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ــاتید،  ــه اس ــه کلی ــذل توج ــان از ب ــی و امتن ــن قدردان ــران ضم ــتی ای ــن ایمنی  زیس ــه انجم دبیرخان
ــر  ــنهاد و اظهار نظ ــاد، پیش ــه انتق ــر گون ــی از ه ــدگان گرام ــران و خوانن ــان، صاحب نظ دانش پژوه
جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن مجموعــه در شــماره های بعــدی اســتقبال می کنــد. درج مطالــب در 
ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی رد یــا قبــول دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی ایــن انجمــن نیســت. 
ــال  ــن ارس ــه انجم ــه دبیرخان ــزار word ب ــب نرم اف ــود را در قال ــب خ ــد مطال ــدان می توانن عالقمن
ــرای  ــب را ب ــدارد و حــق ویرایــش ایــن مطال ــب ارســالی ن کننــد. خبرنامــه تعهــدی در چــاپ مطال

خــود محفــوظ مــي دارد. اســتفاده از مطالــب خبرنامــه بــا ذکــر منبــع بالمانــع اســت.
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غذایــی  امنیــت  و  عالــی ســالمت  شــورای 
ــگیری از  ــی آن پیش ــدف اصل ــده و ه ــام ش انج
ــالمت  ــی س ــطح عموم ــای س ــا و ارتق بیماری ه
مــردم اســت.« قاضــی زاده هاشــمی خاطرنشــان 
ــفره  ــه س ــردم ب ــفره م ــردن س ــرد: »نزدیک ک ک
ــرح اســت.  ــن ط ــداف ای ــر اه ــان از دیگ نیاکانم
متاســفانه امــروز مصــرف شــیر در کشــور یــک 
ــبزی جات و  ــم س ــرف ک ــت و مص ــوم دنیاس س
غــالت منشــاء بســیاری از بیماری هــا در کشــور 
اســت کــه ایــن رونــد بایــد اصــالح شــود.« وی 
بــا اشــاره بــه شــایعاتی کــه در خصــوص کیفیــت 
مــواد غذایــی در رســانه ها مطــرح می شــود، 

تاکیــد کــرد: »ایــن قبیــل شــایعات در حــوزه غــذا در همــه دنیــا رایــج اســت 
امــا مهــم آن اســت کــه مــردم بــه مــا اطمینــان داشــته باشــند کــه بــه آنهــا 
ــوی وزارت  ــی از س ــارت دقیق ــه نظ ــت ک ــت آن اس ــم. حقیق دروغ نمی گویی
بهداشــت و موسســه اســتاندارد بــر مــواد غذایــی انجــام می شــود امــا قطعــا 
ایــن نظارت هــا بایــد بــا ســبک زندگــی مناســب مــردم همــراه باشــد.« وزیــر 
بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــکی کشــور تصریــح کــرد: »بــا وجــود ایــن 
نظارت هــای مســتمر بــه هــر حــال کاالی قاچــاق همچنــان وجــود دارد ولــی 
ــی  ــت غذای ــالمت و امنی ــا س ــم ت ــالش می کنی ــگان ت ــال هم ــن ح در عی
ــا  ــا مخاطــره مواجــه نشــود.« وی تاکیــد کــرد: »خوشــبختانه ب مــردم ب
ــی جــدی  ــی وجــود دارد نگران ــواد غذای ــر م ــی کــه ب نظارت های

ــدارد.« ــه وجــود ن ــن زمین در ای

اخبار
تهيه و تنظيم: ليال سرمدي

مــردمنگــرانمحصــوالتتراریختــهنباشــند

ــان و آمــوزش پزشــکي کشــور در خصــوص ســالمت  ــر بهداشــت، درم وزی
محصــوالت تراریختــه گفــت: »اتفــاق جدیــدی در حــوزه عرضــه محصــوالت 
تراریختــه کشــاورزی طــی 10 ســال گذشــته انجــام نشــده اســت کــه موجب 
نگرانــی مــردم باشــد.« حســن قاضــی زاده هاشــمی وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکي در حاشــیه امضــای تفاهم نامــه بــا وزارت جهــاد کشــاورزی 
مــورخ 16 مــرداد مــاه 95 در پاســخ بــه خبرنــگار خبرگــزاري صــدا و ســیما 
ــاور کننــد کــه مــا بــه  )کــد خبــر: 1۲۴1۸5۷( عنــوان کــرد: »مــردم بایــد ب
ــه  ــم.« وي ادام ــا دروغ نمی گویی ــذای آنه ــالمت غ ــوص س ــان در خص آن
داد: »متاســفانه فضاســازی نامناســبی پیرامــون محصــوالت تراریختــه انجــام 
شــده اســت. در حالــی کــه ایــن محصــوالت در دنیــا بــه هیــچ وجــه محکــوم 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــت.« وزی نیس
تاکنــون  کشــوری  »هیــچ  افــزود:  پزشــکي 
محصــوالت تراریختــه را بــه طــور کامــل تاییــد 
ــد و  ــا رد نکــرده اســت. ایــن محصــوالت فوای ی
معایبــي دارد کــه بایــد از فوایــد آن بهــره گرفــت 
قاضــي زاده  کــرد.«  پرهیــز  آن  معایــب  از  و 
ــازه  ــه اج ــچ وج ــه هی ــرد: »ب ــد ک ــمي تاکی هاش
آلودگــی ذخایــر طبیعــی کشــور در حــوزه غــالت 
را نخواهیــم داد و پژوهش هــاي انجــام شــده در 
ــي  ــای پژوهش ــد طرح ه ــم در ح ــج ه ــاره برن ب
اســت و بــه هیــچ وجــه ایــن محصــول در 
ــن  ــی مــردم وارد نشــده اســت و ای چرخــه غذای
ــج تراریختــه ســر ســفره مــردم  مطلــب کــه برن
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــت.« وزی ــده دروغ اس آم
آمــوزش پزشــکي کشــور حرکــت در مــدار علــوم 
روز را وظیفــه ذاتــی مراکــز پژوهشــي دانســت و 
گفــت: »از ده ســال پیــش، بــه جــز روغــن، ذرت 
و ســویا هیــچ محصــول تراریختــه ای وارد کشــور 
ــوالت  ــم واردات محص ــون ه ــد و هم اکن نمی ش
ــول  ــه محص ــن س ــه همی ــدود ب ــه مح تراریخت
ــام  ــه انج ــن زمین ــق در ای ــارت دقی ــت و نظ اس
ــا  ــر تنه ــال حاض ــزود: »در ح ــود.« وی اف می ش
ــد  ــور تولی ــه در کش ــه ای ک ــول تراریخت محص
می شــود، پنبــه اســت.« وزیــر بهداشــت بــا 
اشــاره بــه توافقنامــه امضــا شــده بــا وزارت جهاد 
ــدف  ــا ه ــه ب ــن توافقنام ــزود: »ای ــاورزی اف کش
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ــدرک  ــچ م ــه هی ــن مطالع ــي، در ای ــه طــور کل ب
ــی  ــت و معلول ــط عل ــر رواب ــی ب ــتدلی مبن مس
مشــکالت  و  تراریختــه  محصــوالت  بیــن 
میان مــدت  زمانــی  بــازه  در  زیســت محیطی 

ــد. ــت نش یاف
در گیاهــان تراریختــه  مقــاوم بــه حشــره به دلیــل 
ــی، خســارت وارد  ــات گیاه ــارت آف کاهــش خس
ــد. در  ــش می یاب ــز کاه ــول نی ــه محص ــده ب ش
ایــن مطالعــه، میــزان افزایــش در عملکــرد ســویا، 
پنبــه و ذرت در ایــاالت متحــده در دهه هــای 
و  تراریختــه  محصــوالت  معرفــی  از  پیــش 
ــی  ــورد ارزیاب ــا م ــی آنه ــس از معرف ــن پ همچنی

ــر  ــزم ب ــر ع ــی ب ــت مبن ــالم دول ــس از اع ــرا و پ ــد اخی ــرده بودن ــار ک اختی
تولیــد ملــی محصــوالت تراریختــه بــه یــک بــاره دلواپــس ســالمتی مــردم 
شــده و بــدون ارائــه هــر نــوع اســتناد یــا مدرکــی بــر زیــان آور بــودن ایــن 
ــتی،  ــن ایمنی زیس ــالم انجم ــاس اع ــر اس ــد. ب ــد می کنن ــوالت تاکی محص
موافقیــن توســعه علمــی کشــور بــرای بی زیان بــودن محصــوالت تراریختــه 
ــوق را  ــه ف ــه مطالع ــه از جمل ــزاران مطالع ــج ه ــا نتای ــمار آنه ــد بی ش و فوای
ارائــه می کننــد، مخالفیــن محصــوالت تراریختــه بــه جــز ادعــا هیــج مســتند 
و مدرکــی را بــرای اثبــات ادعاهــای خــود ارائــه نداده انــد. بــه همیــن دلیــل 
انجمــن ایمنی زیســتی اعــالم کــرده اســت چنانچــه هــر فــردی حتــی یــک 
مقالــه علمــی یــا گــزارش رســمی دولت هــا مبنــی بــر بــروز هــر نــوع ضــرر 
و زیانــی ناشــی از مصــرف محصــوالت تراریختــه بــر انســان ارائــه کنــد مبلــغ 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــزه دریاف ــان جای ــون توم ۲0 میلی

ــانو ــامتیانس ــرایس ــهب ــانتراریخت گیاه
ــد ــتمفیدن ــطزیس محی

اخیــرا ســه آکادمــی  ملــی آمریــکا در قالــب گزارشــی مفیــد بــودن گیاهــان 
ــد.  ــد کرده ان ــت را تایی ــط  زیس ــان و محی ــالمتی انس ــرای س ــه ب تراریخت
ــی  ــی مل ــه آکادم ــر: 3۷33۴59( س ــد خب ــر )ک ــزاري مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
علــوم، مهندســی و پزشــکی ایــاالت متحــده، بــا انتشــار گزارشــی بــا عنــوان 
»محصــوالت تراریختــه: تجــارب و چشــم اندازها« اعــالم کردنــد کــه 
محصــوالت اصالح شــده  ژنتیکــی )تراریختــه( از لحــاظ ایجــاد خطــر بــرای 
ســالمتی انســان و محیــط زیســت، هیــچ تفاوتــی بــا گیاهــان اصــالح شــده  
ــه   ــک مطالع ــل از ی ــج حاص ــاس نتای ــر اس ــزارش ب ــن گ ــد. ای ــنتی ندارن س
گســترده کــه توســط بیــش از 50 دانشــمند و بــه مــدت ۲ ســال انجــام شــده، 
تدویــن شــده  اســت. در ایــن مطالعــه، از داده هــای حاصــل از 900 پژوهــش 
ــه از زمــان تجــاری شــدن آنهــا در  انجــام شــده در حــوزه  گیاهــان تراریخت
ــتفاده و  ــترش، اس ــورد گس ــده در م ــاالت چاپ ش ــایر مق ــال 1996 و از س س
ــت.  ــتفاده شده اس ــه اس ــان تراریخت ــده در گیاه ــات مهندسی ش ــرات صف اث

مهمتریــن مــوراد ایــن گــزارش بــه شــرح زیــر اســت
ــواد  ــیمیایی م ــب ش ــی ترکی ــات و بررس ــده روی حیوان ــام ش ــات انج مطالع
ــاهدی  ــچ ش ــه هی ــد ک ــان می ده ــازار نش ــود در ب ــه  موج ــی تراریخت غذای
مبنــی بــر اثــر متفــاوت مصــرف محصــوالت تراریختــه بــر ســالمت انســان 

ــدارد. ــود ن ــه مشــابه وج ــر تراریخت ــا محصــوالت غی در مقایســه ب
ــر  ــا متحمــل در براب ــه حشــره ی ــاوم ب ــه مق اســتفاده از محصــوالت تراریخت
ــداده  ــش ن ــزارع کاه ــرات را در م ــان و حش ــی گیاه ــوع کل ــش، تن علف ک
اســت و حتــی گاهــی اوقــات، محصــوالت مقــاوم بــه حشــره باعــث افزایــش 
ــود  ــه  تجــاری موج ــوع حشــره  هــدف شــده  اســت. محصــوالت تراریخت تن
ــاورزان  ــرای کش ــی ب ــادی مطلوب ــج اقتص ــه و ذرت نتای ــویا، پنب ــد س مانن
ــه  ــته ب ــج بس ــن نتای ــه ای ــد. البت ــان آورده ان ــه ارمغ ــا ب ــتفاده کننده از آنه اس
فراوانــی آفــت، عملیــات زراعــی و زیرســاخت های کشــاورزی موجــود در هــر 
ــق کاهــش  ــه حشــره از طری ــاوم ب ــاوت اســت. محصــوالت مق ــه متف منطق

ــد. ــودمند بوده ان ــان س ــالمتی انس ــرای س ــره کش ها ب ــمومیت حش مس
چندیــن محصــول تراریختــه  طراحــی شــده بــه نفــع ســالمت انســان، ماننــد 
ــی  ــرگ ناش ــی و م ــری از نابینای ــه جلوگی ــک ب ــرای کم ــی ب ــج طالی برن
ــال  ــعه در ح ــال توس ــورهای در ح ــی از کش ــن آ، در برخ ــود ویتامی از کمب
گســترش هســتند. در مــواردی کــه انتقــال افقــی ژن )انتقــال ژن هــا از یــک 
محصــول تراریختــه بــه یــک گونــه  خویشــاوند وحشــی( رخ داده اســت، هیــچ 
ــود  ــال وج ــن انتق ــی از ای ــوب ناش ــی نامطل ــرات محیط ــر اث ــوردی دال ب م

ــدارد. ن

ــر  ــی ب ــی مبن ــچ مدرک ــی هی ــت ول ــرار گرف ق
ــش  ــزان افزای ــوالت می ــن محص ــه ای ــن ک ای
ــد.  ــت نش ــند، یاف ــر داده باش ــرد را تغیی در عملک
ــور در  ــو ظه ــای ن ــتفاده از تکنولوژی ه ــه اس البت
مهندســی ژنتیــک می توانــد میــزان افزایــش 
ــرعت  ــه را س ــوالت تراریخت ــرد در محص عملک
ــت  ــه حمای ــه ب ــن مطالع ــن در ای ــد. بنابرای بخش
جهــت  نویــن  روش هــای  توســعه   از  مالــی 
ــده  ــد ش ــًا تأکی ــرد قوی ــت عملک ــش و تثبی افزای
 اســت. در حالــی کــه منتقــدان محصــوالت 
تراریختــه طــی بیســت ســال گذشــته کــه ایــن 
نــوع محصــوالت وارد کشــور می شــدند ســکوت 
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پیوست شماره 1: تعهدنامه عدم تراریختگي
اینجانبان .................................. مدیرعامل و ...........................مسئول فني

موسسه/شرکت:
واقع در:

تلفن:
ــه اســتناد قانــون ملــي ایمنــي زیســتي و آییــن نامــه اجرایــي آن و همچنیــن دســتورالعمل اجرایــي وزارت بهداشــت، درمــان  ب
ــا مــواد غذایــي مصــوب  ــه و فرآورده هــاي آن مرتبــط ب ــر ژنتیکــي یافت ــده تغیی و آمــوزش پزشــکي در خصــوص موجــودات زن
ــه  ــه ب ــا شــماره ........... ک ــن شــرکت ب ــي موضــوع درخواســت ای ــاده غذای ــه م ــد مي شــویم ک ــیله متعه ــن وس ................، بدی
پیوســت ایفــاد شــده اســت، فاقــد هرگونــه موجــود زنــده تغییرژنتیکــي یافتــه  )LMO(یــا فرآورده هــاي آن )GMO( اســت. بدیهــي 
اســت کــه در صــورت هرگونــه تخطــي از مــوارد ذکــر شــده در ضوابــط مربوطــه یــا مغایــرت محمولــه بــا مشــخصات ارائــه شــده، 
متعهــد و ملــزم هســتیم کــه عــالوه بــر اقــدام نســبت بــه مرجــوع کــردن محمولــه و ارائــه تصویــر پروانــه مرجوعــي گمــرک 
بــه اداره کل، مطابــق بــا قانــون ایمنــي زیســتي و مــاده 1 قانــون مــواد خوراکــي، آشــامیدني، آرایشــي و بهداشــتي، ایــن شــرکت 
مســئول کلیــه عواقــب و تبعــات قانونــي حاصــل بــوده و پاســخگویي بــه مراجــع قانونــي ذیصــالح را پذیرفتــه و بدیهــي اســت 

کــه حــق هیــچ گونــه اعتراضــي نخواهیــم داشــت.
ادامه دارد ...

دســتورالعمل اجرایــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
خصــوص موجــودات زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه و فرآورده هــای آنهــا داراي 
ســه پیوســت اســت. پیوســت شــماره یــک ایــن دســتور العمل در خصــوص 
ــه  ــن پیوســت ب ــه در ای ــدم تراریختگــي اســت. شــرح تعهدنام ــه ع تعهدنام

قــرار زیــر اســت

ــوزش ــانوآم ــت،درم ــیوزارتبهداش ــتورالعملاجرای دس
ــک ــرژنتی ــدهتغیی ــوداتزن ــوصموج ــکیدرخص پزش

ــا ــایآنه ــهوفرآوردهه یافت

فرآورده هــاي  ارزیابــي  و  نظــارت  کل  اداره 
غذایي، آرایشــي و بهداشــتي ســازمان غــذا و دارو 
ــودات  ــوص موج ــي در خص ــتور العمل اجرای دس
زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه و فرآورده هــای آنهــا 
را منتشــر کــرده اســت. ایــن دســتورالعمل توســط 
وزارت  ایمني زیســتي  تخصصــي  کارگــروه 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي تهیه شــده 
ــه تاییــد دبیــر کارگــروه تخصصــي  اســت کــه ب
ــاز خیراندیــش رســیده  ایمني زیســتي دکتــر مهرن
اســت و معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و 
دارو دکتــر رســول دینارونــد آن را تصویــب کــرده 
اســت. ایــن دســتورالعمل اجرایي توســط ســازمان 
غــذا و دارو و بــا همــکاري مرکــز آزمایشــگاه هاي 
ــت،  ــت بهداش ــذا و دارو، معاون ــرل غ ــع کنت مرج
معاونــت درمــان و معاونــت تحقیقــات و فنــاوري 
وزارت بهداشــت، کمیتــه تراریختــه، انســتیتو 
پاســتور ایــران، پژوهشــگاه ملــي مهندســي 
ژنتیــک و زیســت فناوري، ســازمان اســتاندارد 
ــدات  ــت تولی ــران، معاون ــي ای ــات صنعت و تحقیق
گیاهــي جهــاد کشــاورزي، مرکــز تحقیقــات 
دانشــکده  کشــاورزي،  جهــاد  بیوتکنولــوژي 
ــران،  ــکي ته ــوم پزش ــگاه عل ــازي دانش داروس
گــروه صنایــع غذایــي دانشــکده کشــاورزي 
کــرج، دانشــگاه تربیــت مــدرس، دانشــکده 
مهندســي انــرژي و فناوري هــاي نویــن در ســال 
13۸۷ تدویــن و در دي مــاه ســال 1393 توســط 

 بخش سوم

وزارت  ایمني زیســتي  تخصصــي  کارگــروه 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي بازنگــري 
ــم  ــه تنظی ــتورالعمل در 1۷ صفح ــن دس ــد. ای ش
و در تاریــخ 93/11/15 بــه تصویــب رئیــس 
ســازمان غــذا و دارو رســیده و از تاریــخ تصویــب 
ــت  ــتورالعمل در هف ــن دس ــت. ای ــرا اس الزم االج
بخــش مقدمــه، هــدف، دامنــه کاربــرد، تعاریــف، 
ــارت  ــي، فلوچ ــد بررس ــي، فرآین ــئولیت اجرای مس
بررســي موجــودات زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه و 
ــم  ــي تنظی ــواد غذای ــا م ــط ب ــاي مرتب فرآورده ه
شــده اســت. همچنیــن داراي ســه پیوســت اســت 
کــه شــامل تعهدنامــه عــدم تراریختگــي، ضمیمه 
ــا و  ــي ایمني زیســتي کارتاهن ــکل جهان ســه پروت
ــه  ــک یافت ــر ژنتی ــي تغیی ــواد غذای ــت م فهرس
اســت. در شــماره هاي پیشــین خبرنامــه انجمــن 
ــتورالعمل  ــن دس ــي ای ــد بررس ــا فرآین ــه ت مقدم
ــم. ــه مــوارد را مي خوانی آورده شــد. در ادامــه بقی

6- فرآیند بررسي
در ادامــه فرآینــد بررســي در دســتورالعمل اجرایی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
خصــوص موجــودات زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه 
فلوچــارت  از  شــمایي  آنهــا  فرآورده هــای  و 
بررســي موجــودات زنــده تغییــر ژنتیکــي یافتــه و 
ــي آورده  ــواد غذای ــا م ــط ب فرآورده هــاي آن مرتب

شــده اســت.
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نتایــج یــک نظرســنجی، مهمتریــن دالیــل 
عــدم توســعه محصــوالت مهندســي ژنتیــک یــا 
تراریختــه را در کشــور بررســی کــرده اســت. بــا 
توجــه بــه بیســتمین ســال تولیــد و تجاري ســازي 
محصــوالت تراریختــه در دنیــا و بــا وجــودي کــه 
بیســت ســال اســت کــه واردات ایــن محصــوالت 
بــه کشــور انجــام مي شــود امــا بــا تولیــد داخلــي 
ــنجي  ــن نظرس ــج ای ــود، نتای ــت مي ش آن مخالف

ــده در  ــرکت کنن ــراد ش ــد اف ــن ۷ درص همچنی
ایــن نظرســنجی بــه عــدم توانمنــدی دانشــمندان 
ــز  ــد نی ــد و 11 درص ــد رای دادن ــور در تولی کش

جالــب اســت. بــه گــزارش خبرگــزاري مهــر )کــد خبــر: 3۷5551۲(، نتایــج ایــن 
نظرســنجی بــر مبنــای جامعــه آمــاری حــدود 1۲1 نفــر انجــام شــد. طبــق ایــن 
نظرســنجی بالــغ بــر ۴0 درصــد افــراد، دو گزینــه توامان »بــه خطرافتــادن واردات 
محصــوالت تراریختــه« و »تشــویش اذهــان عمومی و نشــر اکاذیــب« را از جمله 
دالیــل عــدم توســعه مهندســی ژنتیــک و تولیــد محصــوالت تراریختــه عنــوان 
ــد. در همیــن حــال ۲۴ درصــد افــراد »تشــویش اذهــان عمومــی و نشــر  کردن
اکاذیــب« و 1۷ درصــد نیــز »بــه خطرافتــادن واردات محصوالت تراریختــه« را از 

جملــه ایــن دالیــل عنــوان کردنــد.

ســایر دالیــل را در مــورد عــدم توســعه مهندســی 
ــر  ــه موث ــوالت تراریخت ــد محص ــک و تولی ژنتی

ــد. ــوان کردن عن
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ــز  ــگاه و مرک ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــر، عض ــی و 533 مدی ــع علم 11 مرج
ــه  ــه ای ب ــی در نام ــالت تکمیل ــجوی تحصی ــگر و دانش ــی، پژوهش پژوهش
ــه ممنوعیــت  کمیســیون کشــاورزی مجلــس خواســتار تجدیدنظــر در مصوب
ــس  ــه مجل ــدند. مصوب ــه ش ــوالت تراریخت ــرف محص ــد و مص واردات، تولی
می گویــد: »واردات، تولیــد و مصــرف محصــوالت تراریختــه بــدون رعایــت 
ــاالن و  ــن فع ــت.« ای ــوع اس ــط ممن ــع ذیرب ــوز از مراج ــذ مج ــون و اخ قان
مدیــران حــوزه کشــاورزی عنــوان کردنــد: ممنوعیــت واردات، تولیــد و مصرف 
محصــوالت تراریختــه بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی را بــرای کشــور بــه 
همــراه خواهــد داشــت. نامــه فــوق از ســوی انجمــن علمــی ژنتیــک ایــران، 
ــی  ــن علم ــران، انجم ــالمی ای ــوری اس ــوژی جمه ــی بیوتکنول ــن علم انجم
ــات  ــالح نبات ــت و اص ــوم زراع ــی عل ــن علم ــران، انجم ــتی ای ــی زیس ایمن
ایــران، خانــه کشــاورز، پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فناوری، 
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران، مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی 
ــای  ــی تنش ه ــب علم ــور، قط ــآوری کش ــت فن ــعه زیس ــتاد توس ــران، س ای
ــی از  ــی غــالت و جمع ــی اصــالح مولکول ــالت، قطــب علم محیطــی در غ
جامعــه علمــی کشــاورزی، منابــع طبیعــی، محیــط زیســت و ســالمت کشــور 

ــم. ــل می خوانی ــل آن را در ذی ــن کام ــه مت ــیده ک ــه امضــاء رس ب
جنــاب آقــای دکتــر علی محمــد شــاعری، رئیــس محتــرم کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی، اعضــای محترم کمیســیون کشــاورزی 
ــع  ــات، مطل ــدای تحی ــس از اه ــورای اســالمی، ســالم علیکم، پ ــس ش مجل
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــاورزی مجل ــرم کش ــیون محت ــه کمیس ــدیم ک ش
حاشــیه بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی اجتماعــی کشــور 
مصوبــه ای را بــه تصویــب رســانده اســت کــه بــر اســاس آن واردات، تولیــد 
و مصــرف محصــوالت تراریختــه در ایــران ممنــوع شــود. چنیــن مصوبــه ای 
از ایــن جهــت ناباورانــه اســت کــه در تصویــب آن برخــالف رویــه متــداول 
آن کمیســیون محتــرم، کوچک تریــن نظــری از انجمن هــای علمــی کشــور 
ــی  ــای اجتماع ــروز بحران ه ــه ب ــب آن از جمل ــه عواق ــده و ب ــته نش خواس
ــی و خــوراک دام توجــه نشــده اســت. ســروران  ــود روغن نبات ناشــی از کمب
مطلــع هســتند کــه تمــام ســویای موجــود در بــازار تبــادل جهانــی و نیمــی 
ــه  ــن س ــتند. ای ــه هس ــی تراریخت ــازار همگ ــود در ب ــزای موج از ذرت و کل
محصــول محــل تامیــن بیــش از 90 درصــد روغــن نباتــی مصرفــی کشــور 
ــب،  ــتند. بدین ترتی ــور هس ــور کش ــوراک دام و طی ــد خ ــش از 90 درص و بی
در صــورت تصویــب و اجــرای ایــن قانــون بــه فاصلــه دو تــا ســه مــاه بایــد 
ــر ایــن،  ــرد. عالوه ب ــرا بگی بحــران ناشــی از تصویــب آن دامــن جامعــه را ف
ــوردار  ــه برخ ــواع غیرتراریخت ــه ان ــبت ب ــری نس ــت بهت ــا از کیفی تراریخته ه
ــت  ــازمان بهداش ــد س ــی مانن ــر بین الملل ــع معتب ــد مراج ــورد تایی ــوده و م ب
جهانــی و مراجــع ملــی هســتند. ایــن مصوبــه در کشــوری انجــام شــده اســت 
ــع قــرن ســرمایه گذاری در زمینــه توســعه دانــش  ــه رب کــه ســابقه قریــب ب

ــد  ــه دارد، چن ــی محصــوالت گیاهــی تراریخت فن
هــزار نفــر متخصــص مهندســی ژنتیــک گیاهــی 
ــک  ــگاه و ی ــک پژوهش ــت، ی ــرورش داده اس پ
زیســت فناوری  تخصصــی  ملــی  پژوهشــکده 
دارد، چنــد محصــول تراریختــه فاخــر آمــاده 
تجاری ســازی دارد، قریــب بــه بیســت ســال 
ســابقه واردات و مصــرف ایمــن محصــوالت 
بســیار  انســانی  ســرمایه  از  دارد،  تراریختــه 
ارزشــمندی در حــوزه محصــوالت تراریختــه 
ــت فناوری  ــه زیس ــت و خوش بختان ــد اس بهره من
ممتــازی  بین المللــی  جایــگاه  چنــان  از  آن 
ــورد  ــرفت های آن م ــه پیش ــت ک ــوردار اس برخ
ــم  ــوده و معظ ــری ب ــم رهب ــام معظ ــات مق مباه
ــرم  ــا اعضــای محت ــن مالقاتشــان ب ــه در آخری ل
ــن  ــد. ضم ــد کردن ــر آن تاکی ــت ب ــت دول هیئ
احتــرام وافــر بــه حــق نماینــدگان منتخــب 
مــردم در مجلــس شــورای اســالمی بــرای 
ــفانه  ــه متاس ــث روز ک ــن بح ــه مهم تری ورود ب
ــانه ها و  ــی رس ــع برخ ــالف واق ــب خ ــا مطال ب
انجمــن غیرعلمــی هم زمــان  مکاتبــه یــک 
ــی  ــه علم ــوان بخشــی از بدن ــده اســت، به عن ش
ــزان و  ــما عزی ــی، ش ــه مدن ــی جامع و تخصص
ــر  ــات بیش ت ــه التف ــردم را ب ــن م ــان امی منتخب
ــذا و دارو،  ــازمان غ ــی س ــرات کارشناس ــه نظ ب
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی، 
ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی و 
ــی  ــای علم ــت جمهوری، انجمن ه ــاوری ریاس فن
ملــی، پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و 
بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  فنــاوری،  زیســت 
ــده  ــاورز فراخوان ــه کش ــران و خان ــاورزی ای کش
ــت واردات،  ــه ممنوعی ــم در مصوب و اســتدعا داری
تراریختــه  محصــوالت  مصــرف  و  تولیــد 
تجدیدنظــر فرمــوده و موضــوع اســتقرار فنــاوری 
ــه را  ــی تراریخت ــوالت گیاه ــی محص ــی ـ مل بوم
ــت  ــت و درای ــت، دق ــورت، ظراف ــاظ مش ــا لح ب
ــرار  ــازی ق ــی و تصمیم س ــورد بررس ــر م بیش ت
ــر  ــروز، 3 مه ــه فرصــت ام ــع: روزنام ــد. منب دهن
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ــت از  ــه حمای ــبت ب ــوژي نس ــف بیوتکنول مختل
ایــن گونــه محصــوالت کــه بعضــا ویــژه کشــور 
ایــران نیــز اســت بــا اســتفاه از بخش هــاي 
مختلــف بیوتکنولــوژي حمایــت و توصیــه شــود.
۷. ظرفیــت گســترده علمــی کشــور هــم از 
لحــاظ اســاتید توانمنــد و هــم از نظــر کمیــت و 
کیفیــت گســترده دانشــجویان در کشــور ایجــاب 
ــه اســتفاده از به روزتریــن  ــد کــه نســبت ب می کن
ــذاي  ــد غ ــوژي در تولی ــاي بیوتکنول توانمندي ه

ــود. ــدام ش ــور اق ــراي کش ــالم ب س
ســنتی  کشــاورزي  می رســد  نظــر  بــه   .۸
ــد و  ــاي جدی ــتفاده از فناوري ه ــا اس ــور ب کش
ــوژي  ــف بیوتکنول ــاي مختل ــتفاده از جنبه ه اس
ظرفیــت بســیار گســترده تري بــراي تولیــد 

ــالم دارد. ــذاي س غ
9. ضمــن تاییــد ضــرورت اســتفاده از همــه 
روش هــاي تولیــد غــذا از جملــه تولیــد و مصــرف 
محصــوالت ارگانیــک، بــر ضــرورت نظــارت بــر 

فرآینــد تولیــد و محصــول نهایــی تولیــد شــده ارگانیــک و اتخــاذ تدابیــري 
بــراي جلوگیــري از تقلــب و باقیمانــده آفالتوکســین در ایــن نــوع محصــوالت 

تاکیــد کردنــد.
ــی زیســتی  ــی ایمن ــاون اول رئیــس جمهــور و رئیــس شــوراي مل 10. از مع
ــه  درخواســت می شــود در تشــکیل جلســات ایــن شــورا اهتمــام بیشــتري ب
ــازمان  ــک س ــاي ی ــتگاهی و ممانعت ه ــن دس ــات بی ــد و اختالف ــرج بدهن خ
ــه اســت را حــل و  ــرار گرفت را کــه مــورد ســوء اســتفاده برخــی رســانه ها ق

فصــل کننــد.
دانشــمندان، پژوهشــگران و متخصصیــن امــر ضمــن رصــد کلیــه تحــوالت 
علمــي در حــوزه ســالمت غــذا، بــا هم میهنــان عزیــز و مســئولین محتــرم 
نظــام عهــد مي کننــد تــا هــر گونــه شــائبه اي در مــورد ســالمت و ایمنــي 
ــردم درخواســت  ــن از عمــوم م ــه اطــالع عمــوم برســانند. بنابرای غــذا را ب
ــانه محــدود  ــر رس ــاس چن ــه و اس ــب بي پای ــه مطال ــا نســبت ب ــود ت مي ش
ــرا  ــود را منحص ــات خ ــند و اطالع ــا باش ــذا بي اعتن ــالمتي غ ــورد س در م
از طریــق وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي، وزارت جهــاد 
ــالم.  ــد. والس ــت کنن ــي دریاف ــاي علم ــت از انجمن  ه ــاورزي و در نهای کش
گفتنــي اســت قطعنامــه فــوق توســط دبیرخانــه مرجــع ملــي ایمني زیســتي 

ارســال شــده اســت. 

قطعنامــههمایــشملــیمهندســیژنتیــک
ــعه ــالموتوس ــذايس ــدغ ــتتولی درخدم

ــدار پای

ــت دانشــگاه  ــه هم ــري و ب ــام معظــم رهب ــاي مق ــتعانت از رهنموده ــا اس ب
ــذا و  ــالمت غ ــات س ــز تحقیق ــزد، مرک ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش عل
انجمــن ایمنــی زیســتی همایــش ملــی مهندســی ژنتیــک در خدمــت تولیــد 
ــن  ــل ای ــن 9۴ در مح ــخ ۲۸ بهم ــدار در تاری ــعه پای ــالم و توس ــذاي س غ
دانشــگاه و بــا حضــور مســئولین اســتانی و میهمــان اجرایــی و پژوهشــی از 
ــگاه،  ــس دانش ــد. رئی ــزار ش ــور برگ ــی کش ــتگاه هاي اجرای ــگاه ها و دس دانش
رئیــس انجمــن ایمنــی زیســتی و اســتاندار یــزد در ســخنرانی افتتاحیــه خــود 
ــو از  ــه فناوري هــاي ن ــت دســتیابی ب ــی، اهمی ــت غذای ــر ســه محــور امنی ب
جملــه مهندســی ژنتیــک اســتفاده از محصــوالت تراریختــه تاکیــد کــرده و 
ــش مالحظــات  ــا در طــول همای ــد ت ــدگان درخواســت کردن از شــرکت کنن
ــر  ــرار داده و نظ ــی ق ــورد بررس ــانه ها م ــی رس ــوي برخ ــده از س ــراز ش اب
تخصصــی خــود را اعــالم کننــد. شــرکت کننــدگان در ایــن همایــش ضمــن 
تقدیــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد، اســتاندار محتــرم و 
ــا و نشســت هاي  ــزاري همایش ه ــتمرار برگ ــر اس ــدگان ب ــزار کنن ــایر برگ س

ــد. ــالم می دارن ــر را اع ــب زی ــرده و مرات ــد ک ــی تاکی تخصص
بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش جمعیــت، تغییــر اقلیــم، محدودیت هــاي منابــع 
ــالم و  ــذاي س ــد غ ــه: 1. تولی ــژه ب ــه وی ــت توج ــی و آب کشــور، اهمی طبیع
کافــی جهــت تامیــن امنیــت غذایــی در کشــور، مطابــق بــا اســناد باالدســتی 
ــس  ــري و ریی ــم رهب ــام معظ ــد مق ــران، تاکی ــالمی ای ــوري اس ــام جمه نظ
ــژه مهندســی ژنتیــک در  ــزوم اســتفاده از زیســتفناوري و به وی ــر ل جمهــور ب
تولیــد غــذاي ســالم و کافــی در کنــار ســایر فناوري هــاي تولیــد غــذا مــورد 

تاکیــد اســت.
ــان و  ــت درم ــی وزارت بهداش ــوالت غذای ــالمت محص ــد س ــی تایی ۲. متول
ــه ایــن کــه وزاري بهداشــت درمــان  ــا توجــه ب آمــوزش پزشــکی اســت و ب
و آمــوزش پزشــکی در تمامــی دولت هــا بــر ســالمت و ایمنــی محصــوالت 
ــوم  ــد عم ــورد تایی ــوالت م ــن محص ــالمت ای ــتند، س ــد داش ــه تاکی تراریخت

ــود. مــردم خواهــد ب
3. از وزارت جهــاد کشــاورزي بــه عنــوان متولــی کشــاورزي و تولیــد غــذا در 
کشــور درخواســت مي شــود بــا تســریع مراحــل بررســی و ارزیابــی و صــدور 

ــده  ــیر فزاین ــه مس ــوالت تراریخت ــوز محص مج
واردات محصــوالت تراریختــه را بــه ســمت 
ــر سیاســت هاي  ــی و درون زا منطبــق ب ــد مل تولی
اقتصــاد مقاومتــی و اجــراي کامــل قانــون ایمنــی 

زیســتی ســوق دهــد.
ــی،  ــاد مقاومت ــی اقتص ــه مبان ــه ب ــا توج ۴. ب
تولیــد داخلــی محصــوالت تراریختــه در کشــور 
ــه  ــن گزین ــی بهتری ــان داخل ــط متخصص توس
ــذاي  ــد غ ــی )تولی ــت غذای ــن امنی ــت تامی جه

ــت. ــی( اس ــالم و کاف س
ــریع  ــیار س ــتردگی بس ــه گس ــه ب ــا توج 5. ب
ایــن  بــر  تاکیــد  جهــان  در  بیوتکنولــوژي 
ــی و  ــاي مال ــه حمایت ه ــبت ب ــه نس ــت ک اس
معنــوي از پژوهش هــاي مبتنــی بــر تولیــد 
محصــوالت فناورانــه در بخــش کشــاورزي 

ــود. ــل ش ــت کام حمای
ــاي  ــه اقلیم ه ــه ب ــا توج ــود ب ــه می ش 6. توصی
خــاص کشــور و وجــود ژرم پالســم بســیار غنــی 
ــاي  ــرد جنبه ه ــت کارب ــور و ظرفی ــی کش گیاه
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نکتــه دوم. پيشــرفت در پذیــرش ایــن 
فنــاوری در بيســت ســال اول

ــداوم  ــاالنه م ــد س ــال از رش ــت 19 س ــا گذش ب
ــت  ــر کش ــطح زی ــا ۲01۴، س ــال 1996 ت از س
جهانــی محصــوالت تراریختــه در انتهــای ســال 
۲01۴ بــه بیشــترین مقــدار خــود، 1۸1.5 میلیــون 
ــال  ــای س ــدار در انته ــن مق ــید. ای ــار، رس هکت
ــدا  ــش پی ــار کاه ــون هکت ــه 1۷9.۷ ملی ۲015 ب
کــرد کــه معــادل کاهــش خالــص یــک درصــدی 
ــی ســطح  ــه طــور کل ــود. ب ــا ۲015 ب از ۲01۴ ت
زیــر کشــت در برخــی از کشــورها افزایــش پیــدا 
کــرد، در حالــی کــه ســایر کشــورها ســطح زیــر 
کشــت خــود را عمدتــا بــه دلیــل کاهــش قیمــت 
محصــوالت زراعــی کاهــش دادنــد. گمــان 
ــوالت  ــت محص ــش قیم ــا افزای ــه ب ــی رود ک م
زراعــی ســطح زیــر کشــت هــم دوبــاره افزایــش 
پیــدا کنــد. ســطح زیــر کشــت محصــوالت 
ــد  ــته ص ــال گذش ــت س ــی بیس ــه در ط تراریخت
ــال  ــار در س ــون هکت ــد و از 1.۷ میلی ــر ش براب
1996 بــه 1۷9.۷ میلیــون هکتــار در انتهــای 
ســال ۲015 رســید کــه ایــن فنــاوری را تبدیــل 
ــده توســط  ــه ش ــاوری پذیرفت ــریعترین فن ــه س ب

ــت. ــرده اس ــر ک ــال های اخی ــر در س بش

ــال  ــن س ــرای چهارمي ــوم. ب ــه س نکت
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــی کش متوال
را  بيشــتری  تراریختــه  محصــوالت 

ــد ــت کردن کش
در ســال ۲015 کشــاورزان آفریقایــی، آســیایی و 
آمریــکای التیــن مجموعــا 9۷.1 میلیــون هکتــار 
ــد.  ــه بردن ــوالت تراریخت ــت محص ــر کش را زی
ایــن مقــدار معــادل 5۴ درصــد از کل ســطح زیــر 
ــه )1۷9.۷  ــوالت تراریخت ــی محص ــت جهان کش
میلیــون هکتــار( بــود. در انتهــای ســال گذشــته 
ایــن مقــدار 53 درصــد بــود. در حالــی کــه 
کشــورهای توســعه یافته ۸۲.6 ملیــون هکتــار 
ــد.  ــه بردن ــوالت تراریخت ــت محص ــر کش را زی
ــطح  ــد از کل س ــادل ۴۷ درص ــدار مع ــن مق ای
زیــر کشــت جهانــی محصــوالت تراریختــه بــود. 
ــد. از  ــد ادامــه یاب احتمــال مــی رود کــه ایــن رون
۲۸ کشــور تولیــد کننــده محصــوالت تراریختــه، 
ــعه  ــعه و ۸ کشــور توس ــال توس ۲0 کشــور در ح

ــه هســتند. یافت

ــد از  ــه درص ــی و س ــارم. س ــه چه نکت

ــه  ــه ب ــوالت تراریخت ــی محص ــت جهان ــر کش ــطح زی کل س
ــه  ــات چندگان ــوالت دارای صف ــت محص کش

ســی و ســه درصــد از کل ســطح زیــر کشــت جهانــی محصــوالت 
تراریختــه بــه کشــت محصــوالت دارای صفــات چندگانــه اختصــاص یافــت 
ــان  ــا بی ــت در آن ه ــل دو ژن و دو صف ــه حداق ــی هســتند ک ــه محصوالت ک
ــد ســه  ــح می دهن ــه کشــاورزان ترجی ــن محصــوالت تراریخت می شــود. از بی
ــک  ــش از ی ــه دارای بی ــد ک ــه کار برن ــه ای را ب ــی تراریخت ــول اصل محص
ــه دارای  ــر کشــت محصــوالت تراریخت ــه باشــند. ســطح زی ــت تراریخت صف
صفــات چندگانــه از 51.۴ میلیــون هکتــار در انتهــای ســال ۲01۴ بــه 5۸.5 
میلیــون هکتــار در انتهــای ســال ۲015 رســید و ۷.1 میلیــون هکتــار، معــادل 
1۴ درصــد، افزایــش یافــت. 1۴ کشــور در ســال ۲015 محصــوالت تراریختــه 
ــه  ــت ب ــل ژن دو صف ــه حداق ــد ک ــت کردن ــه را کش ــات چندگان دارای صف
آن هــا منتقــل شــده بــود. یــازده کشــور از ایــن چهــارده کشــور، کشــورهای 
ــور ذرت  ــن کش ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــام ب ــد. ویتن ــعه بودن ــال توس درح

ــرد. ــت ک ــال ۲015 کش ــش را در س ــه علف ک ــل ب ــه متحم تراریخت

از مهمتریــن نــکات در مــورد  نکتــه پنجــم. گزیــده ای 
2015 ســال  در  توســعه  درحــال  کشــورهای 

آمریــکای التیــن بیشــترین ســطح زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه را بــه 
خــود اختصــاص داد. برزیــل رتبه اول و آرژانتین رتبه دوم را داشــتند. در آســیا، 
ویتنــام بــرای اولیــن بــار محصــوالت تراریختــه را کاشــت. در بنــگالدش اراده 
سیاســی کشــت بادمجــان تراریختــه را پیــش بــرد و کشــت برنــج طالیــی، 
ــوژی  ــوان اهــداف بیوتکنول ــه عن ــه ب ــه تراریخت ــه و پنب ســیب زمینی تراریخت
ــرای ســیزدهمین ســال  ــن ب ــد. فیلیپی ــرار گرفتن کشــاورزی در دســتور کار ق
ــی  ــک دادگاه عال ــکیل ی ــت تش ــرد و درخواس ــت ک ــه را کش ذرت تراریخت
تصمیم گیرنــده در مــورد محصــوالت تراریختــه را داده اســت. اندونــزی 
ــی  ــم بوم ــک رق ــه کســب مجــوز کشــت ی ــک شــدن ب ــز در حــال نزدی نی
نیشــکر مقــاوم بــه خشــکی اســت. چیــن همچنــان از کشــت پنبــه تراریختــه 
ــارد دالر  ــا ۲01۴، 1۸ میلی ــد )از ســال 199۷ ت ــی کســب می کن ســود فراوان
آمریــکا( و بــه ویــژه شــرکت کم چاینــا اخیــرا ۴3 میلیــارد دالر آمریــکا بــرای 
خریــد شــرکت ســینجنتا پیشــنهاد کــرده اســت. در ســال ۲015 هنــد تبدیــل 
ــه در  ــه تراریخت ــه پنب ــان شــد ک ــه در جه ــده پنب ــد کنن ــن تولی ــه بزرگتری ب
ــود  ــن زده می ش ــت. تخمی ــژه ای داش ــش وی ــگاه نق ــن جای ــه ای ــیدن ب رس
ــا  ــد بیــن ســال های ۲00۲ ت ــه در هن ــه تراریخت ســود حاصــل از کشــت پنب
۲01۴ هجــده میلیــارد دالر بــوده اســت. باوجــود خشــکی ویرانگــری کــه در 
ــاری  ــه کاهــش ۷00 هــزار هکت ــی رخ داد و منجــر ب کشــور آفریقــای جنوب
محصــوالت مــورد نظــر شــد )ایــن رقــم معــادل کاهــش عظیــم ۲3 درصــدی 
بــود( ، قــاره آفریقــا از جنبــه کشــت محصــوالت تراریختــه پیشــرفت کــرد. 
ــر اهمیــت خطیــر خشــکی در آفریقــا تاکیــد می کنــد. جایــی  ایــن مســئله ب
ــروژه WEMA( در  ــب پ ــکی )در قال ــه خش ــاوم ب ــبختانه ذرت مق ــه خوش ک
انتظــار رهاســازی در ســال ۲01۷ اســت. ســطح زیــر کشــت پنبــه تراریختــه 
در ســودان در ســال ۲015، 30 درصــد افزایــش پیــدا کــرد و بــه 1۲0 هــزار 
هکتــار رســید. امــا در بورکینافاســو عوامــل مختلفــی مانــع از افزایــش ســطح 
زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه شــد. در ســال ۲015 بــه ویــژه، ۸ کشــور 
ــی  ــر آفریقای ــاورزان فقی ــرای کش ــه ب ــازده را ک ــوالت کم ب ــی محص آفریقای

دهنکتــهدربیســتمینســالتجاریســازیجهانــی
محصــوالتتراریختــه:1996تــا2015

ISAAA  نویسنده: کالیو جيمز، بنيانگذار و رئيس
مترجم: زهرا حاجت پور، بهزاد قره یاضی

ــان و  ــورالگ، از حامي ــن ب ــل نورم ــح نوب ــزه صل ــد جای ــده فقي ــه برن ــم ب تقدی
ISAAA بنيانگــذاران  

نکتــه اول. ســال 2015 بيســتمين ســال تجاری ســازی موفــق 
ــه بود ــوالت تراریخت محص

ــی  ــار از اراض ــارد هکت ــا دو میلی ــال ۲015، مجموع ــا س ــال 1996 ت از س
جهــان بــا موفقیــت در ۲۸ کشــور ســاالنه زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه 
ــر  ــادل دو براب ــطح مع ــن س ــت. ای ــابقه ای اس ــورد بی س ــه رک ــد ک رفته ان
ــوالت  ــن محص ــت. ای ــار( اس ــون هکت ــکا )93۷ ملی ــور آمری ــاحت کش مس

همچنیــن در بیســت ســال گذشــته 150 میلیــارد 
ــته اند.  ــود داش ــاورزان س ــرای کش ــکا ب دالر آمری
ــوال  ــه معم ــاورزی ک ــون کش ــر 1۸ میلی حداکث
ــد  ــاب می کنن ــک اجتن ــد و از ریس محافظه کارن
ــد کــه  ــن محصــوالت بهــره برده ان ســاالنه از ای
ــر در  ــاورزان فقی ــرده کش ــا خ ــد آن ه 90 درص

کشــور های در حــال توســعه بوده انــد.
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در حــال گذرانــدن آزمایشــات مزرعــه ای هســتند 
ــه قبــل از کســب مجــوز اســت. ایــن  کــه مرحل
ــه  ــاوم ب ــه مق ــامل ذرت تراریخت ــوالت ش محص
خشــکی، کــه از پــروژه WEMA بدســت آمــده )و 
انتظــار مــی رود در ســال ۲01۷ رهاســازی شــود(، 
برنــج طالیــی در آســیا، موزهــای غنی شــده 
و لوبیــا چشــم بلبلــی مقــاوم بــه آفــات در 
ــی و  ــای دولت ــکاری بخش ه ــت. هم ــا اس آفریق
ــوالت  ــعه محص ــر در توس ــا یکدیگ ــی ب خصوص
ــه  ــا ب ــاندن آن ه ــوز و رس ــه دارای مج تراریخت
دســت کشــاورزان موفــق بوده اســت. ســوم ورود 
محصوالتــی بــا ژنــوم ویرایــش شــده اســت کــه 
ــی  ــه علم ــرفت جامع ــن پیش ــد مهمتری می توان
ــدوار  ــد و امی ــاوری جدی ــک فن ــد. ی ــروز باش ام
کننــده بــه نــام CRISPR اســت. بســیاری از 
ناظــران آگاه بــه خوبــی مطلــع هســتند کــه روش 
ویرایــش ژنــوم محصوالتــی بــه دســت می دهــد 
کــه در بلنــد مــدت نســبت بــه محصــوالت 
ســنتی و تراریختــه مزایــای ویــژه ای دارنــد. 
ــی از  ــای قبل ــه روش ه ــبت ب ــاوری نس ــن فن ای
ــری  ــن برت ــه و قوانی ــت، ســرعت، هزین نظــر دق

دارد. باوجــود قوانیــن ســختگیرانه ای کــه در حــال حاضــر بــرای محصــوالت 
تراریختــه وجــود دارد قوانیــن وضــع شــده بــرای محصــوالت اصــالح شــده 
بــه روش ویرایــش ژنــوم، مبنــای علمــی داشــته و بــا توجــه بــه هــدف تولیــد 
ــر ســختگیرانه ای  ــن مناســب و غی ــن محصــوالت وضــع شــده اند و قوانی ای
ــالول،  ــت )ف ــده اس ــنهاد ش ــده پیش ــه آین ــه ب ــا توج ــه ای ب ــتند. برنام هس
ــتفاده  ــا )اس ــوم و میکروب ه ــش ژن ــال ژن، ویرای ــامل انتق ــه ش ۲015( ک
ــال ژن  ــرای انتق ــد ب ــع جدی ــک منب ــوان ی ــه عن ــی ب ــای گیاه از میکروب ه
ــدار  ــک روش پای ــاه در ی ــش عملکــرد گی ــرای افزای ــاه( ب ــرای اصــالح گی ب
ــه  ــد منجــر ب ــود می توان ــه خ ــه نوب ــه ب ــد محصــول اســت ک ــش تولی افزای
نیــل بــه اهــداف تامیــن امنیــت غذایــی و ریشــه کنی فقــر و گرســنگی شــود. 
ــاورزی  ــوژی کش ــتفاده از بیوتکنول ــه و اس ــتیابی ب ــی دس ــرویس بین الملل س
)ISAAA( یــک ســازمان غیرانتفاعــی اســت کــه توســط اعتبــارات بخش های 
ــوی  ــده از س ــه ش ــار ارائ ــام آم ــود. تم ــن می ش ــی تامی ــی و خصوص عموم
ایــن ســرویس بین المللــی فــارغ از اینکــه چنــد صفــت تراریختــه در آن ورود 
ــار شــمارش و در آمــار لحــاظ می شــوند. اطالعــات  داشــته باشــد تنهــا یکب
تفصیلــی در نســخه خالصــه مــروری 51، »بیســتمین ســال )1996 تــا ۲015( 
تجاری ســازی محصــوالت تراریختــه و وضعیــت محصــوالت تراریختــه 
تجاری ســازی شــده در ســال ۲015« نوشــته کالیــو جیمــز قابــل دسترســی 
اســت. بــرای اطالعــات بیشــتر لطفــا بــه آدرس www.isaaa.org مراجعــه یــا 
ــه شــماره تلفــن 63۴953۲6۷۲16 + و  ــن ســرویس ب ــا مرکــز آســیایی ای ب

ایمیــل info@isaaa.org تمــاس حاصــل کنیــد.

ــل  ــه در مراح ــد ک ــرار دادن ــه ای ق ــات مزرع ــورد آزمایش ــد م ــت دارن اولوی
نهایــی پیــش از تصویــب تجــاری ســازی اســت.

نکتــه ششــم. پيشــرفت های عمــده در ایــاالت متحــده 
آمریــکا در ســال 2015 

ــف رخ  ــای مختل ــادی از جنبه ه ــرفت های زی ــالدی پیش ــال ۲015 می در س
ــادر  ــد ص ــه جدی ــول تراریخت ــد محص ــازی چن ــوز رهاس ــکا مج داد. در آمری
ــام  ــا ن ــیب زمینی ب ــه س ــد از جمل ــه جدی ــول تراریخت ــن محص ــد. چندی ش
ــدند.  ــازی ش ــاری Arctic تجاری س ــام تج ــا ن ــیب ب ــاری Innate  و س تج
کلــزا بــا نــام تجــاری SU بــه عنــوان اولیــن محصــول غیــر تراریختــه کــه 
ژنــوم آن ویرایــش شــده بــود تجاری ســازی شــد. مجــوز تولیــد ماهــی آزاد 
تراریختــه بــه عنــوان اولیــن جانــور تراریختــه کــه بــه مصــرف غــذای انســان 
ــوم  می رســد، صــادر شــد. تحقیــق و توســعه فنــاوری قدرتمنــد ویرایــش ژن
ــه  ــاوم ب ــه مق ــن ذرت تراریخت ــرد. اولی ــدا ک ــش پی ــام CRISPR افزای ــه ن ب
خشــکی بــه مقــدار زیــادی مــورد پذیــرش قــرار گرفــت. شــرکت های داو و 

ــد. ــت را تشــکیل دادن ــت ادغــام شــدند و شــرکت داودوپون دوپون

نکتــه هفتــم. اوليــن ذرت تراریختــه مقــاوم بــه خشــکی که در 
ایــاالت متحــده آمریــکا کشــت شــد، پذیــرش زیادی داشــت

ــه  ــاری DroughtGaurd ک ــام تج ــا ن ــه ب ــت ذرت تراریخت ــر کش ــطح زی س
اولیــن بــار در ســال ۲013 در ایــاالت متحــده آمریــکا کشــت شــد، 15 برابــر 
ــار در ســال  ــزار هکت ــه ۸10 ه ــار در ســال ۲013 ب ــزار هکت شــد و از 50 ه
ــب  ــول از جان ــن محص ــاد ای ــرش زی ــده پذی ــان دهن ــه نش ــید ک ۲015 رس
ــکی، در  ــه خش ــاوم ب ــه مق ــداد، ذرت تراریخت ــن رخ ــت. همی ــاورز ها اس کش
قالــب پــروژه WEMA در قــاره آفریقــا در ســال ۲01۷ بــا همــکاری دولت هــا 
و بخــش خصوصــی بــه چنــد کشــور منتخــب اعطــا و کشــت خواهــد شــد.

ــه  ــه در اتحادی ــوالت تراریخت ــت محص ــتم. وضعي ــه هش نکت
ــی اروپای

طبــق روال گذشــته پنــج کشــور اروپایــی بــه کشــت محصــوالت تراریختــه 
ــال ۲015  ــا در س ــه در اروپ ــر کشــت ذرت تراریخت ــد. ســطح زی ــه دادن ادام
میــالدی 116۸۷0 هکتــار بــود کــه نســبت بــه ســال ۲01۴، هجــده درصــد 
ــه  ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــت در اث ــر کش ــطح زی ــت. س ــش داش کاه
کاهــش ســطح کلــی زیــر کشــت ذرت و فقــدان مشــوق بــرای کشــاورزان و 

ــت. ــش یاف ــا کاه ــختی گزارش ه س

نکته نهم. مزایای محصوالت تراریخته
یــک تحلیــل جهانــی متــا کــه طــی 1۴۷ مطالعــه در ۲0 ســال گذشــته انجــام 
ــتفاده از  ــه، اس ــاوری تراریخت ــرش فن ــه پذی ــد ک ــان می ده ــده اســت نش ش
آفت کش هــا را بــه طــور میانگیــن 3۷ درصــد کاهــش داده اســت. همچنیــن 
ــه اســت و ســود کشــاورزها  ــش یافت عملکــرد محصــوالت ۲۲ درصــد افزای
نیــز تــا 6۸ درصــد افزایــش داشــته اســت )قائــم و همــکاران، ۲013(. ایــن 
ــد )بروکــز  ــد می کنن ــی ســاالنه را تایی ــج ســایر مطالعــات جهان یافته هــا نتای
ــه  ــه ب ــوالت تراریخت ــا ۲01۴ محص ــال 1996 ت ــکاران، ۲015(. از س و هم
ــر  ــدار، تغیی ــعه پای ــی، کشاورزی/توس ــت غذای ــر امنی ــی ب ــای مختلف روش ه
ــدت  ــن م ــه در ای ــاوری تراریخت ــد. فن ــر بوده ان ــت موث ــط زیس اقلیم/محی

ــه  ــی ب ــد محصــوالت غذای ــش تولی ــث افزای باع
ارزش 150 میلیــارد دالر آمریــکا و کاهش مصرف 
ــرم  ــون کیلوگ ــدار 5۸۴ میلی ــه مق ــا ب آفت کش ه
شــده  و از ایــن طریــق بــه حفــظ محیــط زیســت 
کمــک کرده انــد. ایــن محصــوالت تنهــا در 
ســال ۲01۴ باعــث کاهــش تولیــد گاز دی اکســید 
کربــن بــه مقــدار ۲۷ میلیــارد کیلوگــرم) ۲۷ 
ــروج 1۲  ــادل خ ــه مع ــده اند ک ــن( ش ــون ت میلی
ــال  ــدت یکس ــه م ــا ب ــودرو از جاده ه ــون خ میلی
بــود. محصــوالت تراریختــه از طریــق عــدم نیــاز 
ــه  ــن )ب ــار زمی ــون هکت ــت 15۲ میلی ــه کش ب
ــه(  ــر محصــوالت تراریخت ــل بهــره وری باالت دلی
بیــن ســال های 1996 تــا ۲01۴ بــه حفــظ 
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــک کرده ان ــتی کم ــوع زیس تن
ــر  ــاورز فقی ــون خرده کش ــه 16.5 میلی ــک ب کم
معــادل 65  آن هــا، جمعیتــی  خانواده هــای  و 
میلیــون نفــر، بــه کاهــش فقــر کمــک کرده انــد. 
یــادآور می شــود کــه محصــوالت تراریختــه 
ــه  ــتند. ب ــدارو نیس ــا نوش ــتند ام ــروری هس ض
ــه  ــوب از جمل ــاورزی خ ــات کش ــری عملی کارگی
ــدازه  ــه ان ــاوب زراعــی و مدیریــت مقاومتــی ب تن
محصــوالت ســنتی بــرای محصــوالت تراریختــه 

هــم ضــروری هســتند.

ــه  ــده. س ــم انداز آین ــم. چش ــه ده نکت
حــوزه بایــد مــورد بررســی قــرار 

ــد بگيرن
اول اینکــه درصــد بــاالی پذیــرش )90 تــا 100 
ــی  ــه اصل ــورد محصــوالت تراریخت درصــد( در م
موجــود در بــازار فضــای کمــی را برای گســترش 
ــرای  ــت )ب ــته اس ــی گذاش ــوالت باق ــن محص ای
ــک  ــویا در ی ــول س ــام محص ــی تم ــال وقت مث
کشــور تراریختــه باشــد، دیگــر امــکان افزایــش 
ــور  ــول در آن کش ــت آن محص ــر کش ــطح زی س
وجــود نــدارد و بــه عبارتــی اشــباع شــده اســت. 
ــی  ــه تازگ ــه ب ــورهایی ک ــایر کش ــا در س م(. ام
ــد  ــوالت می کنن ــن محص ــت ای ــه کش ــروع ب ش
ــن  ــرفت ای ــرای پیش ــادی ب ــیار زی ــیل بس پتانس
ــه  ــال ذرت تراریخت ــود دارد. مث ــوالت وج محص
بــه مقــدار تقریبــا 100 میلیــون هکتــار در ســطح 
ــا 35  ــیا )تنه ــار در آس ــون هکت ــان، 60 میلی جه
میلیــون هکتــار در چیــن(، 35 میلیــون هکتــار در 
ــش  ــت کشــت دارد. دوم اینکــه، بی ــا ظرفی آفریق
ــت  ــار دریاف ــه در انتظ ــول تراریخت از ۸5 محص
مجــوز رها ســازی هســتند و در حــال حاضــر 

1415



هســتند و تهیــه ارقامــی بــا پتاســیل تولید بیشــتر 
بــه ســختی مقــدور اســت. بنابرایــن تغذیــه ایــن 
جمعیــت و حفــظ ســطح امنیــت غذایــی موجــود 
نیازمنــد بــروز یــک انقــالب تکنولوژیــک دیگــر 
ــد محصــوالت کشــاورزی اســت.  ــه تولی در زمین
ــک  ــی ژنتی ــدرن مهندس ــای م ــرد روش ه کارب
ــای  ــی و نژاده ــام گیاه ــژادی ارق ــه به ن در برنام
ــه در  ــوالت تراریخت ــتفاده از محص ــی و اس دام
تولیــد محصــوالت کشــاورزی نویــد بخــش ایــن 
انقــالب تکنولوژیــک اســت کــه متضمــن امنیــت 
ــوژی  ــرد ایــن تکنول غذایــی اســت و بــدون کارب
ــیاری از  ــرای بس ــی ب ــد فعل ــطح تولی ــظ س حف
محصــوالت غذایــی ماننــد روغــن، علوفــه و 
ــه  ــه ک ــان گون ــه هم ــدور نیســت. البت ــاف مق الی
ــان پســت  ــا محیــط زیســت گرای ســنت گرایان ی
مــدرن در گذشــته بــا تکیــه بــر عــوارض جانبــی 
ــا  ــن روش ه ــی ای ــاورزی صنعت ــای کش روش ه
ــن زدن  ــا دام ــز ب ــون نی ــد، اکن ــح کرده ان را تقبی
بــه تکنولــوژی هراســی افــکار عمومــی را علیــه 
ایــن انقــالب تکنولوژیــک بســیج می کننــد. 
بــه روش هــای  بازگشــت  از  دفــاع  در  آنهــا 
کشــاورزی ســنتي ادعــا می کننــد کــه اگــر 

ــی  ــوالت غذای ــد محص ــرای تولی ــاورزی، ب ــن کش ــای نوی ــای روش ه به ج
ــا شــود  ــم اکتف ــرن نوزده ــر ق ــتفاده در اواخ ــورد اس ــای م ــه روش ه ــا ب تنه
همــه مشــکالت ســالمتی و زیســت محیطــی بشــر رفــع خواهــد شــد امــا 
واقعیــت آن اســت کــه گیاهــان و دام هــای امــروزی هیــچ تفــاوت اساســی بــا 
گیاهــان و دام هــای 1000 ســال قبــل ندارنــد. تنهــا تفــاوت واقعــی، توانایــی 
بــاالی ایــن ارقــام و نژادهــا بــرای تبدیــل نهاده هــای جدیــد کشــاورزی بــه 
محصــوالت غذایــی اســت. بــدون اســتفاده از روش هــا و نهاده هــای مــدرن 
ســطح تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه ســطح تولیــد محصــول در اواخــر 
قــرن نوزدهــم برخواهــد گشــت. در حالــی کــه شــیوه های کشــاورزی ســنتی 
حتــی قــادر بــه ســیر کــردن 1/5 میلیــارد جمعیــت آخــر قــرن نوزدهــم نیــز 
نبــود. عــدم اســتفاده از روش هــای مــدرن و تکنولوژیــک تولیــد کشــاورزی در 
جوامــع قــرن بیســت و یکــم، اگــر چــه نوعــی زندگــی شــاعرانه و اشــرافی را 
در برخــی از نواحــی جهــان فراهــم می ســازد امــا بــه قیمــت گســترش وســیع 
فقــر و گرســنگی در اغلــب نواحــی جهــان به ویــژه آســیا و آفریقــا تمــام خواهــد 

شــد. گفتنــي اســت یادداشــت در روزنامــه آفتــاب یــزد بــه نشــاني
 http://www.aftabeyazd.ir/news.php?id=27719.
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ــی ــتغذای امنی
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هنگامــی کــه تومــاس مالتــوس جمعیــت شــناس انگلیســی از ســال 1۷9۸ 
ــده  ــد فزاین ــه رش ــه ب ــان داد ک ــرد نش ــر ک ــت را منتش ــل جمعی ــاب اص کت
جمعیــت و امکانــات محــدود بشــر بــرای تولیــد غــذای کافــی واقــف اســت. 
البتــه در آن زمــان جمعیــت جهــان هنــوز بــه یــک میلیــارد نفــر هــم نرســیده 
بــود و بــا ارتباطــات اندکــی کــه میــان جوامــع مختلــف برقــرار بــود توقعــات 
ــه در  ــی ک ــوالت غذای ــه محص ــردم ب ــوال م ــوده و معم ــن ب ــی پایی غذای
ــه  ــردم ب ــد. م ــد می شــد قناعــت می کردن ــان تولی نزدیکــی محــل زندگی ش
طــور میانگیــن حــدود 1900 کالــری غــذا مصــرف می کردنــد کــه عمومــا از 
گیاهــان نشاســته ای تامیــن می شــد. کشــاورزی هنــوز هیــچ تفــاوت اساســی 
بــا دوران اولیــه تمــدن بشــر نکــرده بــود و همــه مــواد غذایــی تنهــا بــا تکیــه 
بــر پتانســیل منابــع طبیعــی و بــه روش ســنتی تولیــد می شــد امــا مالتــوس 
ــر  ــار بش ــه در اختی ــد ک ــع تولی ــت مناب ــا محدودی ــه ب ــود ک ــده  ب ــه ش متوج
اســت، تامیــن همیــن مقــدار غــذا هــم بــرای جمعیــت فزاینــده انســان ها بــا 
چالــش مواجــه اســت و تامیــن غــذا را بــه عنــوان مهمتریــن عامــل کنتــرل 
جمعیــت معرفــی کــرده بــود. جمعیــت حتــی در ابتــدای قــرن بیســتم هنــوز 
حــدود 1/5 میلیــارد نفــر بــود امــا در طــول قــرن بیســتم جمعیــت بــا ســرعت 
حیرت انگیــزی افزایــش یافــت بــه طــوری کــه در نیمــه ایــن قــرن جمعیــت 
ــر  ــارد نف ــرز 6 میلی ــه م ــرن ب ــن ق ــان ای ــت و در پای ــارد گذش از ۲/5 میلی
ــرد،  ــدا ک ــردم توســعه پی ــی م ــوی غذای ــا گســترش ارتباطــات، من رســید. ب
ــری و در  ــه ۲۸00 کال ــتم ب ــرن بیس ــان ق ــری در پای ــرف کال ــن مص میانگی
ــه بخــش بزرگــی از آن  ــری در روز رســید )1( کــه البت ــه ۲950 کال ۲015 ب
ــا  ــود ام ــن می ش ــی تامی ــوالت دام ــد محص ــری مانن ــای لوکس ت ــا غذاه ب
ــرد و  ــدا ک ــش پی ــان کاه ــنگان جه ــداد گرس ــوع تع ــار مجم ــالف انتظ برخ
کیفیــت زندگــی بهبــود پیــدا کــرد. در حالــی کــه میانگیــن امیــد بــه زندگــی 
در اوایــل قــرن بیســتم حتــی بــه چهــل ســال هــم نمی رســید در 1960 بــه 
ــرا  ــرز ۷0 ســال هــم گذشــت )۲(. زی ــرن از م ــن ق ــان ای ۴5 ســال و در پای
صنعــت تولیــد غــذا نیــز در طــول قــرن بیســتم همــراه بــا افزایــش جمعیــت 
توســعه پیــدا کــرده بــود. از جملــه در دهــه 1950 نورمــن بــورالگ ارقــام پــا 
کوتــاه جدیــدی از گنــدم پرمحصــول را معرفــی کــرده بــود. ایــن ارقــام قــادر 
ــود  ــد ک ــاورزی مانن ــای کش ــری از نهاده ه ــر باالت ــت مقادی ــا دریاف ــد ب بودن
ــد  ــد. در 1960 تولی ــد کن ــری را تولی ــرد باالت ــیون عملک ــم و مکانیزاس و س
ــر افزایــش یافــت کــه بــه  گنــدم در مکزیــک، هنــد و پاکســتان بــه دو براب
ــر نجــات  ــه خاط ــورالگ ب ــن ب ــد. در 19۷0 نورم ــبز مشــهور ش ــالب س انق
ــت  ــل را دریاف ــح نوب ــزه صل ــنگی جای ــر گرس ــر از خط ــا نف دادن میلیون ه
کــرد. گیاهــان جدیــدی بــرای تولیــد روغــن، نشاســته و شــکر بــکار گرفتــه 
شــدند کــه تــا پیــش از دســتاوردهای صنعتــی قــرن بیســتم قابــل اســتفاده 
نبودنــد. ارقــام و نژادهــای مدرنــی از گیاهــان و دام هــا بــا قابلیــت تبدیــل باال 
بــه سیســتم کشــاورزی معرفــی شــدند. کشــاورزی از یــک فرهنــگ ســنتی 

ــل  ــرفته تبدی ــت پیش ــک صنع ــه ی ــی ب تاریخ
ــرژی را در  ــی از ان ــع عظیم ــه مناب ــود ک ــده ب ش
قالــب کــود، ســم، هورمــون، مکانیزاســیون، رقــم 
ــا  ــزارع و دامداری ه ــه م ــناس ب ــژاد و کارش و ن
ــدرن  ــاورزی م ــای کش ــرد. واحده ــق می ک تزری
ــرژی  ــن ان ــاال ای ــی ب ــا کارآی ــرعت و ب ــه س ب
ــل  ــی تبدی ــوالت غذای ــه محص ــیدی را ب سوبس
تولیــد  در  توفیــق  ایــن  گاهــی  می کردنــد. 
تغییــر  هزینــه  بــه  کشــاورزی  محصــوالت 
کاربــری منابــع طبیعــی، تخریــب محیط زیســت، 
آلودگــی  و  طبیعــی  زیســتگاه های  نابــودی 
محصــوالت غذایــی بــه ترکیبــات شــیمیایی 
ــود  ــاورزی خ ــل کش ــی تبدی ــد. گاه ــام ش انج
ــه کشــاورزی وســیع صنعتــی  معیشــتی ســنتی ب
بــا عــوارض بــزرگ اجتماعــی همــراه بوده اســت 
امــا بشــر بــا وجــود تــالش بــرای کاهــش ایــن 
ــح  ــر و گرســنگی ترجی ــر فق ــا را ب ــوارض، آنه ع
داده و مضــرات آن را ماننــد عــوارض جانبــی 
ناشــی از ســایر مظاهــر تمــدن از قبیــل مصــرف 
داروهــای شــیمیایی، زندگــی ماشــینی، گســترش 
ارتباطــات و تبــادالت فرهنگــی پذیرفتــه اســت. 
گرفتــه  نادیــده  را  ســنت گرایان  تحریم هــای 
ــداران  ــدرن طرف ــت م ــات پس ــی اعتراض و حت
محیــط زیســت را بــه کشــف و معرفــی روش های 
مطلــوب  جدیدتــر موکــول کــرده اســت، چــرا کــه 
ــرد  ــدون کارب ــه ب ــت ک ــته اس ــل می دانس از قب
ایــن روش هــای مــدرن فقــر و گرســنگی ناشــی 
از افزایــش جمعیــت بــر جهــان مســتولی خواهــد 
شــد. اکنــون رشــد جمعیــت در بســیاری از نقــاط 
ــف  ــد متوق ــن رش ــا ای ــده ام ــرل ش ــان کنت جه
نشــده اســت. انتظــار مــی رود جمعیــت جهــان تــا 
ســال ۲050 بــه 9 میلیــارد و جمعیــت ایــران بــه 
90 میلیــون نفــر برســد )3(. از طــرف دیگــر منابع 
تولیــد در ســالیان اخیــر بــه شــدت تحــت فشــار 
قــرار گرفتــه و نــه تنها امــکان توســعه منابع آب و 
ســطح زیر کشــت بیشــتر وجــود نــدارد کــه منابع 
فعلــی نیــز در حــال کاهــش هســتند. بســیاری از 
ارقــام زراعــی در آســتانه پتانســیل ژنتیکــی خــود 
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در مــورد اســتفاده هــای بالقــوه برخــي از جنبــه 
ــون  ــي همچ ــاوري نگراني های ــت فن ــاي زیس ه
ــز  ــان و دام و نی ــالمت انس ــر روي س ــرات ب اث
عواقــب زیســت محیطــي وجــود دارد. بــه منظــور 
کاهــش خطــر انتقــال توکســین از یــک موجــود 
ــد  ــه موجــود دیگــر، ایجــاد توکســین هاي جدی ب
ــه  ــات حساســیت زا از یــک گون ــا انتقــال ترکیب ی
بــه گونــه دیگــر بایســتي احتیــاط و مــوارد 
خطــرات  کــرد.  رعایــت  را  زیســتي  ایمنــي 
ــز  ــت نی ــط زیس ــراي محی ــاوري ب ــت فن زیس
شــامل مــواردي همچــون احتمــال فــرار ژن 
ــاي  ــه علف ه ــي ب ــه ژنتیک ــر یافت ــاه تغیی از گی
هــرز یــا خویشــاوندان وحشــي اســت کــه منجــر 
ــا  ــا ی ــه بیماري ه ــا ب ــت آنه ــش مقاوم ــه افزای ب
ــوازن اکوسیســتم  تنش هــاي محیطــي شــده و ت
را بــه هــم بزنــد. همچنیــن کاهــش بالقــوه 
تنــوع زیســتي بــا جایگزیــن شــدن تعــداد کمــي 
از ارقــام تغییریافتــه ژنتیکــي بــا تعــداد زیــادي از 
ارقــام ســنتي صــورت بگیــرد. اســتفاده از ارقــام 
تغییــر یافتــه ژنتیکــي کــه واجــد تــک ژن 
ــد  ــند مي توان ــاري باش ــک بیم ــه ی ــت ب مقاوم
ــه  ــود. البت ــي ش ــیب پذیري ژنتیک ــه آس ــر ب منج
ایــن مــورد آخــر بــراي بیشــتر راهکارهــاي 
ــت.  ــادق اس ــز ص ــیک نی ــات کالس ــالح نب اص
ــدار و  ــتفاده پای ــاي اس ــه معن ــتي ب ــي زیس ایمن
ایمــن از همــه فرآورده هــاي زیســتي جهــت 
ســالمت انســان، تنــوع زیســتي و پایــداري 
ــي و  ــت غذای ــت از امنی ــط زیســت در حمای محی
بهبــود معیشــت مــردم جهــان اســت. در ایمنــي 
زیســتي، ارزیابــي و نمایــش اثــرات ناشــي از فــرار 
ــر روي  ــرات ب ــي ژن، رقابــت پذیــري و اث احتمال
ســایر موجــودات و نیــز اثــرات مخــرب احتمالــي 
ــر روي  ــک ب ــدات حاصــل از مهندســي ژنتی تولی
ســالمت انســان و جانــوران مــورد بررســي قــرار 
مي گیرنــد. بنابرایــن سیاســت ها و معیارهــاي 
ایمنــي زیســتي مــوارد مهمــي در کاربــرد زیســت 

فنــاوري بــراي کشــاورزي پایــدار، امنیــت غذایــي و تنــوع زیســتي به شــمار 
مي رونــد. بــراي ایــن منظــور، هــر کشــور توســعه یافتــه یــا درحــال توســعه 
بایســتي قوانیــن کافــي و موثــري در زمینــه ایمنــي زیســتي بــراي ارزیابــي و 
مدیریــت احتمــال خطــر داشــته باشــد. ورود موجــودات تغییریافتــه ژنتیکــي و 
ــد تحــت  ــي بای ــا دولت محصــوالت آنهــا از طریــق بخش هــاي خصوصــي ی
ــه  ــر گون ــروز ه ــا از ب ــرد ت ــورت گی ــت الزم ص ــا مراقب ــاص و ب ــن خ قوانی
خطــر احتمالــي جلوگیــري شــود. امضــاي پروتــکل ایمنــي زیســتي در ژانویــه 
ســال ۲000 در کانــادا، فصــل مهمــي در اســتفاده پایــدار از زیســت فنــاوري 
و مدیریــت تنــوع زیســتي اســت. هــدف از ایــن پروتــکل کمــک بــه انتقــال، 
ــه  ــت ک ــي اس ــه ژنتیک ــر یافت ــودات تغیی ــن موج ــرد ایم ــت ورزي و کارب دس
ــوع  ــدار از تن ــتفاده پای ــظ و اس ــر حف ــي ب ــا مطلوب ــرات ن ــت اث ــن اس ممک
ــر ســالمت  ــا ب ــز در نظــر داشــتن خطــرات آنه زیســتي داشــته باشــند و نی
ــه منظــور انجــام  ــن موجــودات اســت. ب ــال مــرزي ای انســان و نقــل و انتق
موثــر پروتــکل ایمنــي زیســتي مــواردي همچــون اطــالع کامــل از موجودات 
ــي  ــوان ارزیاب ــور و ت ــاي کش ــادل در مرزه ــورد تب ــي م ــه ژنتیک ــر یافت تغیی
ــا  ــع ایــن موجــودات ب ــا من ــم در مــورد پذیــرش ی خطــرات و اخــذ تصمی
یــا بــدون پیــش شــرط بایــد توســط کشــور مربوطــه تضمیــن شــود. پــس 
ــتی در  ــوع زیس ــیون تن ــه کنوانس ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــاق جمه از الح
ســال 13۷5 و پروتــکل الحاقــی ایمنــی زیســتی کارتاهنــا در ســال 13۸۲، 
ــی  ــی ایمن ــورای مل ــکیل ش ــر تش ــی ب ــه ای را مبن ــران مصوب ــت وزی هیئ
زیســتی در ســال 13۸۴ تصویــب کــرد و بــا الــزام ایــران بــه اجــرای مفــاد 
ــود.  ــتی ب ــی زیس ــون ایمن ــب قان ــدم، تصوی ــن ق ــا، اولی ــکل کارتاهن پروت
قانــون ایمنــی زیســتی ســرانجام هشــت ســال پــس از الحــاق ایــران بــه 
ــن  ــید. ای ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــال 13۸۸، ب ــا در س ــکل کارتاهن پروت
ــی زیســتی کشــور  ــی ایمن ــده رویکردهــا و اصــول کل ــون روشــن کنن قان
در زمینــه تولیــد، رهاســازی، حمــل ونقــل داخلــی و فرامــرزی، صــادرات، 
ــده  ــد، فــروش، مصــرف و اســتفاده از موجــودات زن واردات، عرضــه، خری
ــرانجام  ــون س ــن قان ــی ای ــه اجرای ــت. آیین نام ــه اس ــی یافت ــر ژنتیک تغیی
ــرار  ــی زیســتی ق ــی ایمن ــب شــورای مل ــورد تصوی ــخ 91/1/19 م در تاری
گرفــت و در ادامــه در تاریــخ 9۲/۴/11 بــه تأییــد رئیــس جمهــوری رســید. 
ــر در  ــم و موث ــن مه ــی از قوانی ــی آن یک ــه اجرای ــون و آیین نام ــن قان ای
ــه  ــتی ب ــی زیس ــول ایمن ــت اص ــا رعای ــن ب ــاوری نوی ــت فن ــعه زیس توس
ــا دسترســی  ــط ب ــواد مرتب ــه دربرداشــتن م ــا توجــه ب ــد و ب حســاب می آی
بــه تکنولــوژی و انتقــال آن، در نظــر گرفتــن مــواد ایــن قانــون در 
تدویــن نقشــه راه زیســت فنــاوری کشــور بــه خصــوص در الیــه فنــاوری 

ــت. ــاب اس ــل اجتن ــر قاب ــدی غی و توانمن

بررسیجنبههایایمنیپروتئینBtدرگیاهانتراریخته
مسعود توحيدفر

بــودن  دارای  دلیــل  بــه   Bacillus thuringiensis )Bt( باکتــری 
ــال  ــی کام ــواص حشره کش ــژه ای دارای خ ــتالی وی ــای کریس پروتئین ه
اختصاصــی اســت کــه بــه طــور گســترده ای در تولیــد گیاهــان تراریختــه 
ــده  ــان  Btبیان کنن ــي رود. گیاه ــکار م ــان Bt( ب ــات )گیاه ــه آف ــاوم ب مق
ــوده و اخیــرا توجــه زیــادی را  ــه حشــرات ب پروتئیــن Cry1Ab مقــاوم ب
ــه طــوری کــه در حــال حاضــر ســطح  ــب کــرده اســت. ب ــه خــود جل ب
زیــر کشــت محصــوالت Bt بــه بیــش از 35 میلیــون هکتــار مــی رســد. 
ــزاي 60- ــه اج ــن ب ــی پروتئی ــای نیتروژن ــش انته ــن Bt از بخ پروتئی
۷0 کیلو دالتــون شکســته می شــود تــا پروتئیــن فعــال تولیــد شــود. 
پروتئیــن فعــال بــا چســبیدن بــه گیرنده هــای اختصاصــی در بــدن 
ــال های 1990،  ــط س ــود. از اواس ــی ش ــا م ــرگ آنه ــب م ــات موج آف
ــاالت  ــه طــور وســیع در ای ــه حــاوی ژن هــای Bt ب محصــوالت تراریخت

متحــده تجاری ســازی شــدند. 
اســتفاده  ترکیبــات  ایــن  اروپایــی  در حــال حاضــر در کشــورهایی 
ــه  ــان تراریخت ــتفاده از گیاه ــرای اس ــه الزم ب ــرا تاییدی ــوند. اخی می ش
دیگــر  بــزرگ  کشــور  هفــت  در  اروپایــی  کشــور های  بــر  عــالوه 
ژاپــن،  برزیــل،  کلمبیــا،  فیلیپیــن،  جنوبــی،  آفریقــای  )اروگوئــه، 
ــده  ــان ش ــن Bt بی ــت. پروتئی ــده اس ــادر ش ــز ص ــادا( نی ــن و کان آرژانتی
 Bacillus« ــری ــه از باکت ــات ک ــه آف ــاوم ب ــه مق ــان تراریخت در گیاه
آن  بی خطــری  کــه  مدت هاســت  می شــود  مشــتق   »thuringiensis
ــی  ــره ای خاص ــات حش ــا آف ــده و تنه ــخص ش ــره داران مش ــرای مه ب
ــع در  ــای جام ــد. آزمایش ه ــرار می گیرن ــی آن ق ــر اختصاص ــت تاثی تح
تحقیقــات مزرعــه ای بیــان می کننــد کــه کشــت گیاهــان Bt بــر فراوانــی 
ــیاری از  ــاس بس ــر اس ــدارد. ب ــر ن ــدف، تاثی ــر ه ــودات غی ــت موج جمعی
ــه فنوتیــپ و ترکیبــات در  شــواهد حاصــل از آنالیــز داده هــای مربــوط ب
ــداده  ــر ن ــاه را تغیی ــوژی کل گی ــن Bt فیزیول ــه، پروتئی ــان تراریخت گیاه
ــود،  ــنتی خ ــای س ــا همت ــه ب ــان در مقایس ــن گیاه ــه ای ــکان آن ک و ام
ــی، در  ــور کل ــه ط ــدارد. ب ــود ن ــوند، وج ــته ش ــرز و ناخواس ــم و ه مهاج
ــده  ــام ش ــات انج ــات و تحقیق ــن مطالع ــه روی آخری ــی ک ــرور جامع م
ــروه  ــای گ ــن ه ــه پروتئی ــد ک ــان می د هن ــج نش ــت، نتای ــورت گرف ص
Bt در گیاهــان تراریختــه هیــچ گونــه اثــر ســوء قابــل مالحظــه ای روی 
ــت  ــط زیس ــرای محی ــودمند ب ــودات س ــا موج ــدف ی ــر ه ــودات غی موج

شــکارگر ها،  خاکــی،  کرم هــای  قبیــل  از 
بی مهره هــاي  و  میکروفلــور  و  پارازیت هــا 
موجــود در خــاک  نــدارد. مطالعــات مزرعــه  ای 
ــه  ــده ب ــه ش ــای ارائ ــده و داده ه ــر ش منتش
 EPA نهــاد حفاظــت از محیــط زیســت امریــکا
 ))Environmental Protection Authority

آنهــا  قابــل چشم پوشــی  اثــر  نشــان دهنده 
روی حشــرات غیــر هــدف موجــود در مزرعــه 
ــت  ــوان آف ــه عن ــای Bt ب ــت. آفت کش ه اس
ــه  ــت ک ــادی اس ــدت زی ــی م ــش میکروب ک
ــی  ــن معرف ــال ایم ــوند و کام ــتفاده مي ش اس
مطالعــات  دائــم  طــور  بــه   EPA شــده اند. 
مالحظــات  ارزیابــی  موسســات  در  موجــود 
پیگیــری  و  بررســی  را   Bt محصــوالت 
ــزارش  ــه خطــر گ ــا وجــود هــر گون ــد ت مي کن
ــاد  ــج نه ــد.  نتای ــر کن ــریعا منتش ــده را س ش
 )EPA( حفاظــت از محیــط زیســت امریــکا
ــش از  ــتفاده بی ــر اس ــه تاثی ــد ک ــان می ده نش
حــد ســموم و کودهــای شــیمایی بــه مراتــب، 
مخرب تــر از گیاهــان تراریختــه اســت. بــا 
توجــه بــه ایــن کــه در حالــت عــادی گیاهــان 
Bt بــه سمپاشــی کمتــری نیــاز دارنــد، نتیجــه 
بیان کننــده  گیاهــان  از  اســتفاده  جامــع 
تعــداد  کــه  اســت  ایــن    Btپروتئین هــای
مــورد  در  کمتــری  بســیار  آفت کش هــای 
ــت  ــن آف ــه چندی ــورد حمل ــه م ــی ک محصوالت
بــه  مي شــود.  اســتفاده  مي گیرنــد،  قــرار 
عــالوه در مــوارد بســیاری گــزارش شــده کــه 
ــل  ــش قاب ــل کاه ــه دلی ــه ب ــان تراریخت گیاه
ــب  ــاورزی موج ــموم کش ــتفاده از س ــه اس توج
افزایــش تنــوع زیســت محیطی و در نتیجــه 

آن، کشــاورزی پایــدار می شــوند.

1819



اخیــرا یــک تحلیــل جهانــی بــا تاکیــد بــر نتایــج 1۴۷ مطالعــه انجام شــده در 
۲0 ســال گذشــته نیــز تاییــد کــرد کــه فنــاوری مهندســی ژنتیــک و اســتفاده 
ــدی  ــش 3۷ درص ــث کاه ــط باع ــور متوس ــه ط ــه ب ــوالت تراریخت از محص
مصــرف آفت کش هــا، افزایــش ۲۲ درصــدی عملکــرد محصــول و افزایــش 

6۸ درصــد ســود کشــاورزان شــده اســت.
از اولیــن ســال تولیــد محصــوالت مهندســی ژنتیــک تــا بــه امــروز، 
بررســی ها و گزارش هــای متعــددی در خصــوص ســالمت محصــوالت 
تراریختــه منتشــر شــده اســت کــه همــه آنهــا ســالمت و امنیــت محصــوالت 
تراریختــه را تاییــد می کننــد؛ مهمتریــن ایــن گزارش هــا مربــوط بــه ســازمان 
بهداشــت جهانــی، ســازمان تجــارت جهانــی، ســازمان غــذا و کشــاورزی ملل 
ــه ســازمان بهداشــت  ــا، بیانی ــه اروپ ــی اتحادی ــی غذای متحــد، ســازمان ایمن
جهانــی و ســازمان غــذا و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( و گــزارش آکادمــی 
ــالمت  ــا س ــی آنه ــه همگ ــت ک ــکا اس ــکی آمری ــی و پزش ــوم، مهندس عل
ــر اســاس مطالعــات گســترده  ــد. ب ــد مــی کنن ــه را تایی محصــوالت تراریخت
ــوالت  ــت محص ــالمت و امنی ــوص س ــده در خص ــر ش ــای منتش و گزارش ه
مهندســی ژنتیــک، محصــوالت تراریختــه محصوالتــی ســالم و پــاک هســتند 
ــت.  ــیده اس ــط رس ــازمان های مرتب ــه س ــد کلی ــه تایی ــا ب ــالمت آنه ــه س ک
ــدم  ــت و ع ــک اس ــی ژنتی ــاوری مهندس ــوالت فن ــه محص ــق ب ــده متعل آین
ــرای  ــری ب ــات جبران ناپذی ــم، صدم ــور حت ــه ط ــاوری ب ــن فن ــتفاده از ای اس
انســان و محیــط زیســت بــه دنبــال خواهــد داشــت. گفتنــي اســت یادداشــت 
فــوق در خبرگــزاري مهــر ) کــد خبــر: 3۷۴۴1۲5( مــورخ ۲۷ مــرداد مــاه 95 

منتشــر شــده اســت.

کــه  آنهــا  خانواده هــای  و  خرده پــا  کشــاورز 
ــر هســتند. محصــوالت  ــون نف ــش از 65 میلی بی
ــن  ــاوری نوی ــتاورد فن ــن دس ــه مهمتری تراریخت
اســت،  کشــاورزی  در  ژنتیــک  مهندســی 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــالم ب ــوالت س ــن محص ای
همــه اســتانداردهای بین المللــی و بــا انجــام 
ــی،  ــای ایمن ــترده و ارزیابی ه ــای گس آزمایش ه
ــرف  ــازار مص ــد و وارد ب ــد می گیرن ــوز تولی مج
ــا روش هــای  می شــوند. محصــوالت تراریختــه ب

پیشــرفته انتقــال ژن دارای صفاتــی جدیــد می شــوند؛ از جملــه ایــن صفــات 
بهبــود ارزش غذایــی، ویتامین هــای بیشــتر، تحمــل بــه خشــکی و شــوری و 
مقاومــت بــه علف هــای هــرز، همچنیــن عملکــرد و بهــره وری بــاال و منافــع 
ــی  ــودآوری و درآمدزای ــال آن، س ــه دنب ــه ب ــت ک ــادی اس ــی و اقتص اجتماع
ــی از محــل تولیــد محصــوالت تراریختــه نصیــب کشــاورزان خواهــد  فراوان
ــه آفــات و بیماری هــا  شــد. محصــوالت تراریختــه دارای صفــت مقاومــت ب
نیــز هســتند. بــه طــوری کــه کشــاورزان در کشــت و تولیــد ایــن محصــوالت 
از ســموم شــیمیایی خطرنــاک اســتفاده نمی کننــد؛ عــدم اســتفاده از 
علف کش هــا و آفت کش هــا ضمــن تامیــن ســالمت کشــاورزان باعــث 
ــق  ــود. طب ــز می ش ــدار نی ــاورزی پای ــعه کش ــت و توس ــط زیس ــظ محی حف
اعــالم ســرویس بین المللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی 
در ســال ۲016، ســطح زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه در بیســتمین ســال 
ــش از 1۸0  ــه بی ــری ب ــد 100 براب ــا رش ــوالت ب ــن محص ــازی ای تجاری س
میلیــون هکتــار رســیده اســت؛ ایــن افزایــش 100 برابــری ســطح زیــر کشــت 
محصــوالت تراریختــه و تنــوع محصــوالت مهندســی ژنتیــک نشــان دهنده 
ســالمت ایــن محصــوالت و رضایــت کشــاورزان از کشــت و تولیــد آنهاســت. 
ــت و  ــا بهداش ــط ب ــی مرتب ــازمان های بین الملل ــزارش س ــالم گ ــق اع طب
ــه  ــا ب ــک باره ــی ژنتی ــوالت مهندس ــالمت محص ــوالت، س ــالمت محص س
تاییــد ســازمان بهداشــت جهانــی و ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحد 
ــد و  ــورد تولی ــی در م ــی غذای ــه اســتانداردهای بین الملل رســیده اســت و کلی

ــز لحــاظ شــده اســت. مصــرف ایــن محصــوالت نی

توسعهکشاورزیپایداروامنیتغذاییبامحصوالتتراریخته
ليال سرمدي

فنــاوری مهندســی ژنتیــک و دســتاوردهای آن طــی بیســت ســال گذشــته، 
ــت  ــط زیس ــاورزی و محی ــت کش ــی در وضعی ــول اساس ــر و تح ــث تغیی باع
دنیــا شــده اســت. طبــق آخریــن گــزارش ســرویس بین المللــی دســتیابی و 
اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی، از ســال 1996 تــا ســال ۲015، تولیــد 
ــه امنیــت غذایــی، تولیــد  محصــوالت تراریختــه در بیســت ســال گذشــته ب
پایــدار و تغییــرات اقلیــم و حفــظ محیــط زیســت کمــک قابــل توجهــی کــرده  
ــش  ــرد: افزای ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
تولیــدات زراعــی بــه ارزش 150 میلیــارد دالر آمریــکا، تامیــن محیــط زیســت 

ــون کیلوگــرم  ــی 5.5۸3 میلی ــا صرفه جوی ــر ب بهت
شــیمیایی،  حشــره کش های  موثــر  مــاده 
کاهــش تولیــد ۲۷ میلیــارد کیلوگــرم گازکربنیــک 
)کــه معــادل حــذف 1۲ میلیــون اتومبیــل از 
ــظ  ــت(، حف ــال اس ــک س ــدت ی ــه م ــا ب جاده ه
تنــوع زیســتی از طریــق صرفه جویــی در کشــت 
15۲ میلیــون هکتــار زمیــن، کمــک بــه کاهــش 
فقــر از طریــق کمــک بــه بیــش از 16/5 میلیــون 
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دولــت  معنــوي  و  روحانــي  رابطــه 
ــع  ــام و مراج ــات عظ ــا آی ــم ب یازده
ــتحکم تر  ــيع، مس ــان تش ــدر جه عاليق

از هميشــه

ــه  ــل ب ــوارد ذی ــي م ــکار عموم ــر اف ــراي تنوی ب
اســتحضار مــردم متدیــن، شــریف و حــق جــوي 

ــد. ــز مي رس ــران عزی ای
1- رابطــه دولــت تدبیــر و امیــد و آیــات عظــام و 
مراجــع عالیقــدر تقلیــد، ناگسســتني اســت. دولت 
و تمــام عوامــل ذیربــط آن اجــراي بــي چنــد و 
چــون، احــکام و فتــاواي مراجــع عظــام،  به ویــژه 
رهبــر معظــم انقــالب را بــر خــود فــرض دانســته 
ــرد.  ــد ک ــل نخواه ــه آن را تحم ــي ب و بي اعتنای
ــال  ــد س ــه از چن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ــاواي متعــدد مقــام  ــا مطالعــه دقیــق فت پیــش ب
معظــم رهبــري و دیگــر مراجــع محتــرم عظــام، 
ــردآوري  ــیرازي گ ــکارم ش ــت ا... م ــه آی  از جمل
ــت. ــرار داده اس ــش ق ــن خوی ــرده و نصب العی ک

ــه نظــر مي رســد برخــي تــالش  ۲- متاســفانه ب
ــه  ــد را ب ــام تقلی ــع عظ ــت و مراج ــد دول مي کنن
ــراي  ــر در اج ــان ام ــخ متولی ــزم راس ــل ع دلی
کامــل و صحیــح قانــون ایمنــي زیســتي مصــوب 
13۸۸ مجلــس شــوراي اســالمي، در مقابــل هــم 
قــرار دهنــد. ایــن در حالــي اســت کــه قوانیــن و 
ــح  ــاواي روشــن و صری ــه و فت ــررات موضوع مق
مقــام معظــم رهبــري )مــد ظلــه العالــي( و 
برخــي دیگــر از مراجــع عالیقــدر مبنــي بــر تاییــد 

اســتفاده از فناوري هــاي مــورد اشــاره و محصــوالت تراریختــه، راه را بــراي 
پژوهشــگران بومــي ترســیم کــرده اســت.

3- در شــهریور مــاه 13۸9 اســتفتاي ذیــل در مــورد محصــوالت تراریختــه 
تهیــه و بــراي مقــام معظــم رهبــري )مــد ظلــه العالــي( و 1۲ تــن دیگــر از 

مراجــع عظــام تقلیــد ارســال شــد.
اســتفاده از محصــوالت اصــالح شــده ژنتیکــي بــه صــورت خوراکــي کــه بــه 
ــي شــود،  طــور مســتقیم از محصــوالت اصــالح شــده ژنتیکــي اســتفاده م

چــه حکمــي دارد؟
اســتفاده از محصــوالت تولیــدي از گیاهــان اصــالح شــده ژنتیکــي کــه ســبب 
ــدا از  ــي ج ــر مســتقیم مي شــوند و در محل ــه طــور غی ــش محصــول ب افزای

بخــش مصرفــي اســت، چــه حکمــي دارد؟
اســتفاده از گوشــت یــا شــیر و غیــره از دام هایــي کــه از محصــوالت اصــالح 

شــده ژنتیکــي گیاهــي مصــرف مي کننــد، چــه حکمــي دارد؟
اســتفاده از گیاهــان اصــالح شــده ژنتیکــي غیــر خوراکــي ماننــد پنبــه چــه 

حکمــي دارد؟

داناییستیزیوفناوریهراسی

ــواالت  ــه س ــخگویی ب ــور پاس ــد« به منظ ــخ بگیری ــید و پاس ــش »بپرس بخ
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــوالت تراریخت ــا محص ــه ب ــام در رابط ــه ابه ــر گون و ه
شــده اســت. عالقمنــدان می تواننــد ســوال های خــود را بــرای ایــن بخــش 
ارســال و پاســخ خــود را دریافــت کننــد. گفتنــی اســت کــه گیاهــان تراریختــه 
ــا وجــود  مهمتریــن دســتاورد مهندســی ژنتیــک در کشــاورزی اســت کــه ب
بهره منــدی ۲۸ کشــور دنیــا در تولیــد و به کارگیــری محصــوالت تراریختــه، 
ــن  ــا آنهــا وجــود دارد. انتشــار آخری ــی در رابطــه ب ــوز ســواالت و ابهامات هن
گــزارش از وضعیــت تولیــد محصــوالت تراریختــه در دنیــا در انتهــای ســال 
۲015 کــه بــا رشــد بیــش از 100 برابــری ســطح زیــر کشــت از اولیــن ســال 
تولیــد آنهــا روبــرو اســت؛ مویــد ســالمت و امنیــت محصــوالت تراریختــه، 
اعتمــاد کشــاورزان بــه کشــت ایــن محصــوالت و رضایــت مــردم از مصــرف 
محصــوالت تراریختــه اســت. در حالــی کــه در ســال ۲013 میــالدی بــرای 
ــار کشــور بنــگالدش کــه کشــوری کوچــک و فقیــر اســت، اقــدام  اولیــن ب
ــه آفــات کــرد، کشــور ایــران کــه  بــه کشــت بادمجــان تراریختــه مقــاوم ب
ــا روی  ــود، ب ــات ب ــه آف ــاوم ب ــه مق ــج تراریخت ــن برن ــده اولی روزی تولید کنن
ــورهای  ــه کش ــل از قافل ــت قب ــراس در دول ــران فناوری ه ــدن مدی کار آم
ــت  ــران از لیس ــام ای ــاد و ن ــب افت ــه عق ــوالت تراریخت ــده محص تولیدکنن
ــیار  ــه بس ــد. البت ــذف ش ــه ح ــوالت تراریخت ــده محص ــورهای تولیدکنن کش
ــران  ــا انتخــاب مدی ــد، ب ــر و امی ــت تدبی جــای امیــدواری اســت کــه در دول
ــران  ــوالت در ای ــن محص ــد ای ــرای تولی ــت راه ب ــه و دانایی دوس ــا تجرب ب
ــوالت  ــد محص ــال تولی ــن س ــود. از اولی ــاز ش ب
تراریختــه در ســال 1996 میــالدی، همــواره برخی 
مالحظــات ابراز شــده ای در رابطــه بــا آنهــا وجــود 
ــه  ــا ب ــه ت ــت ک ــه اس ــل توج ــت. قاب ــته اس داش
ــر  ــی ب ــی مبتن ــزارش علم ــه گ ــچ گون ــروز هی ام
ــرات منفــی و ســوء مصــرف ایــن محصــوالت  اث
در هیــچ کجــای دنیــا ثبــت نشــده اســت. از 
ــگران،  ــجویان، پژوهش ــدان، دانش ــه عالقمن کلی
ــود  ــوت می ش ــدگان دع ــاورزان و مصرف کنن کش
کــه ســوال های خــود را در رابطــه بــا مالحظــات 

محصــوالت تراریختــه بــا مــا در میــان بگذارنــد. 
ــا ارســال ســوال های  ــد ب ــزان می توانی شــما عزی
biosafetysocietyofiran@gmail. خود بــه نشــاني
com یــا leila.sarmadi@gmail.com پاســخ خــود 
ــن  ــص در ای ــان متخص ــاتید و کارشناس را از اس
ــی  ــماره های آت ــا در ش ــد ت ــت کنی ــه دریاف زمین
خبرنامــه پاســخ آنهــارا بخوانیــد. بــا نزدیک شــدن 
تولیــد و تجاري ســازي محصــوالت تراریختــه در 
کشــور، مدتــي اســت مخالفــان توســط برخــي از 
ــي  ــار ضــد مهندس ــار اخب ــا انتش ــا ب خبرگزاري ه
بــه  نســبت  فناوري هراســي  بــه  ژنتیــک؛ 
ــته اند.  ــت بس ــر هم ــه کم ــوالت تراریخت محص

ــران  ــه ای ــرایطي ک ــر و در ش ــاي اخی ــاه ه در م
عزیزمــان بیــش از هــر زمــان دیگــري بــه 
همدلــي و هــم زبانــي نیــاز دارد متاســفانه شــاهد 
تکــرار پدیــده غیراخالقــي تقطیع کالم مســوولین 
ــي  ــاب گزینش ــالت و انتخ ــي جم ــذف برخ و ح
یــک ســخنراني و انتشــار تحلیــل جهــت دار 
آن، در رســانه ها به ویــژه در فضــاي مجــازي 
ــي  ــي پژوهش ــد علم ــان بازدی ــتیم. در جری هس
ــت از  ــخنگوي دول ــور و س ــس جمه ــاون رئی مع
پژوهشــکده بیوتکنولــوژي منطقــه شــمال کشــور 
ــد،  ــاح ش ــاري افتت ــال ج ــاه س ــهریور م ــه ش ک
برخــي بــه جــاي پوشــش خبــري مناســب از ایــن 
ــاالن  ــل از فع ــزرگ و تجلی ــي ب ــتاورد علم دس
عرصــه بیوتکنولــوژي کــه مقــام معظــم رهبــري 
را »رشــته مهمــي«  العالــي( آن  )مــد ظلــه 
ــي  ــد در اقدام ــالش کردن ــد، ت ــاب فرمودن خط
ــبانه روزي  ــالش ش ــت از ت ــل دول ــب تجلی عجی
ــع  ــه مراج ــي ب ــد را بي اعتنای ــگران متعه پژوهش
ــارض  ــرده متع ــداي ناک ــا خ ــام ی ــرم عظ محت
ــزارش  ــق گ ــد. طب ــوه دهن ــان جل ــاواي آن ــا فت ب
ــاه  ــورخ 30 شــهریور م ــاب م ــگاه آفت ــري پای خب
95 )کــد خبــر: 39۷055(، در ادامــه جوابیــه امــور 
ــه و بودجــه  ــاوري ســازمان برنام ــات و فن تحقیق
کشــور بــه ایــن حواشــي کــه در روزنامــه کیهــان 

ــت. ــده اس ــد، آورده ش ــر ش منتش
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ــه  ــي ب ــازمان هاي جهان ــه س تایيدی
ــه ــوالت تراریخت ــالمت محص س

ــان آور  ــخیص زی ــع تش ــر، مرج ــرف دیگ از ط
ــي و  ــه علم ــي از جنب ــن محصوالت ــودن چنی ب
ــت،  ــور وزارت بهداش ــل کش ــتي، در داخ بهداش
پزشــکي و وزارت جهــاد  آمــوزش  و  درمــان 
ســازمان  جهانــي  عرصــه  در  و  کشــاورزي 
بهداشــت جهانــي اســت. وزارت بهداشــت و 
وزراي محتــرم ایــن وزارتخانــه در ادوار مختلف از 
دکتــر پزشــکیان تــا دکتــر لنکرانــي و قاضــي زاده 
ــه داراي  ــوالت تراریخت ــمي ســالمت محص هاش
مجــوز را رســما و صریحــا مــورد تاییــد قــرار داده 
و ســازمان بهداشــت جهانــي نیــز در ایــن زمینــه 
بیانیــه صریحــي داده و اعــالم کــرده اســت 
کــه احتمــال ضــرر و زیــان از جانــب ایــن نــوع 

ــدارد. ــود ن ــوالت وج محص
ــي  ــه ط ــود ک ــادآور مي ش ــح ی ــن توضی ــا ای ب
ســال هاي گذشــته بــر اســاس گــزارش تحقیــق 

مجلــس  تفحــص  و 
اســالمي  شــوراي 
تــا   3 بیــن  ســالیانه 
5 میلیــارد دالر انــواع 

محصــوالت ترایختــه وارد کشــور شــده و بــدون 
برچســب مصــرف مي شــده اســت امــا در دولــت 
تدبیــر و امیــد ضمــن تــالش بــراي تولیــد داخلي 
ایــن نــوع محصــوالت و کاهــش واردات  تــالش 
شــده اســت تــا بــا برچســب گذاري، زمینــه 
انتخــاب بــراي مصــرف کننــدگان فراهــم شــود؛ 

ضمــن ایــن کــه اطمینــان کافــي را نیــز بــراي همــه آحــاد جامعــه فراهــم 
ــرد  ــرار مي گی ــان ق ــردم عزیزم ــي م ــبد غذای ــه آنچــه در س ــرده اســت ک ک
ــگران و  ــط پژوهش ــز توس ــت نی ــود کیفی ــراي بهب ــالش ب ــوده و ت ــالم ب س

ــه دارد. ــورمان ادام ــوش کش ــخت ک ــان س مجری
5- عملیــات احــداث ســاختمان جدیــد پژوهشــکده بیوتکنولــوژي کشــاورزي 
ــال هاي 139۲  ــن س ــد. بی ــاز ش ــال 13۸3 آغ ــور از س ــمال کش ــه ش منطق
تــا امــروز دولــت تدبیــر و امیــد بــا تخصیــص اعتبــاري معــادل 36 میلیــارد 
ریــال ) 150 درصــد کل اعتبــار صــرف شــده در دو دولــت قبــل( مجموعــه 
ــاح و  ــورد افتت ــور م ــمال کش ــه ش ــري را در منطق ــي فاخ ــي و پژوهش علم
ــارک کشــورهاي  ــر ت ــرار داده اســت کــه همچــون نگینــي ب ــرداري ق بهره ب
حاشــیه دریــاي خــزر خواهــد درخشــید و بــا تولیــد محصــوالت دانش بنیــان 
خــود در برطــرف کــردن نیازهــاي کشــاورزي منطقــه از یــک ســو و ایجــاد 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــر، تاثیرگ ــوي دیگ ــان از س ــتغال دانش بنی اش
ایــن پژوهشــکده بــه تاســي از منویــات مقــام معظــم رهبــري )مدظلــه العالي( 
دســتاوردهاي بزرگــي از جملــه آماده ســازي پنبــه تراریختــه و رونمایــي از آن 
از ســوي وزیــر محتــرم جهــاد کشــاورزي و رشــد ۲5 درصــدي مقــاالت معتبر 
ــه  ــده در ISI را در کارنام ــه ش ــي نمای ــي پژوهش علم
دوره مدیریــت جدیــد خــود دارد. تکریــم پژوهشــگران 
برجســته کشــورمان بارهــا و بارهــا مــورد تاکیــد مقــام 

معظــم رهبــري بــوده اســت.
دولــت تدبیــر و امیــد همــواره و بــا تمــام قــوا بــه اســتمرار لحــاظ دیــدگاه هــا 
و نظــرات ارزشــمند مراجــع معظــم تقلیــد و جامعــه روحانیــت در برنامه هــاي 
خــود ادامــه خواهــد داد و فضاســازي برخــي در ایــن زمینــه قــادر بــه ایجــاد 
ــت  ــت و مرجعی ــتحکم دول ــد مس ــن پیون ــتي بی ــل و گسس ــن خل کوچکتری
عالیقــدر شــیعه نخواهــد بــود. بدیهــي اســت کــه دولــت یازدهــم همــواره از 

ــد. ــادات دلســوزانه اســتقبال مي کن تمامــي پیشــنهادات و انق

ــتفاده از  ــه اس ــام ب ــد عظ ــع تقلي ــدادي از مراج ــخ تع پاس
محصــوالت تراریختــه

ــل  ــرح ذی ــه ش ــام ب ــد عظ ــع تقلی ــدادي از مراج ــخ تع ــتا، پاس ــن راس در ای
ــد. ــت ش دریاف

حضــرت آیــت  اهلل العظمــي خامنــه اي )مــد ظلــه العالــي(: در تمامــي مــوارد 
مذکــور اســتفاده في نفســه اشــکال نــدارد. حضــرت آیــت  اهلل  العظمــي مــکارم 
ــدن اشــکال  ــراي ســالمتي ب ــه ب ــي ک ــي(: در صورت ــه العال شــیرازي )مدظل
نداشــته باشــند، اســتفاده از هیــچ یــک از مــوارد پرســیده شــده، مانعــي نــدارد.
حضــرت آیــت اهلل العظمــي سیســتاني: اســتفاده از مــواد غذایــي غیــر گوشــتي 

ــدارد. مانعي ن
ــروض ســوال در حکــم  ــي: مف ــي گلپایگان ــت اهلل العظمــي صاف حضــرت آی

ــل آن را دارد. ــم اص ــن حک ــذارد. بنابرای ــري نمي گ ــوالت تاثی محص
ــده  ــه ش ــوارد گفت ــام م ــي: در تم ــوي گرگان ــي عل ــت اهلل العظم حضــرت آی
اســتفاده از آنهــا مانعــي نــدارد مگــر بدانیــد کــه داراي ضــرر معتنابــه بــدن 

اســت.
حضــرت آیــت اهلل العظمــي نــوري همدانــي: تولیــد ایــن محصــوالت جایــز 
ــا  ــراي ســالمت انســان مضــر اســت ی اســت مگــر ایــن کــه ثابــت شــود ب

تالــي فاســد دیگــري داشــته باشــد.
ــم  ــال درج حک ــه دنب ــي ب ــت برخ ــه مخالف ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ۴- در عی
ــد غــذاي ســالم و توســعه کشــت محصــوالت ارگانیــک و  ــه تولی ــوط ب مرب
تراریختــه به ویــژه پنبــه تراریختــه و برنــج تراریختــه در ســند برنامــه ششــم 
کــه ملهــم از سیاســت هاي کلــي برنامــه اقتصــاد مقاومتــي و علــم و فنــاوري 
و محیــط زیســت ابالغــي مقــام معظــم رهبــري اســت، اســتفتاي صریح تــر 
ــد  ــري )م ــم رهب ــام معظ ــر مق ــخ 1395/3/۸ از محض ــن تري در تاری و روش
ــز  ــکارم شــیرازي و نی ــت اهلل العظمــي ناصــر م ــي( و حضــرت آی ــه العال ظل

حضــرت آیــت اهلل العظمــي سیســتاني بــه عمــل آمــد.
متــن اســتفتا و پاســخ هاي مراجــع تقلیــد محتــرم عینــا بــه شــرح ذیــل بــوده 

. ست ا
انتقــال ژن بــه گیاهــان زراعــي و ایجــاد گیاهــان اصــالح ژنتیکــي شــده یــا 
ــراي  ــراي ایجــاد صفــت مطلوبــي در گیــاه چــه حکمــي دارد؟ ب تراریختــه ب
مثــال ژن مقاومــت بــه شــوري و خشــکي یــا مقاومــت بــه حشــره آفــت یــا 
بیمــاري گیاهــي خاصــي بــه گیــاه زراعــي ماننــد گنــدم منتقــل شــده و گیــاه 

زراعــي مقــاوم ایجــاد شــود.
اگــر ژن مطلــوب از گیاهــي گرفتــه شــده و بــه گیــاه هــدف منتقــل شــود، 
چــه حکمــي دارد؟ اگــر ژن مطلــوب از موجــودي غیــر از گیــاه مثــاًل باکتــري، 
قــارچ، حیــوان و انســان گرفتــه شــود و بــه گیــاه هــدف منتقــل شــود، چــه 
حکمــي دارد؟ اگــر ژن مطلــوب از حیــوان حــرام گوشــت گرفتــه شــود و بــه 

گیــاه هــدف منتقــل شــود، چــه حکمــي دارد؟
پاســخ حضــرت آیــت اهلل العظمــي خامنــه اي )مدظلــه العالــي(: مقــام معظــم 
رهبــري: عمــل مذکــور در مــوارد ذکــر شــده في نفســه اشــکالي نــدارد )کــد 

)e69930b35b5۲f۸b۴b13۲55۲a9dd9b33۴ :اســتفتا
پاســخ حضــرت آیــت اهلل العظمــي علــي سیســتاني: بــه خــودي خــود اشــکال 

رد. ندا
پاســخ حضــرت آیــت اهلل العظمــي ناصــر مــکارم شــیرازي: چنانچه اســتفاده از 

آن محصــوالت ضــرر مهمــي بــراي بدن نداشــته 
ــاه  ــدن گی ــدارد. چنانچــه جــزء ب باشــد، مانعــي ن
یــا حیــوان حــالل گوشــت شــود، اســتفاده از آن 
گیــاه یــا حیــوان حــالل گوشــت اگــر ضــرر قابــل 
ــي  ــد مانع ــته باش ــان نداش ــراي انس ــي ب توجه

ــري: 95030۷01۷۴( ــدارد )کــد رهگی ن

2425



سایتپایگاهآگاهيبخشيعموميتولیداتتراریخته

تولیــدات  عمومــي  آگاهي بخشــي  پایــگاه 
تراریختــه ســایتي اســت کــه بــه معرفــي 
ایــن  اهمیــت  و  تراریختــه  محصــوالت 
انســان  روي ســالمت  به ویــژه  محصــوالت 
پایــگاه  مي پــردازد.  زیســت  محیــط  و 
تراریختــه  تولیــدات  آگاهي بخشــي عمومــي 
بــه نقــد و بررســي محصــوالت تراریختــه 
و انعــکاس اخبــار مربــوط بــه محصــوالت 
مي پــردازد.  نیــز  رســانه ها  در  تراریختــه 
محصــوالت،  و  شــرکت ها  بخش هــاي 
اقتصــاد و بــازار، ســالمت انســان، محیــط 
جملــه  از  حقوقــي  و  اجتماعــي  زیســت، 
ــر  ــر جعف ــت. دکت ــایت اس ــن س ــاي ای بخش ه
بیوتکنولــوژي کشــاورزي  ذوالعلــي دکتــري 
کرمــان  باهنــر  شــهید  دانشــگاه  اســتادیار 
بنیان گــذار و مدیــر مســول ایــن ســایت اســت. 
ــن ســایت آمــده اســت: بســتري  ــي ای در معرف
ــاوري را در  ــک فن ــه ی ــوط ب ــث مرب ــه مباح ک
ــر بســزایي  ــد، تاثی ــي مي کن یــک کشــور میزبان
ــور دارد.  ــاوري در آن کش ــت آن فن در سرنوش
بــر  منطبــق  موفق تریــن تصمیم ســازي هاي 
بکارگیــري  نحــوه  در  ملــي  منافــع  تامیــن 
ــق  ــي محق ــاوري زمان ــک فن ــتفاده از ی ــا اس ی
ــاوري در  ــي آن فن ــد و بررس ــه نق ــود ک مي ش
ــراد  ــي از اف ــط گروه ــي توس ــتر علم ــک بس ی
ــادي  ــع م ــده مناف ــن کنن ــه تامی ــص ک متخص
ــاح  ــا جن ــزب ی ــته، ح ــروه، دس ــوي گ ــا معن ی
اجتماعــي خاصــي  یــا  اقتصــادي، سیاســي 
نباشــند، انجــام شــود. قریــب بــه بیســت 
ســال اســت کــه از تجــاري شــدن محصــوالت 
گیاهــي تراریختــه در دنیــا مي گــذرد. هــر 
ــي  ــق مختلف ــق و غیرموث ــاي موث ــاله آماره س

ــت و  ــتفاده درس ــه اس ــد ب ــآت معتق ــت: پ ــده اس ــآت آم ــه پ ــرام نام در م
ــر منافــع ملــي از کلیــه فناوري هــاي مفیــد در راســتاي  ســازنده مبتنــي ب
تامیــن نیازهــاي محیــط زیســت، تنــوع زیســتي و ســالمت مــردم اســت. 
نظــر بــه ایــن کــه تامیــن ایــن دیــدگاه مســتلزم بــي طرفــي در تحقیــق 
و بررســي عادالنــه موضوعــات اســت بنابرایــن پــآت بــا احتــرام بــه کلیــه 
موافقــان و مخالفــان فنــاوري گیاهــان تراریختــه، در موضــع طرفــدار یــا 
مخالــف محــض تولیــد، توســعه و تجــاري ســازي ایــن محصــوالت قــرار 
ــه  ــته ب ــه، بس ــدات تراریخت ــا تولی ــت وي ب ــا مخالف ــداري ی ــدارد و جانب ن
ــي  ــا مبتن ــار آن صرف ــم و گفت ــان عل ــآت، زب ــان پ ــود. زب ــد ب ــورد خواه م
ــآت، مــردم را مخاطــب خــود  ــق اســت. پ ــع علمــي موث ــر بررســي مناب ب
ــش  ــال مخاطبان ــتي در قب ــت و راس ــظ صداق ــه حف ــبت ب ــود را نس و خ

ــد. ــئول مي دان مس

ــي  ــارت جهان ــد و تج ــزان تولی ــت و می ــر کش ــطح زی ــا س ــه ب در رابط
ــي  ــه نوع ــا ب ــن آماره ــي ای ــه تمام ــود ک ــه مي ش ــوالت ارائ ــن محص ای
ــد. در  ــزد مي کن ــا را گوش ــاوري در دنی ــن فن ــد ای ــه رش ــت رو ب وضعی
تمــام ایــن دوره بیســت ســاله و در کنــار رشــد و توســعه قابــل مالحظــه 
ایــن فنــاوري و محصــوالت آن، همــواره گیاهــان و محصــوالت تراریختــه 
موضــوع مالحظــات و مباحــث بســیار داغــي در مجامــع علمــي، اقتصــادي، 
ــه بســتر سیاســي، اقتصــادي و  ــوده اســت. بســته ب ــي و اجتماعــي ب قانون
ــد، محصــوالت  ــي کرده ان ــن مباحــث را میزبان ــه ای ــي ک اجتماعــي جوامع
محدودیت هــاي  و  آزادي هــا  بــا  مختلــف  کشــورهاي  در  تراریختــه 
ــا  ــدگان ی ــره تولیدکنن ــورها در زم ــي کش ــده اند. بعض ــه ش ــي مواج مختلف
مصــرف کننــدگان بســیار فعــال تولیــدات تراریختــه قــرار دارنــد و برخــي 
ــا  ــد ی ــد تولی ــا بخشــي از فراین ــل ب ــود حداق ــط خ ــاس ضواب ــر اس ــز ب نی
رهاســازي و مصــرف ایــن محصــوالت مخالفنــد. پایــگاه آگاهــي بخشــي 
ــي و  ــاني، معرف ــدف اطالع رس ــا ه ــآت( ب ــه )پ ــدات تراریخت ــي تولی عموم
نقــد و بررســي تولیــدات تراریختــه و مالحظــات مربــوط بــه آنهــا در یــک 
بســتر صرفــا علمــي توســط جمعــي از متخصصــان راه انــدازي شــده اســت. 
ــاس  ــر اس ــاوري ب ــن فن ــي ای ــاي واقع ــي قابلیت ه ــگاه، بررس ــن پای در ای

ــرار دارد. ــتور کار ق ــق در دس ــي موث ــع علم مناب

معرفی سایت

سایتپاسخگوییبهسواالتمربوطبهگیاهانتراریخته

ــاورزی  ــک در کش ــی ژنتی ــتاورد مهندس ــن دس ــه مهمتری ــان تراریخت گیاه
ــری  ــد و بکارگی ــا در تولی ــور دنی ــدی ۲۸ کش ــود بهره من ــا وج ــه ب ــت ک اس
ــد آنهــا  ــد در تولی ــوز تردی ــه، در برخــی از کشــورها هن محصــوالت تراریخت
ــه  ــوط ب ــواالت مرب ــه س ــخگویی ب ــایت پاس ــور س ــن منظ ــود دارد. بدی وج
ــوژی  ــات بیوتکنول ــورای اطالع ــای ش ــط اعض ــه توس ــوالت تراریخت محص
جهــان و بــا همــکاری فدراســیون کشــاورزی آمریــکا، انجمــن تجــارت دانــه 
ــدگان ذرت و  ــی پرورش دهن ــن مل ــکا، انجم ــویای آمری ــن س ــکا، انجم آمری
ــن ســایت، ســایت پرســش و  ــه تشــکیل شــده اســت. ای ــی پنب شــورای مل
پاســخی اســت کــه بــه هر گونــه ســوال و ابهــام در رابطــه بــا بیوتکنولوژی و 
محصــوالت تراریختــه جــواب می دهــد. هــدف ایــن ســایت ارائــه اطالعــات 
کامــل و جدیــد دربــاره کاربــرد فنــاوری بیوتکنولــوژی در کشــاورزی و تولیــد 
ــد ســواالت خــود را در رابطــه  ــه اســت. شــما می توانی محصــوالت تراریخت
ــی  ــد. کاف ــت کنی ــود را دریاف ــخ خ ــید و پاس ــه بپرس ــان تراریخت ــا گیاه ب
اســت کــه بــه نشــاني http://gmoanswers.com مراجعــه کــرده و ســواالت 
ــما  ــواالت ش ــه س ــت ب ــرع وق ــایت در اس ــن س ــد. ای ــرح کنی ــود را مط خ
جــواب می دهــد. ســایت پاســخگویی بــه ســواالت مربــوط بــه محصــوالت 
ــاده  ــد« آم ــا شــعار »بپرســید و پاســخ بگیری ــا تیمــی مجــرب ب ــه ب تراریخت
اســت تــا هــر گونــه ســوال در رابطــه بــا تاریخچــه محصــوالت تراریختــه، 
چگونگــی تولیــد آنهــا، ایمنــی و ســالمت محصــوالت تراریختــه، آزمایشــات، 
ــده را از  ــواالت مطرح ش ــایر س ــت محیطی و س ــی های زیس ــی و بررس ارزیاب

طریــق پیوســتن بــه ایــن ســایت بــه شــما ارائــه دهــد.
ــوالت  ــه محص ــوط ب ــواالت مرب ــه س ــخگویي ب ــز پاس ــه، مرک ــن رابط در ای
تراریختــه بــرای شناســایی متدوال تریــن ســواالت مصرف کننــدگان در 
مــورد موجــودات تراریختــه یــک نظرســنجی را در آمریــکا انجــام داده اســت. 
ــه  ــران، مرکــز پاســخگویي ب ــوژي ای ــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنول ب
ســواالت مربــوط بــه محصــوالت تراریختــه 10 ســوال متــداول و پاســخ های 
ــه  مربوطــه را از دانشــمندان، کشــاورزان، پزشــکان و دیگــر متخصصــان تهی
ــه  ــواالت را ب ــی از س ــه یک ــر هفت ــز ه ــن مرک ــه ای ــت ک ــي اس ــرد. گفتن ک
همــراه پاســخ های آن از طــرف متخصصــان بــر روی ســایت قــرار مي دهــد. 
در دو هفتــه اول، بــه ســواالت در مــورد ایمنــی مــواد غذایــی پرداختــه شــد. 
مصرف کننــدگان ســواالتی در رابطــه بــا ســرطان زا  بــودن محصــوالت 
تراریختــه پرســیدند. ایــن ســوال توســط دکتــر کویــن فولتــا، رئیــس و دانشــیار 

ــح  ــدا پاســخ داده شــد. وي توضی دانشــگاه فلوری
داد: »تاکنــون هیچ گونــه شــواهد معتبــری در 
ــه  ــه منجــر ب ــای تراریخت ــه غذاه ــورد ک ــن م ای
ســرطان می شــود، وجــود نــدارد. هم اکنــون 
دانشــمندان در حــال مهندســی محصــوالت 
ــتند از  ــرطان هس ــا س ــارزه ب ــرای مب ــی ب زراع
ــد  ــا آکریل آمی ــیب زمینی ت ــول س ــه محص جمل
کــه مــاده اي بالقــوه سرطان زاســت، در ایــن 
گیــاه تولیــد نشــود.« ســوال دومــی کــه در روی 
ــورد  ــت در م ــرار گرف ــگاه ق ــن پای ــایت ای وب س
محصــوالت تراریختــه و احتمــال حساســیت زایی 
آنهــا بــود. دکتــر لیــزا کاتیــک متخصــص تغذیــه 
ــوالت  ــک از محص ــچ ی ــه هی ــن ک ــان ای ــا بی ب
تجــاری موجــود در بــازار مصــرف کــه بــا 
ــیت زا  ــده اند حساس ــد ش ــک تولی ــی ژنتی مهندس
ــومین  ــخ داد. س ــی پاس ــن نگران ــه ای ــت، ب نیس
ســوالی کــه در وب ســایت پاســخگویي بــه 
ــد  ــر ش ــه منتش ــوالت تراریخت ــواالت محص س
ــرکت های  ــا ش ــه آی ــود ک ــئله ب ــن مس ــرح ای ط
کشــت  بــه  مجبــور  را  کشــاورزان  بــزرگ، 
ــوال  ــن س ــد؟. ای ــه می کنن ــوالت تراریخت محص
توســط کشــاورزی از ایــاالت ایندیانــا پاســخ 
ــن موضــوع  ــه ای ــاره ب ــن اش ــد. وي ضم داده ش
کــه کشــاورزان بــذور را از هــر فروشــنده ای کــه 
ــه  ــد، پاســخ داد ک ــداری می کنن ــد خری می خواهن
هیــچ کــدام از شــرکت های تولیدکننــده بــذر 
آنهــا را مجبــور بــه خریــد یــک محصــول خــاص 

 . نمی کنــد
عالقمنــدان بــراي کســب اطالعــات بیشــتر 

مي تواننــد بــه نشــاني
 http://gmoanswers.com/studies/top-

-10consumer-questions-about-gmos
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ــوا ســندي« پژوهشــگر و دانشــمند موسســه  »گ
پژوهشــي بیوتکنولــوژی آکادمی علوم کشــاورزي 
چیــن کــه بــه عنــوان پــدر مقاومــت بــه حشــرات 
ــي از ده  ــود و یک ــناخته مي ش ــن ش ــه در چی پنب
ــن  ــذر در چی ــد ب ــت تولی ــر در صنع ــره برت چه
اســت، مي گویــد: بیوتکنولــوژي نــه تنهــا از رازي 
بــزرگ در زندگــي مــا پــرده برداشــته اســت، بلکه 
باعــث پیشــرفت انســان و توســعه منابــع طبیعــي 

شــده اســت. 

هماهنگ کننــده  موتگــي«  کاویــرا  »چاریتــي 
ــا در  ــرق آفریق ــین در ش ــروژه آفالتوکس ــه پ برنام
ــا  ــي کشــاورزی گرمســیری کنی موسســه بین الملل
ــش و  ــورالگ در پژوه ــن ب ــزه نورم ــده جای و برن
ــراي  اجــرا گفتــه اســت: مــا اطالعــات معتبــري ب
ــي  ــي محصــوالت مهندس ــر ایمن ــان دادن خط نش
ــت  ــي از باب ــچ نگران ــم. هی ــده و نداری ــک ندی ژنتی
ســالمت و امنیــت محصــوالت مهندســي ژنتیــک 
وجــود نــدارد. چــون مــا بــه علمي وابســته هســتیم 

ــود. ــد مي ش ــمندان تولی ــط دانش ــه توس ک

»کالد فایوکــت«  مدیــر مشــارکت جهانــي پــروژه 
کاســاوا در قــرن ۲1 و برنــده جایــزه نخــل علمــي 
در فرانســه مي گویــد:  مــا بایــد غــذاي مــردم دنیــا 
را بــا راه هــاي بهتــري در ســال ۲050 تامیــن 
ــواي  ــرات آب و ه ــا تغیی ــه ب ــي ک ــم. در حال کنی
جهانــي روبــه رو هســتیم. بــراي رســیدن بــه ایــن 
ــه زیســت فناوري  ــا از جمل ــه فناوري ه هــدف، هم
و بیوتکنولــوژي مــورد نیــاز اســت. اگــر مــا در ایــن 
زمینــه موفــق نشــویم دنیــا بــا بي ثباتــي عظیــم و 

ــه رو خواهــد شــد. ناپایــداري وحشــتناکي روب

موسســه  ارشــد  پژوهشــگر  ایــزا«  »هــاال 
ــات  ــز تحقیق ــک مرک ــي ژنتی ــي مهندس پژوهش
ــه  ــا ب ــه م ــه اســت: وظیف کشــاورزی مصــر گفت
عنــوان طرفــداران بیوتکنولــوژي ارائــه اطالعــات 
درســت در رابطــه بــا امنیت و مزایــاي محصوالت 
و  رســانه ها  مــردم،  بــه  ژنتیــک  مهندســي 
ــد  ــد بدانن ــا بای ــي اســت. آنه ــران دولت تصمیم گی
کــه محصــوالت تراریختــه بــه ســالمتي و ایمني 

ــتند. ــود هس ــنتي خ ــان س همتای
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ــردازد  ــاوري مي پ ــم و فن ــارکت عل ــادل و مش تب
ــوژي  ــر از تکنول ــوان فرات ــا عن و فصــل پنجــم ب
بــه ارائــه چشــم اندازهاي آینــده ایــن رشــته 
ــاره  ــش درب ــر بخ ــت. ه ــه اس ــا پرداخت در دنی
ــت فناوري  ــوالت زیس ــاي محص ــرد و مزای کارب
ــردازد. در بخشــي  بــه ارائــه توضیحاتــي مي پ
ــه  ــاز ب ــا نی ــه م ــت ک ــده اس ــاب آم ــن کت از ای
شــنیدن صــدای کســانی داریــم کــه فکــر 
ــه  ــا عرض ــه دنی ــزي را ب ــاوري چی ــد فن می کنن
پایــدار  تولیــد  بــه  مي تــوان  کــه  مي کنــد 
رســید. نــاوارو در فصــل اول »زیســت فناوري 
ــا  ــا م ــه آی ــت ک ــته اس ــریت« نوش ــراي بش ب
ــال  ــت در ح ــارد جمعی ــذاي ده میلی ــم غ مي توانی
ــن فصــل،  ــم؟ او در ای ــن کنی ــا را تامی ــد دنی رش
ــاي  ــرد و مزای ــه تاریخچــه، کارب ضمــن اشــاره ب
محصــوالت مهندســي ژنتیــک روي مصــرف 
ــژه در جهــان آینــده  ــه به وی محصــوالت تراریخت
تاکیــد فــراوان کــرده اســت. در واقــع، نویســنده 
و  اســاتید  از  ارزشــمند  جمــالت  آوردن  بــا 
ــداي  ــد ص ــت فناوري مي خواه ــان زیس متخصص
آنهــا را از طریــق ایــن کتــاب بــه گــوش مــردم 

ــاند. ــا برس دنی

ــتیابي  ــي دس ــرویس بین الملل ــط س ــده توس ــاب منتشرش ــن کت در جدیدتری
ــاوارو«  ــال ۲015، »ماریچــل ن ــوژي کشــاورزي در س ــتفاده از بیوتکنول و اس
ــته  ــوص رش ــان در خص ــمندان جه ــرات دانش ــا و نظ ــان دیدگاه ه ــه بی ب
بیوتکنولــوژي و مهندســي ژنتیــک پرداختــه اســت. کتــاب »صداهــا و 
ــز  ــر مرک ــاوارو مدی ــل ن ــط ماریچ ــت فناوري؟« توس ــرا زیس ــا: چ دیدگاه ه
دانــش جهانــی بخــش زیســت فناوري کشــاورزي و زراعــت و اصــالح 
نباتــات تالیــف شــده اســت. نویســنده در ایــن کتــاب بــه کاربــرد و مزایــاي 
محصــوالت  مصــرف  بــر  تاکیــد  بــا  بیوتکنولــوژي  و  زیســت فناوري 
ــان  ــاتید و کارشناس ــگران، اس ــان پژوهش ــورها از زب ــایر کش ــه در س تراریخت
بیوتکنولــوژي دنیــا پرداختــه اســت. ایــن کتــاب شــامل 15۸ صفحــه و پنــج 
ــراي انســان اســت.  ــه زیســت فناوري ب ــوط ب فصــل اســت. فصــل اول مرب
ــیل  ــه و پتانس ــوالت تراریخت ــاي محص ــرداري از مزای ــه بهره ب ــل دوم ب فص
محصــوالت زیســت فناوري پرداختــه اســت. در فصــل ســوم دفــاع و 
ــه  ــارم ب ــل چه ــت. فص ــده اس ــه آورده ش ــوالت تراریخت ــتیباني از محص پش

ــاب  ــن کت ــت ای ــه هف ــل اول در صفح در فص
ــگر  ــون« پژوهش ــتراپ اندرس ــه اي از »پینس جمل
ــده جایــزه  و اســتاد دانشــگاه کرنــل آمریــکا، برن
جهانــي غذا و مدیر کل ســابق موسســه پژوهشــي 
سیاســت غذایــی آمــده اســت: مهندســي ژنتیــک 
بــراي توســعه و ترویــج کشــاورزي، کاهــش فقــر 
روســتایي، بهبــود تغذیــه و مدیریــت پایــدار منابع 

طبیعــي از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت.
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ــج  ــرع برن ــمند و مخت ــوس« دانش ــو پوتریک »اینگ
ــرو  ــمندان پیش ــي از دانش ــه، یک ــي تراریخت طالی
بیوتکنولــوژي در ســال ۲005 و تاثیرگذارتریــن 
ــا ۲005 در  ــال هاي 1995 ت ــي در س ــره علم چه
حــوزه بیوتکنولــوژي زیســت محیطي مي گویــد: بــه 
محــض ایــن کــه فنــاوري محصــوالت تراریخته از 
قوانیــن و مقــررات بیــش از حــد انــدازه محتاطانــه 
ــد  ــه مي توان ــروژه عام المنفع ــا پ ــود، صده آزاد ش
انجــام شــود تــا ذهــن و قلــب مــردم دنیــا نســبت 
مصــرف  نگراني هــاي  و  منفــي  نگــرش  بــه 
ــاز شــود و بدیــن ترتیــب  محصــوالت تراریختــه ب
ــوالت  ــه محص ــه ب ــي ک ــا و حمله های ــه انتقاده ب

ــود. ــه داده ش ــود، خاتم ــه مي ش تراریخت

»جــان انتیــن« پژوهشــگر ارشــد مرکــز جهانــي 
ــگاه  ــاورزي دانش ــذا و کش ــه غ ــذا در موسس غ
مرکــز  ارشــد  عضــو  کالیفرنیــا،  دیویــس 
ارتباطــات بهداشــت و ریســک در دانشــگاه 
ــه  ــکا گفت ــده آمری ــاالت متح ــون ای ــرج میس ج
ــن  ــوش  گرفت ــز در آغ ــاره اي ج ــا چ ــت: م اس
فنــاوري و نــوآوري نداریــم. علــم و دانــش 
ــر  ــادل را در ه ــوازن و تع ــت و ت ــد اس قدرتمن
ــا در حــال  ــد. م ــرل مي کن ــم و کنت مــکان تنظی
حاضــر شــاهد مزایــاي قابــل توجــه و معنــي دار 

ــتیم. ــا هس ــم در دنی ــرفت عل پیش

»ویجــي اتمــرام اینــگل« رهبــر کشــاورزي 
ماهاراشــتراي هندوســتان، برنــده جایــزه بهتریــن 
عملکــرد پنبــه در انجمــن پنبه شــرق هندوســتان 
و برنــده جایــزه بهتریــن کشــاورز در انجمــن پنبه 
ــول  ــه قب ــد:  مــن ب در شــرق هندوســتان مي گوی
کــردن فناوري هــاي جدیــد تــا زمانــي کــه زنــده 
 Bt ــه ــه تراریخت ــم داد. پنب ــه خواه ــتم، ادام هس
ــه فقــط شــریک زندگــي مــن بلکــه جزیــي از  ن

زندگــي مــن اســت.

»کریــم ترائــور« کشــاورز پیشــرو در کشــت 
پنبــه تراریختــه Bt در بورکینافاســو و رئیــس 
هیئــت مدیــره اتحادیــه پنبــه گفتــه اســت: مــن 
مي توانــم بــه دوســتان آفریقایــي خــود در تولیــد 
پنبــه بگویــم کــه ایــن تکنولــوژي الزم اســت و 
مــا بایــد همــگام بــا تغییــر زمــان حرکــت کنیــم 

ــم. ــش بروی و پی

»شــیخ صالــح موهــد« عضــو ارشــد مرکــز 
مطالعــات علــم و محیــط زیســت موسســه 
ــاب  ــن کت ــر ای ــل آخ ــزي در فص ــالمي مال اس
در رابطــه بــا بیــان دیدگاه هــاي دانشــمندان 
بیوتکنولــوژي شــاخه اي  اســالمي مي گویــد: 
ــان  ــراي انس ــه ب ــت ک ــاوري اس ــم و فن از عل
ــن  ــت. بنابرای ــوردار اس ــادي برخ ــت زی از اهمی
ــرفت   ــعه و پیش ــده توس ــوژي تعیین کنن بیوتکنول

ــت.  ــا اس در دنی
نویســنده در ایــن کتــاب ضمــن اشــاره بــه 
دیــدگاه یــک متخصــص بیوتکنولــوژي در آغــاز 
هــر فصــل بــه ارائــه مشــروح آن نظــر و توضیــح 
دربــاره آن دیــدگاه در آن فصــل کتــاب پرداختــه 
ــان  ــا بی ــش ب ــر بخ ــاب در ه ــن کت ــت. ای اس
ــته  ــان رش ــمندان و کارشناس ــاي دانش دیدگاه ه
در  دنیــا  ژنتیــک  مهندســي  و  بیوتکنولــوژي 
خصــوص دســتاوردها و کاربردهــاي محصــوالت 
ــا و  ــه بررســي مزای ــا ب ــه در سراســر دنی تراریخت
ــد  ــه و تاکی ــن رابط ــرح در ای ــاي مط نگراني ه
ــه  ــه پرداخت ــتفاده از محصــوالت تراریخت ــر اس ب

اســت. 
عالقمنــدان جهــت تهیــه ایــن کتــاب می تواننــد 
بــه پایــگاه ســرویس بین المللــي دســتیابي و 
اســتفاده از بیوتکنولــوژي کشــاورزي بــه نشــاني 

http://www.isaaa.org/resources/
pub l i ca t ions/br ie fs/50/defau l t . asp 

مراجعه کنند.
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اولیــنکنفرانــسملــیچالشهــایزیســتمحیطیوچشــمانداز
ــذا ــانوغ ــاورزی،آبزی ــتکش صنع

برگزارکنندگان
کشــاوزی  تحقیقــات  و  آمــوزش  ســازمان 
ــتان،  ــاوري خوزس ــم و فن ــارک عل ــتان، پ خوزس

جهــاد کشــاورزي خوزســتان

محورهای همایش
مهندسي محیط زیست

مهندسي ژنتیک
مدیریت انرژي
اصالح نباتات
صنایع غذایی
بیوتکنولوژي
گیاه پزشکي

مهلت ارسال مقاالت
 ۲5 آبان ماه 1395

تاریخ برگزاری همایش
 1 آذر ماه 1395

محل برگزاری همایش
 اهواز

سایت همایش
 aff2016.ir

معرفی همایش

ســومینکنفرانــسبینالمللــیپژوهشهــاینویــندرعلــوم
کشــاورزیومحیــطزیســت

برگزارکننده
موسسه سرآمد همایش کارین

محورهای همایش
بیوتکنولوژي گیاهي
مهندسي کشاورزي 

زراعت و اصالح نباتات
بیوتکنولوژي کشاورزي

علوم و مهندسي صنایع غذایي
علوم و تکنولوژي نهال و بذر

فناوري هاي نوین در محیط زیست

مهلت ارسال مقاالت
 30 آبان ماه 1395

تاریخ برگزاری همایش
 ۲5 آذر ماه 1395

محل برگزاری همایش
 سنگاپور- هند

سایت همایش 
www.3aseconf.com/fa
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ارتباط با ما

از کلیــه عالقمندانــی کــه مایلنــد مطالــب مرتبــط بــا ایمنی زیســتی شــامل خبــر، گــزارش یــا مقالــه را 
در ایــن نشــریه منتشــر کننــد دعــوت می شــود مطالــب خــود را بــه صــورت فایــل Word بــه نشــاني 
ــال  ــت ارس ــی اس ــد. بدیه ــال کنن ــران ارس ــتی ای ــن ایمنی زیس ــه انجم ــک دبیرخان ــت الکترونی پس
مطالــب بــه منزلــه چــاپ قطعــی آنهــا نبــوده و در صــورت چــاپ، نشــریه در ویراســتاری مطالــب آزاد 
ــرای  ــد ب ــن نشــریه هســتند، می توانن ــه آگهــی در ای ــه ارائ ــل ب ــی کــه مای ــن عزیزان اســت. همچنی
ــاس حاصــل  ــن تم ــه انجم ــا دبیرخان ــک ب ــا پســت الکترونی ــا ی ــق تلفن ه ــات بیشــتر از طری اطالع
کننــد. دبیرخانــه انجمــن ایمنی زیســتی ایــران ضمــن قدردانــی و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید، 
ــر  ــار نظ ــنهاد و اظه ــاد، پیش ــه انتق ــر گون ــی از ه ــدگان گرام ــران و خوانن ــان، صاحب نظ دانش پژوه
جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن مجموعــه در شــماره های بعــدی آن اســتقبال خواهــد کــرد. شــایان 
ذکــر اســت درج مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی رد یــا قبــول دیــدگاه نویســنده محتــرم از 

ــران نیســت. ســوی انجمــن ایمنی زیســتی ای

تلفن: 091۲۷659۸5۷- 091۲۲191۷۸۷   
تلفکس: ۴۴5۸03۷5   

www.biosafetysociety.ir :نشاني سایت انجمن   
biosafetysocietyofiran@gmail.com :نشاني پست الکترونیک   

جهــت آگاهــی از نحــوه عضویــت در انجمــن ایمنی زیســتی ایــران و دریافــت فــرم مربوطــه می توانیــد 
بــه ســایت انجمــن ایمنی زیســتی ایــران مراجعــه کنیــد. شــایان ذکــر اســت کــه کلیــه مراحــل ثبــت 
عضویــت الکترونیــک و از طریــق ســایت و پســت الکترونیــک اســت و نیــازی بــه مراجعــه حضــوری 

 . نیست

ــی ــهعلمیترویج ــهفصلنام ــهب ــالمقال ــوانارس فراخ
ایمنیزیســتی

ــه اطــالع دانشــجویان، پژوهشــگران و اســاتید  ب
زبانــه  دو  فصل نامــه  می رســاند  محتــرم 
توســط  ایمنی زیســتی،  ترویجــی  علمــی- 
هــدف  بــا  ایــران  ایمنی زیســتی  انجمــن 
ــتی  ــش روز ایمنی زیس ــر دان ــانی و نش اطالع رس
آموزشــي،  ترویجــي،  مقاله هــای  چــاپ  و 
مــروري، پژوهشــی و تحلیلــی در زمینه هــای 
دارای  و  می شــود  منتشــر  ایمنی زیســتی 
ــاوری و  ــش و فن ــوم، پژوه ــوز از وزارت عل مج
ــان  ــتنادی مجــالت جه ــگاه اس ــده در پای ثبت ش
زبانــه  دو  فصل نامــه  اســت.   )ISC( اســالم 
علمــی- ترویجــی ایمنی  زیســتی حائــز رتبــه 
ــه  مجــالت علمــی- ترویجــی  ــان کلی اول در می
ــه  ــتی ب ــوم زیس ــوزه  عل ــی- پژوهشــی ح و علم

اطالعیه
CropBiotechUpdate عضویتدرخبرنامههفتگی

خبرنامــه هفتگــی Crop Biotech Update توســط 
ســرویس بین المللــی دســتیابی و اســتفاده از 
و  تهیــه   )ISAAA( کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 
تنظیــم شــده اســت کــه بــه صــورت هفتگــی و 
ــه  ــم در زمین ــای مه ــار و اطالعیه ه ــگان اخب رای
بیوتکنولــوژی کشــاورزی را در اختیــار کلیــه 
ــات  ــز اطالع ــرار می دهــد. مرک اعضــای خــود ق
www.ــه نشــاني ــران )IRBIC( ب ــوژی ای بیوتکنول
ــال ISAAA اســت  irbic.ir  یکــی از اعضــای فع
کــه زیــر نظــر دو انجمــن بــزرگ ایمنی زیســتی و 
بیوتکنولــوژی ایــران فعالیــت می کنــد. ســرویس 
ــوژی  بین المللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنول
ــی  ــک اختصاص ــک لین ــاورزی )ISAAA( ی کش
ــتاق از  ــای مش ــت اعض ــت عضوی ــا جه را تنه
ایــران در اختیــار مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی 
ــوت  ــدان دع ــت. از عالقمن ــرار داده اس ــران ق ای

فراخوان

گــزارش پایــگاه اســتنادی مجــالت جهــان 
اســالم )ISC( اســت. بدیــن وســیله از کلیــه 
اســاتید دانشــگاه  ها، پژوهشــگران، دانشــمندان و 
ــوم زیســتی  ــف عل دانشــجویان رشــته های مختل
ــود  ــمند خ ــای ارزش ــا مقاله ه ــود ت ــوت می ش دع
ــد.  ــال کنن ــه ارس ــن مجل ــار در ای ــرای انتش را ب
ــه  ــد ب ــا می توانن ــه مقاله ه ــت ک ــر اس ــل ذک قاب

ــد.  ــی باش ــا فارس ــی ی ــان انگلیس ــر دو زب ه
ــاالت  ــال مق ــت ارس ــد جه ــدان می توانن عالقمن
خــود بــه پایــگاه الکترونیــک مجلــه بــه نشــاني 
از  یــا  مراجعــه   www.journalofbiosafety.ir
j.biosafety.s@gmail.طریــق نشــانی الکترونیــک

ــد. ــدام کنن com  اق

ــه هفتگــی  ــون در خبرنام می شــود چنانچــه تاکن
ــت  ــده اند، جه ــو نش Crop Biotech Update عض
ــار و  ــت اخب ــه و دریاف ــن خبرنام ــت در ای عضوی
http://www.isaaa.org/ــایت ــه س ــا ب اطالعیه ه

subscribe/ir  مراجعــه کــرده و جهــت عضویــت 
ــد. ــدام کنن ــه اق ــن خبرنام در ای
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ــه درج  ــل ب ــه مای ــازمان  هایي ک ــرکت ها و س ش
تبلیغــات خــود در نشــریه انجمــن ایمني زیســتي 
انجمــن  بــه  وابســته  ســایت هاي  یــا 
در  مي تواننــد  هســتند،  ایــران  ایمني زیســتي 
و   ۴۴5۸03۷5 تلفن هــاي  بــا  اداري  ســاعات 
091۲۷659۸5۷ تمــاس گرفتــه و تعرفه هــاي 
را  ایــران  ایمني زیســتي  نشــریه  در  تبلیغــات 
دریافــت کننــد. بــر اســاس مصوبــه هیئــت 
ــاي  ــران اعض ــتي ای ــن ایمني زیس ــره انجم مدی
موسســاتي انجمــن مي تواننــد ســاالنه یــک 
نوبــت تبلیــغ رایــگان درج کننــد. مدیــران اعضاي 
ــر  ــل تصوی ــال فای ــا ارس ــن ب ــاتي انجم موسس
ــه انجمــن، مي تواننــد  تبلیغــات خــود بــه دبیرخان
از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد. همچنیــن انجمن 
ــي  ــراي طراح ــي ب ــران تمهیدات ــتي ای ایمني زیس
تبلیغــات شــرکت ها در نشــریه و ســایت هاي 
انجمــن در نظــر گرفتــه اســت کــه بــراي اطــالع 

ــن  ــه انجم ــا دبیرخان ــد ب ــرایط آن، مي توانی از ش
ــد. ــاس بگیری تم

ــي  ــي و ترویج ــي، آموزش ــري، علم ــریه خب نش
مجــوز  داراي  ایــران  ایمني زیســتي  انجمــن 
رســمي از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي 
اســت کــه بــه صــورت دوماه نامــه منتشــر 
ــخه هاي  ــه نس ــن ک ــر ای ــالوه ب ــود و ع مي ش
چاپــي آن بــراي مقامــات مســئول کشــور از جمله 
ــالمي  ــوراي اس ــس ش ــرم مجل ــدگان محت نماین
الکترونیــک آن در  ارســال مي شــود، نســخه 
ــتي  ــن ایمني زیس ــاي انجم ــه اعض ــار کلی اختی
و انجمن هــاي مرتبــط و روي ســایت مرکــز 
اطالعــات بیوتکنولــوژي ایــران بــه نشــاني 
www.irbic.ir و ســایت انجمــن ایمني زیســتي 
ــز  ــاني www.biosafetysociety نی ــه نش ــران ب ای

قــرار مي گیــرد.
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