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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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پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران



ــن  ــوژی” و “ف ــم بیول ــاوری از ترکیب”عل ــت فن ــا زیس ــوژی ی بیوتکنول
ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــده ب ــیار پیچی ــای بس ــا رابطه ه ــوژی” ب تکنول
ــد،  ــرای تولی ــهایی ب ــه ای از روش ــاوری مجموع ــت فن ــت زیس در حقیق
ــد  ــوران و تولی ــان و جان ــژادی گیاه ــه ن ــا، ب ــالح فراورده ه ــر و اص تغیی
میکروارگانیســم های خــاص بــرای کاربردهــای ویــژه اســت کــه در آن از 

ارگانیســم های زنــده و مفیــد اســتفاده می کننــد. 

ــیمی  ــی بیوش ــا مهندس ــک ی ــی، ژنتی ــد زیست شناس ــوژی همانن بیوتکنول
یــک علــم پایــه یــا کاربــردی نیســت کــه بتــوان محــدوده و قلمــرو آنــرا 
بســادگی تعریــف کــرد، بلکــه شــامل حــوزه ای مشــترک از علــوم مختلــف 
ــا یکدیگــر بوجــود  اســت کــه در اثــر همپوشــانی و تالقــی ایــن علــوم ب
ــی،  ــادل زيست شناســی مولکول ــوژی مع ــن بیوتکنول ــده اســت. همچنی آم
ــوم ســنتی و  ــک از عل ــچ ي ــا هي ــک، مهندســی شــيمی ي مهندســی ژنتي
مــدرن موجــود نيســت؛ بلکــه پيونــد ميــان ايــن علــوم در جهــت تحقــق 
ــا انجــام يــک  ــه توليــد بهينــه يــک محصــول  »حياتــی« ي بخشــيدن ب
ــاال  ــيار ب ــی بس ــا کارآئ ــق ب ــن و دقي ــهای نوي ــه روش ــتی ب ــد زيس فرآين
می باشــد. بيوتکنولــوژی را می تــوان بــه درختــی شــبيه کــرد کــه 
ريشــه های آن را علومــی بــا قدمــت زيــاد ماننــد زيست شناســی مولکولــی، 
ــيمی،  ــی ش ــوژی، مهندس ــيمی، ايمونول ــوژی، بيوش ــک، ميکروبيول ژنتي
مهندســی بيوشــيمی، گيــاه شناســی، جانورشناســی، داروســازی، کامپيوتــر 
ــر  ــوژی ب ــه دليــل تأثيــرات بســيار بيوتکنول و غيــره تشــکيل می دهنــد. ب
ــده  ــه در آين ــد ک ــن باورن ــر اي ــايش بشــر، دانشــمندان ب ــاه و آس روی رف
ــه  ــرای موجوديــت انســان ب ــد ب ــوژی يکــی از ابزارهــای قدرتمن بيوتکنول
شــمار خواهــد آمــد. امــروزه دامنــه فعاليــت بيوتکنولــوژی بســيار گســترده 
ــواد  ــد م ــا تولي ــاری ت ــه بيم ــگيری و معالج ــخيص، پيش ــت و از تش اس
دارويــی، منابــع غذايــی، محافظــت از محيــط زيســت و حفــظ انــرژی بوده 
ــن يکــی  ــاوری نوي ــف را شــامل می شــود. زيســت فن و زمينه هــای مختل
از اميدهــای قــرن آينــده بــرای رفــع بســياری از نيازهــای مختلــف بشــر و 

راه حلــی بــرای تاميــن امنيــت غذايــی جمعيــت رو بــه رشــد جهــان بــه 
شــمار مــی رود و يکــی از هفــت رشــته کليــدی فنــاوری جهــان در قــرن 

ــود. ــوب می ش ــر محس حاض

ــام شــاخه هايی از  ــوژی، ن ــا بيوتکنول ــد علــوم مختلــف ب از تاقــی و پيون
ــن ترتيــب وضــع می شــود: ــوژی بدي بيوتکنول

بيوتکنولــوژی پزشــکی، بيوتکنولــوژی کشــاورزی، بيوتکنولــوژی دارويــی، 
ــی  ــوژی قضائ ــا، بيوتکنول ــوژی دري ــی، بيوتکنول ــوژی ميکروب بيوتکنول
ــی،  ــوژی غذاي ــی، بيوتکنول ــوژی محيط ــون، بيوتکنول ــکی قان ــا پزش ي
بيوانفورماتيــک، بيوتکنولــوژی صنعتــی، بيوتکنولــوژی دام و طيــور، 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــره را می ت ــت و غي ــوژی نف بيوتکنول

ــه،  ــت ک ــدی اس ــه ح ــرن 2۱ ب ــوژی در ق ــرد بيوتکنول ــتردگی کارب گس
اقتصــاد، بهداشــت، درمــان، محيــط زيســت، آمــوزش، کشــاورزی، 
صنعــت، تغذيــه و ســاير جنبه هــای زندگــی بشــر را تحــت تأثيــر 
ــه هميــن دليــل دانشــمندان جهــان  ــرار خواهــد داد، ب شــگرفت خــود ق

قــرن 2۱ را قــرن بيوتکنولــوژی نامگــذاری کرده انــد.

در تقســيم بنــدی زمانــی می تــوان ســه دوره بــرای تکامــل بيوتکنولــوژی 
ــد: قائل ش

۱( دوره تاريخــی کــه بشــر بــا اســتفاده ناخــودآگاه از فرآيندهــای زيســتی 
بــه توليــد محصــوالت تخميــری مانند نــان، لبنيات ، ترشــيجات و ســرکه 
ــا کمــک  ــره می پرداخــت. مصری هــا در چهــار هــزار ســال قبــل ب و غي
مخمــر و خميــر مايــه نــان می پختنــد. در ايــن دوران فرآيندهــای ســاده و 
 اوليــه بيوتکنولــوژی و بــه ويــژه تخمير توســط انســان بکار گرفته می شــد.
ــای  ــه از تکنيک ه ــتفاده آگاهان ــا اس ــه ب ــر ک ــرن حاض ــه ق 2( دوره اولي
ــًا  ــب و متعاقب ــای مناس ــم ها در محيط ه ــت ميکروارگانيس ــر و کش تخمي
ــد آنتــی بيوتيکهــا، آنزيمهــا، اجــراء مــواد  اســتفاده از فرمانتورهــا در تولي
غذايــی، مــواد شــيميايی آلــی و ســاير ترکيبــات، بشــر بــه گســترش ايــن 
علــم مبــادرت ورزيــد. در آن دوره ايــن بخــش از علــم نــام ميکروبيولوژی 
ــن  ــتفاده از اي ــد اس ــز رون ــون ني ــم اکن ــت و ه ــود گرف ــه خ ــی ب صنعت
ــود  ــی می ش ــش بين ــن پي ــه دارد. ليک ــان ادام ــی انس ــا در زندگ فرآينده
ــن بســياری از  ــوژی نوي ــای بيوتکنول ــتفاده از تکنيکه ــا اس ــج ب ــه تدري ب
فرآيندهــای فــوق نيــز تحــت تأثيــر قــرار گرفتــه و بــه ســمت بهبــودی و 

کارآمــدی بيشــتر تغييــر پيــدا کننــد.

ــال  ــک« درح ــم »ژنتي ــک عل ــا کم ــه ب ــوژی ک ــن بيوتکنول ۳( دوره نوي
ايجــاد تحــول در زندگــی بشــر اســت. بيوتکنولــوژی نويــن مدتــی اســت 
ــه  ــه وســعت بيشــتری ب ــه روز دامن ــه توســعه گذاشــته و روز ب کــه رو ب

ــرد. ــود می  گي خ

ــک  ــی ژنتي ــوژی و مهندس ــای بيوتکنول ــون روش ه ــال ۱۹۷۶ تاکن از س
ــه ميکروارگانيســم ديگــر  ــک ميکروارگانيســم ب ــی از ي ــال ژنهاي ــا انتق ب

ــوژی  ــای بيوتکنول ــمندان در فرآينده ــل از آن دانش ــا قب ــت. ت ــده اس ــاز ش آغ
ــتفاده  ــم ها اس ــا ميکروارگانيس ــم ي ــی ارگانيس ــی و ذات ــات طبيع از خصوصي
می کردنــد، امــا در حــال حاضــر در اثــر پيشــرفت در رشــته های زيست شناســی 
ــلولی  ــم های س ــزاء و مکانيس ــر اج ــق ت ــناخت عمي ــک و ش ــی و ژنتي مولکول
ــر  ــاح و تغيي ــه اص ــا ب ــتند ت ــتی توانس ــوم زيس ــن عل ــی متخصصي و مولکول
خصوصيــات ارگانيســم يــا ميکروارگانيســم ها بپردازنــد و ارگانيســم يــا 
ــا  ــا ب ــد ت ــود آوردن ــد بوج ــًا جدي ــات کام ــم هايی باخصوصي ميکروارگانيس
اســتفاده از آنهــا بتــوان ترکيبــات جديــد را بــا مقاديــر بســيار بيشــتر و کارائــی 

ــد نمــود. ــر تولي باالت

 منبــع: پونــه پورامینــی، عصــر ایــران، دوم بهمــن ۱۳۹۵

افزایــش روز افــزون جمعیــت کــره زمیــن، نگرانی هــای بشــر امــروز را نســبت 
ــالش  ــذا ت ــرده اســت، ل ــدان ک ــود دو چن ــه رشــد خ ــای رو ب ــع نیازه ــه رف ب
فراگیــر بــرای رفــع نیازهــای جمعیــت مذکــور بــه ویــژه مقولــه امنیــت غذایــی 

ــزام مطــرح می باشــد. ــه صــورت یــک الت ب

ــر کاهــش مصــرف کــود و ســم  ــدار نظی قلمــرو رهیافت هــای کشــاورزی پای
و تنــاوب زارعــی، کاشــت گیاهــان پوششــی و جلوگیــری از فرســایش، کنتــرل 
ــوالت  ــی محص ــاد و بازاریاب ــه اقتص ــه ب ــا، توج ــات و بیماری ه ــک آف بیولوژی
ــا،  ــات و بیماری ه ــه آف ــاوم ب ــام اصــالح شــده مق ــتفاده از ارق کشــاورزی، اس
زراعــت متابولیــک، چنــد کشــتی بــه جــای یــک کشــتی و الهــام از طبیعــت تــا 
حــدی توانســت جلــوی تخریــب وســیع منابــع طبیعــی را بگیــرد. روش هــای 
ــوع  ــم تن ــه ه ــت ک ــی اس ــن رهیافت های ــوژی از جدیدتری ــرفته بیوتکنول پیش
ــع  ــه نف ــده ب ــاد ش ــوع ايج ــم از تن ــد و ه ــش می ده ــی را افزاي ــود گیاه موج

ــد. ــرداری می نماي ــوب بهره ب ــای مطل ــد واريته ه تولي
منظــور از بيوتکنولــوژی کاربــرد علــم و مهندســی در اســتفاده مســتقيم يــا غيــر 
مســتقيم از موجــودات زنــده و يــا اجــزای توليــدات آنهــا در حالــت طبيعــی يــا 
تغييــر يافتــه آن موجــود  و يــا اســتفاده کنترل شــده از عوامــل بيوتکنولــوژی از 
ــرای اســتفاده مفيــد می باشــد. ــا اجــزای ســلولی ب  قبيــل ميکروارگانيســم ها ي
ــون  ــددی چ ــای متع ــا چالش ه ــود ب ــی خ ــال فعل ــنتی در ح ــاورزان س کش
محدوديــت منابــع طبيعــی، تغييــرات جهانــی آب و هوايــی و محدوديت هــای 
ــی در  ــای ذات ــن محدوديت ه ــر و همچني ــاب ناپذي ــرل و اجتن ــل کنت غيرقاب
ســاختار ژنــی گياهــان مواجــه هســتند. در ايــن ميــان روش هــا و شــيوه هايی 

ــود دارد. ــا وج ــن چالش ه ــا اي ــه ب ــرای مقابل ب

 ب: افزایــش بهــره وری در تولیــد محصــوالت. در روش دوم بیوتکنولوژی 
می توانــد مؤثــر واقــع گــردد.

ــون در  ــم اکن ــود ه ــوره خ ــت چندمنظ ــا ماهی ــوژی ب ــت بیوتکنول صنع
عرصــه جهانــی پیشــتاز اســت. تولیــد فراورده هــای غذایــی و کشــاورزی 
ــادام  ــای ب ــد  واریته ه ــژاد و تولی ــالح ن ــر، اص ــا کیفیت ت ــوب و ب مرغ
ــر کشــور  ــد و ه ــه حســاب می آین ــوژی ب ــای بیوتکنول ــه از قابلیت ه هم
ــرمایه گذاری  ــت س ــن صنع ــه دارد در ای ــیل هایی ک ــه پتانس ــه ب ــا توج ب

می کنــد.

بیوتکنولــوژی می توانــد ظرفیت هایــی را بــرای افزایــش محصــول 
فراهــم کنــد و حتــی می توانــد محصوالتــی را در شــرایط نامســاعد هــم 

ــد. تولیــد نمای

در ســالهای اخیــر نمونه هــای فراوانــی از انتشــار تصادفــی و غیــر عمــدی 
محصــوالت اصــالح شــده ژنتیکــی دیــده شده اســت کــه بــرای مصــرف 
بشــری و در برخــی مــوارد حتــی بــرای کشــت تجــاری نیــز مــورد تأییــد 
ــار  ــی انتش ــادی و اجتماع ــت محیطی، اقتص ــم زیس ــد. در مفاهی نمی باش
ارقــام گوناگــون تأییــد نشــده محصــوالت بیوتکنولوژیــک اهمیــت 
ــن  ــی ممک ــده ژنتیک ــالح ش ــوالت اص ــن محص ــوه ای دارد. بنابرای بالق

اســت دارای اثراتــی باشــند کــه فعــاًل مرئــی نیســتند.

ــی  ــت محیط ــی زیس ــرات اصل ــه خط ــام گرفت ــات انج ــاس مطالع براس
ــاد  ــی عبارتنــد از: ایج ــده ژنتیک ــالح ش ــوالت اص ــط بــا محص مرتب
تغییــرات در ســاختار ژنــی، انتقــال ژن بــه دیگــر محصــوالت یــا 
ــای  ــر گونه ه ــرات در دیگ ــن اث ــی، همچنی ــی و وحش ــای بوم گونه ه

مجــاور. اکوسیســتم های  در  بومــی 

برخــی دیگــر از خطــرات نیــز منجــر بــه کاهــش تنــوع ژنتیکــی 
علف کش هــا،  بــه  مقاومــت  افزایــش  و  زراعــی  محصــوالت  در 
تاکنــون  کــرد.  بومــی  گونه هــای  در  ویروس هــا  و  حشــره کش ها 
ــی ــوالت غذای ــالمت در محص ــزان س ــی می ــرای ارزیاب ــی ب روش های
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تحليلی از مديريت بيوتکنولوژی در بخش کشاورزی

الف: جستجوی ديگر منابع غذايی



نشــده ریــزی  برنامــه  آنهــا  تولیــدی  مشــتقات  و   بیوتکنولوژیــک 
اســت. بنابرایــن یــک حساســیت قانونــی و روش آزمایــش خــاص بــرای 
ــه منظــور  ــی و آزمایشــگاهی ب ــط طبیع ــی در محی ــی ســموم غذای ارزیاب
ــدی  ــور ج ــه ط ــده ژنتیکــی ب بررســی ســالمت محصــوالت اصــالح ش
مــورد نیــاز اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت و جایــگاه بیوتکنولوژی 
و افزایــش روز افــزون کاربــرد آن در بخــش کشــاورزی لــزوم شناســایی 
ــاوری  ــن فن ــرد محصــوالت ای ــد و کارب ــی ناشــی از تولی خطــرات احتمال

نویــن بیــش از پیــش مشــهود اســت.

ــور را  ــوژی کش ــه بیوتکنول ــه ب ــص یافت ــع تخص ــات و مناب ــر امکان اگ
بررســی کــرده می تــوان یافــت کــه ســابقه بیوتکنولــوژی در ایــران طــی 

ــوده اســت. ــر ب حــدود ده ســال اخی

 ســطح تحقیــق، توســعه و کاربــرد بیوتکنولــوژی بــرای بخــش کشــاورزی 
در کشــورهای درحــال توســعه بــه طــور کلــی بســیار پایین تــر از 
ــه دســتاوردها و توانمندی هــای  ــا عنایــت ب کشــورهای صنعتــی اســت. ب
ویــژه بیوتکنولــوژی بــه عنــوان یکــی از هفــت رشــته کلیــدی تکنولــوژی 
در جهــان بایســتی گســترش ایــن علــم و فنــاوری در کشــور، گاهــی مهــم 
در جهــت رســیدن بــه اســتقالل و خودکفایــی نســبی اقتصــادی و حصــول 

امنیــت غذایــی بــرای جمعیــت رو بــه رشــد محســوب نمــود.

امــا مــرور فعالیتهــای کشــور در زمینــه بیوتکنولــوژی بیانگــر ایــن واقعیــت 
اســت کــه رونــد رشــد ایــن فنــاوری در کشــور بســیار کنــد بــوده اســت 
ــم  ــت یابی ــه دس ــن زمین ــی در ای ــه مطلوب ــه نقط ــته ایم ب ــوز نتوانس و هن
ــز دارای  ــوژی نی ــوالت بیوتکنول ــا و محص ــتفاده از راهکاره ــی اس و حت
ــری و  ــتر و جلوگی ــناخت بیش ــرای ش ــه ب ــد ک ــد باش ــی می توان خطرات
ــم. ــک می گیری ــر کم ــای دیگ ــات و مقاله ه ــا از اطالع ــا آن ه ــارزه ب مب

ابــزار  زيســت فناوری  يــا  بيوتکنولــوژی  حاضــر،  قــرن  در 
قدرتمنــدی در جهــت توســعه پایــدار اســت. ایــن فنــاوری یکــی 
در  محصــوالت  در  نــوآوری  ایجــاد  در  اساســی  ابزارهــای  از 
می شــود. محســوب  اقتصــاد  و  صنعــت  مختلــف   حوزه هــای 
بــا رشــد بــی رویــه جمعیــت و افزایــش آن بــه بیــش از هشــت میلیــارد 
نفــر در ســال 2030 میــالدی و چالش هــای پیــش رو در زمینــه بهداشــت 
ــد در  ــکی می توان ــوزه پزش ــاوری در ح ــت فن ــی، زیس ــالمت عموم و س
جهــت تامیــن بخــش قابــل توجهــی از اقــالم دارویــی نقــش قابــل توجــه

و بسزایی داشته باشد.

امــروزه زيســت فنــاوری امــکان درمــان بســياری از بيماری هــا و 
ــن در  ــاوری نوي ــن فن ــرده اســت. اي ــم ک ــل تشــخيص آن را فراه عوام
حقيقــت حاصــل فنــون نوترکيــب ســازی دی.ان.ای، مهندســی ژنتيــک، 
ــرد  ــی شناســی و داروســازی اســت. کارب ــی، ايمن زيست شناســی مولکول
ــخيص  ــکان تش ــی ام ــکی و داروي ــوم پزش ــه عل ــوژی در زمين بيوتکنول
پيــش از تولــد بيمــاری و پــس از آن، ژن درمانــی، کنــار گذاشــتن برخورد 
معلولــی بــا بيمــار و بيماری هــای ديگــر از کاربردهــای بيوتکنولــوژی در 
پزشــکی اســت. توليــد دارو، واکســن های نوترکيــب، ســاخت کيت هــای 
ــای  ــر کاربرده ــی از ديگ ــک دودمان ــای ت ــد پادتن ه ــخيصی، تولي تش
مفيــد زيســت فنــاوری در حــوزه پزشــکی و داروســازی اســت. در واقــع 
انتقــال مــواد ژنتیکــی بــه درون ســلول های یــک موجــود بــرای مقاصــد 
درمانــی اســت کــه بــه روش هــای متنــوع فیزیکــی، شــیمیایی و زیســتی 

ــود. ــام می ش انج

ــت  ــل از زیس ــای حاص ــت داروه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــر ب ــه اخی در دو ده
فــن آوری و نقــش مهــم آن هــا در درمــان بســیاری از بیماری هــا، رونــد 
تجاری ســازی و فــروش ایــن محصــوالت در دنیــا از رشــد چشــم گیری 
برخــوردار بــوده اســت. در ایــن میــان ایــاالت متحــده امریــکا بزرگتریــن 
ســرمایه گذار در حــوزه »پژوهــش، تولیــد و فــروش« محصــوالت 
دارویــی حاصــل از »زیســت فــن آوری« اســت، بــه طــوری کــه حــدود 
60 درصــد بــازار مصــرف ایــن داروهــا متعلــق بــه ایــن کشــور اســت و 
البتــه حــدود 30 درصــد در اروپــا، 7 درصــد در ژاپــن و 3 درصــد در ســایر 

ــد. ــورها می باش کش

زیســت فــن آوری به ویــژه بــا اســتفاده از روش هــای دی.ان.ای نوترکیب، 
نقــش مهمــی در تولیــد داروهــا و واکســن ها ایفــا کــرده اســت. در حــال 
حاضــر حــدود 20 پروتئیــن نوترکیــب دارویــی در بــازار وجــود دارد کــه 
60 درصــد فــروش آنهــا مربــوط بــه پروتئیــن دارویــی از جملــه واکســن 
ــدود  ــد. در ح ــولین می باش ــانی و انس ــد انس ــون رش ــت B، هورم هپاتی
ــژه  ــه وی ــف ب ــای مختل ــان بیماری ه ــرای درم ــب ب 300 داروی نوترکی
ســرطان، ایــدز،  ناراحتی هــای  دســتگاه  عصبــی ، در مراحــل مختلــف

بــه طــور کلــی در طــول 30 ســال گذشــته صنعــت زیســت فنــاوری بــه 
بیــش از 100 مولکــول دارویــی مختلــف دســت یافتــه اســت کــه باعــث 
ــا  ــن داروه ــت. ای ــده اس ــردم ش ــیاری از م ــی بس ــت زندگ ــش کیفی افزای
ــای رشــد،  ــی، فاکتوره ــای هورمون ــد: پپتیده ــف مانن ــواع مختل شــامل ان
پروتئین هــای  نوترکیــب،  واکســن های  و  آنزیم هــا  آنتی بادی هــا، 

ــت. ــادی اس ــای انعق ــی و فاکتوره تلفیق

دارویــی  بررســی های صــورت گرفتــه فــروش محصــوالت  طبــق 
 زیســت فناوری در ایاالت متحده و در بازه زمانی 2002 تا 2013 دارای رشــد
ــارد  ــروش 18.9 میلی ــه از ف ــه نحــوی ک ــوده اســت ب 336.5 درصــدی ب
ــال  ــارد دالر در س ــروش 63.6 میلی ــزان ف ــه می ــال 2002 ب دالری در س
ــی 2002  ــه زمان ــات در فاصل ــن مطالع ــیده اســت. براســاس ای 2012 رس
تــا 2006 بیشــترین فــروش محصــوالت دارویــی حاصــل از بیوتکنولــوژی 
ــد،  ــای رش ــی فاکتوره ــای داروی ــه گروه ه ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــدرن ب م
آنتی بادی هــای منوکلونــال و هورمون هــای نوترکیــب بــوده اســت. 
ــن  ــی ای ــیتوکاین ها در ط ــا و س ــوژن پروتئین ه ــی فی ــای داروی گروه ه
ــای  ــد و گروه ه ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــروش را ب ــدی ف دوره رده بع
ــب و واکســن های  ــای نوترکی ــی، آنزیم ه ــای خون ــامل فاکتوره ــر ش دیگ
ــا  ــاوب و ب ــه تن ــته و ب ــرار داش ــروش ق ــی ف ــای میان ــب در رده ه نوترکی
توجــه بــه شــرایط بــازار و نیازهــای موجــود جایگاه شــان بــا یکدیگــر جــا 

بــه جــا شــده اســت.

ــوالت  ــي، محص ــي داخل ــرکت داروی ــت ش ــدود هش ــون در ح ــم اکن ه
دارویــي زیســت فنــاور تولیــد و بــه بــازار دارویــي کشــور عرضــه مي کننــد 
کــه پیــش بینــي مي شــود ظــرف دو ســال آینــده تعــداد ایــن شــرکت ها 

بــه عــدد 40 برســد.

ــداد  ــال 2013 تع ــاه اول س ــار م ــا چه ــود، ت ــای موج ــق گزارش ه طب
آنتــی بادی هــای مونوکلونــال تاییــد شــده توســط ســازمان غــذا و داروی 
ــرطان،  ــان س ــت درم ــا جه ــتر آن ه ــه بیش ــد ک ــدد می باش ــکا 40 ع آمری

ــده اند. ــد ش ــی تایی ــن و التهاب ــود ایم ــای خ بیماری ه

ــای  ــرای داروی بیماری ه ــی، ب ــای درمان ــا، آنزیم ه ــن داروه ــان ای در می
ــی را  ــادر ژنتیک ــای ن ــتر نقص ه ــه بیش ــرار دارد ک ــادر ق ــاده ن ــوق الع ف
ــزار  ــد ه ــا چن ــد ت ــد ص ــت چن ــرای جمعی ــوال ب ــوند و معم ــامل می ش ش
ــازار  ــد. ایــن گــروه دارویــی اگرچــه ب تایــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرن
بســیار وســیعی نــدارد امــا بســیار ســودمند هســتند بــه طــوری کــه در دوره 
زمانــی 2002 تــا 2012 بــا فــروش کلــی 8.34 میلیــارد دالر و 2.18 درصــد 
ــاور، دارای فروشــی  ــی زیســت فن ــازار فــروش محصــوالت داروی از کل ب

مشــابه فاکتورهــای خونــی بــوده اســت.

از ســال 2002 تــا 4 مــاه ابتدایــی ســال 2013 فــروش داروهــای زیســت 
ــن  ــروش ای ــت. ف ــوده اس ــارد دالر ب ــدود 382 میلی ــکا ح ــاور در آمری فن
محصــوالت بــا 18.9 میلیــارد دالر در ســال 2002 بــه 63.6 میلیــارد دالر 
ــد را  ــد رش ــدود 340 درص ــه ح ــت ک ــیده اس ــال 2013 رس ــل س در اوای
نشــان می دهــد. تقریبــا 77 درصــد فــروش ایــن نــوع از داروهــا بــه ســه 

ــب و  ــای نوترکی ــا، هورمون ه ــی بادی ه ــال آنت ــی مونوکلون ــروه داروی گ
ــذا ایــن گروه هــا بــه عنــوان بزرگتریــن  فاکتورهــای رشــد تعلــق دارد و ل
ــت آن  ــه عل ــده اند ک ــناخته ش ــاور ش ــای زیســت فن ــروش داروه ــازار ف ب
ــا  ــوع از زیســت داروه ــن ن ــه ای ــان ب ــوزه پزشــکی و درم ــاز شــدید ح نی
ــه  ــاور س ــت فن ــای زیس ــروش داروه ــازار ف ــی در ب ــد. از طرف می باش
ــد  ــتی، تولی ــد زیس ــد مقل ــای جدی ــدازی داروه ــیل راه ان ــش پتانس چال
ــر،  ــر و عملکــرد موثرت ــر باالت ــه عم ــا نیم ــازگارتر ب ــای زیســت س داروه
ــذب،  ــزان ج ــد در می ــا، می توانن ــت بیمه ه ــاز پرداخ ــذاری و ب ــت گ قیم
ــد. ــا کنن ــده ای ایف ــن کنن ــش تعیی ــا نق ــازار آن ه ــداری ب ســودآوری و پای

ــوالت  ــي، محص ــي داخل ــرکت داروی ــت ش ــدود هش ــون در ح ــم اکن ه
دارویــي زیســت فنــاور تولیــد و بــه بــازار دارویــي کشــور عرضــه مي کننــد 
ــرکت ها  ــن ش ــداد ای ــده تع ــال آین ــرف دو س ــود ظ ــي مي ش ــه پیش بین ک
ــیناژن،  ــه س ــوان ب ــرکت ها می ت ــن ش ــه ای ــد. از جمل ــدد 40 برس ــه ع ب
ــت دارو  ــوه، زیس ــیر، اس ــن، اکس ــش دارو، ثام ــت دارو، پوی ــوژن زیس آری
ــروش توســط  ــات و ف ــا بیشــتر تحقیق ــرد ام ــش و زهــراوی اشــاره ک دان
ــورت  ــش دارو ص ــوژن و پوی ــیناژن، آری ــد س ــی مانن ــرکت اصل ــد ش چن
می گیــرد. بــه طــور کلــی بیشــتر فراورده هــاي زیســت فنــاور کــه در بــازار 
ــش  ــرکت هاي دان ــات ش ــق تحقیق ــد، از طری ــود دارن ــران وج ــي ای داروی
بنیــان تولیــد شــده اند ماننــد شــرکت پویــش دارو کــه موفــق بــه ســاخت 
محصــوالت زیســت فنــاور در مرکــز رشــد فناوري هــاي دارویــي دانشــگاه 
ــرون،  ــول اینترف ــه محص ــامل س ــه ش ــد ک ــران گردی ــکي ته ــوم پزش عل

ــد. ــتخوان می باش ــز اس ــده مغ ــک کنن ــن وGCSF تحری اریتروپویتی

منبــع:  پونــه پـــورامینی،  ســـایت   خبــری   ســینا   پــرس،  
ــن 1395   6 بهم

ــک در  ــی ژنتی ــای مهندس ــی و فناوری ه ــوژی گیاه ــت بیوتکنول سرنوش
ــاله  ــه س ــای آن در دو س ــا  فراورده ه ــت ب ــان مخالف ــورمان در جری کش
اخیــر بــه طــرز پرســش آمیــزی راه بــه مجــادالت جناحــی و حاشــیه های 
فــراوان بــرده اســت. حاشــیه هایی کــه گاه حتــی در کانــون قانونگــذاری 
ــروبات  ــدر و مش ــواد  مخ ــون م ــا همچ ــن فراورده ه ــم از ای ــس ه و مجل
ــد  ــد. چنیــن شــیوه هایی برآنن ــه ممنوعیــت مي کنن ــاد و حکــم ب ــی ی الکل
تــا کــه  مباحثــات علمــي  را دور زده و از بیــزاری فرهنــگ جامعــه نســبت 
بــه مــواد مخــدر و الــکل نیــز در تشــبیهات خــود  بهــره بگیرنــد. از جملــه 
ــه مســئوالنه  ــد ، نام ــن برجســته کردن ــن مخالفی ــی ای ــوارد شــبهه افکن م
آقــای دکتــر ظریــف نماینــده دائمي وقــت در ســازمان ملــل متحــد در 16 
ســال پیــش بــود. پــس از حضــور فعــال نمایندگــی کشــورمان در اجــالس 
ــی  ــال 2000 گزارش ــا درس ــتی کارتاهن ــی زیس ــکل ایمن ــب پروت و تصوی
ــزارش و  ــن گ ــی ای ــان ط ــد. ایش ــه دادن ــتم ارائ ــت هش ــس دول ــه ریی ب
ــن  ــص( درای ــک متخص ــه ی ــی )و ن ــر سیاس ــک  دبی ــگاه ی ــا در جای تنه
ــادالت  ــازی مب ــد س ــرل و قانونمن ــال کنت ــرای اعم ــواردی ب ــالس م اج
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ــی  ــتفاده های احتمال ــوء اس ــز س ــه و نی ــوالت  تراریخت ــی محص بین الملل
ــد  ــاره مي نماین ــه اش ــه از جمل ــمردند. در آن نام ــاوری را برش ــن فن از ای
 )WTO( کــه شکســت اجــالس وزراء بازرگانــی ســازمان تجــارت جهانــی
ــورد  ــکا در م ــا و آمری ــق اروپ ــدم تواف ــکا و خصوصــا ع ــیاتل  آمری در س
ــی  ــب تر مذاکرات ــرایط مناس ــاد ش ــث ایج ــاورزی باع ــوالت کش محص
ــد. در  ــتی ش ــی زیس ــث ایمن ــعه در بح ــال توس ــورهای در ح ــرای کش ب
ــه  ــخه ای از نام ــا  نس ــایت ها،  ام ــی از س ــته، یک ــال گذش ــاه س دی م
ــد  ــه و در پیام ــوالت تراریخت ــاره محص ــف درب ــواد ظری ــر محمد ج دکت
ــی زیســتی،  ــکل ایمن ــرد. پروت ــا را منتشــر ک ــکل کارتاهن ــب پروت تصوی
ــی  ــارت بین الملل ــر تج ــر ب ــتی و ناظ ــیون تنوع زیس ــه کنوانس ــق ب ملح
ــل  ــک حاص ــای بیوتکنولوژی ــایر فراورده ه ــاورزی و س ــوالت کش محص
ــرای  ــدات الزم ب ــکل تمهی ــن پروت ــد. در ای ــک مي باش ــرات ژنتی از تغیی
جلوگیــری از عــوارض احتمالــی آتــی مصــرف ایــن نــوع محصــوالت بــر 
ــده اســت.  ــی گردی ــی پیش بین ــط زیســت طبیع ســالمت انســانی و محی
نامــه آقــای دکتــر ظریــف و آن هــم پــس از قدرشناســی مردم کشــورمان 
ــرای  ــه ریاســت ایشــان، دســتاویزی ب ــده هســته ای ب ــم مذاکره کنن از تی
ــی  ــن قســم خــورده فناوری هــای مهندســی ژنتیــک  شــد.  آنهای مخالفی
ــی  ــت دین ــت و برداش ــر ظرفی ــا از ه ــتند ت ــوده و هس ــالش ب ــه در ت ک
ــاک و بیــم  ــا کابــوس ســازی از گســترش بیماری هــای خطرن ــه  ت گرفت
از خود کشــی های دســته جمعــی کشــاورزان  و  ... بــرای عقیم ســازی 
ــرفانه از  ــت مس ــد. برداش ــره بگیرن ــک به ــی ژنتی ــای مهندس فناوری ه
محبوبیــت دکتــر ظریــف و اســتناد مکــرر بــه نامــه مــورد اشــاره ســرانجام 
آقــای دکتــر ظریــف را  اخیــرا ناگزیــر بــه نوشــتن نامــه ای دیگــر گردیــد. 
در  ایــن نامــه  اخیــر بــه منظــور جلوگیــری از ســوء تفاهم و ادامــه جــدال 
و مخالفت هــا ی جناحــی بــا محصــوالت تراریختــه از نــام و نامــه 
ــکات و اشــارات صریحــی  ســال  1980 ســردار دیپلماســی کشــورمان ن
مــورد تاکیــد  قــرار گرفتــه اســت.  از جملــه در آن نامــه صراحتــا اعــالم 
ــل  ــا گزارشــی از اجــالس بین المل ــش ایشــان تنه ــد 16 ســال پی کرده ان
ایمنــی زیســتی تهیــه کردنــد و هیــچ گونــه اظهار نظــر علمــي  در مــورد 
محصــوالت تراریختــه نداشــته اند در حالــی کــه همچنــان بــه ضــرورت 
ــد  ــل تاکی ــطح بین المل ــتاوردهای زیســت فناورانه در س ــه دس ــتیابی ب دس
دارنــد. در جــای دیگــر ایــن نامــه روشــنگرانه  بــه لــزوم پایبنــدی ملــی 
ــه  ــه از جمل ــوالت تراریخت ــوص محص ــی در خص ــات بین الملل ــه توافق ب
ــح  ــی تصری ــط مل ــای ذیرب ــق نهاده ــتی از طری ــی زیس ــکل ایمن پروت
ــود کــه  ــر آن ب ــب نامــه اخیــر آقــای دکتــر ظریــف کــه ب مي شــود. جال
هشــدار بهنــگام ســال 1380 خــود را بــه رییــس دولــت هشــتم از ابــزار 
رســانه های مخالــف بیوتکنولــوژی خــارج نمایــد بازهــم بــه ادامــه 
ــده  ــر ش ــه  منج ــوالت تراریخت ــف محص ــایت های مخال ــتدالالت س اس
اســت. ســایت مذکــور مجــددا همیــن نامــه را نیــز بــه مــدد مخالفت هــای 
ــي آورد. آرزو  ــرای تاریکــی م ــی ب ــاب دلیل ــی از آفت ــود کشــانده و گوی خ
مي کنیــم کــه سرنوشــت هیــچ علــم و فنــاوری در کشــورمان در گــرداب 
مجــادالت جناحــی و ســلیقه ای قــرار نگیــرد. سرنوشــتی کــه در آن تنهــا 
ــای  ــلخ جزمیت ه ــه در مس ــت ک ــورمان اس ــی کش ــع مل ــده اش مناف بازن

ــرد. ــی مي گی ــا قربان ــود و ی ــی مي ش ــه قربان ــا ک ــی  ی گروه

منبع: عبدالحسین  طوطیایی و الهام باقری راد، روزنامه مردم 
ساالری، 11 بهمن 1395

محصــوالت تراریختــه فراورده هــای دانــش و فنــاوری پیشــرفته ای 
ــودات  ــز موج ــا آن ذرات ری ــت. ژن ه ــک اس ــی ژنتی ــام مهندس ــه ن ب
اولیــه موجــودات جانــدار  جانــدار اســت کــه می گوینــد؛ ســاخت 
ایــن ژن هاســت. از  انســان   چــه گیاهــان، چــه حیوانــات و چــه 

بــه گــزارش خبرگــزاری »حــوزه« حجــت االســالم والمســلمین غرویــان، 
در نخســتین جلســه درس »فقــه اصــالح ژنتیــک« )فقــه تراریختگــی( بــه 
بررســی اهمیــت فقه هــای نــو و چیســتی علــم بیوتکنولــوژی در تعریــف 

متخصصیــن ژنتیــک پرداختــه اســت.

اهمیت فقه های نو

ــم  ــل و ه ــام راح ــم ام ــه ه ــت ک ــدی اس ــه ح ــو ب ــای ن ــت فقه ه اهمی
مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــه جایــگاه خــاص ایــن مســائل مســتحدثه 

ــد. ــاره کرده ان اش

معنی فقه نو

ــاکله  ــد، و إال ش ــو می باش ــات ن ــه موضوع ــو، فق ــای ن ــور از فقه ه منظ
فقــه همــان اســت و از منابــع قــرآن، ســنت، عقــل و اجمــاع خواهــد بــود.

ــرح  ــن مط ــن متخصصي ــه و بي ــه االن در جامع ــی ک ــی از موضوعات يک
شــده و مقــداری جنبــه سياســی پيــدا کــرده اســت کــه مخالــف و موافــق 
دارد، »فقــه اصــاح ژنتيــک« اســت کــه اصطاحــا بــه آن »تراريختگی« 

می گوينــد.

اصطالحات بحث ژنتیک

ژنتيــک، ُمــدی فيِکيشــين اســت کــه معادلــش را در فارســی تراريختگــی 
می گوينــد و چنــد اصطــاح مرتبــط نيــز هســت مثــل؛ زيســت فنــاوری يا 
بيوتکنولــوژی- تغييــر ژنتيکــی- مهندســی ژنتيــک- مهندســی ژنتيــک، 

اينهــا کلماتــی اســت کــه در ايــن زمينــه بــه کار رفتــه اســت.

درس اول این مبحث در قالب طرح شش سؤال مطرح می شود.

الدرس االول: أألسئلة االصلیة

* السوال االول: ما هو علم بیوتکنولوزی )زیست فناوری(

ــم چــه علمــی اســت، هــر علمــی  ــن عل ــن اســت کــه ای ســؤال اول ای
ــت  ــم گف ــن عل ــرای ای ــل ب ــس و فص ــوان جن ــر نت ــی دارد و اگ تعریف

ــرد. ــان ک ــوان بی ــل می ت ــس و الفص ــة الجن بمنزل

* الثانی: ما هو التغییر الزنتیکی

ــی  ــالح مهندس ــان اصط ــت و هم ــک چیس ــر ژنتی ــف تغیی ــی تعری یعن
ــت؟ ــی اس ــه معن ــه چ ــی ب ژنتیک

»و مــا هــو المــراد مــن االصــالح الزنتیکــی« و در ایــن زمینــه اختــالف 
نظــر هســت کــه آیــا هــر تغییــر ژنتیکــی را می تــوان اصــالح نــام نهــاد 

و یــا تغییــر می توانــد اعــم از اصــالح و افســاد ژنتیکــی باشــد.

* الثالث: ما هو التاریخ هذا العلم

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

* الرابع: ما هی الفوائد هذا العلم

ــه چــه دردی می خــورد و اینجــا اســت  ایــن علــم چــه فوائــدی دارد و ب
کــه از منظــر فقــه شــیعی بایــد بحــث کنیــم

* الخامس: ما هی المضار هذا العلم

ــم  ــی را بررســی کنی ــن معن ــد از منظــر قواعــد فقهــی ای اینجــا هــم بای
کــه قاعــده ال ضــرر و ال ضــرار فــی االســالم، ببینیــم آیــا بــه مــا اجــازه 

ــه؟ ــا ن ــم ی ــدازه از ضــرر را تحمــل کنی ــن ان می دهــد ای

* السادس: ما هو المراد من فقه بیوتکنولوزی

ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه فقــه بیوتکنولــوژی چیســت و ابعــاد فقهــی 
ایــن مســاله بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

چیستی علم بیوتکنولوژی

ــم  ــن عل ــرای ای ــف ب ــد تعری ــم چن ــه ســوال نخســت بگویی  در پاســخ ب
ــد: ــان کرده ان بی

ــه  ــاوری پیشــرفته ای ب ــش و فن ــای دان ــه فراورده ه محصــوالت تراریخت
نــام مهندســی ژنتیــک اســت.

ــد؛ ســاخت  ــدار اســت کــه می گوین ــز موجــودات جان ژن هــا آن ذرات ری
ــه انســان از  ــات و چ ــه حیوان ــان، چ ــه گیاه ــدار چ ــودات جان ــه موج اولی

ایــن ژن هاســت؛ بــرای مثــال پژوهشــگاه ملــی ژنتیــک و زیســت فنــاوری 
حــدود ســال هــای 60 در ایــران بنیان گــذاری شــد و مهندســی ژنتیــک 

ــوژی اســت. ــم بیوتکنول ــی عل پیشــرفته ترین تجل

تعریف متخصصین ژنتیک از این علم

ــا کاری  ــک م ــی ژنتی ــا مهندس ــد: ب ــی می گوی ــزاد قره یاض ــر به * دکت
را انجــام می دهیــم کــه اجــداد و نیــاکان مــا از ده هــا هــزار ســال قبــل 
ــی کــه امــروزه اســتفاده کــرده و از خــوردن  ــد. هندوانه های انجــام داده ان

ــده اند. ــالح ش ــه اص ــت ک ــی اس ــم هندوانه های ــذت می بری آن ل

ــاه و  ــی گی ــتگاه طبیع ــت مهندســی ژن دس ــوژی در حقیق ــم بیوتکنول عل
حیــوان هســت و مــا در طبیعــت بــه نحــو طبیعــی و ارگانیــک میوه جــات 
ــه ایــن شــکلی  و ســبزیجات و حیواناتــی داریــم و خلقــت اولیــه اینهــا ب
اســت کــه هســتند و مهندســی کــه بشــر در ایــن ژن هــا اعمــال می کنــد، 
علــم بیوتکنولــوژی نــام دارد، تکنولــوژی همــان فنــاوری اســت و بیــو بــه 

معنــی زیســت اســت، اشــاره بــه زیســت حیوانــات و گیاهــان دارد.

* دکتر سمیرا کهک در این  باره می گوید:

»مهندســی ژنتیــک، فنــاوری اســت کــه بــه وســیله آن می تــوان صفــات 
مطلــوب را در گیــاه زراعــی یــا باغــی مــورد نظــر افزایــش داد و یــا اینکــه 

صفــات نامطلــوب را در گیــاه مــورد نظــر کاهــش داد«.

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

مقابــل آفــت را بــه گیــاه منتقــل کنیــم.

ــه ژن هــای  مهندســی ژنتیــک ایــن اســت کــه مثــال یــک مــاده ای را ب
ــه  ــاه و بوت ــه روی گی ــره ب ــالن حش ــی ف ــه وقت ــد ک ــق کنن ــج تزری برن
برنــج قــرار می گیــرد آن ژن ســبب شــود کــه ایــن حشــره کشــته شــود 

ــد. ــاه کن ــد ســم خــود را وارد گی و نتوان

ــا نوعــی تصــرف در ســاختار آن  یعنــی نقــص ســاختاری ایــن گیــاه را ب
ــم. ــران می کنی جب

* دکتــر محمد رضــا زمانــی رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و 
زیســت فنــاوری و از متخصصیــن بیولــوژی مولکولــی یــا زیســت فنــاوری 

ــد: ــز می گوی نی

ــری موجــودات  ــه کارگی ــی ب ــه معن ــاوری ب ــا زیســت فن ــوژی ی بیوتکنول
زنــده و یــا اجــزاء آنهــا بــرای تولیــد یــا اصــالح یــک فــراورده اســت و 
ــال ــزار س ــدود ده ه ــی از ح ــی دارد، یعن ــابقه طوالن ــاوری س زیســت فن
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ــرای  ــد را ب ــری دارن ــه محصــوالت بهت ــی را ک ــذر گیاهان ــردم ب ــش م پی
ــد. ــره می کردن ــد ذخی ــال بع ــتن در س کاش

* دکتــر داوود حیــاط الغیــب از متخصصیــن عرصــه بیوتکنولــوژی 
: یــد می گو

محصــوالت تراریختــه حاصــل علــم فنــاوری مــدرن و مهندســی ژنتیــک 
ــک ژن را از  ــه ی ــد ک ــه دانشــمندان می دهن ــازه را ب ــن اج ــند و ای می باش
گونــه انتخــاب و بــه گونــه دیگــر انتقــال دهنــد، بــرای نمونــه ژنــی را از 
یــک باکتــری می گیرنــد کــه ایــن ژن یــک پروتئینــی را ایجــاد می کنــد 
کــه بــرای حشــرات ســمی اســت و اگــر آن را بخورنــد می میرنــد و ســپس 
آن را بــه گیاهانــی ماننــد ذرت، ســویا و یــا پنبــه و یــا هــر گونــه دیگــر، 
ــر  ــتند، اگ ــت هس ــه آف ــب حشــراتی ک ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــل می کنن منتق

ــد. ــد، می میرن ــاه بخورن ــن گی ــد از ای بخواهن

ــن  ــرای همی ــود دارد، ب ــه وج ــرز در مزرع ــای ه ــری از علف ه ــوع دیگ ن
ژنــی را بــه گیــاه منتقــل می کننــد تــا بتوانــد علف کــش را تحمــل کنــد.

* دکتر حسین عسکری درباره مهندسی ژنتیک می گوید:

مــا بــا کمــک مهندســی ژنتیــک، ژنــی را بــا هــر هــدف ارتقــاء دهنــده، 
بــه موجــود دیگــر انتقــال می دهیــم، بــه ایــن فرآینــد مهندســی ژنتیــک 
ــت  ــد، تراریخ ــت می کن ــه ژن را دریاف ــودی ک ــه آن موج ــد و ب می گوین

ــی آورد. ــه دســت م ــدش را ب ــی ریخــت دیگــری از وال ــد؛ یعن می گوین

منبع: خبرگزاری رسمی حوزه، 20 آذر 1395

 خبــر

کشــور مــا از جملــه کشــورهای بســیار برخــوردار از منابــع و ذخایــر ژنتیکــی و 
ــت. ــوع در گونه هاس تن

ــث  ــت: در مباح ــران گف ــک ای ــن ژنتی ــس انجم ــی؛ ریی ــود توالی محم
انســان شناســی معاصــر، رابطــه انســان بــا طبیعــت قدمتــی بــه درازای 
تاریــخ بشــری دارد امــا در ســالهای اخیــر بدلیــل بهره بــرداری بیــش از 
ــه انســان از طبیعــت، محیــط  زیســت و مواهــب  حــد و بعضــا غیرآگاهان
ــن  ــل ای ــت و ماحص ــده اس ــش ش ــار چال ــه دچ ــن رابط ــداداد آن، ای خ

ــت. ــتی اس ــوع زیس ــا و تن ــراض گونه ه ــش انق ــش، افزای چال
ــر  ــع و ذخای ــوردار از مناب ــیار برخ ــورهای بس ــه کش ــا از جمل ــور م کش
ژنتیکــی و تنــوع در گونه هاســت. یــک تنــوع اقلیمــی فــوق العــاده کــه 
ــم آن از گــرم، خشــک، ســرد،  ــم متفــاوت در جهــان، 11 اقلی از 18 اقلی
معتــدل و... از نعمت هــای خــدادادی درکشــور ماســت کــه در هریــک از 
ــی،  ــم گیاه ــون در عال ــای گوناگ ــا ویژگی ه ــودات ب ــا، موج ــن اقلیم ه ای
ــن  ــک از ای ــر ی ــژه ه ــات وی ــت. صف ــازواره ها و... اس ــوری، ریزس جان
موجــودات ســرمایه گرانقــدر علمــی بــرای عالمــان ایــن ســرزمین اســت. 
پــس تنــوع ژنتیکــی، یــک نعمــت بــزرگ اســت و حفــظ آن یکــی از ســه 

امــر اصلــی تنــوع زیســتی اســت.
ــا و  ــراض گونه ه ــی در انق ــل ژنتیک ــت عوام ــزود: درک اهمی ــی اف توالی
راه هــای تخفیــف شــدت انقــراض، قــدم اول اســت کــه در ایــن زمینــه 

بایــد بــه چنــد جنبــه توجــه ویــژه بشــود.
ــوع  ــظ تن ــدف حف ــا ه ــک ب ــای کوچ ــی جمعیت ه ــت ژنتیک 1- مدیری
ــات وحــش  ــئله در حی ــن مس ــی، ای ــودن همخون ــل نم ــی و حداق ژنتیک
ــع  ــد و قط ــای جدی ــداث اتوبان ه ــا اح ــروزه ب ــت دارد. ام ــیار اهمی بس
ــه  ــی رو ب ــش، همخون ــات وح ــای حی ــتی گونه ه ــق زیس ــاط مناط ارتب
گســترش گذاشــته اســت و ایــن خطــر نیازمنــد تدبیــر علمــی در ســازمان

محیط زیست است.
2- رفــع ابهامــات رده بنــدی و توســعه روش هــای علمــی بــرای 

گونه هــا  ژنتیکــی  کــردن  شناســنامه دار 

ــراث ژنتیکــی  ــی و حراســت از می ــک مولکول ــز ژنتی 3- اســتفاده از آنالی
ــات  ــوص صف ــر در خص ــناخت عمیق ت ــعه ش )Gene Heritage( و توس
گونه هــا امــروزه بعضــا در پوشــش اکوتروریســم و طــرح هــای پژوهشــی 
و...  گونه هــای ویــژه و منحصــر بفــرد از کشــور خــارج می شــود بــدون 

اینکــه ثبــت و ضبطــی در کار باشــد.

ــات  ــری و آزمایش ــش غربالگ ــه در پوش ــتیم ک ــاهد هس ــا ش ــن روزه ای
ــی،  ــی و غیردولت ــز دولت HLA و... بوســیله برخــی بیمارســتان ها و مراک
ــدون  ــه خــارج از کشــور منتقــل می شــود ب ــوه انســانی ب نمونه هــای انب
اینکــه مجــوز رســمی از مراکــز رســمی کشــور اخذ شــده باشــد و محتمل 
ــتفاده های  ــوء اس ــرای س ــان ب ــی ایرانی ــای ژنتیک ــه ویژگی ه ــت ک اس
ــه  ــرد ک ــرار گی ــتفاده ق ــوء اس ــورد س ــی بیوتروریســم م اقتصــادی و حت
ــوش  ــل گ ــد غیرعام ــازمان پدافن ــژه س ــع مســئول بوی الزم اســت مراج

بزنــگ باشــند.

توســعه پایــدار و پیشــرفت جوامــع بشــری بــدون توجــه بــه مولفه هــای 
ــب  ــت و مواه ــمندانه از محیط زیس ــدی هوش ــت و بهره من ــظ، حراس حف
ــن  ــی از چنی ــارت های ناش ــران خس ــت و جب ــن اس ــدادای آن ناممک خ

توســعه ای بســیار مشــکل و گاهــی ناممکــن اســت.
 منبع: سایت انجمن ژنتیک ایران، 30 بهمن 1395

ــروژه  ــازده پ ــاح ی ــرای افتت ــا، رئیــس جمهــوری کــه ب ــه گــزارش ایرن ب
صنعتــی و تولیــدی بــه اســتان البــرز ســفر کــرده اســت، در ادامــه ســفر 
ــذر  ــج ب ــگان از پن ــگان و فرهیخت ــع نخب ــور در جم ــش از حض ــود پی خ

ــرد. ــی ک ــد محصــوالت زراعــی و کشــاورزی رونمای جدی

ــت اول  ــرای کش ــب ب ــردان مناس ــط رس، آفتابگ ــد متوس ــد جدی هیبری
مناطــق معتــدل و ســرد و کشــت تابســتانه مناطــق معتــدل ایــران، رقــم 
جدیــد ســویا مناســب کشــت در مناطــق گــرم و مرطــوب شــمال کشــور، 
رقــم جدیــد ُکلــزا مناســب بــرای کشــت در مناطــق ســرد و معتــدل ســرد 
کشــور، رقــم جدیــد ســویا مناســب برای کشــت در اســتان گلســتان و رقم 
جدیــد یونجه آبی مناســب کشــت در اســتان خورســتان و مناطق مشــابه ، 
 پنــج  محصــول جدیــد اســت که توســط رییــس جمهــوری رونمایی شــد.

ــکده  ــتاوردهای پژوهش ــگاه دس ــن از نمایش ــوری همچنی ــس جمه ریی
 بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران در اســتان البــرز بازدیــد کردنــد.
پژوهشــکده  رییــس  خوش خلق ســیما  دکتــر  بازدیــد  ایــن  در 
مشــاور  قره یاضــی  دکتــر  و  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 
تاریخچــه  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  ارشــد 
کردنــد. تشــریح  کننــده  بازدیــد  هیئــت  بــرای  را   پژوهشــکده 
همچنیــن بــا توضیحــات ریاســت پژوهشــکده بــا مشــکالت و معضــالت 
ــا از  ــع آنه ــت رف ــکده در جه ــای پژوهش ــاورزی و راهکاره ــش کش بخ
ــت  ــای کیفی ــد، ارتق ــه تولی ــی، کاهــش هزین ــت غذای ــه ایجــاد امنی جمل
ــنا  ــت آش ــای محیط زیس ــا آلودگی ه ــه ب ــوالت و مقابل ــت محص و کمی

شدند.

دکتــر روحانــی و هیئــت همــراه در ادامــه ضمــن بازدیــد از طرح هــای بــه 
ــد گیاهچه هــای  ــر و تولی نتیجــه رســیده و در دســت اجــرا شــامل تکثی
خرمــای رقــم مجــول از طریــق جنین زایــی غیــر جنســی، دانــش فنــی 
تکثیــر درون شیشــه ای پایــه پســته هیبریــد خارجــیUCB1  از نزدیــک 
دیــدن کردنــد. در راســتای سیاســت های پژوهشــکده، بخــش خصوصــی 

ــه اســت. ــا را یافت ــن طرح ه ــرداری از بســیاری از ای ــکان بهره ب ام

ــه آفــت کــرم قــوزه، تولیــد  پروژه هــای تولیــد پنبــه تراریختــه مقــاوم ب
اولیــن برنــج تراریختــه جهــان و برنامــه جامــع هالوفیــت مبنا ســالیکورنیا 
ــه  ــود ک ــوژی کشــاورزی ب ــتاورد های پژوهشــکده بیوتکنول ــر دس از دیگ

مــورد بازدیــد ریاســت جمهــوری و هیئــت همــراه قــرار گرفــت.

ــا توضیحــات  ــد ریاســت جمهــوری و همراهــان ب در انتهــای ایــن بازدی
ــوژی  ــکده بیوتکنول ــی پژوهش ــاون پژوهش ــالکده مع ــینی س ــر حس دکت
از طرح هــای جــاری  برخــی  در جریــان  تفصیــل  بــه  کشــاورزی 
ــا  ــج ب ــه در برن ــاختار ریش ــی س ــروژه مهندس ــه پ ــکده از جمل پژوهش
 هــدف افزایــش کارایــی مصــرف آب و رونــد تکمیــل آن قــرار گرفتنــد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 12 بهمن 1395 
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رونمایی از پنج بذر و بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی درالبرز توسط 
رئیس جمهوری



بــه گفتــه وی »نــه«  گفتــن بــه ایــن فنــاوری و هــر فنــاوری مفیــد و 
ارزشــمند دیگــری درحــوزه کشــاورزی کشــور، یعنــی تــداوم وابســتگی 
بــه واردات، تهدیــد امنیــت غذایــی کشــور و ممانعــت از توســعه پایــدار 

کشــاورزی ایــران. 

بنیانگــذار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران افــزود: مــا مقــدار 
ــرف  ــت مص ــط زیس ــاورزی و محی ــنده درکش ــم کش ــادی س ــیار زی بس
ــوم نمی تــوان  ــژادی مرس ــی و به ن ــی کــه بــا به زراع ــم. وقت می کنی
ــوع  ــت و تن ــردم، محیط زیس ــالمت م ــش داد و س ــم را کاه ــرف س مص
ــا اســتفاده از محصــوالت  ــد ب ــد کــرد، چــرا نبای ــر تهدی زیســتی را کمت
ــموم  ــرف س ــا را از مص ــتند و م ــی هس ــد ایران ــه تولی ــه ای ک تراریخت
ــم؟  ــت یابی ــی دس ــمند و متعال ــدف ارزش ــن ه ــه ای ــد، ب ــاز می کنن بی نی

قره یاضــی افــزود: آیــا صحیــح اســت اروپــا را بهانــه کنیــم و بگوییــم در 
اروپــا ممنــوع اســت پــس حتمــا خطــر دارد. حــال آنکــه مــا آمــار رســمی 
ــویای  ــن س ــون ت ــاالنه 33 میلی ــط س ــه فق ــم ک ــا را داری ــه اروپ اتحادی

ــا وارد و مصــرف می شــود. ــه اروپ ــه توســط اتحادی تراریخت

ــب  ــج توانســته اند قری ــه برن ــن ســرم در دان ــد آلبومی ــا تولی ــا ب »چینی ه
بــه یــک میلیــون دالر در هکتــار ارزش افــزوده بــرای تولیــد برنــج ایجــاد 
کننــد. بــرای اینکــه هــر کیلــو از بــذر ایــن برنــج را بــه مــا بدهنــد، پنــج 
میلیــون دالر پیــش فاکتــور صــادر کرده اند. چهــار میلیون دالر بیشــتر نیز 
 بابــت آمــوزش روش اســتخراج ایــن پروتئیــن از برنــج پیشــنهاد داده اند«. 
ــن آوری  ــا ف ــج را ب ــن برن ــال، ای ــدت دو س ــا درم ــت: م ــی گف قره یاض
ــاوری  ــک فن ــید ی ــد پرس ــون بای ــم. اکن ــد کرده ای ــران تولی ــی در ای بوم

ــاند؟ ــات برس ــه اثب ــود را ب ــای خ ــد ارزش ه ــه بای چگون

رئیــس انجمــن علــوم زراعــت و اصــالح نباتــات ایــران نیــز ادامــه داد: 
در سیســتان و بلوچســتان، کارخانــه پنبــه پــاک کنــی ایرانشــهر تعطیــل 
ــن  ــت و چــه شــد؟ و حاصــل ای شــد. طــالی ســفید مکــران کجــا رف
ــد،  ــه آم ــه ک ــرخ پنب ــرم س ــود؟ ک ــه ب ــوچ چ ــردم بل ــرای م ــدان ب فق
حکومــت پهلــوی تولیــد پنبــه را در سیســتان و بلوچســتان ممنــوع کــرد. 
قریــب بــه چهــار دهــه اســت کــه ایــن تنهــا اقــدام مــا در قبــال صدهــا 
ــوده  ــی دشــت مکــران ب ــاک کن ــه پ ــه پنب ــه کاری و کارخان ــار پنب هکت

اســت.
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گفــت:  ایــران  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  بنیانگــذار 
ــه جنــگ  ــه خشــکی، ب ــا تولیــد ذرت تراریختــه مقــاوم ب آمریکایی هــا ب
ــی  ــورهای آفریقای ــد وکش ــود رفتن ــق ذرت کاری خ ــالی درمناط خشکس
نیزهمیــن محصــول را بــه عنــوان بــرگ برنــده ای بــرای نجــات خــود از 

ــد. ــاب کردن ــنگی انتخ ــی و گرس قحط

ــان دســتاوردهای ارزشــمند  ــا بی ــا، بهــزاد قره یاضــی ب ــه گــزارش ایرن ب
انقــالب اســالمی درعرصــه علــم و فــن و ضــرورت خوداتکایــی کشــور 
در چارچــوب سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و علــم و فــن آوری ابالغــی 
ــراز  ــور اب ــی در کش ــن آوری هراس ــهود ف ــات مش ــی جریان ــوذ برخ از نف
ــزی و  ــرای برنامه ری ــه فرصــت ب ــان ک ــک زم ــزود: ی ــرد و اف تاســف ک
ــود، فــن آوری هســته ای  ــده آل ب ــا ای توســعه فــن آوری هســته ای در دنی
ــه  ــد ک ــوه می دادن ــاک جل ــناک و خطرن ــان هراس ــی برایم ــا بجای را ت
روزنامه هــای مطــرح کشــور بــا تیترهــای درشــت آن را »خیانــت آشــکار 

ــتند. ــا« می دانس ــق م ــه خل ب

وی ادامــه داد: آن وقــت زمانــی بــه ارزش یــک فــن آوری پــی 
ــزاف  ــای گ ــه به ــر آن را ب ــه ب ــازه احاط ــران اج ــه دیگ ــم ک می بری
هــم بــه مــا نمی دهنــد. از ایــن منظــر اســت کــه می گوییــم، 
بیوتکنولــوژی  ماننــد  فن آوری هایــی  قــدر  بایــد  امــروز  همیــن 
پرتــالش  فعــاالن  و  محققــان  بــا  و  بدانیــم  را  نانوتکنولــوژی  و 
ــم. ــار نکنی ــری رفت ــا بی مه ــران ب ــاد ای ــان اقتص ــش بنی ــعه دان  توس
وی افــزود: اگــر تمام ســویا، بیــش از50 درصــد ذرت و بیــش از70 درصد 
ــه  ــی تراریخت ــادل جهان ــازار تب ــل از آن در ب ــای حاص ــه و فراورده ه پنب
اســت، و مــا خــود واردات پنــج میلیــارد دالری ایــن محصــوالت را داریم، 
دلیــل فقــط یــک چیــز اســت کــه ایــن محصــوالت بــه لحــاظ تولیــد و 
 بــه لحــاظ مصــرف بــا کیفیــت بــوده و بــا ارزش افــزوده همــراه هســتند.

وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه امــروز در ایــن کشــور فنــاوری 
داریــم کــه بــا وجــود کــرم ســرخ پنبــه در ایــن منطقــه می توانیــم پنبــه 
بکاریــم و 5/5 تــن درهکتــار پنبــه بــدون حتــی یکبــار ســم پاشــی تولیــد 
ــوان  ــاوری مفیــد می ت ــا اســتفاده از یــک فن ــه اســت کــه ب کنیــم. اینگون

رونــق را بــه یــک منطقــه نظیــر مکــران بازگردانــد. 

ــد  ــا تولی ــا ب ــزود: آمریکایی ه ــران اف ــتی ای ــی زیس ــن ایمن ــس انجم رئی
ــه جنــگ خشــکی در مناطــق ذرت  ــه خشــکی ب ذرت تراریختــه مقــاوم ب
 کاری خــود رفتنــد. کشــورهای آفریقایــی همیــن محصــول را بــه عنــوان 
بــرگ برنــده ای بــرای نجــات خــود از قحطــی و گرســنگی انتخــاب کردنــد. مــا 
هــم در کشــورمان، هــم مشــکل کمبــود آب و خشکســالی داریــم و هــم مشــکل 
خشــکه زارها و شــوره زارهایی کــه وضعیــت ایــن روزهــای خوزســتان شــاهد آن 
اســت. مــا هــم بایــد بــه فکــر کشــت و زرع و پوشــش گیاهــی در مناطــق خشــک 
و شــور کشــور خــود باشــیم تــا ضمــن نجــات کشــور از مخاطــرات خشــکه زارها 

و شــوره زارها بــه تولیــد ارزش افــزوده نیــز در ایــن مناطــق بپردازیــم.

بنیانگــذار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی ایــران گفــت: بــه هیــچ عنــوان بحــث 
یــک فنــاوری و دیگــر هیــچ نیســت. بلکــه بحــث توســعه پایدار کشــاورزی 
ــا از  ــح و بج ــتفاده صحی ــا اس ــور ب ــی کش ــت غذای ــای امنی ــران و ارتق ای
ــهم  ــه س ــود و ب ــای خ ــک در ج ــر ی ــه ه ــی اســت ک ــام ف ناوری های تم
ــع بخشــی از مشــکالت کشــاورزی و  ــه حــل و رف ــادر ب ــوان خــود ق و ت

مســئله تولیــد غــذا و ارزاق در کشــور اســت.

ــا را  ــم انداخــت و فناوری ه ــان ه ــه ج ــا را ب ــاوران و فناوری ه ــد فن »نبای
رو در روی هــم بــه اســم تراریختــه، ارگانیــک یــا هــر محصــول فناورانــه 
ــا فناوری هــا  ــه برخــورد ب ــه جنــگ زرگــری کشــاند. ایــن گون دیگــری ب
ــق ذرت  ــور مناط ــیل های کش ــتعدادها و پتانس ــودی اس ــز ناب ــزی ج چی

ــی نخواهــد داشــت«. کاری در پ

وی گفــت: بــه عنــوان فــردی کــه خــود ســهمی در مدیریــت پژوهــش و 
فنــاوری درکشــور دارم معتقــدم کــه بــه هیــچ فنــاوری مفیــد، اســتاندارد و 

کارســازی نبایــد نــه گفــت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، 11 اسفند 1395 

ــان نشســت  ــتان سیســتان و بلوچســتان میزب ــاوري اس ــم و فن ــارک عل پ
ــتاوردهاي  ــیل ها و دس ــوان »پتانس ــا عن ــروزه اي ب ــي یک تخصص
فنــاوري بومــي – ملــي مهندســي ژنتیــک گیاهــي« بــود. ایــن 
نشســت تخصصــي توســط ســتاد توســعه زیســت فنــاوري معاونــت علمــي 
و فنــاوري ریاســت جمهــوري، بــا همــکاري ســازمان جهــاد کشــاورزي و 
ســازمان نظــام مهندســي کشــاورزي و منابــع طبیعــي اســتان سیســتان و 
بلوچســتان و مدیریــت اجرایــي مرکــز فناوري هــاي آینده نگــر کشــاورزي 
ــد.  ــزار گردی ــدان برگ ــي زاه ــاق بازرگان ــات ات )ســیپات( در ســالن اجتماع
ــرو،  ــاوري پیش ــج فن ــي، تروی ــت تخصص ــن نشس ــزاري ای ــدف از برگ ه
کارآفریــن و دانــش بنیــان زیســت فنــاوري کشــاورزي و معرفــي 
پتانســیل ها و دســتاوردهاي بومــي- ملــي آن از طریــق ارتبــاط مســتقیم و 
دوســویه برخــي از شــاخص ترین محققــان ایــن فنــاوري در کشــور با قشــر 
هــدف فنــاوري در اســتان بــا حضــور مدیــران و مســئوالن اجرایــي ذیربــط 
ــئوالن و  ــران، مس ــاوري از مدی ــدف فن ــار ه ــي از اقش ــع متنوع ــود. جم ب
ــجویان  ــي و دانش ــت علم ــاي هیئ ــي، اعض ــاي اجرای ــان نهاده کارشناس
ــگان  ــاد نخب ــف، و اعضــاي بنی ــگاه هاي مختل ــي دانش ــالت تکمیل تحصی
ــن  ــي اســتان در ای ــع طبیع و ســازمان نظــام مهندســي کشــاورزي و مناب

نشســت شــرکت داشــتند. 

آقایــان دکتــر بهــزاد قره یاضــي رئیــس امــور پژوهــش و فنــاوري ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور و بنیانگــذار پژوهشــکده کشــاورزي 
ایــران و دکتــر پژمــان آزادي معــاون پژوهــش و توســعه فنــاوري 
موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــي کشــور ســخنرانان ویــژه ایــن نشســت 
ــد. آقایــان دکتــر پیمــان نــوروزي دبیــر کمیتــه بیوتکنولــوژي وزارت  بودن
کشــاورزي، دکتــر جعفــر ذوالعلــي عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه شــهید 
ــازمان  ــاور س ــي مش ــي ملبوب ــالم محمد تق ــت االس ــان، حج ــر کرم باهن
ــعه  ــتاد توس ــده س ــو نماین ــارا حمزه ل ــدس س ــالمي و مهن ــات اس ارتباط

ــد.  ــراد ســخن پرداختن ــه ای ــن نشســت ب ــاوري در ای زیســت فن

گزیــده نشســت »پتانســیل ها و دســتاوردهاي فنــاوري 
ــي«: ــک گیاه ــي ژنتی ــي مهندس ــي – مل بوم

ــوژي کشــاورزي  ــذار پژوهشــکده بیوتکنول ــزاد قره یاضــي بنیانگ ــر به دکت
ایــران بــه عنــوان مهمــان ویــژه ایــن نشســت در زاهــدان ســخن گفـــت. 
وي بــا اشــاره بــه اهمیــت پیشــرفت کشــور در چارچـــوب اســناد کالن و 
باالدســـتي  بـــویژه  سیاســـت هاي  اقتـــصاد  مقاومـــتي و علم و فنـاوري 

بنيانگذار پژوهشکده بيوتکنولوژی: آمريکا با توليد ذرت مقاوم به 
خشکی به جنگ خشکسالی رفت

نشست اسفندماه ۱۳۹۵، زاهدان 

پتانسيل ها و دستاوردهاي فناوري بومي – ملي مهندسي ژنتيک 
گياهي

نشست علمی



ــزود از  ــت. وي اف ــره اس ــت و غی ــکي، محیط زیس ــوژي، پزش بیوتکنول
نظــر اینجانــب تــا زمانیکــه ارزیابــي علمــي ریســک توســط متخصصــان 
متعهــد انجــام شــود، هیچگونــه ضــرري را نمي تــوان بــراي محصــوالت 

ایــن فنــاوري مترتــب دانســت.

ــاوري  ــت فن ــعه زیس ــتاد توس ــده س ــو، نماین ــزه ل ــارا حم ــدس س مهن
در ایــن نشســت، ضمــن اعــالم تعهــد و اهتمــام ایــن ســتاد بــه 
زیســت  حوزه هــاي  تمــام  در  کاربــردي  پژوهش هــاي  از  حمایــت 
ــتاد از  ــن س ــي ای ــویقي و حمایت ــي، تش ــاي ترویج ــاوري، برنامه ه فن
ــرد.  ــریح ک ــور را تش ــاوري کش ــت فن ــگران زیس ــا و پژوهش پژوهش ه
ــاي  ــاوري از پایان نامه ه ــت فن ــعه زیس ــتاد توس ــي س ــت مال وي حمای
دانشــجویان دکتــري و جایــزه مالــي بــه مقــاالت علمــي مرتبــط 
بــا اولویت هــاي تدویــن شــده ســتاد را از جملــه ایــن حمایتهــا 
برشــمرد. کشــور  دانشــگاه هاي  اســاتید  و  دانشــجویان   بــراي 

الزم بــه ذکــر اســت کــه در آغــاز ايــن نشســت، دکتــر شــهيکي تــاش 
رئيــس پــارک علــم و فنــاوري سيســتان و بلوچســتان کــه ميزبانــي ايــن 
نشســت را بــر عهــده داشــت، ضمــن خيرمقــدم بــه مهمانــان و شــرکت 
کننــدگان و معرفــي پــارک علــم و فنــاوري  سيســتان و  بلوچســتان بــه

ابالغــي مقــام معظــم رهبــري )مدظلــه العالــي( بــه گالیــه از مشــاهده 
برخــي اقدامــات فنــاوري هراســانه پرداخــت و تعلــل در پذیرش و توســعه 
ــي  ــتعدادهاي مل ــوان و اس ــت ت ــدر رف ــث ه ــدرن را باع ــاي م فناوري ه
ــدار  ــعه پای ــاي توس ــکالت و چالش ه ــه مش ــاره ب ــا اش ــت. وي ب دانس
ــتاندارد،  ــاوري اس ــچ فن ــه هی ــه ب ــراز داشــت ک ــران اب ــاورزي در ای کش
مفیــد و ارزشــمندي کــه اســتفاده از آن بــه صــالح کشــور باشــد نبایــد 
نــه گفــت! افــزود، بــه راه انداختــن تشــکیالت رســانه اي ضدفنــاوري و 
ــنتي  ــک، س ــه، ارگانی ــام تراریخت ــه ن ــا ب ــراردادن فناوري ه رو در رو ق
ــي  ــع مل ــرر مناف ــه ض ــند و ب ــرود و ناپس ــري مط ــن، ام ــایر عناوی و س
اســت. رئیــس انجمــن علــوم زراعــت و اصــالح نباتــات کــه در سیســتان 
ــاوري  ــدي فن ــارز از توانمن ــي ب ــت، در مثال ــخن مي گف ــتان س و بلوچس
ــاورزي  ــه کش ــق ب ــدن رون ــراي بازگردان ــي ب ــک گیاه ــي ژنتی مهندس
ــال زد. وي  ــران را مث ــت مک ــه در دش ــت و کار پنب ــه، کش ــک منطق ی
ــوان  ــران مي ت ــده در ای ــد ش ــه تولی ــه تراریخت ــتفاده از پنب ــا اس ــت ب گف
مجــددا صدهــا هکتــار پنبــه کاري دشــت مکــران و کارخانه هــاي پنبــه 
ــه  ــدون هیچگون ــه ایرانشــهر را ب ــر کارخان ــي ارزشــمندي نظی ــاک کن پ
ــي اســت  ــا کــرد. ایــن در حال ــه احی واهمــه اي از آفــت کــرم ســرخ پنب
ــد  ــا تولی ــم و ب ــرف ذره اي س ــدون مص ــاورزي ب ــاي کش ــن احی ــه ای ک
بیــش از پنــج تــن در هکتــار همــراه خواهــد بــود. رئیــس امــور پژوهــش 
ــه عنــوان  و فنــاوري ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور افــزود: ب
ــور  ــن کش ــش ای ــت پژوه ــهمي در مدیری ــه س ــاور ک ــت فن ــک زیس ی
ــت و  ــد دانس ــد را بای ــاي مفی ــام فناوري ه ــدر تم ــه ق ــدم ک دارم، معتق
هــر محصــول فناورانــه اي را بــه جــاي خــود در مســیر توســعه پایــدار و 

ــت. ــور بکار گرف ــان کش ــش بنی دان

ــه  ــاوري موسس ــعه فن ــي و توس ــاون پژوهش ــان آزادي، مع ــر پژم دکت
ــي  ــت تخصص ــن نشس ــخنران ای ــر س ــي، دیگ ــوم باغبان ــات عل تحقیق
ــاوري گیاهــي  ــود از متخصصــان برجســته زیســت فن ــه خ ــود. وي ک ب
کشــور اســت، بــه موضــوع پتانســیل ها و دســتاوردهاي کشــور در حــوزه 
ــرد  ــان ک ــت. وي بي ــي پرداخ ــان زينت ــا و گياه ــاوري گله ــت فن زیس
ــت  ــي در زيس ــي جايگاه هاي ــوادور و اتيوپ ــا، اک ــل کلمبي ــورهايي مث کش
فنــاوري گياهــان زينتــي بــه خــود اختصــاص داده انــد. کشــور مــا از ايــن 
ــارد دالري را در  ــک ميلي ــي ي ــردش مال ــه گ ــت ک ــوردار اس ــوان برخ ت
حــوزه صــادرات گياهــان زينتــي داشــته باشــد. وي در رابطــه بــا اقدامــات 
پژوهشــکده گلهــا و گياهــان زينتــي در زمينــه توســعه پژوهــش در ايــن
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حــوزه افــزود ۱۵پــروژه کان در راســتاي اقتصــاد مقاومتــي تعريــف شــده 
اســت و در موضــوع گلهــا و گياهــان زينتــي نقشــه راه مبتني بــر مطالعات 
آينــده پژوهــي تدويــن شــده اســت. دکتــر آزادي، توليــد گياهــان زينتــي 
ــوان يــک اصــل  ــه عن ــه شــوري و خشــکي را ب اصــاح شــده مقــاوم ب
بســيار مهــم و مــورد توجــه مطــرح کــرد و اعــام داشــت کــه بــا وضــع 
ــان  ــتفاده از گياه ــکان اس ــده ام ــال آين ــا ۱۰ س ــور، ت ــود کش ــي موج آب
زينتــي مرســوم در فضــاي ســبز شــهري وجــود نخواهــد داشــت. دکتــر 
ــي را بســيار  ــک در اصــاح گياهــان زينت ــت مهندســي ژنتي آزادي، قابلي
زيــاد دانســت و گفــت »اآلن گل هايــي ماننــد رز و ميخــک بــا  رنگهــاي 
ــوع مرســوم  ــر قيمــت ن جــذاب و متفــاوت اصــاح شــده اند کــه ۳۰ براب
خــود بــه فــروش مي رســند و ارزش افــزوده بســيار فوق العــاده اي دارنــد. 
ــک  ــگ ي ــگرفي در رن ــيار ش ــول بس ــوان تح ــک ژن مي ت ــال ي ــا انتق ب
ــاوري بســيار مهــم در  ــذا مهندســي ژنتيــک يــک فن گل ايجــاد کــرد. ل
ــت  ــال هف ــا انتق ــده ايم که ب ــق ش ــزود، موف ــوزه اســت«. وي اف ــن ح اي
ــوم نارنجــي را همــوار کنيــم.  ــه ليليــوم، مســير توليــد گلهــاي ليلي ژن ب
گيــاه زينتــي بســيار محبــوب گل شــاه اشــرفي  زرد رنــگ هــم  از طريــق 
ــت. ــد اس ــال تولي ــا در ح ــار در دني ــن ب ــراي اولي ــک ب ــي ژنتي  مهندس

  

دکتــر پيمــان نــوروزي،  عضــو  هيئــت علمــي موسســه اصــاح و تهيــه 
ــا و  ــه اولويت ه ــي ب ــت تخصص ــن نشس ــز در اي ــد ني ــدر قن ــذر چغن ب
پتانســيل هاي اســتفاده از مهندســي ژنتيــک در اصــاح گياهــان زراعــي 
ــوژي  ــه بيوتکنول ــه کميت ــت ک ــراز داش ــت. وي اب ــران پرداخ ــي اي و باغ
وزارت جهــاد کشــاورزي طــي يــک طــرح کارشناســي شــده، اولويت هــاي 
تراريختــي در گياهــان زراعــي  و باغــي کشــور را تعييــن و منتشــر کــرده 
اســت. ممکــن اســت کــه يــک تشــکيات پژوهشــي خــاص بســته بــه 
ماموريــت خــود تاکيــد خاصــي بــر يــک اولويــت مشــخص داشــته باشــد، 
امــا تمامــي مراکــز تحقيقاتــي کشــور بطــور هدفمنــد در راســتاي نيازهاي 
اساســي کشــاورزي کشــور در حــوزه توليــد محصــوالت تراريختــه بومــي 
منطبــق  بــر حــل معضــات کشــاورزي ايــران اهتمــام دارنــد. وي افــزود، 
ــا  ــه زراعــي ي ــاه تراريخت ــد يــک گي ــت تولي ــزوم و اولوي ــن ل ــراي تعيي ب
باغــي،  ماحظــات بســيار زيــادي، اعــم  از جايــگاه  اقتصــادي، اهميــت

 بــراي  بخــش  خصوصــي، زمــان الزم  بــراي تجــاري  ســازي، تجــارت
ــت در  ــود صف ــان، وج ــایر گیاه ــه س ــراژن ب ــال ت ــکان انتق ــي، ام جهان
خویشــاوندان گیــاه، هــدف از تولیــد، درصــد واردات، ســطح زیــر کشــت 
در کشــور و اهمیــت صفــت مــورد بررســي قــرار مي گیــرد. دکتــر 
نــوروزي بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون، پنبــه تراریختــه مقــاوم بــه آفــت، 
برنــج تراریختــه مقــاوم بــه آفــت، چغندرقنــد مقــاوم بــه آفــت و بیمــاري، 
و کلــزاي مقــاوم بــه خشــکي در کشــور تولیــد شــده اســت، افــزود مــزارع 
ترویجــي تعییــن خواهنــد کــرد و اثبــات خواهــم نمــود کــه اســتفاده از این 
 گیاهــان تــا چــه انــدازه بــه نفــع کشــاورزي و امنیت غذایي کشــور اســت!

ــه  ــرد ک ــا ک ــان مهی ــراي مخاطب ــي را ب ــن نشســت تخصصــي فرصت ای
موضــوع مشــروعیت و موضوعیــت دینــي و شــرعي مهندســي ژنتیــک و 
محصــوالت تراریختــه را از حجــت االســالم محمدتقــي ملبوبــي مشــاور 
ــود،  ــن نشســت ب ــخنران ای ــر س ــه دیگ ــات اســالمي ک ــازمان ارتباط س
جویــا شــوند. حجــت االســالم ملبوبــي بــا بیــان برخــي قواعــد و اصــول 
بســیار متقــن و بنیــادي در فقــه و فلســفه دیــن مبیــن اســالم بــه زبانــي 
ــاوري ارزشــمند  ــن فن ــي ای ــارض ذات ــه عــدم تع بســیار ســاده و شــیوا ب
ــف  ــب مختل ــدگاه مذاه ــالم از دی ــن اس ــن مبی ــادي دی ــول اعتق ــا اص ب
ــا اســتفتائات متعــددي کــه طــي  ــا اشــاره ب اســالمي صحــه گــذارد و ب
بیــش از یــک دهــه گذشــته از علمــاي اهــل ســنت و مراجــع تشــیع در 
ــک  ــاوري مهندســي ژنتی ــان فن ــان و مخالف ــن رابطــه از ســوي موافق ای
ــه  ــمندي را ب ــیار ارزش ــدي بس ــات و جمع بن ــود. بیان ــه ب ــورت گرفت ص
شــرکت کننــدگان در نشســت ابــراز نمــود. وي تصریــح نمــود کــه نظــر 
قاطبــه علمــاي دیــن در قبــال فنــاوري مهندســي ژنتیــک هماننــد تمــام 
ــر اصــل مبــاح بــودن اســتفاد از هــر چیــز  فناوري هــاي دیگــر مبتنــي ب
غیــر مضــر و مفیــد فایــده اســت. حجــت االســالم ملبوبــي اضافــه کــرد: 
در موضــوع محصــوالت تراریختــه، متاســفانه گاهــا مباحــث عرفــي را بــه 
ــر اهــل فــن  ــراي غی ــد کــه ب ــا بســت داده ان مباحــث شــرعي نســبت ی
موجــب اشــتباه خواهــد بــود. وي بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده در 
کنفرانســي در شــهر جــده عربســتان در بیــش از یــک دهــه قبــل، افــزود 
ــه “ضــرر نداشــته باشــد” و  ــز اســت ک ــک چی ــط ی در اینجــا بحــث فق
ــي! بلکــه  ــوم دین ــم عل ــه عال ــد و ن ــه عــرف مشــخص مي کن ضــرر را ن
ــف  ــر از رشــته هاي مختل تشــخیص ضــرر در صالحیــت متخصصــان ام
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اهميــت توجــه عملــي بــه موضــوع توســعه فناورانــه کشــور پرداخــت و 
افــزود واقعيــت ايــن اســت کــه در اکثــر کشــورها بــا توجــه بــه اهميــت 
ــر مهندســي ژنتيــک گياهــي  ــي ب ــاوري مبتن ــن حــوزه، فن ــردي اي راهب
ــتراتژيک  ــردي و اس ــاي راهب ــزو فناوري ه ــه ج ــوالت تراريخت و محص
اســت. ورود عنصــر دانــش و فنــاوري بــه توليــد محصــوالت کشــاورزي 
ــدون  ــت. ب ــر اس ــي امکان پذي ــک گياه ــي ژنتي ــت مهندس ــا محوري ب
ترديــد تحــول راهبــردي در بخــش کشــاورزي بــا بستر ســازي نهــادي  
ــاوري  ــن  فن ــد از اي ــمندانه و هدفمن ــتفاده هوش ــرد و اس ــکل مي گي ش
بــدون ترديــد اثــرات معنــا دار بــر ضريــب بهــره وري بخــش کشــاورزي 
 و اقتصــاد مقيــاس بخــش کشــاورزي کشــور بوجــود خواهــد آورد.

ايــن نشســت تخصصــي بــا برگــزاري پنــل پرســش و پاســخ و تشــريک 
ــه  ــي خاتم ــي صميم ــدگان و ســخنرانان در فضاي مســاعي شــرکت کنن
يافــت و شــرکت کننــدگان در نشســت خواســتار اهميــت و توجــه ويــژه 
ــدرن و بطــور خــاص  ــاي م ــتفاده از فناوري ه ــه اس ــي ب ــاي متول نهاده
قابليت هــاي فــراوان مهندســي ژنتيــک در مديريــت و رفــع چالش هــاي 

پيــش روي کشــاورزي کشــور شــدند.

http://cpat.ir/?p=1359 :منبع

افزایــش نیــاز بــه مــواد غذایــی در کشــورهای دنیــا بــه دلیــل افزایــش 
ــه همیــن منظــور  ــوده، ب ــژه ای برخــوردار ب جمعیــت آنهــا از اهمیــت وی
ــزرگ  ــی ب ــوان معضل ــه عن ــاورزی ب ــوالت کش ــات در محص ــود آف وج
ــری  ــدف ام ــن ه ــتای ای ــا در راس ــا آنه ــارزه ب ــردد و مب ــرح می گ مط
ــا  ــارزه ب ــی جهــت مب ــر چــه روش هــای مختلف ــر اســت اگ اجتناب ناپذی
آفــات وجــود دارد ولــی در حــال حاضــر عمده تریــن و عملی تریــن روش 
ــات و بیماری هــای گیاهــی در  ــل بیمــاری و آف ــا حشــرات ناق ــارزه ب مب
کشــورهای جهــان و همچنیــن ایــران، مبــارزه شــیمیایی اســت کــه ایــن 
روش نســبت بــه ســایر روش هــا برتــری دارد زیــرا ســریعًا مؤثــر واقــع 

ــه دنبــال دارد. میگــردد ولــی مشــکالت عدیــده و خــاص خــود را ب

و  بهداشــتی  امــور  در  آفــت کش هــا  بی رویــه  و  اســتفاده وســیع 
ــر  ــالوه ب ــی ع ــت محیط ــائل زیس ــه مس ــه ب ــدم توج ــاورزی و ع کش
آلودگــی محیط زیســت، ســبب ورود آنهــا بــه طــرق مختلــف بــه آب، جــو 
ــر  ــره غذایــی می شــود و تأثی و خــاک شــده و از ایــن طریــق وارد زنجی
قابــل توجهــی در اکوسیســتم های کشــاورزی، منابــع آبهــای زیرزمینــی، 
محصــوالت باغــی و زراعــی بــه وجــود مــی آورد. عــالوه بــر اینهــا ایــن 
مــواد در اثــر تمــاس ضمــن کار، تهیــه، انبارســازی و آلــوده شــدن مــواد 
غذایــی مختلــف وارد بــدن انســان و ســایر موجــودات زنــده می شــود کــه 
 ممکــن اســت خطــرات و زیان هــای غیــر قابــل جبرانــی را ایجــاد نمایــد

ــس از ذرت  ــان پ ــد در جه ــاورزی پرتولی ــول کش ــن محص ــج دومی برن
ــن  ــه منظــور مصــرف انســان کشــت می شــود. ای اســت و اختصاصــًا ب
ــه ــوده ک ــان ب ــر  در جه ــارد نف ــش از 4/5 میلی ــب  بی ــوت غال ــاه، ق گی

مقاله

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

ــا را تشــکیل می دهــد و در بیــش  ــی دنی حــدود نیمــی از جمعیــت کنون
ــرانه  ــد از س ــدود 24 درص ــود. ح ــرف می ش ــا مص ــور دنی ــد کش از یکص
جهانــی انــرژی مــورد نیــاز جوامــع انســانی از برنــج تامیــن می شــود کــه 
ایــن ارقــام در کشــورهای در حــال توســعه باالتــر اســت در کشــور ایــران 
ــوار می باشــد و بخــش  ــبد خان ــژه ای در س ــگاه وی ــج دارای جای ــز برن نی
عمــده ای از مراتــع شــمال کشــور بــه ایــن محصــول اختصاص داده شــده 
اســت. امــا یکــی از عمده تریــن مشــکالت در تولیــد آن هجــوم حشــرات 
می باشــد کــه عامــل کاهــش عملکــرد و کیفیــت ایــن محصــول بــوده 
ــای  ــر ج ــان ب ــالمت انس ــت و س ــر محیط زیس ــادی را ب ــات زی و صدم
می گــذارد. کــرم ســاقه خوار نــواری از جملــه مهمتریــن حشــره ای 
ــاه  ــه طــور اختصاصــی از گی ــد و ب ــه برنــج خســارت می زن اســت کــه ب
برنــج تغذیــه کــرده و در مرحلــه رویشــی باعــث مــرگ جوانــه مرکــزی 
و در مرحلــه زایشــی موجــب ســفید شــدن خوشــه های برنــج می شــود. 
خســارت کــرم ســاقه خوار نــواری در مــزارع برنــج در کشــورهای برنــج 
خیــز متفــاوت می باشــد. نتایــج بررســی ها نشــان داده اســت کــه 
میــزان کاهــش محصــول بــر اثــر آلودگــی ســاقه خوار نــواری برنــج در 
آســیا ممکــن اســت 1 الــی 20 درصــد باشــد و در شــرایط طغیانــی از 30 

تــا 100 درصــد هــم امکانپذیــر اســت.

جهــت کنتــرل ایــن آفــت در جهــان و همچنیــن ایــران، از آفت کش هــای 
ــوری  ــه ط ــود، ب ــتفاده می ش ــول( اس ــره کش های گران ــیمیایی )حش ش
کــه بــه منظــور کنتــرل ایــن آفــت ســاالنه بیــن 4000 تــا 8000  تــن 
برنــج می شــود. حشــره کش  زراعــی  اکوسیســتم  وارد  حشــره کش 
فســفره دیازینــون از پرمصرفتریــن حشــره کش ها در شــمال کشــور 
محســوب می شــود. زیــرا عــالوه بــر آفــات درختــان مرکبــات در مبــارزه 

ــز نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد. ــج نی ــا آفــات برن ب

ــل  ــریعترین راه ح ــانترین و س ــره کش ها آس ــه حش ــود اینک ــا وج ــا ب ام
ــند و  ــی می باش ــوالت زراع ــه محص ــرات ب ــه حش ــکل حمل ــرای مش ب
ــات  ــه آف ــاس ب ــوالت حس ــرد در محص ــریع عملک ــش س ــبب افزای س
ــیاری را در  ــرات بس ــد خط ــدت می توانن ــوند، در دراز م ــوب می ش محس

ــی داشــته باشــند. پ

سموم آفت کش و اثرات آن بر سالمتی

حملــه حشــرات از مشــکالت الینفــک در کشــاورزی اســت کــه عــالوه 
ــر  ــادی را ب ــات زی ــول صدم ــت محص ــرد و کیفی ــش عملک ــر کاه ب
محیط زیســت و ســالمت انســان بــر جــای می گــذارد هــر ســاله حــدود 
ــرات  ــط حش ــان توس ــر جه ــی درسراس ــوالت غذای ــد از محص 25 درص
ــتر  ــد بیش ــه تولی ــتیابی ب ــفانه دس ــد. متأس ــن می رون ــا از بی و الرو آنه
ــتلزم  ــمیایی مس ــموم ش ــتفاده از س ــر اس ــی ب ــنتی و مبتن ــارزه س و مب
پرداخـــت بهــای  بســیار  باالیــی اســـت. ایــن بهــا مـــی تواند  تخلیــه 
 یــا تخریــب  محیـــط طبیعـــی  باشــد کــه  موجـــب  می شـــود  برخـــی

ــن  ــی از ای ــند. یک ــدار باش ــدت ناپای ــاورزی در دراز م ــای کش فعالیت ه
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــای غیرانتخاب ــتفاده از آفت کش ه ــا اس فعالیت ه
ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــره م ــره ای و غی ــات حش ــا آف ــارزه ب مب
ــه  ــه حشــرات ب ــرای حــل ســریع معضــل حمل اگرچــه حشــره کش ها ب
ــش  ــزای افزای ــر هســتند و یکــی از اج ــی بســیار موث محصــوالت زراع
ســریع عملکــرد در محصــوالت حســاس بــه آفــات محســوب می شــوند، 

ــتند. ــددی هس ــاي متع ــدت دارای زیان ه ــا در دراز م ام

ــن،  ــقط جنی ــدن، س ــی ب ــتم ایمن ــرکوب سیس ــث س ــره کش ها باع حش
عــدم رشــد فکــری، اثــرات مخــرب ســاختمانی در بــدن در زمــان تولــد، 
ــدن  ــلولهای ب ــا و س ــرد بافته ــی در عملک ــا و نواقص ــرطان، توموره س
 DNA ــمی روی ــرب و س ــای مخ ــره کش ها دارای اثره ــوند. حش می ش
ــردان  ــی م ــی، عقیم ــال هورمون ــل دراعم ــی، تداخ ــای تولیدمثل اندامه
ــات  ــتند. تحقیق ــان هس ــم در زن ــی نامنظ ــای قاعدگ ــان و دوره ه و زن
ــفره و  ــره کش )ارگانوفس ــموم حش ــمومیت س ــوارد مس ــک م اپیدمیولوژی
ــره( در بیمــاران بســتری شــده در بیمارســتان شــهدای عشــایر  ارگانوکل
ــی  ــت، حاک ــده اس ــت آم ــال 85 بدس ــاه اول س ــش م ــاد در ش خرم آب
ــده،  ــه کنن ــن 153 بیمــار مســموم مراجع ــود کــه از بی ــت ب ــن واقعی ازای
77/1 درصــد بــا ســموم ارگانوفســفره و 22/9 درصــد بــا ســموم 
ارگانوکلــره دچــار مســمومیت شــده بودنــد. بعضــی از ترکیبــات شــیمیایی 
در  کاربامات هــا  و  ارگانوفســفره ها  ماننــد  آفت کش هــا  خانــواده  از 
فعالیــت کولین اســتراز مداخلــه می کنــد و آن را مهــار می ســازند. 
ســاالنه حــدود ســه میلیــون مــورد مســمومیت بــا ســموم ارگانوفســفره 
ــر  ــه 300000 نف ــک ب ــزان نزدی ــن می ــه از ای ــود ک ــن زده می ش تخمی

ــوند. ــدی می ش ــات ج ــا صدم ــرگ ی ــار م دچ

نقش مهندسی ژنتیک در کاهش مصرف سموم
طــی اســتفاده مکــرر از ســموم حشــره کش، حشــرات نســبت بــه ســموم 
قبلــی مقاومــت پیــدا می کردنــد. بــه همیــن دلیــل در دهــه 80 میــالدی 
ــترده ای  ــات گس ــک، تحقیق ــی ژنتی ــم مهندس ــدن عل ــا روی کار آم ب
بــرای عــدم اســتفاده از ســموم و مــواد شــیمیایی در کشــاورزی، صــورت 
ــک در  ــی ژنتی ــتاوردها در مهندس ــن دس ــن ای ــی از مهمتری ــت. یک گرف
کشــاورزی انتقــال ژن هــای cry )از باکتــری باســیلوس تورینجینســیس( 
بــه گیاهــان اســت. گیاهانــی کــه بدیــن وســیله خصوصیــات و صفــات 
جدیــد پیــدا می کننــد. تراریختــه نامیــده می شــوند. ایــن گیاهــان 
تغییریافتــه میتواننــد قابلیــت مقابلــه بــا هــر نــوع از آفــات نباتــات زراعــی 
را داشــته باشــند. اهــداف گیاهــان تراریختــه یــا اصــالح ژنتیــک شــده 
ــت  ــول، مقاوم ــد محص ــادی تولی ــازده اقتص ــامل ب ــده ش ــور عم ــه ط ب
ــموم  ــتفاده از س ــش اس ــات و کاه ــه آف ــت ب ــا، مقاوم ــه علف کش ه ب
ــواد  ــواع م ــن ان ــزارع کشــاورزی اســت. در بی ــنتتیک در م ــیمیایی س ش
غذایــی تراریختــه مختلــف، اختصاصــًا تولیــد برنــج تراریختــه در الیحــه 
برنامــه ششــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران گنجانــده شــده اســت و 
از ســویی وعــده غذایــی برنــج قــوت غالــب ســبد غذایــی خانــوار ایرانــی 
را تشــکیل می دهــد. بطــوری کــه در ســال 1996 نیــز ایــران همــراه بــا
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ــه کــرم ســاقه خوار  ســایر کشــورهای جهــان، برنــج تراریختــه مقــاوم ب
کــه بیشــترین مقــدار ســم بــرای مقابلــه بــا آن مصــرف می شــود را تولید 
کــرد. دســتیابی ایــران بــه ایــن فنــاوری مهــم توجــه همــگان را بــه خود 
جلــب کــرد، چــرا کــه ایــن برنــج کــه طــارم موالیــی نامگــذاری شــد، 
ــن محصــول  ــان و اولی ــه رهاســازی شــده در جه ــج تراریخت ــن برن اولی
تراریختــه کشــورهای مســلمان و منطقــه خاورمیانــه اســت کــه به ســطح 
 مزرعــه راه یافتــه اســت و صدهــا کشــاورز ایرانــی آن را تولیــد کرده انــد.

نتیجه گیری
ــوالت  ــموم در محص ــرف س ــزان مص ــوع و می ــر ن ــارت ب ــئله نظ مس
ــا آن طــور  ــه در کشــور م کشــاورزی بحــث مهــم و حساســی اســت ک
ــدود 12  ــطحی ح ــاالنه در س ــود. س ــام نمی ش ــت انج ــته اس ــه شایس ک
میلیــون هکتــار مبــارزه شــیمیایی و حــدود 2/5 میلیــون هکتــار عملیــات 
ــی و  ــات جان ــود صدم ــا وج ــرد. ب ــیمیایی صــورت می پذی ــارزه غیرش مب
ــا  ــود دارد و ب ــموم وج ــتفاده از س ــه اس ــه در ادام ــیاری ک ــی بس محیط
وجــود عــدم هــر نــوع مســتندی در مــورد زیــان آور بــودن محصــوالت 
ــرای  ــراس ب ــن آوری ه ــتیز و ف ــی س ــن دانای ــرار مخالفی ــه، اص تراریخت
ــرای  ــد ب ــور می توان ــل کش ــان در داخ ــن گیاه ــد ای ــا تولی ــت ب مخالف
سم فروشــان و واردکننــدگان ســموم شــیمیایی نفــع داشــته باشــد. 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــور م ــی کش ــوالت زراع ــد محص ــتر از 99 درص بیش
ــز  ــج نی ــه برن ــرد ک ــورت می گی ــیمیایی ص ــنتی آگروش ــای س روش ه
ــم  ــرفت عل ــا پیش ــروزه ب ــا ام ــد. ام ــتثنی نمی باش ــده مس ــن قاع از ای
ــموم  ــتفاده از س ــرای اس ــی ب ــه دلیل ــان تراریخت ــه گیاه ــتیابی ب و دس
شــیمیایی وجــود نــدارد. بدیــن ترتیــب بــا کاشــت ایــن نــوع محصــوالت 
و بــا اســتفاده از اســتراتژی اســتفاده از گیاهــان مقــاوم بــه آفــات، مصرف 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــمگیری کاه ــور چش ــه ط ــیمیایی ب ــای ش آفت کش ه
و اینگونــه محصــوالت فاقــد هرگونــه باقیمانــده ســموم بــوده و ضمــن 
تضمیــن ســالمت مصــرف کننــده، از بــازار مناســبی چــه در داخــل و چــه 

ــود. ــد ب ــز برخــوردار خواهن ــرای صــادرات نی ب
همایــش  همــکاران،  و  شــیردلی  مهرنــوش  منبــع: 
ــالم،  ــذای س ــد غ ــت تولی ــه در خدم ــوالت تراریخت محص
ــگاه  ــدار، دانش ــعه پای ــت و توس ــت از محیط زیس حفاظ
کشــاورزی و منابــع طبیعی رامیــن خوزســتان، 4 آذر 1395

ــری  ــد و بکارگی ــتی، تولی ــاوری زیس ــن فن ــتاوردهای نوی ــی از دس یک
ــتند  ــی هس ــه محصوالت ــان تراریخت ــد. گیاه ــه می باش ــان تراریخت گیاه
ــا  ــاد ی ــت ایج ــدرن جه ــوژی م ــی بیوتکنول ــتفاده از مهندس ــا اس ــه ب ک
ــه  ــبت ب ــت نس ــش مقاوم ــر افزای ــوب نظی ــت مطل ــک صف ــش ی افزای
می شــوند.  تولیــد  تغذیــه ای  بهبــود خصوصیــت  یــا  علف  کش هــا 
ــار  های  ــش فش ــرای کاه ــی ب ــوان راه ــه عن ــه ب ــوالت تراریخت محص
ــده  ــاورزی دی ــداری در کش ــش پای ــاورزی و افزای زیســت محیطــی کش
ــد  ــات مفی ــن پتانســیل را دارد کــه صف ــوژی ای ــرا بیوتکنول می شــود، زی
جدیــدی را بــرای تولیــد گیاهــان زراعــی فراهــم آورنــد. صفاتــی چــون 
مقاومــت بــه علف هــا و حشــرات، مقاومــت بــه خشــکی، بهبــود مصــرف 
ــذر،  ــت ب ــش کیفی ــی، افزای ــاه زراع ــرد گی ــش عملک ــروژن، افزای نیت
بیمــاری یــا ویــروس خــاص. منافــع محصــوالت کشــاورزی تراریختــه 
ــه  ــش هزین ــه کاه ــیمیایی و در نتیج ــواد ش ــر م ــرف کمت ــامل مص ش
ــه محصــوالت  ــرای کشــاورزان اســت. البتــه کشــت ایــن گون کشــت ب
ــت  ــدگان و محیط زیس ــرف کنن ــرای مص ــز ب ــری نی ــی دیگ ــد جنب فوای
بــه همــراه دارد کــه می توانــد بــه بهبــود ویژگی هــای تغذیــه ای، 
بهبــود کیفیــت مــواد غذایــی تولیــد شــده و کاهــش قیمــت تمــام شــده 
ــوه  ــای بالق ــه توانایی ه ــر از هم ــر و مهم ت ــت پایین ت ــر، قیم ــازده باالت ب
ــرای کشــاورزی در  ــژه ب ــه وی ــده، ب ــی در آین ــرای امنیــت غذای آن هــا ب
ــن  ــود. ای ــاره نم ــعه اش ــال توس ــورهای در ح ــک در کش ــاس کوچ مقی
ــروت  ــد ث ــادی و تولی ــت اقتص ــاد منفع ــا ایج ــوالت ب ــته از محص دس
بــرای کشــاورزان، مدیریــت صحیــح علف هــای هــرز و آفــات، کاهــش 
ــال  ــت در ح ــرای جمعی ــی ب ــذای کاف ــن غ ــه ای و تامی ــای گلخان گازه
رشــد دنیــا ضمــن حفاظــت از محیط زیســت ســهم بســزایی را در توســعه 
پایــدار بــه عهــده دارنــد. بــا ایــن وجــود، در مقابــل منافــع آن انتقادهایــی 
در مــورد ایــن فنــاوری نیــز وجــود دارد. مخالفــان محصــوالت تراریختــه 
ــن  ــانی ای ــالمت انس ــت محیطی و س ــی زیس ــب احتمال ــورد عواق در م
محصــوالت هشــدار می دهنــد. ایشــان معتقدنــد تولیــد ایــن محصــوالت 
ــد  ــای جدی ــکان ایجــاد ویروس ه ــی محیط زیســت، ام ــا آلودگ ــا ب عمدت
ــی  ــوع ژنتیک ــش تن ــذر، کاه ــه ب ــدود ب ــی مح ــی، دسترس ــش ژن و جه
ــب  ــن عواق ــی و همچنی ــی و دین ــی، اخالق ــع فرهنگ ــوالت، موان محص

ــد. ــراه می باش ــناخته هم ناش

ایــن واقعیــت کــه دانــش مــردم از تکنولــوژی ژن اغلــب بســیار محــدود 
ــوژی را بســیار  ــن تکنول اســت، اهمیــت و نقــش اعتمــاد در پذیــرش ای
ــد  ــتقیم نمی توانن ــور مس ــه ط ــردم ب ــه م ــی ک ــد. هنگام ــم می کن مه
ســود و خطــرات ناشــی از غذاهــای تراریختــه را ارزیابــی کننــد، 
ــع  ــر مناب ــا دیگ ــان و ی ــط کارشناس ــده توس ــه ش ــات ارائ ــه اطالع ب
ــرای ــراد ب ــل اف ــه تمای ــاره ب ــی اش ــاد اجتماع ــد. اعتم ــه می کنن  تکی
تکیــه کــردن بــر نظــر کارشناســان و موسســات در مدیریــت ریســک و 

فنــاوری دارد.

بررسی تمايل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي خوزستان 
نسبت به محصوالت کشاورزي تراريخته

ــای  ــورد فناوری ه ــش در م ــری از دان ــطح باالت ــان س ــون کارشناس چ
محصــوالت  بــه  نیســت  آن هــا  نگــرش  و  دارنــد  ژن  مهندســی 
ــا  ــری آن ه ــی تصمیم گی ــور کل ــه ط ــت و ب ــی نیس ــه افراط تراریخت
ــه  ــوالت تراریخت ــاص محص ــی خ ــه و ایمن ــش، تجرب ــاس دان ــر اس ب
ــاد و  ــدی در ایج ــش کلی ــاورزی نق ــا کش ــن، حرفه ای ه ــت. بنابرای اس
ــرش  ــر پذی ــذاری ب ــانی و تاثیرگ ــوآوری کشــاورزی، اطالع رس ــعه ن توس
ــد.  ــا می کنن ــردم ایف ــه م ــات ب ــه اطالع ــا ارائ ــاورزی و ی ــاوری کش فن
ــک  ــان )Gatekeepers( ی ــان، دروازه بان ــر، کارشناس ــارت دیگ ــه عب ب
ــوآوری  ــک ن ــهیل ورود ی ــث تس ــد باع ــه می توانن ــند ک ــه می باش جامع
ــش  ــن، نق ــوند. بنابرای ــوآوری ش ــترش آن ن ــع گس ــا مان ــه ی ــه جامع ب
مهمــی در کمــک بــه طراحــی سیاســت هایی جهــت گســترش نــوآوری 
ــم اســت  ــن رو، مه ــد. از ای ــا می کنن ــه ایف ــادی جامع ــردم ع ــن م در بی
ــد در  ــاره نوآوری هــای جدی ــی درب ــا چــه باورهای درک شــود، حرفه ای ه
بخــش کشــاورزی دارنــد. همچنیــن، از آنجــا کــه کارشناســان مســئول 
اطالع رســانی بــه کشــاورزان و مــردم از طریــق آمــوزش و تالش هــای 
توســعه ای هســتند، درک نگــرش آن هــا الزم اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
محصــوالت تراریختــه هنــوز در ایــران معمــول نیســت، از ایــن رو، ایــن 
تحقیــق بــه دنبــال بررســی نگــرش کارشناســان کشــاورزی و تمایــالت 
آن هــا نســبت بــه محصــوالت تراریختــه می باشــد. در مطالعــات 
ــات  ــاورزی و در مطالع ــای کش ــرش نوآوری ه ــه پذی ــف در زمین مختل
ــه  ــبت ب ــاورزی نس ــای کش ــدگاه حرفه ای ه ــه دی ــه در زمین ــی ک اندک
محصــوالت مهندســی شــده ژنتیکــی انجــام گرفتــه اســت، تمایــل بــه 
عنــوان متغیــر وابســته نهایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. تمایــل 
ــا حمایــت در  رفتــاري منعکــس کننــده رفتــاري اســت کــه امــکان و ی
اســتفاده از یــک فنــاوري بــه جــاي مهــار یــا مقاومــت در اســتفاده از آن 
ــه  ــه اشــاره ب ــاري در ایــن مقال را نشــان می دهــد. بنا برایــن تمایــل رفت
تمایــل کارشناســان نســبت بــه خریــد و مصــرف محصــوالت تراریختــه 
ــوالت دارد.  ــه محص ــج اینگون ــق و تروی ــه تحقی ــل ب ــن تمای و همچنی
ــر  ــن متغی ــد، نگــرش مهمتر ی ــف نشــان داده ان ــات مختل ــد مطالع هرچن
تعییــن کننــده تمایــل می باشــد. بــا ایــن حــال متغیرهــای تعییــن کننــده 
بســیاری وجــود دارد کــه تعییــن کننــده نــوع نگــرش و در نتیجــه تمایــل 
رفتــاری افــراد هســتند در همیــن رابطــه محققیــن معتقدنــد، نگرش هــا 
ــی از  ــل مختلف ــر عوام ــه تحــت تاثی ــی تراریخت ــواد غذای ــه م نســبت ب
جملــه ریســک ها و خطــر درک شــده زیســت محیطی و ســالمتی، منافــع 
ــوی و  ــاد، نگــرش از نظــر ارزش هــای فرهنگــی، معن درک شــده، اعتم
اخالقــی و درک ســطح دانــش می باشــد. همچنیــن، ویژگی هــای 
ــرش  ــر نگ ــت محیطی ب ــرش زیس ــی و نگ ــناختی آموزش ــت ش جمعی
ــتقیم  ــر مس ــور غی ــه ط ــها و ب ــه نگرش ــی ک ــن، عوامل ــد. بنابرای موثرن
تمایــل رفتــاري نســبت بــه یــک تکنولــوژي را تحــت تأثیــر تأثیــر قــرار 
ــود.  ــیم نم ــع تقس ــک ها و مناف ــا، ریس ــه هزینه ه ــوان ب ــد، می ت می دهن
 منافــع ذکــر شــده اشــاره بــه ایــده ذهنــی فــرد از ارزش و یــا ســودمندی

پذیــرش یــک رفتــار دارد. یــک کاربــر بالقــوه فنــاوری کــه آنــرا را مفیــد 
درک کنــد، بــه احتمــال بیشــتری فناوری هــا را خواهــد پذیرفــت.

رایج تریــن مزایــای محصــوالت ترایختــه، افزایــش تولیــد، بهبــود 
مدیریــت آفــات و بیمــاری، افزایــش پتانســیل فنــاوری در آینــده، بهبــود 
کیفیــت تولیــد و کاهــش مــواد شــیمیایی اســت. الکســجوا )2014( بــه 
نقــل از فورتیــن و رنتــون در بررســی نگــرش کارشناســان اروپــا نســبت 
بــه اســتفاده از غذاهــا و محصــوالت تراریختــه مشــاهده نمودنــد، منافــع 
ــمی و  ــد دارد. قاس ــه خری ــل ب ــر تمای ــر را ب ــن تاثی ــده مهم تری درک ش
همــکاران )2013( معتقدنــد هــر نگرشــی بســتگی بــه مجمــوع خطــرات 
ــه  ــتند ک ــا هس ــن متغیر ه ــوآوری دارد و ای ــک ن ــا ی ــط ب ــع مرتب و مناف
ــع  ــر مناف ــالوه ب ــن ع ــد. بنابرای ــن می کنن ــول را تعیی ــرش محص پذی
ــوآوری و نگــرش  ــرش ن ــر پذی ــز ب درک شــده، خطــرات درک شــده نی
ــارت اســت از  ــد. خطــر درک شــده عب ــر دارن ــه محصــول تاثی نســبت ب
ــب ناشــی از آن  ــاری و شــدت درک شــده عواق ــه بیم ــال ب ــال ابت احتم
ــک  ــده از ی ــر درک ش ــد، خط ــان دادن ــف نش ــات مختل ــاری. مطالع بیم
طــرف، نگــرش فــرد و از طــرف دیگــر تمایــل فــرد را تحــت تاثیــر قــرار 
ــوط  ــه مرب ــوالت تراریخت ــتفاده از محص ــر اس ــن خط ــد. مهمتری می ده
ــر از  ــی دیگ ــن، برخ ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــت اس ــان و محیط زیس ــه انس ب
عــوارض اســتفاده از ایــن محصــوالت از بیــن رفتــن گیاهــان و جانــوران 
ــا تاثیــر دانــش، قاســمی و  و ایجــاد فجایــع طبیعــی اســت. در رابطــه ب
همــکاران و ویلــر  )2005( در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه ارتبــاط آشــکار، مثبــت و مســتقیمی بیــن دانــش و نگــرش وجــود 

دارد. 

مــک فارلــن و بوکســال، دانــش را بــه صــورت زیــر مجموعــه ای از کل 
ــه  ــورد یــک مســئله خــاص ب ــره شــده در حافظــه در م اطالعــات ذخی
ــای خــاص  ــا نگرش ه ــری ارزشــی را ب ــه جهت گی ــوری ک ــوان فاکت عن
ــد.  ــف می نماین ــذارد تعری ــر می گ ــار تاثی ــر روی رفت ــرده و ب ــل ک متص
قاســمی و همــکاران )2013( نیــز معتقدنــد، دانــش از طریــق نگــرش بــر 
ــر دارد. از طــرف دیگــر،  ــه تاثی ــه محصــوالت تراریخت ــل نســبت ب تمای
دانــش فــرد در مــورد فنــاوری تراریختــه در تعییــن ادراک خطــر و ســود 
ــه غذاهــای  ــان نســبت ب ــت در نگــرش آن ــدگان و در نهای مصــرف کنن
تراریختــه نقــش دارد. بــا ایــن وجــود چــن و لــی )2007( نیــز تصریــح 
نمودنــد، دانــش اثــر منفــی بــر نگرش نســبت بــه ایــن محصــوالت دارد. 
ــرش  ــه پذی ــراد ب ــل اف ــامل تمای ــی اســت ش ــی روان ــز، حالت ــاد نی اعتم
آســیب پذیــری بــر اســاس انتظــارات مثبتــی کــه از دســتیابی بــه اهــداف 
مــورد نظــر و یــا رفتــار دیگــران دارد. در ایــن زمینــه، قاســمی و همکاران 
)2013( معتقدنــد، اعتمــاد در افــراد و نهادهــای مرتبــط بــا مــواد غذایــی 
ــد. متغیــر اعتمــاد  ــر نیــات حرفــه ای افــراد دارن تراریختــه اثــر مثبتــی ب
داری اثــر غیــر مســتقیم بــر پذیــرش نــوآوری اســت. همچنیــن، اعتمــاد 
ــه عنــوان  ــا ارزش هــای فــرد در ارتبــاط اســت و ب ــه طــور مســتقیم ب ب
عنصــری کلیــدی در پیش بینــی پذیــرش فنــاوری و نــوآوری محســوب



18

ارائــه فناوری هــا و  می شــود. اعتمــاد بــه افــرادی کــه مســئول 
نوآوری هــا می باشــند بــه طــور کلــی پذیــرش آنهــا را افزایــش 

. هــد می د

یکــی دیگــر از متغیرهایــی کــه در زمینــه محصــوالت تراریختــه وجــود 
دارد و بــا نگــرش مرتبــط و موثــر اســت، ابهامــات و مشــکالت مربــوط 
ــودات  ــای موج ــر دادن ژن ه ــی و تغیی ــی مهندس ــای اخالق ــه جنبه ه ب
زنــده اســت کــه مهم تریــن آن هــا مجــوز تغییــر ماهیــت یــک موجــود 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری از  ــده توســط انســان اســت و ب زن
ــات و انســان از ســوی برخــی کشــورها  فعالیت هــای شبیه ســازی حیوان
ــی  ــدان، نگران ــر منتق ــه نظ ــده اســت. ب ــال محــدود ش ــا کام ــوع ی ممن
ــت  ــت محیطی اهمی ــی و زیس ــی، مذهب ــی، اخالق ــاد ایمن ــورد ابع در م
بیشــتري ازعالقــه بــه بهبــود طعــم غــذا، افزایــش تولیــد مــواد غذایــی 
ــد.  ــه، دارن ــق تکنیک هــاي تراریخت ــدرن از طری و داشــتن کشــاورزي م
کاســتافونت و همــکاران )2008( اشــاره بــه رابطــه مالحظــات اخالقــی 
ــن  ــد رابطــه بی ــد و معتقدن ــدگان دارن ــوی و نگــرش مصــرف کنن و معن
ایــن مالحظــات اخالقــی و تمایــل بــه پذیــرش محصــوالت تراریختــه 
ــه  ــکاران )1393( در مطالع ــن آزادی و هم ــد. همچنی ــوس می باش معک
خــود یافتنــد کــه هنجــار اخالقــی تأثیــر مســتقیم و مثبــت بــر تمایــل 
بهره  بــرداران دارد. در نهایــت در مطالعــه کیمنجــو و دي گــروت )2008( 
بــا عنــوان تمایــل مصــرف کننــدگان بــه پرداخــت هزینــه بــراي غذاهاي 
اصــالح شــده ژنتیکــی در کنیــا، نتایــج نشــان داده اســت، متغیــر ادراک 
برابــري بــر تمایــل نســبت بــه پرداخــت بــراي غذاهــاي اصــالح شــده 
ــري  ــاخص درک براب ــش ش ــا افزای ــی ب ــی دارد یعن ــر منف ــی تأثی ژنتیک
ــی  ــده ژنتیک ــالح ش ــاي اص ــراي غذاه ــه ب ــت هزین ــه پرداخ ــل ب تمای

ــد. ــش می یاب کاه
ــون  ــوآوري همچ ــک ن ــرش ی ــا پذی ــط ب ــاي مرتب ــن متغیره در کل بی
گیاهــان تراریختــه روابــط متعــدد و متقابلــی وجــود دارد.  بــا ایــن وجــود 
متغیرهــاي اقتصــادي - اجتماعــی نیــز در ایــن میــان بی تاثیــر نیســتند. 
اکبــری و اســدی در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در زمینه 
کشــاورزی ارگانیــک، همبســتگی معنــی داري بیــن نگــرش افراد نســبت 
بــه محصــوالت ارگانیک وســطح ســواد و همچنیــن اختالف معنــی داري 
بیــن نگــرش افــراد و جنســیت آن هــا وجــود دارد. ویلــر)2005( در مطالعه 
خــود، وجــود اختــالف معنــی دار بیــن نگــرش زنــان ومــردان نســبت بــه 
اســتفاده از گیاهــان تراریختــه را نشــان داده اســت بــه طوریکــه تمایــل 
زنــان نســبت بــه مــردان بــراي اســتفاده از محصــوالت تراریختــه کمتــر 
بــوده اســت. در ایــن مطالعــه بیــن متغیرهــاي ســن، کاربــرد رســانه ها، 
ــا  ــت محیطی ب ــل زیس ــواد و عوام ــادي، س ــی و اقتص ــل اجتماع عوام
نگــرش افــراد همبســتگی مثبــت و معنــی داري مشــاهده شــد. همچنین، 
نعیمــی و همــکاران )1388( نشــان دادنــد؛ بیــن نگــرش مــردان و زنــان 
ــه تولیــد گیاهــان تراریختــه اختــالف معنــی داري وجــود دارد.   نســبت ب
 ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش پیمایــش انجــام شــد و جامعــه آمــاری

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان خوزســتان هســتند. و در نهایــت 
ــری از  ــه 216 نف ــک نمون ــورگان ی ــی و م ــدول کرجس ــاس ج ــر اس ب
کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان خوزســتان انتخــاب شــد.

نتایــج آزمــون مقایســه میانگیــن نشــان می دهــد، بیــن میانگیــن تمایــل 
رفتــاری افــراد دارای مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد نســبت بــه 
محصــوالت تراریختــه تفــاوت آمــاری معنــی داری در ســطح یــک درصــد 
وجــود دارد. بــه طــوری کــه افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد تمایــل 
ــج و  ــرای تروی ــی ب ــدرک کارشناس ــراد دارای م ــه اف ــبت ب ــتری نس بیش
ــج نشــان می دهــد،  ــن نتای ــد. همچنی ــه دارن توســعه محصــوالت تراریخت
بــا افزایــش درک از مزایــای ایــن محصــوالت توســط افــراد، تمایــل آن هــا 
بــرای اســتفاده از محصــوالت مهندســی ژنتیکــی شــده افزایــش می یابــد. 
همچنیــن، بــا افزایــش دانــش افــراد نســبت بــه ایــن محصــوالت تمایــل 
افــراد نســبت بــه اســتفاده از آنهــا افزایــش می یابــد. از طــرف دیگــر، بــا 
افزایــش اعتمــاد کارشناســان نســبت بــه منابــع اطالعاتــی، مزایــای ایــن 
ــج و  ــه تروی ــبت ب ــراد نس ــل اف ــود و تمای ــر درک می ش ــوالت بهت محص

ــد.  ــن محصــوالت افزایــش می یاب توســعه ای

ــوآوری  ــعه ن ــاد و توس ــدی در ایج ــش کلی ــاورزی نق ــان کش کارشناس
ــای  ــرش فناوری ه ــر پذی ــذاری ب ــانی و تاثیرگ ــالع رس ــاورزی، اط کش
ــی  ــش حیات ــن نق ــردم و همچنی ــه م ــات ب ــه اطالع ــا ارائ کشــاورزی و ی
ــد.  ــا می کنن ــاورزی ایف ــوآوری در کش ــرش ن ــه پذی ــوط ب ــائل مرب در مس
کارشناســان منابعــی اطالعاتــی هســتند کــه اطالعــات مناســبی در مــورد 
ــن،  ــد. بنابرای ــم می کنن ــاورزان فراه ــرای کش ــاورزی ب ــای کش نوآوری ه
کارشناســان مســئول اطالع رســانی بــه کشــاورزان مــردم از طریــق 
آمــوزش و تالش هــای توســعه ای هســتند. درک نگــرش و تمایــل 
رفتــاری آن هــا نســبت بــه محصــوالت تراریختــه می توانــد بــر رفتارهــای 
ــر نگــرش ســایرین )کشــاورزان(  ــرای تغیی ــا ب ــردی آن ه اســتراتژی کارب

ــر باشــد. موث

ــی  ــی ژنتیک ــوالت مهندس ــه محص ــبت ب ــان نس ــرش کارشناس ــر نگ اگ
ــای ژن در  ــرد تکنولوژی ه ــان کارب ــی کارشناس ــه عبارت ــود و ب ــت ش مثب
ــل  ــد، تمای ــه بدانن ــوب و عاقالن ــد، خ ــیار مفی ــی را بس ــواد غذای ــد م تولی
آن هــا نســبت بــه ایــن محصــوالت بیشــتر و مثبت تــر می شــود. 
ــان را  ــاد کارشناس ــد اعتم ــدگان بای ــم گیرن ــئوالن و تصمی ــن مس همچنی
در ایــن زمینــه جلــب کننــد زیــرا بــا افزایــش اعتمــاد کارشناســان، تمایــل 
ــه  ــوالت تراریخت ــعه محص ــج و توس ــتفاده، تروی ــه اس ــبت ب ــا نس آن ه

افزایــش می یابــد. 

منبــع: مســعود یزدان پنــاه و همــکاران، مجلــه علــوم 
ترویــج و آمــوزش کشــاورزی ایــران/ جلــد12/ شــماره 1/ 
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ــوان مرکــز  ــه عن ــان هشــتم خــرداد مــاه ســال 1370 ب پژوهشــگاه روی
جراحــی محــدود بــا هــدف ارائــه خدمــات درمانــی بــه زوج هــای نابــارور 
و پژوهــش و آمــوزش در زمینــه علــوم بــاروری و نابــاروری توســط زنده 
یــاد دکتــر ســعید کاظمــي آشــتیاني و گروهــی از پژوهشــگران 
و همکارانــش در جهــاد دانشــگاهی علــوم پزشــکی ایــران تاســیس شــد. 
پژوهشــگاه رویــان در ســال های 1377 و 1387 بــه ترتیــب مجــوز 
مراکــز تحقیقــات علــوم ســلولی و مرکــز تحقیقــات پزشــکی تولیــد مثــل 
ــوم پزشــکی وزارت بهداشــت،  را از شــورای گســترش دانشــگاه های عل
ــان مــاه 1388 شــورای  درمــان و آمــوزش پزشــکی دریافــت کــرد و آب
گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فــن آوری بــا ارتقــای 

آن از پژوهشــکده بــه پژوهشــگاه رویــان موافقــت کــرد.

ایــن پژوهشــگاه فعالیت هــای پژوهشــی و آموزشــی و نیــز درمانــی خــود 
را در قالــب  ســه  پژوهشــکده  و  دو  مرکــز خدمــات  تخصصــی )مرکــز 

درمــان نابــاروری و مرکــز ســلول درمانــی( بــا راهبــرد از علــم تــا کاربــرد 
ــد. انجــام می ده

بنیــادی  ســلول های  فنــاوری  و  زیست شناســی  1.پژوهشــکده 
ــی  ــناخت مبان ــا ش ــد ب ــب پیون ــه ط ــکده در زمین ــن پژوهش ــان: ای روی
تحقیقــات  توســعه  بنیــادی،  ســلول های  زیست شناســی  پایــه 
ــام  ــگاهی و انج ــات آزمایش ــادی روی حیوان ــلول های بنی ــی س ترجمان
شــامل  پژوهشــکده  ایــن  دارد.  فعالیــت  بالینــی  کارآزمایی هــای 
ــي،  ــادي و زیســت شناســي تکوین گروه هــای پژوهشــی ســلول هاي بنی
ــلول  ــي و س ــکي ترمیم ــت پزش ــواد، زیس ــت م ــو و زیس ــاوري نان فن

درمانــي، زیست شناســي ســامانه هــاي مولکولــي اســت.

ایــن  تولیــد مثــل رویــان:  2.پژوهشــکده زیست شناســی و طــب 
پژوهشــکده در زمینــه افزایــش میــزان بــاروری، ســالمت جنیــن و بهبــود 
ــای  ــاروری در حوزه ه ــان ناب ــق و درم ــق تحقی ــه از طری ســالمت جامع
مختلــف تولیــد مثــل فعالیــت دارد. ایــن پژوهشــکده شــامل گروه هــای 
پژوهشــی ژنتیــک تولیــد مثــل، جنین شناســي، اپیدمیولــوژي و ســالمت 
بــاروري، اندوکرینولــوژي و نابــاروري زنــان، آندرولــوژي، تصویربــرداري 

تولیــد مثــل اســت.

ــد دام و  ــر تولی ــکده ب ــن پژوهش ــن آوری: ای ــت ف ــکده زیس 3. پژوهش
ــت دارد.  ــن آوری آن فعالی ــت ف ــا زیس ــط ب ــته مرتب ــوالت وابس محص
ــت  ــک، زیس ــي ژنتی ــی مهندس ــای پژوهش ــامل گروه ه ــکده ش پژوهش

ــت. ــاوري اس ــت فن ــروه زیس ــي و گ ــلول جنس ــي س شناس

http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=6&phpMyAdmin=73yGJzWH-oMLGX60QOh%2CH1jfKW3
http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=6&phpMyAdmin=73yGJzWH-oMLGX60QOh%2CH1jfKW3
http://isfahan.royan-ins.ir/
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ــه  ــت ک ــی پوياس ــته علم ــک رش ــيمی ي ــاب: بيوش ــه کت ــمتی از مقدم قس
بســرعت در حــال رشــد و گســترش اســت و هــدف از ايــن اطلــس رنگــی 
ــان و تعييــن مــرزی دقيــق بيــن  ــری آن اســت. بي ــان ســاختن تصوي نماي
ــلولی،  ــی س ــد: زيست شناس ــط مانن ــی مرتب ــته های علم ــا رش ــيمی ب بيوش

ــت.  ــوار اس ــوژی کاری دش ــک و فارماکول ــوژی، ژنتي ــی، فيزيول  آناتوم
ايــن همپوشــانی ها اتفاقــی نيســتند. در ايــن علــوم موضــوع پژوهــش و 
تحقيــق يکســان اســت – ماننــد يــک ســلول عصبــی و يــا ميتوکندری- 

ولــی زاويــه ديــد علمــی بــه آن ممکــن اســت متفــاوت باشــد.

نويسنده: پروفسور براون

مترجميــن: دکتــر مجتبــی طباطبايــی يــزدی، دکتــر غامرضــا زرينــی، 
ــر آرمــان  ــداهلل قاســميان و دکت ــر عب ــر ضرغــام ســپهری زاده، دکت دکت

همــت

تعداد صفحات: 439 صفحه

DNA کلون سازی ژن ها و آنالیز

معرفی همایش

ــی  ــلولی مولکول ــای س ــی تازه ه ــس مل ــومین کنفران س
و  ژنو میکــس  المللــی  بیــن  ســمپوزیوم  اولیــن  و 

تئومیکــس پرو

حوزه های تحت پوشش: هماتولوژی )خون شناسی( ، علوم 
 آزمايشگاهی بالينی

 برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسامی واحد اردبيل
 سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليکا 

شهر برگزاری: اردبيل

 محورهای کنفرانس
 ميکروبيولوژی، ايمونولوژی، پروبيوتيک
 سلولهای بنيادی، کشت سلول و بافت

 بيوتکنولوژی، نانو بيوتکنولوژی
 هماتولوژی، انکولوژی، پاتولوژی و آناتومی

 فيزيولوژی، فارماکولوژی
 اثر متقابل تغذيه و دارو در ژنوم و ژنتيک

 ژنتيک و بيماريهای ژنتيکی
 علوم سلولی مولکولی و تکنوينی

 بيوانفورماتيک
همراه با نشست فناوری و کارآفرينی

پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران

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

 سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: اصفهان

محورهای کنگره:

 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:
 مایکوریزا و کودهای زیستی مایکوریزائی

 تثبیت بیولوژیک نیتروژن و کودهای زیستی مربوطه
 کرم های خاکی و سایرجانوران خاکزی، ورمی کمپوست 
  فیزیک و فرسایش و روابط آب، خاک و گیاه:

 شناخت کاربردی فیزیک در کاهش تخریب خاک
 معضالت فیزیکی خاک در ریزوسفر

 آلودگیهای غیرمتمرکز منابع آب
 آب قابل استفاده خاک برای گیاه )بیوفیزیک خاک(

 روابط آب بستر در کشتهای گلخانه ای
 شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه:

 اهمیت شناخت کیفیت شیمیائی خاک وآب
 مطالعات خاکهای اسیدی، آهکی،گچی و متاثر از نمک

 فرایندهای شیمیایی در ریزوسفر
 برهم کنش گونه های محلول و کلوئید های خاک

 جایگاه کودهای شیمیایی در تولید
  پیدایش و رده بندی خاک:

 ارزیابی و آمایش سرزمین کاربری بهینه خاکها
 نقش تغییرات اقلیمی بر خاک

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

و ...
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شــرکت ها و ســازمان ها يی کــه مايــل بــه درج تبليغــات خــود در نشــريه انجمــن ايمنــی زيســتی يــا ســايت های وابســته 
بــه انجمــن ايمنی زيســتی ايران هســتند، می توانند در ســاعات اداری بــا تلفن هــای 44۷8۷4۳۱ -۰2۱ و ۰۹۱22۱۹۱۷8۷ 
تمــاس گرفتــه و تعرفه هــای تبليغــات در نشــريه ايمنــی زيســتی ايــران را دريافــت کننــد. براســاس مصوبــه هيــات مديره 
انجمــن ايمنــی زيســتی ايــران اعضــای موسســاتی انجمــن می تواننــد ســاالنه يــک نوبــت تبليــغ رايــگان درج کننــد. 
مديــران اعضــای موسســاتی انجمــن بــا ارســال فايــل تصويــر تبليغــات خــود بــه دبيرخانــه انجمــن، می تواننــد از ايــن 
فرصــت اســتفاده کننــد. همچنيــن انجمــن ايمنی زيســتی ايــران تمهيداتی بــرای طراحی تبليغات شــرکت ها در نشــريه و 
 ســايت های انجمــن در نظرگرفتــه اســت کــه برای اطــاع از شــرايط آن، می توانيد بــرای دبيرخانه انجمن تمــاس بگيريد.

نشــريه خبــری، علمــی، آموزشــی و ترويجــی انجمــن ايمنــی زيســتی ايــران دارای مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ 
ــی  ــخه های چاپ ــه نس ــن ک ــر اي 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 نماينــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی ارســال می شــود، نســخه 
ــز  ــايت مرک ــط و  روی س ــای مرتب ــتی و انجمن ه ــی زيس ــن ايمن ــای انجم ــه اعض ــار کلي ــک آن در اختي الکتروني
اطاعــات بيوتکنولــوژی  ايــران بــه نشــانی www.irbic.ir  و ســايت  انجمــن ايمنــی زيســتی  ايــران  بــه  نشــانی 

ــرد. ــرار می گي ــز ق www. biosafetysociety.ir ني

 تبلیغات در
                  خبرنامه انجمن

                             ایمنی زیستی 

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



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
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