه ها هستند و باعث نمایش پروتئین های خاصی
در بافت های زنده میشوند .کاوشگر های فلوئورسنت نیز به
وفور مورد استفاد قرار میگیرند اما از آنها برای کاربرد های
پیچیده تر استفاده میشود .از کاوشگر ها برای اتصال انتخابی
به پروتئین های خاص و ساختار های سلولی که به وسیله
میکروسکوپ قابل شناسایی است ،استفاده میشود .یکی
از استفاده های مرسوم از این کاوشگر ها ،تفکیک بین
سلول های سرطانی و سالم است .یک روش استاندارد برای
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تولید کاوشگر فلوئورسنتی« ،تشکیل ساندویچ» است .در
این روش یک پادتن اولیه که به طور انتخابی با پروتئین
سلولی خاصی اتصال برقرار کرد ه است ،به یک فلوئورسازه
حاوی پادتن ثانویه متصل می شود .اتصال پادتن ثانویه به
پیوند مزبور قابلیت مشاهده شدن از طریق میکروسکوپ را
میدهد .اگر پروتئین های مورد نظر در غلظت سلولی کم
باشند ،مشاهده سیگنال های فلوئورسازه دشوار میشود .در
این مواقع ،یک پادتن ثانویه با هزاران فلوئورسازه میتواند
به منظور افزایش سیگنال استفاده شود .با این حال ،این
روش میتواند منجر به کاهش فلوئورسازه ها در یک فضای
کم میشود که این امر خود منجر به کاهش شدت سیگنال
میشود .به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری مركز راهبردي فناوري هاي
همگرا مورخ « ،94/10/19سوبها داس» و «بروس آرمیتاژ»
که در آزمایشگاه «کرزیستاف ماتیاس زوسکی» کار میکنند،
با الهامگرفتن از برس بطری ،برای حل این مشکل به ساخت
نوعی پلیمر خاص پرداختند که دارای زنجیره های جانبی
شبیه برس است .انتهای این زنجیره ها به وسیله دي.ان.ا ِ به
هم متصل میشوند ساختاری که به این روش بدست میآید
در قدم بعد با استفاده از یک رشته دي.ان.ا ِ مکمل ،جفت شده
و دو رشته کامل دي.ان.ا ِ پدید میآید .سپس پژوهشگران یک
مولکول منحصر به فرد فلورسنت را که به مولکول دي.ان.ا ِ
دو رشته ای چسبیده است ،اضافه میکنند .این ساختار برس
مانند پلیمری میتواند مانند یک آنتی بادی ثانویه عمل کرده،
به طوری که قادر به اتصال به تعداد زیادی فلورفور است .با
این کار میتوان سیگنال های تولید شده را تقویت کرد بدون
این که هیچ نشر نوری از بین رود .با توجه به نتایج این تیم،
این برس ها میتواند برای ارائه درمان سرطان استفاده شوند.
عالقمندان ميتوانند براي دريافت جزييات بيشتر به نشاني
http://www.azonano.com/news.aspx?newsID=34134

مراجعه كنند.

مسموميت با سرب در كودكان باعث اختالل
حافظه ميشود
رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان كرد« :مسمومیت شايع با سرب
در کودکان باعث اختالل حافظه آنها میشود ».به نقل از روابط
عمومی معاونت غذا و داروی اهواز مورخ  ،94/8/5دکتر فریده
یونسی اظهار داشت« :مسمومیت با سرب به عنوان یک مشکل
جدی بهداشتی ،اغلب در کودکان رخ میدهد و میتواند باعث
آسیب به مغز ،کلیه ها و دیگر قسمت هاي بدن شود .سرب در
رده فلز ها قرار دارد و تشعشعات هسته ای را عبور نمیدهد و در
طبیعت به شکل کانی به نام گالن (سیستم تبلور کوبیک یا مکعبی)

لوله کشی مدت ها در لوله مانده بیشتر است ».وی ادامه داد:
«بهتر است برای پختن غذا و نوشیدن آب از نوع سرد استفاده
شود و همچنین زمان استفاده از کنسرو ،مواد باقیمانده آن را در
ظرف دیگری نگهداری کنید .غذا ها و نوشیدنی های اسیدی را
در ظرف های سرامیک نگهداری نکنید و چای و قهوه را در این
نوع ظرف ها ننوشید ».رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا
و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاكيد كرد:
«داشتن رژیم غذایی با کلسیم ،آهن و ویتامین هاي  Cو D
یکی از راه های مهم برای جلوگیری از مسمومیت با سرب است.
همچنين انتخاب های خوب غذایی از جمله شیر ،ماست ،گوشت
کم چرب ،ماهی ،حبوبات غنی شده ،مرکبات و گوجه فرنگی و
مصرف روزانه مولتی ویتامین و آهن برای کودکان نیز اهمیت
دارد ».یونسی افزود« :مهمترین راه پیشگیری از مسمومیت با
سرب ،حذف منبع آن است».
یافت می شود ».وی افزود« :سرب فلزی است که به تصور مردم
در لوله های آب و دیگر وسایل فلزی یافت میشود .در حالی که
این فلز در گرد و غبار منزل ،رنگ دیوار ،برخی اسباب بازی ها،
ظرف های سفالی و حتی غذایی وجود دارد ».یونسی در ادامه
گفت« :کودکان از راه هایی از جمله خوردن یا استنشاق سرب
موجود در گرد و غبار منزل در هنگام گرد گیری و رنگ آمیزی،
سرب موجود در برخی لوله های منازل ،نگهداری غذا در
ظرف های خاص دارای سرب ،مکیدن و جویدن اسباب بازی ها و
جواهر ها و دیگر وسایل حاوی سرب دچار مسمومیت میشوند».
رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد« :هر چه رنگ دیوار خانه
قدیمی تر باشد احتمال وجود سرب در آن بیشتر است .به عبارت
دیگر ،رنگ های قدیمی و دارای سرب که هنگام سمباده کاری در
هوای منزل پراکنده میشوند عامل جذب سرب در بدن کودکان
و افزایش سرب خون آنها است ».وی اظهار داشت« :در افراد
بالغ مسمومیت با سرب نسبت به کودکان کمتر شایع است اما
شغل هایی مانند جوشکاری ،ساخت ظرف های سفالی لعاب دار،
لحیم کاری با سرب ،نقاشی ساختمان ،تولید گلوله های سربی،
ساخت شیشه های رنگی ،لوله کشی یا لوله بری ،تولید شیشه،
صنایع چوبی و پالستیکی ،کار در کارخانه تصفیه و پاالیش سرب
در معرض مسمومیت با سرب هستند ».یونسی در خصوص
عاليم این نوع مسمومیت افزود« :بیشتر کودکان عالمت خاصی
ندارند که این مساله اهمیت غربالگری را نشان میدهد و کودکان
نیازمند به آزمایش ،حتما باید با پزشک متخصص مشورت
کنند ».رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور تصريح كرد« :بیشتر کودکان دارای
سرب باال در خون عادت به خوردن خاک ،کاغذ یا روزنامه دارند.
همچنين احساس خستگی ،دل درد و تحریک پذیری از جمله
عاليمی است که ممکن است بروز کند ».یونسی برای پیشگیری
از مسمومیت شايع با سرب توصیه کرد« :باید مراقب کودکان
باشید تا وسایل آلوده را در دهان نگذارند و قبل از غذا خوردن
دست های خود را بشویند .برای آماده کردن شیر خشک کودکان
به آب مصرفی توجه شود چون احتمال آلودگی با سرب در آب

استفاده از فناوري هاي نو برای عبور از بحران
آب
تهيه و تنظيم :میترا سعیدی کیا

گرفتن در کمربند خشک کره زمین ،امری مربوط به دیروز
و امروز نیست اما با وجود تعدد نیاز ها و تصرف های بشری
بر محیط زیست و رشد سریع جمعیت ،این پدیده روز به
روز در حال افزایش است .طبق بررسی های رسمی به عمل
آمده به دلیل کاهش ذخایر آبی کشور ،ایران در آستانه
بحران آب به سر میبرد و در سال های آینده ،تامین آب
به یکی از بزرگترین چالش های کشور تبدیل میشود؛ این
بررسی ها نشان میدهد که ایران در زمینه متوسط بارش
باران از میانگین جهانی بسیار فاصله دارد .صندوق جهانی
م آبی را دومین بحران بزرگ دنیا طی ۱۰
طبیعت بحران ک 
سال آینده اعالم کرده که این بحران در کشور های قاره
اروپا و آسیا بیش از دیگر کشور های دنیا دیده میشود.
پیش بینی میشود سهم خشکسالی ها در دنیا به دلیل
تغییرات اقلیمی و جوی در سال های آینده  ۱۰درصد رشد
داشته باشد .بر اساس تعریف بانک جهانی ،کشوری که
سالیانه کمتر از  ۱۰۰۰متر مکعب آب قابل شرب برای هر
یک از شهروندانش داشته باشد با کمبود آب مواجه است.
بر مبنای این تعریف ،ایران تنها کشوری نیست که با بحران
کم آبی مواجه است .از سوی دیگر ناسا نیز در گزارش های
متعددی هشدار داده که جهان زمینیان به سمت کمبود
آب پیش رفته و دریاچه های بزرگ جهان در حال ناپدید
شدن است.

نمونه های خارجی برای مقابله با کم آبی

قرار گرفتن ایران در کمربند خشک کره زمین به همراه
کاهش ذخایر آبی موضوع خشکسالی را به بحرانی جدی
برای کشور تبدیل کرده است و پژوهشگران در تالشند
با استفاده از فناوری های نوین بر این بحران غلبه کنند.
پدیده خشکسالی به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و قرار

این که کشور های دنیا چه راه حل هایی را علیه معضل کم
آبی اندیشیده و انجام میدهند ،سوالی است که همیشه
مطرح میشود .بحران کم آبی در ایالت کالیفرنیای امریکا
تا جایی پیش رفته که افرادی با عنوان «پلیس آب» به
درب منازل شهروندان کالیفرنیایی مراجعه کرده و آنها را
از خطرات کمبود آب ،مصرف صحیح آب و راه حل هایی
علیه هدر رفتن آب آگاه میکنند .از سوی دیگر مسوالن
لسآنجلس به تازگی برای جلوگيری از تبخير شدن آب
مخزن «سيلمار» در كاليفرنيا ۹۶ ،ميليون توپ سياه
پالستيكی را روی این مخزن رها كردند .توپ های تيره
رنگ به شكلی طراحی شده است که نه تنها آب را از هر
گونه آلودگی حفظ میکنند بلكه مانع از تبخیر آب نیز
میشوند .توپ ها به سادگی روی سطح آب شناور شده و از
تابش پرتو های خورشيد جلوگیری میکنند .سنگاپور یکی
دیگر از کشور هایی است که به تمهیداتی علیه بحران و
کمبود آب اندیشیده است .تصفیه مجدد آب یکی از این
راه حل هاست .شیرین کردن آب نیز به معنای سالم سازی
آب دریا با استفاده از فناوری های متفاوت در این کشور
کاربرد دارد .سوئد یکی دیگر از کشور هایی است که به
راه حل های فناورانه علیه بحران و کمبود آب پرداخته است.
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به عنوان مثال چندی پیش ،مهندس ایرانی مقیم سوئد با
اختراع یک دوش متفاوت و شگفت انگیز که به صرفه جویی
و استفاده بهینه از آب میپرداخت ،توانست در صدر اخبار
تکنولوژی دنیا قرار بگیرد .مهرداد محجوبی مخترع و
مدیرعامل شرکت  Orbital Systemsدر کشور سوئد موفق
به اختراع دوش متفاوتی شده که به عناوینی مانند «دوش
فضایی» یا «دوش آینده» شناخته میشود .این دوش از
قابلیت تصفیه بیش از  ۹۰درصد آب مصرف شده و دوباره
برگرداندن آب مصرفی به سر دوش برخوردار است .آب باران
میتواند یکی از راه حل های مهم برای استفاده حداکثری از
آب باشد .مخترعان کشور هایی مانند هندوستان و مالزی به
دنبال اختراع دستگاه ها یا سیستم هایی هستند که بتوانند
استفاده بیشتری از آب باران داشته باشند .همچنین فائو در
گزارشی آورده است كه با استفاده از تکنولوژی هسته ای
میتوان به اصالح گونه های مختلف کشاورزی پرداخته
تا نه تنها آنها را در برابر کم آبی مقاوم کرد بلکه با آب
کمتر نیز بتوان محصوالت بیشتری را در اختیار داشت.
برای مثال کاکائو و قهوه در کشور شیلی اصالح شده است
تا با استفاده از تکنولوژی هسته ای کشت شوند .تکنولوژی
هسته ای میتواند  ۲۵درصد از تلفات آب در کشاورزی
را کاهش دهد .در کنار همه اینها میتوان از انرژی های
تجدید پذیر مانند انرژی های بادی یا خورشیدی نیز یاد
کرد .این فناوری ها میتوانند جایگزین سوخت های فسیلی
شوند ،از انتشار گاز های گلخانه ای ممانعت کرده و از گرم
شدن زمین و آب شدن یخچال های طبیعی که نتیجه ای
جز مصرف بی رویه آب ندارند ،جلوگیری کنند.

طرح هاي فناورانه كشور برای مقابله با کم آبی
پژوهشگران کشورمان نیز با تولید محصوالت فناورانه در
حوزه کم آبی با تمرکز بر ابداع روش های نوين در زمینه
آب ،خشکسالی ،فرسایش خاک و محیط زیست ،درصدد
ارائه راهکار و راه حل هایی برای پشت سر گذاشتن این
چالش قرن هستند .امید توکلی رئیس مرکز فناوری های
راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
همین باره به خبرنگار مهر گفت“ :اگر ما بتوانیم دانش و
فناوری های روز دنیا را به دست آوریم ،بهتر میتوانیم در
صدد برطرف کردن مشکالت بحران آبی کشور برآییم اما
قبل از کاربرد فناوری ،فرهنگ سازی آن باید در کشور انجام
شود ”.وي با اشاره به تشکیل کار گروه رفع بحران آب در
معاونت علمی و فناوری افزود“ :در حال حاضر  ۲۳طرح
فناورانه در حال تکمیل و ارائه محصول اولیه است .چنانچه
این طرح ها عملیاتی شوند مشکل کم آبی در کشور برطرف
میشود ”.اين  23طرح عبارتند از
• سامانه تصفیه آب سیار

• اجرای پایلوت نیمه صنعتی زیر زمینی حذف ترکیبات
دارویی (آنتی بیوتیک ،هورمون و  )...از فاضالب ها با استفاده
از روش هیبرید بیوراکتور غشایی -ازوناسیون
• پایلوت حذف آالینده های شیمیایی از آب های چاه با
استفاده از روش تبادل یونی
• طراحی و ساخت دستگاه حذف آالینده های گازی از
اگزور موتور سیکلت به روش پالسما -کاتالیست
• مطالعه و ارزیابی گیاهان زینتی موجود در فضای سبز
شهری و معرفی الگو های مناسب گیاهی برای فضای سبز
ایران جهت بهینه سازی مصرف آب شهری در کشور
• توسعه کشت چمن مقاوم به خشکی و شوری
• طراحی و ساخت سامانه الكترونيكی اندازهگيری زمان
پيشروی و پسروی آب در مزارع كشاورزی
• بازیافت مجدد زه آب های کشاورزی به منظور پرورش
آبزیان و گیاهان با تکیه بر مدیریت تلفیقی زه آب ها
• تدوين الگوی مدیریتی مبتنی بر روش های تصمیم گیری
نوین در خصوص اولویت بندی بازسازی قنات های خراسان
جنوبی
• بررسی کارایی مصرف آب در دو روش آبیاری (زیر سطحی
با شیاری) در عناب ،انار ،زرشک و پسته در شرایط اقلیمی
بیرجند
• اصالح برای بهبود کارآیی مصرف آب در گندم نان تحت
شرايط اقليمی بيرجند
• توسعه روش های نوین آبیاری زیر سطحی برای کشت
برنج
• توسعه فناوری های نوین نمک زدایی از آب با حداقل
پساب و انرژی
• حمایت از تشکیل باشگاه آب و توسعه فناوری در استان
یزد
• طراحی و ساخت سامانه نمک زدایی به روش بخار سرد
• طراحی و ساخت سامانه نمک زدایی به روش اسمز
مستقیم
• طراحی و ساخت سامانه نمک زدایی به روش بخار سرد
• حمایت از توسعه فناوری نمک زدایی آب به روش
رطوبت دهی و رطوبت گیری
• حمایت از تدوین استاندارد های شغلی و آموزشی/
شناسایی و طبقه بندی مشاغل
• توسعه فناوری شناسایی منابع آب ژرفی و چشمه های
آب خلیج فارس
• توسعه فناوری احداث مکانیزه سد های زیر زمینی و
آبشار های زنجیره ای تامین آب
• طراحی و ساخت کنتور حجمی اولتراسونیک قابل نصب بر
روی چاه های کشاورزی
• طراحی و ساخت مواد مالچ و بهبود دهنده و اصالح کننده
خاک

فعاليت شركت پرديس روي برنج تراريخته
ماهنامه سرامد در شماره نوزدهم دي ماه  94پاي صحبت فاطمه
فرشاد نشسته است كه در ادامه بخش هايي از اين مصاحبه آورده
شده است.
شــرکت زیســت فنــاوران پردیــس از چه سالي کارش
را شــروع کــرده و در چه حوزهاي فعــال است؟ شــرکت
زیســت فنــاوران پردیــس از سال  1391به نام يك شركت
توليدي ،پژوهشي و بازرگاني ثبت شد .هــدف ایــن شــرکت
نیــز تولیــد محصــوالت بیوتکنولــوژی در زمینــه کشــاورزی،
پزشــکی و میکروبــی اســت.
یــک مقــدار حوزهتان گســترده نيست؟ حوزهمان خيلي
گسترده است .چــون اساسا بیوتکنولــوژی یــک علــم میان
رشتهاي است .خب اين طوري خيلي پيچيده شد! بیوتکنولــوژی
یــک علــم میانرشته اي است و خيلي از كار ها را ميشود در
يك قالب مدیریــت کــرد .مثــال کار اختصاصــی شــرکت
مــا ،کار روی برنــج اســت .برنــج در کشــور مــا بعد از
گندم مهمترين محصــول کشــاورزی و قــوت غالــب مــردم
ایــران اســت .بــه همیــن دلیــل روی بهبــود برنــج کار
میكنيم .يكي از نظــر مقاومــت در برابــر تنش هاي زيستي
و یکــی هــم در برابــر عوامــل غیر زیســتی مثل خشكي كه
يكي از بزرگترين معضـالت كشور ايران است .کار دیگــری کــه
روی برنج انجام ميدهيم غنــی کــردن برنــج از عناصر غذايي
است .وقتــی مــردم قــوت غالبشــان برنــج اســت ،پــس
بایــد از آن عناصــر کافــی را هــم دریافــت کننــد .اگــر
آن برنــج میــزان کافــی و مناســبی از آهــن و روی داشــته
باشــد ،مــردم نیــاز کمتــری به استفاده از مكمل ها خواهنــد
داشــت اما پــروژه اي کــه در زمینــه پزشــکی داریــم ،توليد
پروتئین هاي نو ترکیــب مــورد نیــاز انســانی داخــل دانــه
برنــج اســت .دانــه برنــج ظرفیــت بســیار باالیــی در
تولیــد پرونئين ها دارد .به عنــوان مثــال یکــی از پروژه هاي
دكتري كه االن یــک دانشــجوی دكتري روي آن كار ميكند،
بيان ژن سرم آلبومين انساني داخل دانه برنج است.
خب! يك مقدار پيچيده شد! ميشود درباره پروژه ها توضيح
دهيد؟ ببينيد اولين پروژه شركت توليد برنج غني از آهن بود.
به طور كلي آهن و زينك در پوشش دانه برنج ذخيره ميشود
و وقتي كه اين پوشش دانه حذف شده و پوليش ميشود و بعد
دانه پخته ميشود قسمت اعظمي از اين آهن و روي به هدر
ميرود .ما دو ژن را كه مسئول افزايش آهن در دانه برنج بود به
برنج منتقل كرديم .يكي از آنها ژن فريتين است كه حدود 4500
اتم آهن در هسته خودش ذخيره ميكند .ما اين را به داخل دانه
برنج فرستاديم .يك ژن ديگري هم هست كه مسئول جذب آهن
از خاك است و انتقال آهن از اندام گياهي به دانه .با استفاده از
اين روش ها در مجموع توانستيم ميزان آهن در دانه را  4/4برابر

افزايش دهيم .اين به اين معني است كه روزانه اگر يك خانم
باردار كه بيشترين نياز را به آهن دارد 50 ،گرم برنج مصرف كند
ديگر نيازي به مكمل هاي آهن نخواهد داشت.
االن كار در چه مرحلهاي است؟ االن در مورد آهن فعال وارد فاز
آزمايش هاي گلخانه اي شديم كه بعد از آن هم آزمايش هاي
مزرعه اي است .بعدتر هم با حمايت هاي دولت وارد فاز تجاري
ميشويم.
فعاليتي داريد كه به مرحله تجاري سازي رسيده باشد؟
بیوتکنولوژی یک علم خیلی جدید در ایران است .در اروپا و
آمریکا قدیمي تر است و محصوالت تجاری سازي شده دارند
ولی در ایران کار های ما بیشتر تحقیقاتی است .از طرفی دوره
تحقیقات بیوتکنولوژی هم بسیار طوالنی است .اين كه آن دوره
تحقیقات تمام شود و وارد فاز تجاری شود ،یک مقدار زمان بر
است .ما االن پروژه غنی سازی برنج از آهنمان ميتواند یک سال
و نیم ،دو سال ديگر وارد فاز تجاری شود .تولید پروتئين نو ترکیب
انسانی هم دو سال دیگر .ولی فعالا محصول تجاری نداریم.
االن شما هزینه هاي پژوهش و آزمایش را از کجا ميآوريد؟
شرکت هاي دانش بنيان همیشه با این معضالت کمبود منابع
مالي روبرو هستند در حال حاضر از جیب خودمان هزینه ميكنيم.
خب احداث آزمایشگاه و خرید تجهیزات و وسایل ،هزینه هنگفتی
دارد .چطور این مشکل را حل کردیم؟ دکتر ستاری در معاونت
علمی و فناوری شركت ها را دانش بنيان کردند و ما با گرفتن
تاییدیه دانش بنيان ميتوانيم با مراکز تحقیقاتی مثل پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک قرارداد
ببندیم و آزمایش هايمان را در آزمایشگاه آنها انجام دهیم ما با
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وارد قرارداد شدیم و آزمايش ها
را آنجا انجام ميدهيم یک سری تسهیالت هم از سوی معاونت
علمی و فناوری و ستاد توسعه زیست فناوري به شرکت های
دانش بنيان که در حوزه زیست فناوري فعالیت ميكنند تعلق
ميگيرد که ما هم آنجا طرح را ارائه دا دهايم و تسهیالتی هم قرار
است شامل حالمان بشود که باز امید بخش است.
شما گفتید که نزديكترين محصولتان حدود یک سال و نیم،
دو سال دیگر وارد فاز تجاري سازی ميشود نگران رقبا نیستید
که زودتر از شما اقدام کنند؟ یا در این زمینه بي رقيب هستید؟
نميشود گفت که بي رقيبیم .درست است که بیوتکنولوژی در
ایران خیلی پیشرفته نیست ولی در زمینه برنج هم ميتوانيم
رقیب داشته باشیم اما این کار ،پیچیده و زمان بر است و ما
ترجیح ميدهيم با شرکت هايي که ميخواهند در یک زمینه
مشترک فعالیت داشته باشند ،همکاری کنیم .به عنوان مثال
بخشی از آزمايش هاي شما را ما انجام دهیم و بخشی دیگر را به
آنها واگذار کنیم و همین طور ميتوانيم در سود و زیان هايمان
شریک شویم.
نطفه اولیه کار از کجا بسته شد؟ دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه
آزاد واحد علوم و تحقیقات بودم و ميخواستم روی پایان نامه ام
کار کنم .آن زمان چون دانشجو بودم و سنی نداشتم ،برایم کشت
بافت یک موضوع خیلی جدید بود .کشت بافت در گیاهان ،برای
تکثیر سریع گیاهان ،گیاهان عاری از ویروس ،بیماری و تولید
گياهان زینتی در سطح انبوه است .من چون به تولید گل و
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گیاه خیلی عالقه داشتم ،با یکی از اساتید عزیزم دکتر قرهياضي
صحبت کردم که یک شرکت کشت بافت تاسیس کنیم .ایشان
هم گفتند که شرکت کشت بافت خیلی خوب است ولی ما
ميتوانيم به جای اين كه کار زینتی کنیم ،کاری کنیم که نفع
ملی و اقتصادی داشته باشد.
شما چه نیازی دارید؟ مثال اگر چنین شرکتی در یک کشور
پیشرفته باشد ،چه برخوردی ميكنند و چه حمایتی انجام
ميدهند که جایش اين جا خالی است؟ من نميتوانم اینجا را
با کشور های پیشرفته تر مقایسه کنم چون واقعا من شرکتی در
این کشور ها ندارم که بگویم آنجا فالن حمایت را کردند و اين
جا نميكنند! روال این طور است که شرکت هاي دانش بنيان
بر اساس ایده شان جلو ميروند یعنی باید بازار را بشناسیم و
براساس آن نوع ایده همان را انتخاب کنیم .در مرحله بعد باید
با مراجعه به معاونت علمی و فناوری یا ارگان هاي دیگر برای
گرفتن تسهیالت قانعشان کنیم که این کاری که انجام ميدهيم
نیاز کشور است .وقتی که ما به یک ارگانی مراجعه ميكنيم
دوست داریم این مسئله را با دید بازتر ببینند و این حس ما
را که چرا فالن ايده را انتخاب کردیم و پرورش دادیم ،درک
کنند و در قبالش ما را به عنوان بنگاه اقتصادی زود بازده نبینند
و تسهیالتی که ميخواهند به ما بدهند ،بر این اساس باشد که
ما یک روند تحقیقاتی طوالنی داریم تا به محصول و سود برسیم
البته یک نکته این است که در مقایسه با کشور های اروپایی در
ایران ایده ها و تعداد ثبت اختراعات خیلی زیاد است و تعداد
کمی تجاري ميشود .یک مقدار شاید تشخیص این که کدام بهتر
است ،مشکل باشد ولی در اروپا تعداد ثبت اختراعات کمتر است و
تعداد بیشتری هم تجاري ميشود.
چرا؟ فکر ميكنم ما خیلی پراکنده تحقیق ميكنيم و هر کسی
جدا جدا برای خودش در حال تحقیق است .روی یک موضوع
تمرکز نميكنيم که با هم آن را پرورش دهیم .هر کدام جدا روی
یک بخشی کار ميكنيم .براي همين چند ایده مختلف وجود
دارد که شاید درنهایت یک ایده به انجام برسد و حالت همکاری
وجود ندارد.

داناییستیزی و فناوریهراسی
بپرسید و پاسخ بگیرید.
بخش “بپرسید و پاسخ بگیرید” به منظور پاسخگویی به سواالت و
هر گونه ابهام در رابطه با محصوالت تراریخته در نظر گرفته شده
است .عالقمندان میتوانند سوال های خود را برای این بخش
ارسال و پاسخ خود را دریافت کنند .گفتنی است که گیاهان
تراریخته مهمترین دستاورد مهندسی ژنتیک در کشاورزی است
که با وجود بهرهمندی  28کشور دنیا در تولید و بهکارگیری
محصوالت تراریخته ،هنوز سواالت و ابهاماتی در رابطه با آنها
وجود دارد .انتشار آخرین گزارش از وضعیت تولید محصوالت
تراریخته در دنیا در انتهای سال  2014که با رشد بيش از 100

برابری سطح زیر کشت از اولین سال تولید آنها روبرو است؛
موید سالمت و امنیت محصوالت تراریخته ،اعتماد کشاورزان
به کشت این محصوالت و رضایت مردم از مصرف محصوالت
تراریخته است .در حالی که در سال  2013میالدی برای
اولین بار کشور بنگالدش که کشوری کوچک و فقیر است،
اقدام به کشت بادمجان تراریخته مقاوم به آفات کرد ،کشور
ایران که روزی تولید کننده اولین برنج تراریخته مقاوم به
آفات بود ،با روی کار آمدن مدیران فناوری هراس در دولت
قبل از قافله کشور های تولید کننده محصوالت تراریخته عقب
افتاد و نام ایران از لیست کشور های تولید کننده محصوالت
تراریخته حذف شد .البته بسیار جای امیدواری است که در
دولت تدبیر و امید ،با انتخاب مدیران با تجربه و دانایی دوست
راه برای تولید این محصوالت در ایران باز شود .از اولین سال
تولید محصوالت تراریخته در سال  1996میالدی ،همواره
برخی مالحظات ابراز شده ای در رابطه با آنها وجود داشته
است .قابل توجه است که تا به امروز هیچ گونه گزارش علمی
مبتنی بر اثرات منفی و سوء مصرف این محصوالت در هیچ
کجای دنیا ثبت نشده است .از کلیه عالقمندان ،دانشجویان،
پژوهشگران ،کشاورزان و مصرف کنندگان دعوت میشود که
سوال های خود را در رابطه با مالحظات محصوالت تراریخته با
ما در میان بگذارند .شما عزیزان میتوانید با ارسال سوال های
خود به نشاني  biosafetysocietyofiran@gmail.comیا
 leila.sarmadi@gmail.comپاسخ خود را از اساتید و کارشناسان
متخصص در این زمینه دریافت کنید تا در شمارههای آتی
خبرنامه پاسخ آنهارا بخوانید.
ي فارس خبري با عنوان «واردات پنج
چندي پيش ،در خبرگزار 
میلیارد دالری محصوالت تراریخته به ایران /مهر سرطان زا و
نا سالم بر محصوالت تراریخته در آمریکا» منتشر شد .در ادامه
جوابيه اي كه دكتر سيد الياس مرتضوي و خانم دكتر مطهره
محسن پور از پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي در پاسخ به آن
خطاب به مدير خبرگزاري فارس نوشتند ،آورده شده است.
جناب آقاي سيد نظام الدين موسوي
مدير محترم خبرگزاري فارس
سالم عليكم
به دنبال انتشار مطلبي تحت عنوان «واردات پنج میلیارد
دالری محصوالت تراریخته به ایران /محصوالت تراریخته در
آمریکا سرطان زا و نا سالم به شمار ميآيند» كه مورخ  14تير

ماه  94در آن خبرگزاري منتشر شد ،به استحضار مي رساند
همانگونه كه پيش از اين در نام ه مشترك انجمن هاي علمي
خطاب به آن جناب درخواست شده است ،مجددا از حضور آن
جناب درخواست ميشود كه قبل از انتشار و اشاعه هر گونه
خبر و مطلب علمي در خصوص فناوري هاي نوين و به ويژه
فناوري زيستي و به طور اخص ،سالمت محصوالت تراريخته
که از طريق انتشار اطالعات کامال غير واقعي و نا درست سبب
تشويش اذهان عمومي ملت شريف ايران ميشود ،از مراكز
علمي دانشگاهي مرتبط با موضوع و نيز انجمن هاي علمي
كامال مرتبط نظر خواهي شده و از وجود پشتوانه هاي علمي
كافي در خصوص مطالب منتشره اطمينان حاصل كنيد تا آن
خبرگزاري وزين تحت عناوين زيبايي چون استكبار ستيزي به
طور نا خواسته در دام افراد معلوم الحال و آلت دست بيگانگان
كه هدفي جز به عقب بردن كشور در زمينه هاي علمي و فناوري
نوين و از جمله فناوري بسيار پيشرفته زيستي ندارند ،نيفتد و با
درسگرفتن از آنچه در ماجراي انرژي صلح آميز هسته اي بر اين
كشور رفت ،تنها پس از پژوهش و بهرهگيري از مدارک و منابع
علمي حقيقي و معتبر نسبت به انتشار اخبار و مطالب خود اقدام
ح شده در خبر آن خبرگزاري،
كنيد .در خصوص ادعا هاي مطر 
مايل هستيم كه توجه شما را به حاصل پژوهش هاي علمي
بسيار معتبر حدود  1800مقاله علمي نماي ه شده در  ISIكه از
سال  2002تا  2012در خصوص اثرات محصوالت تراريخته
بر سالمت انسان و محيط زيست منتشر شده است ،جلب كنيم
كه به وضوح نشان داده اند محصوالت تراريخته كوچكترين اثر
سويي براي سالمتي انسان و محيط زيست نداشته و كوچكترين
مطلب علمي مويد ادعا هاي مطرحشده در خبر آن خبرگزاري
وجود ندارد .بر مبناي استنتاج هاي بهعملآمده در پژوهش هاي
علمي صورتگرفته ،دروغ هاي روانشناسی ،سیاسي و بحث های
کاذب نهفته يك اقليت خاص كه گسترش محصوالت تراريخته
را در تضاد با منافع نا مشروع خود ميبينند ،موجب اغفال افراد
كم اطالع ديگر ولو متخصص در ساير رشته هاي علمي شده
است كه برخي از آنها را به واكنش هاي نا درست از نوعي كه
در خبر آن خبرگزاري كار شده است ،وا ميدارد .مجددا تأكيد
ميشود كه نتيجه گيري هاي به عملآمده در خصوص سالمت
محصوالت تراريخته برآيندي از پژوهش هاي مختلف و مستقل
انجام شده در دنيا در ارتباط با محصوالت تراريخته در دهه
گذشته بوده و بر مبناي يافته هاي پژوهش هاي انجامشده روي
اين محصوالت که به صورت مقاالت علمي عمومي ،مقاالتي
مرتبط با اثرات زيست محيطي و مقاالتي در زمينه ايمني
مصرف و قابليت رديابي آنها پژوهش و نگاشته شده ،حاصل
شده است و تاكيد شده است كه در اين اخبار غير علمي سعي
ميشود كه نگراني هاي كامال غير واقعي و اغراق آميز در مورد
سالمت محصوالت تراريخته به مردم القا شود .اين در حالي
است كه در پژوهش هاي علمي مرتبط با غذاي انسان و دام،
هيچ مدرکي مبني بر اين که محصوالت تراريخته داراي مجوز،
سميت و حتي حساسيت خاصي در مواد غذايي
باعث ايجاد
ّ
عرضهشده ايجاد کرده باشند ،مشاهده نشده است .چه آن كه
اگر هر گونه مورد مشکوک به حساسيت زايي در آزمايش هاي

قبل از تجاري سازي يك محصول تراريخته مشاهده شود ،هي 
چ
گاه به چنين محصولي مجوز داده نخواهد شد و اين محصول به
بازار راه نمييابد .پژوهش ها همچنين به ايمني  RNAو DNA
محصوالت تراريخته اشاره دارند و تاکيد ميکنند که انسان ها
يک دهم گرم تا يک گرم  DNAروزانه با غذا مصرف ميکنند.
اين  DNAدر جريان فرآوري غذا تخريب شده و به دنبال
آن در دستگاه گوارش هر نوع بقاياي آن از بين ميرود .هيچ
مدرکي که  DNAتراژن جذب و در سلول هاي انسان الحاق
شده باشد ،وجود ندارد .از طرفي ،الزم به ذکر است سطح زير
کشت محصوالت تراريخته از سال  1996تاکنون بيش از 100
برابر شده و از  1/7ميليون هکتار در سال  1996به 181/5
ميليون هکتار در سال  2014رسيده است .یکی از دالیل
مهم گسترش روز افزون تولید و مصرف این گونه محصوالت
را ميتوان به سالمت و مزاياي زيست محيطي آنها نسبت داد.
آيا آمار نگران کننده بيماري هايي که بر اثر مصرف سموم و
آفت کش هاي شيميايي در کشاورزي منتشر ميشود ،نگران
کننده نيست و محصوالت تراريخته اي که اثر منفي شناخته
شده اي ندارند ،باعث نگراني هستند .آيا افزايش آمار مبتالیان به
بيماري هاي خاص در مناطقی که استفاده از سموم و کود های
شیمیایی باال بوده و اين که کشور ما در میزان آلودگی آب های
کشاورزی به سم رتبه اول جهان را دارد نگران کننده نيست.
زیست فناوری و مهندسي ژنتيک گياهان تراريخته با رعايت
اصول ايمني زيستي ،از يک سو با کاهش خسارات ناشي از آفات،
بيماري ها و علف هاي هرز و از سويي ديگر با افزايش عملکرد
زراعي محصوالت کشاورزي منجر به افزایش چشمگيري در
تولید مواد غذایی ميشود .مهندسي ژنتيک همچنين قابليت
توليد گياهان مقاوم به خشکي ،شوري ،سرما و ساير تنش هاي
غير زنده را داشته و استفاده از زمين هاي غير قابل کشت را در
کشور فراهم خواهد كرد .بنابراين عطف به خبر منتشر شده ،به
استحضار ميرساند اشاعه مطالب بي پايه و اساس در رسانه هاي
عمومي در شان مردم فهيم کشور نيست و شايد به جرات بتوان
گفت اين گونه بازي کردن با افکار عمومي از مصاديق تشويش
اذهان عمومي و حتي خيانت به کشور محسوب ميشود .مطلب
منتشر شده در اين رسانه تالش کرده محصوالت تراريخته را
سرطان زا و نا سالم معرفي کرده و آنها را براي سالمت انسان
و محيط زيست مضر و خطر آفرين معرفي كند .الزم به توضيح
است كه استناد منتشر كنندگان اصلي خبر ،بر مطالب كذب
منتشر شده در سايت ها و وبالگ هاي خود آنها و ترجمه مطالبي
است كه سال ها پيش در سايت هاي فناوري هراس و دانايي ستيز
خارجي منتشر شده است و حتي يک منبع علمي معتبر در آنها
به چشم نميخورد .بنابراين ،عطف به مطالب فوق مجددا از
آن رسانه محترم خواهشمنديم از اشاعه اطالعات نا درست در
مورد تکنولوژي هاي مفيدي همچون توليد محصوالت تراريخته
كه سالهاست بدون كوچكترين مشكلي در كشور هاي پيشرفته
و از جمله كشور هاي اروپايي توليد و مصرف شده در افکار
عمومي خود داري کرده و با ترويج اطالعات صحيح و علمي از
انتشار اظهاراتي اين چنين که در سال هاي گذشته چيزي جز
عقب افتادگي کشور عزيزمان را در پي نداشته است ،بپرهيزند.
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سایت پاسخگویی به سواالت مربوط به
گیاهان تراریخته

i s a a a

InternatIonal ServIce
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applIcatIonS

گیاهان تراریخته مهمترین دستاورد مهندسی ژنتیک در
کشاورزی است که با وجود بهره مندی  28کشور دنیا در تولید
و بکارگیری محصوالت تراریخته ،در برخی از کشور ها هنوز
تردید در تولید آنها وجود دارد .بدین منظور سایت پاسخگویی
به سواالت مربوط به محصوالت تراریخته توسط اعضای شورای
اطالعات بیوتکنولوژی جهان و با همکاری فدراسیون کشاورزی
آمریکا ،انجمن تجارت دانه آمریکا ،انجمن سویای آمریکا،
انجمن ملی پرورش دهندگان ذرت و شورای ملی پنبه تشکیل
شده است .این سایت ،سایت پرسش و پاسخی است که به
هر گونه سوال و ابهام در رابطه با بیوتکنولوژی و محصوالت
تراریخته جواب میدهد .هدف این سایت ارائه اطالعات کامل
و جدید درباره کاربرد فناوری بیوتکنولوژی در کشاورزی و
تولید محصوالت تراریخته است .شما میتوانید سواالت خود
را در رابطه با گیاهان تراریخته بپرسید و پاسخ خود را دریافت
کنید .کافی است که به نشاني http://gmoanswers.com
مراجعه کرده و سواالت خود را مطرح کنید .این سایت در
اسرع وقت به سواالت شما جواب میدهد .سایت پاسخگویی به
سواالت مربوط به محصوالت تراریخته با تیمی مجرب با شعار
“بپرسید و پاسخ بگیرید” آماده است تا هر گونه سوال در رابطه
با تاریخچه محصوالت تراریخته ،چگونگی تولید آنها ،ایمنی و
سالمت محصوالت تراریخته ،آزمایشات ،ارزیابی و بررسی های
ح شده را از طریق پیوستن
زیست محیطی و سایر سواالت مطر 
به این سایت به شما ارائه دهد.

در اين رابطه ،مرکز پاسخگويي به سواالت مربوط به
محصوالت تراریخته برای شناسایی متدوال ترین سواالت
مصرف کنندگان در مورد موجودات تراريخته یک نظر سنجی
را در آمریکا انجام داده است .به گزارش مركز اطالعات
بيوتكنولوژي ايران ،مركز پاسخگويي به سواالت مربوط به
محصوالت تراریخته  10سوال متداول و پاسخ های مربوطه
را از دانشمندان ،کشاورزان ،پزشکان و دیگر متخصصان تهیه
کرد .گفتني است كه اين مركز هر هفته یکی از سواالت را
به همراه پاسخ های آن از طرف متخصصان بر روی سایت
قرار ميدهد .در دو هفته اول ،به سواالت در مورد ایمنی
مواد غذایی پرداخته شد .مصرف کنندگان سواالتی در
رابطه با سرطان زا بودن محصوالت تراريخته پرسیدند .این
سوال توسط دکتر کوین فولتا ،رئیس و دانشیار دانشگاه
فلوریدا پاسخ داده شد .وي توضيح داد“ :تاکنون هیچ گونه
شواهد معتبری در اين مورد كه غذا های تراریخته منجر به
سرطان میشود ،وجود ندارد .هم اكنون دانشمندان در حال
مهندسی محصوالت زراعی برای مبارزه با سرطان هستند از
جمله محصول سیب زمینی تا آکریل آمید كه ماده اي بالقوه
سرطان زاست ،در اين گياه توليد نشود ”.سوال دومی که در
روی وب سایت اين پايگاه قرار گرفت در مورد محصوالت
تراریخته و احتمال حساسیت زایی آنها بود .دکتر لیزا کاتیک
متخصص تغذیه با بیان این که هیچ یک از محصوالت تجاری
موجود در بازار مصرف که با مهندسی ژنتیک تولید شده اند
حساسیت زا نیست ،به این نگرانی پاسخ داد .سومین سوالی
که در وب سایت پاسخگويي به سواالت محصوالت تراریخته
منتشر شد طرح اين مسئله بود كه آیا شرکت های بزرگ،
کشاورزان را مجبور به کشت محصوالت تراریخته میکنند؟.
این سوال توسط کشاورزی از ایاالت ایندیانا پاسخ داده شد.
وي ضمن اشاره به اين موضوع كه كشاورزان بذور را از هر
فروشنده ای که میخواهند خریداری میکنند ،پاسخ داد که
هیچ کدام از شرکت های تولید کننده بذر آنها را مجبور به
خرید یک محصول خاص نمیکند.
عالقمندان براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانند به نشاني
http://gmoanswers.com/studies/top-10-consumer questions-about-gmosمراجعه كنند.
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در جديدترين كتاب منتشر شده توسط سرويس بين المللي
دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي در سال ،2015
«ماريچل ناوارو» به بيان ديدگاه ها و نظرات دانشمندان جهان در
خصوص رشته بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك پرداخته است.
كتاب «صدا ها و ديدگاه ها :چرا زيست فناوري؟» توسط ماريچل
ناوارو مدیر مرکز دانش جهانی بخش زيست فناوري كشاورزي و
زراعت و اصالح نباتات تاليف شده است .نويسنده در اين كتاب به
كاربرد و مزاياي زيست فناوري و بيوتكنولوژي با تاكيد بر مصرف
محصوالت تراريخته در ساير كشورها از زبان پژوهشگران ،اساتيد
و كارشناسان بيوتكنولوژي دنيا پرداخته است .اين كتاب شامل
 158صفحه و پنج فصل است .فصل اول مربوط به زيست فناوري
براي انسان است .فصل دوم به بهره برداري از مزاياي محصوالت
تراريخته و پتانسيل محصوالت زيست فناوري پرداخته است .در
فصل سوم دفاع و پشتيباني از محصوالت تراريخته آورده شده
است .فصل چهارم به تبادل و مشاركت علم و فناوري ميپردازد
و فصل پنجم با عنوان فراتر از تكنولوژي به ارائه چشم انداز هاي
آينده اين رشته در دنيا پرداخته است .هر بخش درباره كاربرد
و مزاياي محصوالت زيست فناوري به ارائه توضيحاتي ميپردازد.
در بخشي از اين كتاب آمده است كه ما نیاز به شنیدن صدای
کسانی داريم كه فکر میکنند فناوري چيزي را به دنيا عرضه
ميكند كه ميتوان به توليد پايدار رسيد .ناوارو در فصل اول
«زيست فناوري براي بشريت» نوشته است كه آيا ما ميتوانيم
غذاي ده ميليارد جمعيت در حال رشد دنيا را تامين كنيم؟ او در
اين فصل ،ضمن اشاره به تاريخچه ،كاربرد و مزاياي محصوالت
مهندسي ژنتيك روي مصرف محصوالت تراريخته به ويژه در
جهان آينده تاكيد فراوان كرده است .در واقع ،نويسنده با آوردن
جمالت ارزشمند از اساتيد و متخصصان زيست فناوري ميخواهد

در فصل اول در صفحه هفت اين كتاب جمله اي از «پينستراپ
اندرسون» پژوهشگر و استاد دانشگاه كرنل آمريكا ،برنده جايزه
جهاني غذا و مدیر کل سابق موسسه پژوهشي سیاست غذایی
آمده است :مهندسي ژنتيك براي توسعه و ترويج كشاورزي،
كاهش فقر روستايي ،بهبود تغذيه و مديريت پايدار منابع طبيعي
از اهميت زيادي برخوردار است.

«گوا سندي» پژوهشگر و دانشمند موسسه پژوهشي بیوتکنولوژی
آکادمی علوم كشاورزي چین كه به عنوان پدر مقاومت به
حشرات پنبه در چین شناخته ميشود و يكي از ده چهره برتر
در صنعت توليد بذر در چين است ،ميگويد :بيوتكنولوژي نه
تنها از رازي بزرگ در زندگي ما پرده برداشته است ،بلكه باعث
پيشرفت انسان و توسعه منابع طبيعي شده است.
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«چاريتي كاويرا موتگي» هماهنگ کننده برنامه پروژه
آفالتوکسین در شرق آفریقا در موسسه بين المللي کشاورزی
گرمسیری كنيا و برنده جایزه نورمن بورالگ در پژوهش و اجرا
گفته است :ما اطالعات معتبري براي نشان دادن خطر ايمني
محصوالت مهندسي ژنتيك نديده و نداريم .هيچ نگراني از بابت
سالمت و امنيت محصوالت مهندسي ژنتيك وجود ندارد .چون
ما به علمي وابسته هستيم كه توسط دانشمندان توليد ميشود.

«هاال ايزا» پژوهشگر ارشد موسسه پژوهشي مهندسي
ژنتيك مركز تحقيقات کشاورزی مصر گفته است :وظيفه
ما به عنوان طرفداران بيوتكنولوژي ارائه اطالعات درست
در رابطه با امنيت و مزاياي محصوالت مهندسي ژنتيك به
مردم ،رسانه ها و تصميم گيران دولتي است .آنها بايد بدانند
كه محصوالت تراريخته به سالمتي و ايمني همتايان سنتي
خود هستند.

«كالد فايوكت » مدير مشاركت جهاني پروژه كاساوا در قرن 21
و برنده جايزه نخل علمي در فرانسه ميگويد :ما بايد غذاي مردم
دنيا را با راه هاي بهتري در سال  2050تامين كنيم .در حالي كه
با تغييرات آب و هواي جهاني روبهرو هستيم .براي رسيدن به
اين هدف ،همه فناوري ها از جمله زيست فناوري و بيوتكنولوژي
مورد نياز است .اگر ما در اين زمينه موفق نشويم دنيا با بي ثباتي
عظيم و نا پايداري وحشتناكي روبهرو خواهد شد.

«ويجي اتمرام اينگل» رهبر كشاورزي ماهاراشتراي
هندوستان ،برنده جايزه بهترين عملكرد پنبه در انجمن پنبه
شرق هندوستان و برنده جايزه بهترين كشاورز در انجمن
پنبه در شرق هندوستان ميگويد :من به قبول كردن
فناوري هاي جديد تا زماني كه زنده هستم ،ادامه خواهم داد.
پنبه تراريخته  Btنه فقط شريك زندگي من بلكه جزيي از
زندگي من است.

«كريم ترائور» كشاورز پيشرو در كشت پنبه تراريخته  Btدر
بوركينافاسو و رئيس هيئت مديره اتحاديه پنبه گفته است :من
ميتوانم به دوستان آفريقايي خود در توليد پنبه بگويم كه اين
تكنولوژي الزم است و ما بايد همگام با تغيير زمان حركت كنيم
و پيش برويم.

«اينگو پوتريكوس» دانشمند و مخترع برنج طاليي تراريخته،
يكي از دانشمندان پيشرو بيوتكنولوژي در سال  2005و
تاثير گذارترين چهره علمي در سال هاي  1995تا  2005در
حوزه بيوتكنولوژي زيست محيطي ميگويد :به محض اين كه
فناوري محصوالت تراريخته از قوانين و مقررات بيش از حد
اندازه محتاطانه آزاد شود ،صد ها پروژه عام المنفعه ميتواند
انجام شود تا ذهن و قلب مردم دنيا نسبت به نگرش منفي و
نگراني هاي مصرف محصوالت تراريخته باز شود و بدين ترتيب
به انتقاد ها و حمله هايي كه به محصوالت تراريخته ميشود،
خاتمه داده شود.

«جان انتين» پژوهشگر ارشد مركز جهاني غذا در موسسه غذا و
كشاورزي دانشگاه ديويس كاليفرنيا ،عضو ارشد مركز ارتباطات
بهداشت و ريسك در دانشگاه جرج ميسون اياالت متحده آمريكا
گفته است :ما چاره اي جز در آغوشگرفتن فناوري و نوآوري
نداريم .علم و دانش قدرتمند است و توازن و تعادل را در هر
مكان تنظيم و كنترل ميكند .ما در حال حاضر شاهد مزاياي
قابل توجه و معني دار پيشرفت علم در دنيا هستيم.

«شيخ صالح موهد» عضو ارشد مركز مطالعات علم و محيط
زيست موسسه اسالمي مالزي در فصل آخر اين كتاب در
رابطه با بيان ديدگاه هاي دانشمندان اسالمي ميگويد:
بيوتكنولوژي شاخهاي از علم و فناوري است كه براي انسان
از اهميت زيادي برخوردار است .بنابراين بيوتكنولوژي
تعيينكننده توسعه و پيشرفت در دنيا است.
نويسنده در اين كتاب ضمن اشاره به ديدگاه يك متخصص
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بيوتكنولوژي در آغاز هر فصل به ارائه مشروح آن نظر و
توضيح درباره آن ديدگاه در آن فصل كتاب پرداخته است.
اين كتاب در هر بخش با بيان ديدگاه هاي دانشمندان و
كارشناسان رشته بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك دنيا در
خصوص دستاورد ها و كاربرد هاي محصوالت تراريخته در
سراسر دنيا به بررسي مزايا و نگراني هاي مطرح در اين رابطه
و تاكيد بر استفاده از محصوالت تراريخته پرداخته است.
عالقمندان جهت تهیه این کتاب میتوانند به پايگاه سرويس
بين المللي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي به
نشاني http://www.isaaa.org/resources/publications/
 briefs/50/default.aspمراجعه كنند.

معرفی همایش

همایش ملي پژوهشهای نوین در کشاورزی
و علوم دامی

کنفرانس ملی آب و هوا ،کشاورزی و
محیط زیست

همایش ملي دانشجویان علوم تغذیه

درد دل برنج تراریخته

تلفیق شعر و ادبیات در علم و فناوری ،هنری است که با
تاثیرگذاری روی مخاطب از اهمیت خاصی برخوردار است.
هنرمندان زیادی در این حیطه فعالیت دارند که با آثار خود
می توانند فناوری های نوین چون محصوالت تراریخته را با هنر
به مردم معرفی کنند .شعر درد دل برنج تراریخته کاری از خانم
افسانه محمدپور است که در سومین جشنواره زیست فناوری
در اول خرداد ماه  1394در خبرنامه تراریخته ویژه جشنواره
منتشر شد.

برگزاركننده :انجمن علمی غذا و تغذیه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
محورهای همایش
• بهداشت مواد غذایی
• تداخل غذا و دارو
• تغذیه و جامعه
• تغذیه و ژنتیک
• تغذیه و ایمنی
مهلت ارسال مقاالت 15 :فروردين ماه 1395
تاریخ برگزاری همايش 7-8 :ارديبهشت ماه 1394
محل برگزاري همايش :تهران -دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات
سایت همايش/http://www.srbiau.ac.ir :

برگزاركننده :شرکت هم اندیشان نوآور علم
محور هاي همايش
• نانوتكنولوژي در كشاورزي و علوم دامي
• هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
• پدافند غیر عامل و امنیت زیستی
• اقتصاد و مديريت كشاورزي
• زراعت و اصالح نباتات
• علوم زيست شناسي
• مهندسي ژنتيك
مهلت ارسال مقاالت 10 :ارديبهشت ماه 1395
تاریخ برگزاری همايش 30-31 :ارديبهشت ماه 1395
محل برگزاری همايش :تهران -دانشگاه شهيد بهشتي
سایت همايشaasconference.ir :

برگزارکننده :مرکز توسعه آموزش های نوین ایران
محورهای همایش
• ترویج و آموزش کشاورزی
• زراعت و اصالح نباتات
• باغبانی و گیاهپزشکی
• اقتصاد کشاورزی
• مهندسی آب
• خاکشناسی
• علوم دامی
مهلت ارسال مقاالت 29 :اسفند ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش 10 :ارديبهشت ماه 1395
محل برگزاري همايش :شيراز
سایت همایشhse.myhamayesh.com :
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فراخوان ارسال مقاله به فصل نامه
علمی -ترویجی ايمنی زيستی
به اطالع دانشجویان ،پژوهشگران و اساتید محترم میرساند
فصل نامه دو زبانه علمی -ترويجی ايمنی زيستی ،توسط
انجمن ايمنی زيستی ايران با هدف اطالع رسانی و نشر
دانش روز ايمنی زيستی و چاپ مقاله های ترويجي ،آموزشي،
مروري ،پژوهشی و تحليلی در زمينه های ايمنی زيستی
منتشر میشود و دارای مجوز از وزارت علوم ،پژوهش و
فناوری و ثبتشده در پايگاه استنادی مجالت جهان اسالم
( )ISCاست .فصل نامه دو زبانه علمی -ترويجی ايمنیزيستی
حائز رتبه اول در ميان کليه مجالت علمی -ترويجی و علمی-
پژوهشی حوزه علوم زيستی به گزارش پايگاه استنادی
مجالت جهان اسالم ( )ISCاست .بدین وسیله از کليه اساتيد
دانشگاه ها ،پژوهشگران ،دانشمندان و دانشجويان رشته های
مختلف علوم زيستی دعوت میشود تا مقاله های ارزشمند
خود را برای انتشار در اين مجله ارسال کنند .قابل ذکر است
که مقاله ها میتوانند به هر دو زبان انگليسی يا فارسی باشد.
عالقمندان میتوانند جهت ارسال مقاالت خود به پايگاه
الکترونيک مجله به نشاني www.journalofbiosafety.ir
مراجعه و يا از طريق نشانی الکترونيکj.biosafety.s@gmail.
 comاقدام کنند.

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

و رایگان اخبار و اطالعیه های مهم در زمینه بیوتکنولوژی
کشاورزی را در اختیار کلیه اعضای خود قرار میدهد .مرکز
اطالعات بیوتکنولوژی ایران ( )IRBICبه نشانيwww.irbic.ir
یکی از اعضای فعال  ISAAAاست که زیر نظر دو انجمن بزرگ
ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی ایران فعالیت میکند .سرویس
بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAیک لینک اختصاصی را تنها جهت عضویت اعضای
مشتاق از ایران در اختیار مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران
قرار داده است .از عالقمندان دعوت میشود چنانچه تاکنون
در خبرنامه هفتگی  Crop Biotech Updateعضو نشده اند،
جهت عضویت در این خبرنامه و دریافت اخبار و اطالعیه ها
به سایت http://www.isaaa.org/subscribe/irمراجعه کرده
و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

ارتباط با ما
از کلیه عالقمندانی که مایلند مطالب مرتبط با ایمنی زیستی
شامل خبر ،گزارش یا مقاله را در این نشریه منتشر کنند
دعوت میشود مطالب خود را به صورت فایل  Wordبه
نشاني پست الکترونیک دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ايران
ارسال کنند .بدیهی است ارسال مطالب به منزله چاپ قطعی
آنها نبوده و در صورت چاپ ،نشریه در ویراستاری مطالب آزاد
است .همچنین عزیزانی که مایل به ارائه آگهی در این نشریه
هستند ،میتوانند برای اطالعات بیشتر از طریق تلفن ها یا
پست الکترونیک با دبیرخانه انجمن تماس حاصل کنند.
دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن قدردانی و امتنان
از بذل توجه کلیه اساتید ،دانش پژوهان ،صاحب نظران و
خوانندگان گرامی از هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و اظهار نظر
جهت تکمیل و تصحیح این مجموعه در شماره های بعدی
آن استقبال خواهد کرد .شایان ذکر است درج مطالب در این
نشریه الزاماً به معنی رد یا قبول دیدگاه نویسنده محترم از
سوی انجمن ایمنی زیستی ایران نیست.
تلفن09122191787 -09127659857 :
تلفکس44580375 :
نشاني سایت انجمنwww.biosafetysociety.ir :
نشاني پست الکترونیک
biosafetysocietyofiran@gmail.com

خبرنامه هفتگی  Crop Biotech Updateتوسط سرویس
بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAتهیه و تنظیم شده است که به صورت هفتگی

جهت آگاهی از نحوه عضویت در انجمن ایمنی زیستی ایران و
دریافت فرم مربوطه میتوانید به سایت انجمن ایمنی زیستی
ایران مراجعه کنید .شایان ذکر است که کلیه مراحل ثبت
عضویت الکترونیک و از طریق سایت و پست الکترونیک است
و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

