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دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران ضمــن قدردانــی
و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان،
صاحبنظــران و خواننــدگان گرامــی از هــر گونــه انتقــاد،
پیشــنهاد و اظهارنظــر جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن
مجموعــه در شــمارههای بعــدی اســتقبال میکنــد .درج
مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی رد یــا قبــول
دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی ایــن انجمــن نیســت.
عالقمنــدان میتواننــد مطالــب خــود را در قالــب نرمافــزار
 wordبــه دبیرخانــه انجمــن ارســال کننــد .خبرنامــه تعهــدی
در چــاپ مطالــب ارســالی نــدارد و حــق ویرایــش ایــن
مطالــب را بــرای خــود محفــوظ مـيدارد .اســتفاده از مطالــب
خبرنامــه بــا ذکــر منبــع بالمانــع اســت.
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سرمقاله
لزوم آگاهيرساني عمومي بر پايه مدارک مستند و مراجع معتمد

مطهره محسن پور

امــروزه مزايــاي محصــوالت مهندســي ژنتيــک از نظــر ارتقــاي ســامت
جامعــه و تاثيــرات چشــمگير بــر کيفيــت زراعــي و بهبــود اقتصــاد کشــورها
انــکار ناپذيــر اســت .کشــور مــا امــروزه بــه افزايــش ســطح آگاهــي
عمومــي بــراي بهرهمنــدي از مزايــاي فناوريهــاي نويــن نيازمنــد
اســت .جامعــه امــروز مــا در عصــري کــه ارتباطــات گســترده و وجــود
شــبکههاي اجتماعــي ،رد و بــدل اطالعــات صحيــح و ناصحيــح را بــه
طــور نامحــدودي باعــث شــده اســت بايــد بيامــوزد چگونــه ميتــوان
ســره را از ناســره تشــخيص داد .در ايــن ميــان بــه مراجعــي نيــاز داريــم
کــه مــورد اعتمــاد مــردم بــوده و افــراد بتواننــد منابــع معتبــر و صحــت
اطالعــاتِ بــه اشــتراک گذاشــته شــده را از آنهــا جويــا شــوند .انجمنهــاي
علمــي کــه جمعــي از برجســتهترين متخصصيــن کشــور را در زمينــه
تخصصــي خــود دربردارنــد بــدون شــک از قابــل اعتمادتريــن مراجــع
بــراي ايــن امــر خواهنــد بــود .افزايــش اعتمــاد عمومــی بــه فنــاوری
محصــوالت تراريختــه بــا اطالعرســاني صحيــح و بــر پايــه مســتندات
علمــي معتبــر در جامعــه امکانپذيــر اســت.
ارتقــاي ســامت و ايمنــي و کمــک بــه اقتصــاد کشــور بــا محصــوالت
تراريختــه

بــه عنــوان مثــال مــردم بايــد بداننــد کــه مراکــز علمــي معتبــر و
دانشــگاههاي متعــدد و مســتقل و نهادهــای نظارتــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه محصــوالت تراريختــه بــرای مصــرف انســان و محیــط
زیســت ايمــن هســتند ( .)1-3بررســی  147پژوهــش در بیســت ســال
گذشــته نشــان ميدهــد کــه بکارگيــري فنــاوری محصــوالت مهندســي
ژنتيــک ،اســتفاده از آفتکشهــای شــیمیایی را  37درصــد کاهــش داده،
میــزان محصــول  22درصــد افزايــش داشــته و منجــر بــه افزایــش ســود
کشــاورزان تــا  68درصــد شــده اســت ( .)4محصــوالت تراریختــه از ﻃﺮﻳﻖ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف  500ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺣﺸﺮهﻛﺶﻫﺎ،
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزهــای گلخانــهای معــادل  28ﻣﻴﻠﻴون تــن و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع
زﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ حفــظ  132ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ،کمــک شــاياني بــه حفــظ
محيــط زيســت کردهانــد .مــردم بايــد از نتايــج گــزارش اتحاديــه اروپــا
کــه محصــول مشــارکت  500گــروه پژوهشــی مســتقل در  130پژوهــش
در طــی  25ســال بــا هزینــه  300میلیــون یــورو اســت ،آگاه باشــند و
بداننــد کــه ايــن گــزارش در نهايــت نتیجــه گرفتــه اســت کــه محصــوالت
تراريختــه ماننــد فرآوردههــای کشــاورزی ســنتی ســالم هســتند ( .)5بایــد
بداننــد کــه حاصــل بررســي و جمعبنــدي  1783مقالــه علمــي معتبــر کــه
بــه بررســي اثــرات غذاهــاي تراریختــه بــر ســامت انســان و محيــط
زيســت پرداختــه بودنــد ،نيــز بــه وضــوح نشــان داد کــه غذاهــای اصــاح
شــده ژنتیکــی از گســتردهترين موضوعاتــي اســت کــه تاکنــون مــورد
بررســي و مطالعــه قرارگرفتهانــد و تاکنــون هیــچ مــدرک معتبــری

وجــود نــدارد کــه تهديــد محصــوالت تراریختــه را بــر محیــط زیســت
و ســامت نشــان دهــد ( .)6جامعــه بايــد آگاه باشــد کــه در تحلیــل
جامعــی از مطالعــات مربــوط بــه ســامت دامهــا کــه  100میلیــارد
حیــوان را شــامل میشــد و در مجمــوع تریلیونهــا وعــده غذایــی از
محصــوالت مهندســی شــده ژنتیــک را میخوردنــد؛ در نهایــت مشــاهده
شــد کــه تغذیــه بــا محصــوالت تراريختــه تأثیــر منفــی بــر حیوانــات
نــدارد و آنهــا از لحــاظ تغذیــه بــا حیواناتــی کــه از محصــوالت تراريختــه
تغذیــه نشــدهاند ،برابــر هســتند ( .)7يــا بداننــد کــه در پــروژهاي بــا
حمايــت مالــي اتحاديــه اروپــا نشــان داده شــد کــه هیــچ دلیــل علمــی
بــراي افزایــش دوره تغذیــه آزمایشهــای حيوانــي  90روزه محصــوالت
تراريختــه بــا آزمايشــات طوالنيتــر وجــود نــدارد و هــر دو در ايــن
اصــل مشــترکند کــه تغذیــه موشهــا بــا محصــوالت تراريختــه هیــچ
اثــر ســوئی در پــی نداشــته اســت.
مخالفان محصوالت تراريخته به جعل اطالعات روي آوردهاند

مــردم بايــد بداننــد کــه مخالفــان تراريختــه چــون مــدرک علمــي و
معتبــري بــراي ادعاهــاي کــذب خــود ندارنــد بــه جعــل اطالعــات روي
ميآورنــد تــا جايــي کــه ايــن اطالعــات کــذب و غيــر علمــي مبنــاي
قضــاوت و تصميمگيــري و ســوء اســتفاده عــدهاي قــرار ميگيــرد کــه
آگاهانــه و ناآگانــه ســبب هراسافکنــي در مــردم شــده و ملتــي را از
مزايــاي چشــمگير فنــاوري بــر بهبــود کيفيــت زندگــي آنهــا و پيشــرفت
کشــور محــروم ميســازند .بــه تازگــي مقالــه یــک گــروه پژوهشــی
ایتالیایــی بــا رهبــری دکتــر فدریکــو اینفاســلی در دانشــگاه ناپــل
"فدریکــو  "IIتوســط مجلــه  Food and Nutrition Sciencesبــه دلیــل
ســرقت علمــی برگشــت داده شــده اســت .تحلیلهــای مختلــف اخيــر
( 2015و  )2016نشــان میدهــد کــه ایــن گــروه ،نتایــج پژوهــش خــود
را دســتکاری ميکردهانــد؛ از جملــه عکسهــاي ســاختگی از ژلهــاي
دی.ان.ا ِ کــه در ایــن مقالــه بــه کار رفتــه اســت ( .)8مقــاالت ايــن گــروه
پژوهشــی بــه طــور گســترده بــرای ایــن ادعــا در حــوزه سیاســی اســتفاده
شــدهاند کــه محصــوالت مهندســی ژنتیــک (تراريختــه) خطرنــاک
هســتند و خــود دکتــر اینفاســلی ایــن ادعاهــا را مطــرح کــرده اســت.
يافتههــاي مقالــه آنهــا ضــد آزمونهــاي ايمنــي متعــددي اســت کــه
توســط ســازمانهاي غــذا و داروي سراســر دنيــا انجــام شــده اســت و
همگــي نشــان دادهانــد کــه هيــچ خطــري در مــورد خــوردن غذاهــاي
حاصــل از محصــوالت تراریختــه وجــود نــدارد .پژوهشهــای دکتــر
اینفاســلی در مــورد شناســایی دی.ان.ا ِی حاصــل از غذاهــای مهندســی
ژنتیــک در بافتهــای حیواناتــی کــه آنهــا را مصــرف میکننــد،
متمرکــز شــده اســت .گــروه پژوهشــی وی چندیــن پژوهــش را منتشــر
کردهانــد کــه ادعــا میکننــد مشــاهده دی.ان.ا ِی تراريختــه در بافــت
حيوانــات ،امکانپذیــر اســت .بــا ایــن حــال تحلیلــی در Biofortified
 Blogمنتشــر شــده اســت کــه نشــان میدهــد شــواهدي بــراي ايــن
امــر وجــود نــدارد و ناســازگاری بیــن نتایــج دکتــر اینفاســلی و ســاير آثــار
پژوهشــی گســترده و علمــی بایــد توضیــح داده شــود .عــاوه بــر ایــن ،در

دادههــای دیگــری کــه توســط ایــن گــروه منتشــر شــده ،ادعــا شــده اســت کــه
شــیر بزهایــی کــه بــا غذاهــای حاصــل از ســویای تراريختــه تغذیه شــده اســت
از لحــاظ غذایــی متفــاوت اســت و پیامدهایــی بــرای ســامتی بزغالههــا دارد
یــا ذرت تراریختــه مقــاوم بــه آفــات در مقایســه بــا ذرت معمولــی ویژگیهــای
تخمیــری متفاوتــی دارد .اینفاســلی در  8جــوالی ســال  2015بــه مجلــس
ســنای ایتالیــا دعــوت شــده بــود تــا دربــاره پژوهشهــای خــود صحبــت کنــد
کــه برخــي از اعضــاي مجلــس ســنا ســخنرانیاش را قانعکننــده ندانســتند
و ســؤاالتی دربــاره ادعاهایــش بــه صــورت نامــه سرگشــاده مطــرح کردنــد.
وقتــي دکتــر اینفاســلی توجهــی بــه ایــن نامــه نکــرد ،تصمیــم گرفتنــد تــا
دادهســازيها و عکسهــاي ســاختگي و تغييــر داده شــده مقــاالت وي و
عکسهــاي کپيبــرداري شــده غيــر واقعــي ايــن مقــاالت را افشــا کننــد.
مثالهايي از تقلب براي خطرناک جلوهدادن محصوالت تراريخته

چنــد مثــال از تقلــب را در ادامــه مشــاهده کنيــد :در بررســي مقــاالت اینفاســلی
بهخوبــي نشــان داده شــد کــه کنتــرل منفــی از تصویــر کپيشــدهاي از
عکــس ژل دی.ان.ا ِ بــه طــور مصنوعــی پــاک شــده اســت .اليــن کنتــرل
در نســخه کپــی شــده فاقــد نوی ـ ِز پسزمینــه اســت در حالــي کــه بــه طــور
عــادی در عکــس ژلهــاي دی.ان.ا ِ چنيــن نويــزي وجــود دارد .کنتــرل
منفــی بــه ايــن دليــل در ژلهــاي دی.ان.ا ِ اســتفاده ميشــود کــه اطمینــان
حاصــل شــود کــه دی.ان.ا ِ در حــال شناســایی نتیجــه آلودگــی نیســتند زيــرا
آلودگــي مشــکلی رایــج در ایــن نــوع پژوهشهــا اســت .تغییــر دادن کنتــرل
میتوانســت تالشــی بــرای پنهانکــردن آلودگــی باشــد .میتــوان بــا
تغییــردادن روشــنایی یــا رنگهــا و وارونــه کــردن تصاویــر ،ماهیــت تقریب ـ ًا
یکســان ایــن دو تصویــر و تغییــرات آشــکار تصویــر را بــه آســانی در شــکل
دیجیتالــی مشــاهده کــرد.

دانشــمندان دیگــر نیــز تحلیلهايــی از تصاویــر مربــوط بــه چهــار
پژوهــش اینفاســلی را منتشــر کردهانــد .ایــن مــوارد چندیــن تصویــر
را نشــان میدهنــد کــه ظاهــراً تکثیــر شــدهاند و در مقــاالت مختلــف
بــه طــرز متفاوتــی نامگــذاری شــدهاند .اگــر بــه دو شــکل بــاال برگرفتــه
از پژوهشهــای تودیســکو و همــکاران  2010و تودیســکو و همــکاران
 2015دقــت کنيــد ،فلشهــا مشــخصات منحصــر بــه فــرد عکــس
ژل را در هــر دو شــکل بــه خوبــي نشــان میدهنــد .در حالــي کــه
واضــح اســت ايــن عکسهــا کپيبــرداري شــدهاند ولــي نويســندگان
در مقالــه اول ادعــا میکننــد کــه ایــن باندهــاي دی.ان.ا ِی هســتند
کــه از نمونههــای کلســتروم ( )colostrumتکثيــر شــدهاند .در حالــی
کــه در تصویــر دوم ادعــا میکننــد کــه الينهــاي  1و  2دی.ان.ا ِی
حاصــل از شــیر هســتند و الينهــاي  3و  4از خــون گرفتــه شــدهاند.
بــا وارونــه کــردن رنــگ تصویــر دوم شــواهد حــذف دیجیتالــی اليــن
کنتــرل منفــی بــه وضــوح ديــده ميشــود .برخــی از شــکلهاي مقــاالت
اينفاســلي باندهــاي تقریبـ ًا یکســان دی.ان.ا ِ را در موقعیتهــای مختلفــی
بــر روی ژلهــای مختلــف نمایــش میدهنــد کــه نشــان میدهــد کــه
ممکــن اســت ایــن تصاویــر ویرایــش شــده باشــند تــا ژلهــا ظاهــراً
چیــزی را نشــان دهنــد کــه وجــود خارجــي نداشــته اســت .همچنیــن
ایــن تصاویــر نواحــی از پیکس ـلها را نشــان میدهنــد کــه نویــز پــس
زمینــه ندارنــد و نشــان میدهــد کــه آنهــا بــا برنامــه ویرایــش تصویــر
پــاک شــدهاند .ژلهــاي دی.ان.ا ِ ويژگيهايــي دارنــد (مثــل نواحــي
پــر رنــگ و کــم رنــگ در ژلهــا) کــه میتواننــد نشــان دهنــد کــه
تصاويــر اوليــه يکســان بــوده و پــس از کپيبــرداري ،دادههــا دســتکاری
شــدهاند .زيــرا شــکلهاي يکســان باندهايــي را نشــان میدهنــد کــه
اضافــه شــده یــا از شــکل حــذف شــدهاند.

شــکل هــر دو ژل مشــخصات يکســاني دارد (فلشهــا) کــه بــه وضــوح کپيبــرداري را
نشــان ميدهــد .بــه شــمارهگذاری تغییــر یافتــه الينهــا دقــت کنیــد.

تصویــر ترکیبــی از دو شــکل نســخهبرداری شــده از پژوهشهــای تودیســکو و همــکاران
 2010و تودیســکو و همــکاران 2015

دانشــمنداني کــه در پــي اثبــات تقلــب ايــن مقــاالت بودنــد بــه دانشــگاه
ناپــل مراجعــه کردنــد و بررســی در ســطح دانشــگاهی آغــاز شــد.
دانشــگاه بــا جدیگرفتــن ایــن ادعاهــا ،هیئتــی از کارشناســان اخالقــی،
زیستشناســی مولکولــی و علــوم دامپزشــکی را گــرد هــم آوردنــد تــا
بــه دنبــال توضیــح ایــن یافتههــا باشــند .گزارشهايــی کــه تاکنــون
فــاش شــدهاند نشــان ميدهنــد کــه ایــن مســایل بســیار جــدی هســتند

4
و نمیتوانســتند خطاهــای غیــر عمــد باشــند .گفتنــی اســت در ایــران
نیــز رويآوردن مخالفــان بــه اطالعــات نامعتبــر و دادهســازی و جعــل
ادعاهــای واهــی حاصــل از آن ماننــد تراریختهبــودن  47درصــد از
برنجهــای داخلــی و خارجــی موجــود در بــازار تهــران و البــرز رواج داشــته
و مخالفــان داخلــی بــه تاســی از همپالگیهــای جهانــی خــود در تالشــند
تــا بــا وارونهســازی حقیقــت ،ضمــن مقابلــه بــا تولیــد ملــی محصــوالت
تراریختــه ،راه واردات ایــن نــوع محصــوالت را بــاز نگــه دارنــد .آیــا وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و جامعــه علمــی کشــور بــه مقابلــه بــا ایــن
مــوج جدیــد رســوایی علمــی قیــام خواهنــد کــرد؟
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تاييد ايمني محصوالت غذايي تراريخته توسط دبیر کمیته
ایمنیزیستی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

دبیــر کمیتــه ایمنیزیســتی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي
ایمنــی محصــوالت غذایــی تراریختــه دارای مجــوز مصــرف در کشــور
را تاییــد کــرد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر مــورخ  28اســفند مــاه
( 94كــد  ،)3582630دکتــر مهرنــاز خیراندیــش در خصــوص ایمنــی
محصــوالت غذایــی تراریختــه دارای مجــوز مصــرف در کشــور اظهــار
داشــت" :افــراد متقاضــی دریافــت هــر نــوع مجــوزی بــرای فرآوردههــای
غذایــی تراریختــه ،قبــل از هــر اقدامــی میبایســت مــدارک مــورد نظــر
خــود کــه صــد البتــه مطابــق بــا آخریــن ضوابــط و آییننامههــای
تدوینشــده در ســازمان غــذا و دارو هســتند را ارائــه دهنــد ".وی افــزود:
"ضوابــط مذکــور بــر گرفتــه از آخریــن مقــررات و دســتورالعملهای
مرتبــط در اتحادیــه اروپــا ،مالــزی و پروتــکل جهانــی ایمنیزیســتی
کارتاهنــا مصــوب ســال  ۱۳۸۲مجلــس شــورای اســامی ایــران اســت".
دبیــر کمیتــه ایمنیزیســتی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي
تصریــح کــرد" :پــس از آن کــه مــدارک از نظــر رخدادهــای تراریختگــی
ایــن نــوع محصــوالت غذایــی توســط کارشناســان ســازمان ،ج ـ ِزء بــه
جــزء و مــورد بــه مــورد بررســی شــده و از منظــر ایمنــی و ســامت
انســانی و همچنیــن دارا بــودن مجــوز مصــرف در ســایر کشــورها بــه
خصــوص اتحادیــه اروپــا ،ژاپــن و کــره جنوبــی مــورد تاییــد قــرار گرفت،
از ســوی ســازمان غــذا و دارو ،نســبت بــه صــدور مجوزهــای الزم آن
محصــول اقدامــات الزم صــورت میگیــرد ".خیراندیــش در ادامــه تاكيــد
كــرد" :در راســتای رعایــت حقــوق مصرفکننــده ،همــه ایــن قبیــل
محصــوالت از روغنهــای خوراکــی ســویا و کلــزا گرفتــه تــا ذرت در
اداره کل نظــارت بــر فرآوردههــای غذایــی ســازمان غــذا و دارو مطابــق
بــا دســتورالعمل برچس ـبگذاری محصــوالت تراریختــه برچس ـبگذاری
میشــوند ".وی اضافــه کــرد" :تمــام محصــوالت غذایــی تراریختــه
دارای مجــوز موجــود در بــازار کــه در تیــررس مســايل رقابتــی ناســالم
مــورد هجمــه قــرار گرفتــه اســت نــه صرفــا در ایــران کــه در بســیاری
از کشــورهای دیگــر نیــز از نظــر ایمنــی غذایــی بــرای مصــرف انســان
مــورد تاییــد هســتند ".خیراندیــش در پایــان افــزود" :ســازمان غــذا و دارو
ایــن حــق را بــرای خــود قايــل اســت تــا در محاکــم قضايــی نســبت بــه
کســانی کــه اگــر چــه در کالبــد خیرخواهــان ســامت ،قصــد پیــش
بــرد مقاصــد اقتصــادی خــود را دارنــد و بــدون مســتندات الزم بــا مطــرح
کــردن بیپایــه و اســاس نــام یــک برنــد روغــن ســرخکردنی ،قصــد
زیــر ســئوال بــردن جایــگاه نظارتــی ایــن ســازمان را دارنــد اقامــه دعــوا
كنــد".

تولید گوجهفرنگی تراریخته مقاوم به شوری در کشور

بهتازگــي پژوهشــگران پژوهشــکده کشــاورزی دانشــگاه تبریــز موفــق
بــه انتقــال ژن «تحمــل بــه شــوری» بــه گیــاه گوجهفرنگــی شــدهاند.
بــه گــزارش خبرنــگار پژوهشــی ایســنا (كــد  ،)94120200866صنــم
شــعرباف کالقیچــی ،دانشآموختــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه تبریــز بــا
راهنمایــی ابراهیــم دورانـی علیایــی و مشــاوره مصطفــی ولـیزاده موفــق
بــه انتقــال ژن پیروفســفاتاز واکوئلــی آرابیدوپســیس بــه گوجهفرنگــی
رقــم ارومیــه کمرنــگ شــد .تنــش شــوری یکــی از مهمتریــن تنشهــای
غیرزیســتی محســوب ميشــود .بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و اهمیــت
امنیــت غذایــی ،پژوهشــگران بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل روشهــای
مختلــف زراعــی و ژنتیکــی را بــه کار گرفتهانــد .یکــی از روشهــای
کارآمــد کــه اخیــرا نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،انتقــال ژن و
تولیــد گیاهــان تراریختــه متحمــل بــه شــوری اســت .ژن  AVP1یکــی از
ژنهایــی اســت کــه انتقــال آن بــه گیاهانــی نظیــر توتــون ،یونجــه ،برنــج
و گنــدم باعــث افزایــش تحمــل ایــن گیاهــان بــه شــوری و خشــکی
شــده اســت .گوجهفرنگــی ،گیاهــی اســت کــه از نظــر غذایــی ،اقتصــادی
و علمــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و در مناطــق خشــک و نیمــه
خشــک کشــورمان کشــت میشــود .هــدف از ایــن پژوهــش انتقــال ژن
پیروفســفاتاز واکوئلــی آرابیدوپســیس بــه گوجهفرنگــی رقــم ارومیــه کــم
رنــگ بــا اســتفاده از پالســمید دوگانــه  pPZPاز طریــق آگروباکتریــوم
 GV3101جهــت افزایــش تحمــل آن بــه شــوری اســت .بــرای انتقــال ژن
بــه ایــن رقــم از دو نــوع ریزنمونــه کوتیلــدون و هیپوکوتیلــدونOD600،
دو دهــم ،چهــار دهــم و یــک اســتفاده شــد .بهتریــن باززایــی بــا اســتفاده
از ریزنمونههــای کوتیلــدون OD600،چهــار دهــم صــورت گرفــت.
ریزنمونههــای پیــش کشــت شــده بــا باکتــری تلقیــح و در محیــط
باززایــی حــاوی آنتیبیوتیــک کانامایســین قــرار داده شــد .نتایــج حاصــل
نشــان داد کــه اســتفاده از ریزنمونههــای کوتیلــدون بــرای تراریختــی
گوجهفرنگــي بهتــر از هیپوکوتیلــدون بــود .بــرای شــاخهزایی از 0/2
میلــی گــرم بــر لیتــر  BAPو بــرای ریش ـهزایی از دو میلیگــرم بــر لیتــر
 IBAاســتفاده شــد .در ایــن آزمایــش  25گیــاه تــا مرحلــه ســاقهدهی
تولیــد شــد و  12گیــاه ریشــهدار شــدند .از گیاهــان تراریختــه احتمالــی
بعــد از ریشــهزایی دي.ان.ا ِ اســتخراج شــده بــا اســتفاده از آغازگــر ژن
پیروفســفاتاز واکوئلــی ،تکثیــر ژن انتقالــی بــا روش  PCRانجــام گرفــت.
در نتیجــه  PCRثابــت شــد کــه گیاهــان تراریختــه هســتند.

تبدیل سلولهای سرطان خون به سلولهای ایمنی

دانشــمندان موسســه پژوهشــي اســکریپس راهــی بــرای تبدیــل
ســلولهای ســرطان خــون بــه ســلولهای ایمنــی بــدن یافتهانــد
کــه میتوانــد منجــر بــه درمــان جدیــدی بــرای ســرطان خــون و ســایر
ســرطانها شــود .بــه گفتــه «ریچــارد لرنــر» پژوهشــگر ارشــد اين پــروژه،
ایــن رویکــردی کامــا جدیــد بــرای ســرطان اســت .پژوهشــگران در حال
کار و آزمایــش هــر چــه ســریعتر آن روي انســانهای بیمــار هســتند.
ایــن یافتههــا نتیجــه کشــف یــک آنتیبــادی نــادر در انســان اســت .بــه
گــزارش ســرويس علم و فناوري ايســنا (كــد  ،)94080602851آزمایشــگاه
لرنــر روشهــای پیشــگامانهای را بــرای غربالگــری مجموعههــای بســیار
بزرگــی از آنتیبادیهــا (مولکولهــای سیســتم ایمنــی بــدن) بــرای
یافتــن آنتیبادیهــای درمانــی بــه کار گرفتــه اســت کــه بــه هــدف
مــورد نظرشــان نزدیکتــر باشــد .ایــن آزمایشــگاه بهتازگــی تالشــی را
بــرای یافتــن درمانهایــی بــرای افــراد دارای ســلول ایمنــی خــاص یــا
دچــار کمبــود عامــل خــون آغــاز کــرده اســت كــه پژوهشــگران موفــق به
شناســایی تعــدادی از آنتیبادیهایــی شــدند کــه گیرندههــای ســلول
مغــز را فعــال میکننــد .دانشــمندان اذعــان کردنــد کــه برخــی از ایــن
آنتیبادیهــای فعالکننــده گیرندههــا ،تاثیــرات غیــر منتظــرهای بــر
ســلولهای مغــز دارنــد و باعــث میشــوند کــه آنهــا ماننــد ســلولهای
عصبــی بــه بلــوغ انــواع ســلولهای کامــا متفــاوت برســند .اگــر ایــن
گــروه از پژوهشــگران بــا اســتفاده از ایــن کشــف بتواننــد روشــی را بــرای
تبدیــل ســلولهای ســرطان خــون بــه ســلولهای غیــر ســرطانی
بــه کار برنــد ،دســتاورد آنهــا شــگفتآور خواهــد بــود چــون کــه هنــوز
مســايلی از ایــن کشــف در حــد معماســت .در ایــن پژوهــش جدیــد
پژوهشــگران  20آنتیبــادی فعالکننــده گیرنــده تــازه کشــف شــده را
در برابــر ســلولهای حــاد لوســمی میلوئیــدی مــورد آزمایــش قــرار دادنــد
کــه مشــخص شــد یکــی از ایــن آنتیبادیهــا تاثیــر فوقالعــادهای روی
ســلولهای لوســمی میلوئیــد حــاد دارد .درصــد باالیــی از ســلولهای
لوســمی میلوئیــد حــاد بــه بیــان گیرنــده ترومبوپپتیــن ( )TPOمیپــردازد
و ایــن آنتیبــادی موثــر یــک فعالکننــده بســیار قــوی و گزینشــی از
ایــن گیرنــده در ســلولهای مغــز اســت .هنگامــی کــه آنتیبــادی در
ســلولهای ســالم مغــز نابالــغ اســتفاده شــد ،منجــر بــه تبدیــل آنهــا
بــه ســلولهای تولیــد کننــده پالکــت خــون بــه نــام «مگاکاریوســیت»
شــد .بــا ایــن حــال ،زمانــی کــه آنتیبــادی در ســلولهای لوســمی
میلوئیــد حــاد بــه کار گرفتــه شــد ،آنهــا را بــه ســلولهای بســیار متفــاوت
شناختهشــده بــه نــام ســلولهای دندریتیــک کــه ســلولهای حمایــت
کننــده کلیــدی در سیســتم ایمنــی بــدن بالــغ هســتند ،تبدیــل کــرد .بــه
گفتــه ایــن دانشــمندان ،ســلولهای القاشــده دندریتیــک بــا قــرار گرفتــن
طوالنیمــدت در معــرض آنتیبادیهــا و برخــی شــرایط آزمایشــگاهی
دیگــر ،بیشــتر بــه ســلولهایی کــه بــه کشــندههای طبیعــی شــباهت
نزدیکــی دارنــد ،توســعه یافتنــد .ســلولهای کشــنده طبیعــی نشــاندهنده
نیروهــای واکنــش ســریع سیســتم ایمنــی بــدن هســتند .آنهــا میتواننــد
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در برابــر ویروسهــا ،باکتریهــا و ســلولهای ســرطانی موثــر باشــند،
حتــی بــدون ایــن کــه قبــا در معــرض آنتیبادیهــا قــرار گرفتــه
باشــند .آنهــا ماننــد ســلولهای  ،Tگیرندههــای بســیار خــاص بــرای
شــناخت اهــداف هــر یــک از ســلولها ندارنــد امــا در عــوض هنگامــی
کــه یــک ســلول نزدیــک ،آلــوده یــا ســرطانی اســت ،بــه صــورت کلــی
قــادر بــه تشــخیص آن هســتند .لرنــر ميگويــد" :ایــن آنتیبــادی
میتوانــد آن دســته از ســلولهای لوســمی میلوئیــد حــاد را بــه بســیاری
از انــواع ســلولهای دیگــر تبدیــل کنــد امــا مــا بــه انــدازه کافــی بــرای
دریافــت ســلولهای کشــنده طبیعــی خوششــانس بودیــم ".در ايــن
پژوهــش ،تعــداد قابــل توجهــی از ایــن ســلولهای کشــنده طبیعــی،
حــدود  15درصــد از جمعیــت ســلولهای اطــراف لوســمی میلوئیــد حــاد
را تنهــا در عــرض  24ســاعت از بیــن بردنــد .بــه گفتــه آنهــا اثــر ضــد
ســرطانی ســلولهای القــا شــده کشــنده طبیعــی ،صرفــا چیــزی شــبیه
برادرکشــی اســت .چــون کــه بــه عنــوان مثــال ســلولهای نــا مرتبــط
بــا ســرطان پســتان ،هنــگام مواجهــه بــا ســلولهای کشــنده طبیعــی
در تعــداد زیــادی از افــراد از بیــن نمیرونــد .بــه گفتــه لرنــر ،درمــان
 Fratricidinsمیتوانــد چندیــن مزیــت بالقــوه داشــته باشــد .از جملــه
ایــن کــه عــوارض شــیمیدرمانی را کاهــش خواهــد داد .ایــن یافتههــا
در مجلــه مجموعــه مقــاالت آکادمــی ملــی علــم آمریــکا منتشــر شــده
اســت.

ايــن تيــم پژوهشــي در طــول كار پژوهشــي خــود كشــف كردنــد كــه
 HMGB3روي پروتئينهــاي گياهــان و جانــوران بــا اســيد ساليســيليك
بــه عنــوان يــك تنظيمكننــده ايمنــي گيــاه و محصــول اصلــي تجزيــه
آســپرين متقابــا اثــر دارنــد .پژوهشــگران در مطالعــه قبلــی در ايــن
آزمایشــگاه ،بلوکهــای اســید سالیســیلیک  HMGB1را پيــدا كردنــد
و هنگامــي کــه آنهــا در جســتجوي ژنــوم گيــاه مــدل آرابیدوپســیس
بــراي كدگــذاري ژنهــا مشــابه پروتئيــن بودنــد HMGB3 ،را كشــف
كردنــد .پژوهشــگران پروتئيــن را داخــل فضــاي خــارج ســلولي گيــاه
تزريــق كــرده و اليههــاي مختلــف فعاليــت ايمنــي را بررســي كردنــد.
آنهــا دریافتنــد کــه  HMGB3نيــز ماننــد  HMGB1انســان بــا اســید
سالیســیلیک واكنــش نشــان ميدهــد .اثــرات تقویــت سیســتم ایمنــی
 HMGB3در گياهــان آلــوده از بيــن رفــت هنگامــي كــه پژوهشــگران
ساليســيليك اســيد اضافــه كردنــد .پروفســور دانیــل كلســينگ ميگويــد
کــه شناســايي اهــداف مشــترك ساليســيليك اســيد و مكانيســمهاي
عمــل در گياهــان و جانــوران مــا را قــادر بــه ترجمــه آنچــه در يــك
سيســتم بــه سيســتم ديگــر اتفــاق ميافتــد ،خواهــد كــرد .در آینــده
هــدف بعــدي ايــن پژوهشــگران بررســی اهــداف اســید سالیســیلیک
مشــترك در گیاهــان و جانــوران اســت كــه نقــش مهمــي در تشــخيص و
درمــان بيمــاري دارد .گفتنــي اســت كــه ايــن خبــر  26مــارس  2016در
پايــگاه موسســه بويــس تامســون ( )BTIبــه نشــاني http://bti.cornell.
 edu/news/discoveryمنتشــر شــده اســت.

كشفي تازه در خصوص تشابه سيستم ايمني انسان و گياه

تصفی ه آب و پساب با نانو ذرات در كشور

حاصــل يــك پژوهــش جديــد نشــان ميدهــد كــه سيســتم ايمنــي
انســان و گيــاه بســيار شــبيه بــه هــم هســتند .پژوهشــگران در موسســه
بويــس تامســون ( )BTIدر تازهتريــن پژوهــش خــود گــزارش كردنــد
یــک پروتئیــن کــه نشــاندهنده آســیب بافتــی بــه سیســتم ایمنــی
بــدن انســان اســت ،یــک همتــا در گيــاه دارد کــه نقشــی مشــابه را در
گیاهــان ایفــا میکنــد .در ایــن پژوهــش ،پروفســور دانیــل كلســينگ
و همكارانــش الگــوي مــدل مولكولــي خســارت در گياهــان را شناســايي
كردنــد .پروتئیــن  HMGB3و معــادل آن در انســان بــه نــام پروتئيــن
 ،HMGB1مکانیســم چگونگــی رفتــار انســان و گیــاه بــرای مبــارزه بــا
عفونــت را بــه خوبــی نشــان میدهــد .مولكــول  DAMPكــه توســط
ســلولهای آســیبدیده آزاد ميشــود؛ باعــث ایجــاد یــک پاســخ
ایمنــی در گیاهــان و حیوانــات ميشــود .گیاهــان و بافتهــای حیوانــی
از مولكولهــاي  DAMPبــرای تشــخیص آســیب و جراحــت اســتفاده
ميكننــد .بــه طــوری کــه آنهــا میتواننــد منجــر بــه بهبــود زخــم
و رفــع عفونــت شــوند DAMPs .همیشــه در درون ســلول حاضرنــد و
هنــگام آســيب و جراحــت در محــل آســيبديده در پاســخ بــه بافــت
آســيبديده آزاد شــده و واكنشهــاي التهابــي و ايمنــي نشــان ميدهــد.

بــا حمایــت ســتاد توســعه فنــاوری نانو معاونــت علمــی و فناوري رياســت
جمهــوري تصفيــه آب و پســاب بــا نانــو ذرات انجــام شــد .پژوهشــگران
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،در طــرح پژوهشــي و بــا همــکاری
شــرکت فاضــاب تهــران ،گونــهای نانــو ذره را ســنتز کردهانــد کــه
ب مــورد آزمایــش
قــدرت باالیــی در گندزدایــی از نمونههــای پســا 
داشــته اســت .ایــن نانــو ذرات بــه دلیــل ویژگــی مغناطیســی ،قابــل
بازیافــت و اســتفاده مجــدد اســت .بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی

و اطالعرســانی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری (كــد
 ،)١١٤٢٦تمامــی صنایــع بایــد فاضــاب تولیــدی خــود را تصفیــه کننــد
تــا قابلیــت دفــع بــه محیــط زیســت یــا اســتفاده مجــدد را داشــته باشــند.
عمــده آالیندههــای موجــود در فاضالبهــا بــه دو بخــش شــیمیایی
و میکروبــی تقســیم میشــود .از ایــن رو میکروبکشــی بــا یــک
گنــدزدای مؤثــر کــه مشــکالت گندزداهــای متــداول را نداشــته باشــد،
میتوانــد بــه صنایــع مختلــف در بــه دســت آوردن اســتانداردهای آب
یــا پســاب خروجــی فاضــاب کمــک کنــد .بــه همیــن جهــت دســتیابی
بــه یــک گنــدزدای ایــدهآل همــواره یکــی از دغدغههــای مهــم
صنایــع تصفیــه آب و فاضــاب اســت .بــه گفتــه داریــوش زینــالزاده
پژوهشــگر ایــن پــروژه ،از آن جایــی کــه در ســالهای اخیــر ضــرورت
پژوهــش در زمینــه گندزداهــای نویــن از اولویتهــای پژوهشــي شــرکت
فاضــاب تهــران نیــز بــوده اســت ،بنابرايــن ایــن طــرح بــا همــکاری
شــرکت فاضــاب تهــران انجــام شــد .وی در ادامــه بــه معرفــی
پژوهشهــاي صــورت گرفتــه در ایــن طــرح پرداخــت و گفــت" :نانــو
ذرات نقــره بــه دلیــل خــواص کاتالیســتی و ض ـ د میکروبــی بــه عنــوان
یکــی از شــاخههای مهــم فنــاوری نانــو بــه ویــژه در حــوزه گندزدایــی
سیســتمهای تصفیــه آب و پســاب مطــرح اســت .در ایــن طــرح نانــو
ذرات نقــره مغناطیســی بــه صــورت پــودری و بــا قابلیــت معلــق مانــدن
در داخــل نمونههــای فاضــاب تولیــد و اســتفاده شــد .ایــن نانــو ذرات در
مقایســه بــا پژوهشهایــی کــه از نانــو ذرات نقــره بــه صــورت پوششــی
بــر روی ســطوحی نظیــر ســرامیک اســتفاده کردهانــد ،بــه دلیــل
افزایــش میــزان تمــاس گنــدزدا بــا میکروارگانیسـمها ،قــدرت گندزدایــی
باالتــری از خــود نشــان دادنــد ".بــه گفت ـه زینــالزاده ،نانــو ذرات ســنتز
شــده از مزایایــی از قبیــل ســرعت میکروبکشــی بــاال ،بازدهــی بــاال
در حــذف آالیندههــای میکروبــی از آب و پســاب فاضــاب و عــدم
تولیــد محصــوالت جانبــی برخــوردار اســت کــه چشــمانداز بســیار
مطلوبــی در صنعــت آب و فاضــاب کشــور ایجــاد خواهــد کــرد .یکــی
از اصلیتریــن محدودیتهــای اســتفاده از نانــو ذرات نقــره بــه عنــوان
یــک گنــدزدا ،بــاال بــودن قیمــت ایــن عنصــر اســت امــا در ایــن طــرح
بــا ایجــاد خاصیــت مغناطیســی و جداســازی نانــو ذرات ،امــکان بازیابــی
و اســتفاده مجــدد بــرای گنــدزدای ســنتز شــده فراهــم شــده اســت.
در واقــع ایــن ترکیــب بــدون ایــن کــه تغییــر محسوســی در راندمــان
و قــدرت گندزدایــی آن ایجــاد شــود ،تــا  11مرتبــه قابلیــت اســتفاده
مجــدد را دارد .از طرفــی ،اگــر چــه یــک ترکیــب گنــدزدا میتوانــد در
از بیــن بــردن میکروارگانیســمها مفیــد باشــد ،حضــور آن در محیــط
زیســت نیــز بــه میــزان باالیــی خطرنــاک اســت امــا نتایــج بررسـیهای
صورتگرفتــه در ایــن پژوهشهــا نشــان داد کــه پــس از جداســازی
گنــدزدا ،مقادیــر یونهــای آهــن و نقــر ه خروجــی پســاب حتــی در
 pHخیلــی اســیدی و خیلــی قلیايــی نیــز کمتــر از مقادیــر اســتاندارد
آب شــرب اســت .ایــن امــر بیانگــر ثبــات یونهــای آهــن و نقــره در
نانــو ذرات تولیــد شــده و بیخطــر بــودن ترکیــب ســنتز شــده اســت.

ایــن پژوهشــگر بــه دالیــل لــزوم اصــاح ســطح ایــن نانــو ذرات اشــاره
كــرد و گفــت" :جــرم مولــی نقــره باالســت کــه خــود دلیلــی بــر تمایــل
ترکیــب بــه تهنشــین شــدن و بــه دنبــال آن کــم شــدن تمــاس گنــدزدای
ســنتز شــده بــا میکروارگانیسمهاســت .بــه همیــن دلیــل ترکیــب فــوق بــا
الیـهای کربنــی اصــاح شــد کــه منجــر بــه معلــق شــدن ایــن ترکیــب
در محلــول و افزایــش راندمــان فراینــد تصفیــه نمونههــای فاضــاب
شــد ".ایــن طــرح در قالــب پایاننامــه کارشناســی ارشــد مهنــدس
داریــوش زینــالزاده از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه راهنمایــی
دکتــر روشــنک رضایــی و دکتــر رامیــن نبـیزاده و بــا همــکاری شــرکت
فاضــاب تهــران انجــام شــده اســت .ایــن پایاننامــه تحــت عنــوان
پایاننام ـه مــورد نیــاز صنعــت بــه تأییــد ســتاد ویــژه توســعهی فنــاوری
نانــو رســیده اســت .گفتنــي اســت آییننامـ ه حمایــت از پایــان نامههــای
مــورد نیــاز صنعــت در ســایت  www.nano.ir/hrdcقابــل دسترســي
اســت.
توالييابي ژنوم كاج قندي به نام پادشاه مخروطيان

يــك تيــم پژوهشــي بــه رهبــري دانشــمندان دانشــگاه كاليفرنيــا ژنــوم
كاج قنــدي ( )Sugar pineافســانهاي را توالييابــي كــرده و «جــان
ميــور» طبيعتشــناس آن را «پادشــاه مخروطيــان» نامگــذاري كــرد.
ژنــوم کاج قنــدي داراي بزرگتریــن توالــي نســبت بــه ســاير موجــودات
اســت بــه طــوري كــه ژنــوم آن  10برابــر انــدازه ژنــوم انســان اســت.
انتظــار م ـيرود كــه كشــف ايــن اطالعــات بــا ارزش باعــث حفــظ ايــن
گونــه كميــاب گياهــي شــود .كاج قنــدي يكــي از بلندتريــن گونههــای
درختــی در جهــان و بومــي کالیفرنیــا اســت .بقــاي ايــن درخــت توســط
بيمــاري زنــگ ســفيد كاج يــا تــاول كاج ،آفــت سوســك چــوب و
تنــش خشــكي در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت .توالييابــي تــازه
ژنــوم كاج قنــدي نشــان داد كــه ايــن كاج ،ژنومــي  1/5برابــر بزرگتــر
از كاج تــدا ( )Loblolly pineدارد كــه قبــا توالييابــي شــده بــود و
بزرگتريــن توالــي را داشــت .بديــن ترتيــب ،ایــن دو توالــی مرجــع بــه
عنــوان پایــهاي بــرای مطالعــات آینــده و برنامههــای کاربــردی در
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رابطــه بــا پژوهــش درختــان کاج مطــرح هســتند .ژنــوم کاج قنــدي بــه
صــورت عمومــي منتشــر شــده و از طريــق وبســايت توالــي مرجــع كاج
در دســترس اســت .گفتنــي اســت كــه کاج قنــدی یکــی از گونههــای
مهــم درخــت کاج اســت کــه در غــرب ایــاالت متحــده آمریــکا میرویــد.
ایــن کاج بلندتریــن و بزرگتريــن گونــه کاج در جهــان ب ـه شــمار میآیــد.
مخــروط ایــن کاج نیــز بزرگتريــن مخــروط را در میــان مخــروطداران
داراســت .بلندتریــن کاج جهــان طولــي بــه ارتفــاع  40تــا  60متــر دارد و
عضــوی از گــروه کاجهــای ســفید شــمرده میشــود .عالقمنــدان بــرای
كســب اطالعــات بیشــتر ميتواننــد بــه اخبــار دانشــگاه دیویــس كاليفرنيــا
بــه نشــاني
=http://news.ucdavis.edu/search/news-detail.lasso?id11414

مراجعه کنید.

شرط اعطای نشان ایمنی و سالمت به صنایع غذایی

مديــر کل نظــارت و ارزيابــی فرآوردههــای غذايــی و آشــاميدنی ســازمان
غــذا و دارو ،شــرط اعطــای نشــان ایمنــی و ســامت بــه صنایــع غذایــی را
تولیــد محصــوالت دارای ارزش غذایــی بــاال و فاقــد افزودنیهــا و مــواد
نگهدارنــده عنــوان کــرد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،دكتــر هدایــت
حســينی در ايــن بــاره اظهــار داشــت" :اكنــون حــدود یــک ميليــارد نفــر
از مــردم دنيــا از غــذای كافــی و ســالم برخــوردار نيســتند ".وي ادامــه داد:
"بايــد شــرايطی ايجــاد كنيــم تــا غــذای بيشــتر و ســالمتر بــه دســت
همــه مــردم در تمــام نقــاط دنيــا برســد .ايــن امــر مســتلزم ايــن اســت كــه
زنجيــره غــذا از توليدكننــدگان ،فرآوریكننــدگان غــذا ،سيســتم حمــل
و نقــل و ســازمانهای نظارتــی و بازرســی و خــود مصرفكننــدگان
براســاس اصــول و مبانــی علمــی حركــت كننــد ".حســيني يكــی از
برنامههــای ســازمان غــذا و دارو را اعطــاي نشــان ايمنــی و ســامت
غــذا بــه محصــوالت غذايــی كــه عــاوه بــر ســالم بــودن ،بــه شــيوه
ســالم نيــز توليــد میشــوند ،دانســت و افــزود" :ايــن محصــوالت،
محصوالتــی هســتند كــه در ارتقــاي ســامت مصرفكننــده تاثيــر
بهســزايی دارنــد ".حســينی بــا اشــاره بــه برگــزاری  ۱۲دوره اعطــای
نشــان ايمنــی و ســامت غــذا خاطرنشــان كــرد" :تاكنــون  ۱۴۵محصــول
نشــان ايمنــی ســامت را از ســازمان غــذا و دارو دریافــت كردهانــد و
امــروز  ۲۶محصــول ديگــر ايــن نشــان را دريافــت میكننــد ".وی نشــان
ايمنــی ســامت غــذا را عالیتريــن نشــان وزارت بهداشــت در حــوزه
ايمنــی مــواد غذايــی اعــام كــرد و گفــت" :صنايعــی ايــن نشــان را
دريافــت میكننــد كــه محصوالتشــان دارای ارزش غذايــی بــاال و فاقــد
افزودنیهــا و مــواد نگهدارنــده باشــد .تاكنــون صنايــع گــروه محصــوالت
صنايــع لبنــی توانســتهاند بــا ارتقــاي محصــوالت توليــدی و محصــوالت
غنیشــده بــه ويــژه غنیشــده بــا ويتاميــن  Dايــن نشــان را دريافــت
كننــد ".مديــر کل نظــارت و ارزيابــي فرآوردههــاي غذایــی و آشــاميدنی
ســازمان غــذا و دارو تصريــح كــرد" :بــا توجــه بــه ضررهــای مصــرف

برخــی تنقــات بــه علــت دارا بــودن چربــی ،نمــك و اســيدهای چــرب
ترانــس ايــن نشــان بــه صنايعــی اعطــا ميشــود كــه ميوههــای خشــك،
فرآوردههــای كنجــدی و فرآوردههــای خرمــا توليــد میكننــد تــا ضمــن
قرارگيــری ايــن محصــوالت در ســبد غذايــی مــردم ،ســرانه مصــرف آنها
نيــز بيشــتر شــود ".حســينی از اعطــای نشــان ايمنــی و ســامت غــذا بــه
برخــی از توليدكننــدگان برنــج ايرانــی خبــر داد و گفــت" :برنــج ايرانــی
يكــی از بهتريــن برنجهــا در دنيــا اســت .بــا توجــه بــه ارزيابیهــای بــه
عمــل آمــده برخــی توليدكننــدگان توانســتهاند بــا كاهــش  ۵۰درصــد
آلودگــی ايــن محصــول نشــان ايمنــی غــذا را دريافــت كننــد ".مديــر
کل نظــارت و ارزيابــي فرآوردههــای غذایــی و آشــاميدنی ســازمان غــذا
و دارو ادامــه داد" :ايــن نشــان بــه برخــی توليدكننــدگان چــای ايرانــی
نيــز كــه توانســتهاند تــا  ۵۰درصــد ميــزان ســموم و فلــزات ســنگين
را در توليــد چــای خــود كاهــش دهنــد و ايــن محصــول را بــه عنــوان
یــک نوشــیدنی ســالم بــه جــای نوشــيدنیهای حــاوی شــكر بــه مــردم
عرضــه کننــد ،اعطــا شــد".
دســتورالعمل اجرایــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
در خصــوص موجــودات زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه و فرآوردههــای
آنهــا -بخــش دوم

اداره كل نظــارت و ارزيابــي فرآوردههــاي غذايــي ،آرايشــي و بهداشــتي
ســازمان غــذا و دارو دســتورالعمل اجرايــي در خصــوص موجــودات
زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه و فرآوردههــای آنهــا را منتشــر كــرده اســت.
ايــن دســتورالعمل توســط كارگــروه تخصصــي ايمنيزيســتي وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي تهيــه شــده اســت كــه بــه تاييــد
دبيــر كارگــروه تخصصــي ايمنيزيســتي دكتــر مهرنــاز خيرانديــش
رســيده اســت و معــاون وزيــر و رئيــس ســازمان غــذا و دارو دكتــر رســول
دينارونــد آن را تصويــب كــرده اســت .ايــن دســتورالعمل اجرايــي توســط
ســازمان غــذا و دارو و بــا همــكاري مركــز آزمايشــگاههاي مرجــع كنتــرل
غــذا و دارو ،معاونــت بهداشــت ،معاونــت درمــان و معاونــت تحقيقــات و
فنــاوري وزارت بهداشــت ،كميتــه تراريختــه ،انســتيتو پاســتور ايــران،
پژوهشــگاه ملــي مهندســي ژنتيــك و زيسـتفناوري ،ســازمان اســتاندارد
و تحقيقــات صنعتــي ايــران ،معاونــت توليــدات گياهــي جهــاد كشــاورزي،
مركــز تحقيقــات بيوتكنولــوژي جهــاد كشــاورزي ،دانشــكده داروســازي
دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران ،گــروه صنايــع غذايــي دانشــكده
كشــاورزي كــرج ،دانشــگاه تربيــت مــدرس ،دانشــكده مهندســي انــرژي
و فناوريهــاي نويــن در ســال  1387تدويــن و در دي مــاه ســال 1393
توســط كارگــروه تخصصــي ايمنيزيســتي وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــكي بازنگــري شــد .ايــن دســتورالعمل در  17صفحــه
تنظيــم و در تاريــخ  93/11/15بــه تصويــب رئيــس ســازمان غــذا و
دارو رســيده و از تاريــخ تصويــب الزماالجــرا اســت .ايــن دســتورالعمل
در هفــت بخــش مقدمــه ،هــدف ،دامنــه كاربــرد ،تعاريــف ،مســئوليت
اجرايــي ،فرآينــد بررســي ،فلوچــارت بررســي موجــودات زنــده تغييــر

ژنتيــك يافتــه و فرآوردههــاي مرتبــط بــا مــواد غذايــي تنظيــم شــده
اســت .همچنيــن داراي ســه پيوســت اســت كــه شــامل تعهدنامــه عــدم
تراريختگــي ،ضميمــه ســه پروتــكل جهانــي ايمنيزيســتي كارتاهنــا و
فهرســت مــواد غذايــي تغييــر ژنتيــك يافتــه اســت .در شــماره پيشــين
خبرنامــه انجمــن مقدمــه تــا مســئوليت اجرايــي ايــن دســتورالعمل آورده
شــد .در ادامــه بقيــه مــوارد را ميخوانيــم.
 -6فرآيند بررسي
 -1-6كليــه متقاضيــان هــر گونــه فعاليــت در خصــوص موجــودات زنــده
تغييــر ژنتيــك يافتــه و فرآوردههــاي آن مرتبــط بــا مــواد غذايــي مــورد
مصــرف انســان ،بايــد عــاوه بــر ارائــه كليــه مــدارك منــدرج در ضوابــط،
مقــررات و دســتورالعملهاي مربوطــه در اداره كل نظــارت و ارزيابــي
فرآوردههــاي غذايــي ،آرايشــي و بهداشــتي ،مــدارك ذيــل را نيــز ارائــه
دهنــد
• هدف از توليد ،واردات ،صادرات و عرضه به بازار
• اظهار صريح در خصوص  GMOيا  LMOبودن محموله
• تاريخ يا تاريخهاي نقل و انتقال درون مرزي يا فرامرزي
• نــام ،هويــت ،طبقهبنــدي ،ســطح ايمنيزيســتي بــراي محمولههــاي
LMO

• توصيــف اســيد نوكلئيــك (ژن) يــا تغييــر و تبديــل ايجــاد شــده،
فنــاوري مــورد اســتفاده و ويژگيهــاي ايجــاد شــده در مــاده غذايــي
• مقدار يا حجم محموله موجود زنده تغيير ژنتيك يافته ()LMO
• ارائــه گواهــي معتبــر از مقامــات دولتــي ذيصــاح كشــور مبــدا مبنــي
بــر اظهــار صريــح وضعيــت تغييــر ژنتيــك بــودن محمولــه ممهــور بــه
مهــر ســفارت جمهــوري اســامي ايــران در كشــور مبــدا .درصــورت
اعــام تغييــر زنتيــك بــودن محمولــه ،بايــد در گواهــي مذكــور شــماره
رخــداد يــا شــماره شناســايي اختصاصــي ثبــت شــده در ســايت اتــاق
تهاتــر ايمنيزيســتي درج شــود.
• رعايــت مــوارد مربــوط بــه برچســبگذاري در صورتــي كــه ميــزان
موجــود زنــده تغييــر ژنتيــك يافتــه در هــر محمولــه بيــش از حــد آســتانه
تعييــن شــده باشــد.
• ارائــه مســتندات معتبــر علمــي ارزيابــي ريســك احتمالــي موجــود زنــده
تغييــر ژنتيــك يافتــه مطابــق بــا بنــد  -2-6ايــن دســتورالعمل
• سوابق مصرف و گزارشهاي قبلي ارزيابي خطر
• روشهــاي علمــي و عملــي بــراي ذخيــره ،حمــل و نقــل و كاربــرد
ايمــن از جملــه :بســتهبندي ،برچســبگذاري ،بــه عــاوه روشهــاي
فراخــوان و انهــدام در صــورت اقتضــا
• ارائــه طــرح تفصيلــي پايــش پــس از ورود بــه بــازار و گزارشهــاي
دورهاي
• ارائــه طــرح پيشــنهادي قابــل اجــرا بــراي مديريــت ريســك احتمالــي
در صــورت بــروز انتشــار ناخواســته (در صورتــي كــه محمولــه LMO
باشــد).

تبصــره  .1در صورتــي كــه متقاضــي ادعــاي عــدم تغييــر ژنتيــك
بــودن محمولــه موضــوع درخواســت خــود را دارد ،ملــزم بــه تكميــل
فــرم تعهدنامــه عــدم تراريختگــي (پيوســت يــك ايــن دســتورالعمل) و
ارائــه گواهــي  free GMOاســت .الزم بــه ذكــر اســت كــه از هــر چنــد
نمونــه مــوارد  GMO freeبــه صــورت تصادفــي نمونهبــرداري و بــه
آزمايشــگاه ذيصــاح جهــت اثبــات صحــت ادعــاي متقاضــي ارســال
خواهــد شــد.
تبصــره  .2حــد تحمــل بــراي وجــود موجــودات تغييــر ژنتيــك يافتــه
بــدون مجــوز از كشــور مبــدأ و ثبــت نشــده در ســايت ( BCHداراي كــد
شناســايي خــاص) و همچنيــن بــدون مجــوز از ســازمان غــذا و دارو در
محصــوالت غذايــي صفــر اســت.
تبصــره  .3پــس از اخــذ مجــوز در صــورت بــروز خســارت ،دارنــده
مجــوز موظــف اســت عــاوه بــر اعــام ســريع بــه ســازمان غــذا و دارو،
اقدامــات متناســب اضطــراري (مطابــق بــا مــدارك ارائــه شــده از ســوي
متقاضــي در زمــان اخــذ مجــوز) را انجــام دهــد.
تبصــره  .4بررســي تراريختگــي درخواســتهايي كــه بــه معاونتهــاي
غــذا و داروي دانشــگاههاي علــوم پزشــكي كشــور ارائــه شــده اســت،
توســط معاونتهــاي غــذا و داروي مربوطــه صــورت ميگيــرد .در
صــورت ادعــاي عــدم تغييــر ژنتيــك بــودن ،معاونت غــذا و دارو دانشــگاه
علــوم پزشــكي مربوطــه ملــزم بــه رعايــت تبصــره  1دســتورالعمل جــاري
اســت .در صــورت تغييــر ژنتيــك بــودن محصــول ،درخواسـتها جهــت
اقدامــات مقتضــي بــه ســازمان غــذا و دارو ارجــاع داده خواهنــد شــد.
 -2-6جهــت ارزيابــي مخاطــرات احتمالــي بــراي ســامت انســان،
رعايــت آخريــن دســتورالعملهاي كدكــس در رابطــه بــا ايمنــي مــواد
غذايــي حاصــل از زيســتفناوري مــدرن و نيــز ارائــه اطالعــات ذكــر
شــده در ذيــل الزامــي اســت .مســئوليت بررســي بــه عهــده اداره كل
نظــارت و ارزيابــي فرآوردههــاي غذايــي ،آرايشــي و بهداشــتي و
دبيرخانــه كميتــه تخصصــي ايمنيزيســتي اســت.
• توصيــف موجــود زنــده گيرنــده يــا گيــاه ميزبــان و كاربــرد آن بــه
عنــوان غــذا
• توصيف موجود زنده دهنده ژن
• توصيف تغيير يا تغييرات ژنتيك و ژن وارد شده و حامل آن
• روشهــاي پيشــنهادي رديابــي و شناســايي موجــود زنــده تغييــر
ژنتيــك يافتــه بــا ذكــر حساســيت و ويژگــي و قابليــت اعتمــاد روش
• ارزيابي ايمني كه شامل موارد زير باشد
 .1مــواد بيــان شــده (غيــر اســيد نوكلئيكــي)( :بررســي حساســيتزايي و
ســميتزايي احتمالــي)
 .2تجزيه و تحليل تركيبات كليدي
 .3ارزيابي متابوليتها
 .4ارزيابــي اثــرات فــرآوري غــذا بــر متابوليتهــاي توليــدي در اثــر
تغييــرات ژنتيــك اعمــال شــده
 .5بررســي تغييــرات ايجــاد شــده در ويژگيهــاي تغذيـهاي (يــا پروفايــل

10
تغذيـهاي) مــاده غذايــي تغييــر ژنتيــك يافته
تبصــره  .1ارزيابــي مخاطــرات احتمالــي موجــودات زنــده تغييــر ژنتيــك
يافتــه بايــد بــراي هــر رخــداد بــه طــور جداگانــه و بــر اســاس آخريــن
روشهــا و يافتههــاي علمــي صــورت پذيــرد و نســبت بــه موجــودات
والدينــي (تغييــر ژنتيــك نيافتــه) مقايســه شــوند.
تبصــره  .2در صورتــي كــه محمولــه  LMOباشــد جهــت ارزيابــي
مخاطــرات احتمالــي عــاوه بــر رعايــت مــوارد ذكــر شــده در بنــد -2-6
دســتورالعمل حاضــر ،رعايــت مــوارد منــدرج در ضميمــه  3پروتــكل
جهانــي ايمنيزيســتي كارتاهنــا (پيوســت  2ايــن دســتورالعمل) از ســوي
متقاضــي الزامــي اســت.
 -3-6فرآيند زماني بررسي مدارك
 -1-3-6اداره كل نظــارت و ارزيابــي فرآوردههــاي غذايــي ،آرايشــي
و بهداشــتي موظــف اســت؛ حداكثــر طــي مــدت هفــت روز ،دريافــت
مــدارك يــا نقــص در مــدارك ارســالي را بــه متقاضــي اعــام كنــد .در
صــورت وجــود نقــص در اطالعــات ارســالي متقاضــي ،تقاضــا كننــده
موظــف اســت اطالعــات خواســته شــده را بــه طــور كامــل ظــرف مــدت
حداكثــر  28روز از زمــان اعــام شــده بــه اداره كل مذكــور ارســال كنــد.
در صــورت عــدم ارســال اطالعــات درخواســت شــده در مــدت زمــان
تعييــن شــده ،طــي اعــام رســمي پرونــده مختومــه خواهــد شــد.
 -2-3-6در صــورت  LMOبــودن موضــوع درخواســت كارگــروه
تخصصــي ايمنيزيســتي وزارت بهداشــت و در صــورت  GMOبــودن
كميتــه فنــي و قانونــي ،ظــرف مــدت  28روز موظــف اســت تصميــم
نهايــي را بــه صــورت يكــي از مــوارد زيــر بــه اداره كل مذكــور اعــام
كنــد.
 .1با درخواست موافقت ميشود.
 .2بــا درخواســت مخالفــت ميشــود .داليــل مخالفــت خــود را بــه
صــورت كتبــي و مســتند ارائــه دهــد.
 -3-3-6نتيجــه نهايــي توســط اداره كل نظــارت و ارزيابــي فرآوردههاي
غذايــي ،آرايشــي و بهداشــتي ظــرف مــدت هفــت روز بــه متقاضــي
اعــام خواهــد شــد.
تبصــره  .1در صــورت وجــود ابهــام يــا نيــاز بــه انجــام آزمايشــات
تكميلــي تشــخيص داده شــده توســط كارگــروه مربوطــه ،حداكثــر مــدت
 28روز بــه زمــان فــوق اضافــه خواهــد شــد.
تبصــره  .2متقاضــي موظــف اســت طــي مراحــل بررســي اســناد و
مــدارك ارزيابــي مخاطــرات احتمالــي همــكاري الزم را بــا ســازمان غــذا
و دارو وكارگــروه تخصصــي ايمنيزيســتي داشــته باشــد.
تبصــره  .3در صــورت نيــاز بــه اســتعالم از ســاير مراجــع ذيصــاح 14
روز ديگــر بــه زمــان بنــد  2-3-6اضافــه ميشــود.
 -4-3-6دبيرخانــه كارگــروه تخصصــي ايمنيزيســتي وزارت بهداشــت
پــس از اخــذ تصميــم نهايــي كارگــروه در صــورت  LMOبــودن
محمولــه ظــرف مــدت  15روز نتيجــه را بــه دبيرخانــه شــورا و اتــاق
ملــي تهاتــر ايمنيزيســتي ( )nBCHجهــت ثبــت و اطــاع رســاني
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اعــام ميكنــد .ادامــه دارد...
چغندرقنــد تراریختــه مقــاوم بــه علفکــش در خدمــت محیــط
زیســت و توســعه پایــدار

پیمان نوروزی

در مناطــق کشــت چغندرقنــد ،انــواع علفهــاي هــرز در طــول دوره
رشــد و نمــو گيــاه رشــد ميكننــد كــه بــراي رشــد چغندرقنــد بســيار
مضــر هســتند و باعــث كــم شــدن ميــزان محصــول و راندمــان توليــد
قنــد آن ميشــوند .غفلــت از علفهــای هــرز در مــزارع چغندرقنــد
میتوانــد باعــث کاهــش  42درصــد عملکــرد شــود .بــا اســتفاده از
یــک نــوع علفکــش عمومــی کــه همــه علفهــای هــرز را از بیــن
ببــرد ولــی گیــاه زراعــی مقــاوم بــه آن نــوع علفکــش زنــده بمانــد
میتــوان ضمــن کاهــش خســارت علفهــای هــرز در مزرعــه باعــث
افزایــش محصــول و کاهــش هزینههــای ســم و سمپاشــی و افزایــش
درآمــد زارع و کشــت اقتصادیتــر شــد .بــرای ایــن منظــور بایســتی
گیاهــی تولیــد كــرد کــه از نظــر ژنتیکــی بــه یــک علفکــش عمومــی
مقاومــت پیــدا کنــد .توســعه کشــت چغندرقنــد تراریختــه مقــاوم بــه
علفکــش ســریعترین رشــد فنــاوری را در طــول تاریــخ زندگــی بشــر
داشــته اســت .تاکنــون دو نــوع چغنــدر تراریختــه مقــاوم بــه علفکــش
یکــی مقــاوم بــه گالیفوســیت یــا رانــداپ ()Rouundup Ready=RR
و دیگــری مقــاوم بــه گلوفوســینات یــا الیبرتــی ()Liberty Link=LL
تولیــد شــده اســت .هــر دو نــوع چغنــدر تراریختــه کارایــی یکســانی در
زمــان کاربــرد علفکــش مربوطــه دارنــد و پــس از سمپاشــی بــدون
خســارت باقــی میماننــد .مزایــای عمــده چغنــدر تراریختــه مقــاوم
بــه علفکــش شــامل مــوارد زیــر اســت -1 :کاهــش تعــداد دفعــات
سمپاشــی بــه دو یــا ســه نوبــت پــس از جوانهزنــی در حالــی کــه بــرای
علفکشهــای انتخابــی معمــوال ســه یــا چهــار نوبــت سمپاشــی الزم
اســت -2 .برخــاف علفکشهــای انتخابــی کــه بســته بــه شــرایط
جــوی و دوره فنولوژیکــی علفهــای هــرز و چغندرقنــد بایســتی
اســتفاده شــوند ،در مــورد کاربــرد علفکــش عمومــی در مــزارع چغنــدر
تراریختــه چنیــن محدودیتهایــی وجــود نــدارد و زارع آزادی عمــل
بیشــتری در تعییــن زمــان سمپاشــی دارد -3 .تاخیــر اولیــن سمپاشــی تــا
زمــان  6-8برگــی چغنــدر (معمــوال  5-6هفتــه پــس از کشــت) و 10
ســانتی متــر ارتفــاع علــف هــرز کــه باعــث میشــود جمعیــت شــتهها
بیشــتر بــر روی علفهــای هــرز تغذیــه کننــد و بــه چغنــدر آســیب
کمتــری وارد کننــد ،تنــوع زیســتی فــون حشــرات در محیطهــای
کشــاورزی افزایــش یابــد و خــاک در برابــر فرســایش محافظــت شــود.
بهرحــال قبــل از شــروع رقابــت علفهــای هــرز بایســتی علفکــش
عمومــی در مــزارع چغنــدر تراریختــه مقــاوم بــه علفکــش بــه کار رود.
 -4کنتــرل و نابــودی طیــف وســیع علفهــای هــرز شــامل علفهــای
هــرز دايمــی بــا یــک نــوع علفکــش (رانــداپ یــا الیبرتــی) در مــزارع

چغنــدر تراریختــه .برخــاف علفکشهــای انتخابــی در مــزارع چغنــدر
کالســیک کــه بســته بــه نــوع علــف هــرز کارايــی متفاوتــی داشــته و الزم
اســت کــه چنــد نــوع علفکــش انتخابــی در چنــد نوبــت یــا بــه صــورت
مخلــوط بــا هــم بــه کار رونــد -5 .چغنــدر تراریختــه نیــاز بــه خدمــات
مشــاورهای پیشــرفتهای نــدارد .بــرای مثــال در مــزارع چغنــدر کالســیک
انــواع ســموم انتخابــی بــا ترکیبــات و میــزان دز مصرفــی و مخلوطهــای
مختلــف بســته بــه ترکیــب علفهــای هــرز (گاهــی متجــاوز از صــد نــوع
علــف هــرز در مــزارع چغنــدر وجــود دارد) ممکــن اســت الزم باشــد تیمــار
شــوند کــه بــرای تعییــن بهتریــن گزینــه نیــاز بــه دریافــت مشــاوره از
مراکــز خدمــات ترویجــی اســت کــه بــا صــرف هزینــه بــرای زارع همــراه
اســت .ولیکــن بــرای مــزارع چغنــدر تراریختــه تنهــا یــک نــوع علفکــش
عمومــی بــا دز توصیــه شــده توســط شــرکت ســازنده بــه کار مــیرود
(معمــوال  6لیتــر ســم در هکتــار بیــن دو یــا ســه نوبــت سمپاشــی بــا فاصله
دو هفتــه مصــرف میشــود) -6 .علفکشهــای عمومــی بخصــوص
رانــداپ حتــی بــا دز مصرفــی باالتــر هیــچ اثــر بازدارندگــی بــر روی رشــد
گیاهچــه چغنــدر تراریختــه نــدارد .در حالــی کــه علفکشهــای انتخابــی
معمــوال اگــر بــا دز بیشــتر یــا در زمــان نامناســب و شــرایط جــوی نامســاعد
اســتفاده شــوند باعــث کاهــش رشــد گیــاه چغنــدر یــا زرد شــدن موقتــی
برگهــا و در نتیجــه کاهــش عملکــرد ریشــه خواهنــد شــد -7 .بــرای
کنتــرل موثــر علفهــای هــرز ثانویــه تــا زمانــی کــه چغنــدر تراریختــه
بیــن ردیفهــا را پــر نکــرده اســت میتــوان علفکــش عمومــی را
در مزرعــه بــه کار گرفــت و باعــث کنتــرل کامــل علفهــای هــرز و
افزایــش عملکــرد ریشــه شــد -8 .بــه علــت آن کــه علفکشهــای
عمومــی گالیفوســیت و گلوفوســینات ســمیت کمتــری دارنــد و ســریعتر
در خــاک تجزیــه میشــوند و در مقایســه بــا علفکشهــای انتخابــی
بــرای محیــط زیســت آلودگــی کمتــری بــه وجــود میآورنــد -9 .هزینــه
کنتــرل علفهــای هــرز بــه روش شــیمیایی در مــزارع چغنــدر تراریختــه
نســبت بــه کاربــرد عفکشهــای انتخابــی در مــزارع چغنــدر کالســیک بــه
نصــف کاهــش مییابــد -10 .عملکــرد شــکر یکســان یــا کمــی بیشــتر
در چغنــدر تراریختــه بــه واســطه کنتــرل موثرتــر علفهــای هــرز متصــور
اســت -11 .کاهــش تــردد ماشــین آالت کشــاورزی بــه علــت دفعــات کمتر
سمپاشــی یــا کشــت بــذر بــدون شــخم یــا بــا شــخم کمتــر باعــث کاهــش
گازهــای گلخانــهای میشــود -12 .در شــکر فرآوریشــده بیــش از 99
درصــد ســاکارز خالــص و فاقــد مــواد آلــی دیگــر اســت .پروتئینهــا نیــز در
مــاس و ضایعــات خمیــر بــه علــت دمــای بــاال در طــی فــرآوری تجزیــه
شــده و از بیــن میرونــد .از ایــن رو در امریــکا بــرای چغنــدر تراریختــه
نیــاز بــه برچس ـبگذاری نیســت و ایــن امــر باعــث کاهــش قیمــت شــکر
تولیــدی بــرای مصرفکننــدگان میشــود .البتــه در مقابــل مزایــای زیــاد
چغنــدر تراریختــه مقــاوم بــه علفکــش مالحظــات و نگرانیهایــی نیــز
در مــورد بــروز ابرعلفهــای هــرز بــه علــت تالقــی چغنــدر تراریختــه بــا
چغنــدر وحشــی بتــا ماریتیمــا یــا چغندرهــای زراعــی کالســیک بــه ســاقه
رفتــه در ســال اول وجــود دارد کــه بــرای رفــع ایــن نگرانیهــا اقداماتــی

از جملــه آمــوزش زارعیــن بــه حــذف گیاهــان بــه ســاقه رفتــه قبــل از
گلدهــی در مــزارع تولیــد ریشــه ،رعایــت فاصلــه ایزوالســیون بیــن مــزارع
تولیــد بــذر چغنــدر تراریختــه و کالســیک ،حــذف چغندرهــای وحشــی
یــک ســاله در مــزارع تولیــد بــذر و نهایتــا سمپاشــی علفهــای هــرز
مقــاوم شــده بــا ســایر علفکشهــا توصیــه میشــود .نهایتــا قبــل از
ورود فنــاوری چغنــدر تراریختــه مقــاوم بــه علفکــش در ســطح مــزارع
بــه صــورت تجــاری بایســتی بــا مقایســه هزینههــا و فوايــد ایــن فنــاوری
در مــزارع آزمایشــی و پایلــوت ،ذهــن مــردم و بــه ویــژه زارعیــن را بــرای
پذیــرش کشــت چنیــن محصولــی آمــاده كــرد.
معرفي دستاوردهاي پژوهشگران ايراني برای عبور از خشک سالی

میترا سعیدیکیا

قــرار گرفتــن ایــران در کمربنــد خشــک کــره زمیــن بــه همــراه کاهــش
ذخایــر آبــی موضــوع خشکســالی را بــه بحرانــی جــدی بــرای
کشــور تبدیــل کــرده اســت و پژوهشــگران در تالشــند بــا اســتفاده از
فناوریهــای نویــن بــر ایــن بحــران غلبــه کننــد .طبــق بررســیهای
رســمی بــه عمــل آمــده بــه دلیــل کاهــش ذخایــر آبــی کشــور ،ایــران در
آســتانه بحــران آب بــه ســر میبــرد و در ســالهای آینــده ،تامیــن آب
بــه یکــی از بزرگتریــن چالشهــای کشــور تبدیــل میشــود .صنــدوق
جهانــی طبیعــت بحــران کـم آبــی را دومیــن بحــران بــزرگ دنیــا طــی ۱۰
ســال آینــده اعــام کــرده کــه ایــن بحــران در کشــورهای قــاره اروپــا و
آســیا بیــش از دیگــر کشــورهای دنیــا دیــده میشــود .بــر اســاس تعریــف
بانــک جهانــی ،کشــوری کــه ســالیانه کمتــر از  ۱۰۰۰متــر مکعــب آب
قابــل شــرب بــرای هــر یــک از شــهروندانش داشــته باشــد بــا کمبــود
آب مواجــه اســت.
ساخت دستگاه آب مقطرگیری بدون هدررفت

یکــی از دســتاوردهای پژوهشــگران در راســتای کاهــش هدررفــت آب
«دســتگاه آب مقطرگیــری بــدون پــرت» اســت .بــا توجــه بــه ایــن کــه
دســتگاههای آب مقطرگیــری کنونــی بــه میــزان زیــادی آب را تلــف
میکننــد ،از ایــن رو اســتفاده از ایــن دســتگاه کــه دســتاورد پژوهشــگران
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ایرانــی اســت میتوانــد مفیــد واقــع شــود .کامــران زنگنــه ،مدیرعامــل
یــک شــرکت دانشبنیــان در پــارک علــم و فنــاوری کرمانشــاه و
مختــرع ایــن دســتگاه بــه خبرنــگار مهــر گفــت :بــه دلیــل ایــن کــه
در سیســتمهای فیلترینــگ ،تصفیــه آب بــه صــورت کامــل انجــام
نمیشــود ،آب زیــادی در جهــت تصفیــه ،هــدر مــیرود؛ بــه گونــهای
کــه بــه ازای تولیــد هــر یــک لیتــر آب تقطیــر شــده ۱۵ ،تــا  ۲۰لیتــر آب
آشــامیدنی تلــف میشــود .ایــن سیســتم بــا اســتفاده از سنســورهای
كنترلــي آب را بــدون ذرهای اتــاف ،بــه آب مقطــر تبدیــل میکنــد.
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن ،ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از اشــعه uv
بــه استریلســازی آب مقطــر نهایــی میپــردازد و بــا اســتفاده از آن،
مصــرف انــرژی تــا  ۱۵درصــد کاهــش مییابــد.
ردیابی آب در زیرزمین با دستگاه اختراعی آب یاب

«دســتگاه ردیــاب آب در منابــع زیرزمینــی» از دیگــر اختراعــات
پژوهشــگران داخلــی اســت کــه از طریــق آن ،آبهــاي اعمــاق زمیــن
بــدون نیــاز بــه عملیــات حفــاری از روی زمیــن شناســایی میشــود.
ســید علــی حمیــدی ســنگدهی ،مختــرع دســتگاه «آب یــاب ارشــک»
در ايــن بــاره گفــت" :شناســایی منابــع آب زیرزمینــی و امــکان حفــر
چــاه بــرای اهــداف متعــدد بــا انجــام یــک ســری مطالعــات و عملیــات
مختلــف زمینشناســی ،ژئوفیزیکــی و روشهــای مختلــف ســنجش از
راه دور امکانپذیــر اســت کــه نیــاز بــه زمــان زیــادی دارد؛ از ایــن رو
ایــن دســتگاه ابداعــی میتوانــد آب را بــدون هیچگونــه محدودیتــی از
نظــر فاصلــه مکانــی و از طریــق تلفــن يــا تصویــر ماهــوارهای ردیابــی و
ویژگیهــای کمــی و کیفــی آب را در الیههــای زیرزمینــی بــه صــورت
داده ،ارائــه کنــد".
قابل شرب کردن یک لیتر آب آلوده در  ۱۰دقیقه

اختــراع دیگــر میتوانــد آبهــا و پســابهایی کــه یــک بــار مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهانــد را بــه آب آشــامیدنی تبدیــل کنــد .ایــن دســتگاه
بیشــتر در شــرایط اضطــراری قابــل کاربــرد اســت .احمــد بهــراد ،مختــرع
«سیســتم گنــدزدای الکترولیــزی آب در شــرایط اضطــراری» در ايــن
رابطــه توضيــح داد" :بــا اســتفاده از ایــن سیســتم میتوانیــم آب چاههــا
(آبهــای تصفیــه نشــده) را تصفیــه و در شــرایط بحرانــی همچــون
زلزلــه ،ســیل و جنــگ بــرای آشــامیدن اســتفاده کنیــم؛ ایــن سیســتم
ضدعفونــی کننــده قــادر اســت در زمــان  ۱۰دقیقــه ۱۰ ،لیتــر آب را ضــد
عفونــی و قابــل شــرب کنــد .وی در مــورد اختــراع دیگــر خــود کــه
امــکان تبدیــل فاضــاب صنعتــی بــه آبهــای غیــر قابــل شــرب را
مهیــا مــی کنــد ،گفــت" :از روش «الکتروکئوگوالســیون» ،بــرای تبدیــل
فاضــاب صنعتــی بــه آبهــای غیــر قابــل شــرب بهــره بردیــم تــا از
ایــن آب بــرای آبیــاری بــاغ ،باغچــه و مــزارع اســتفاده شــود .ایــن روش
میتوانــد از هدررفــت آب در زمــان آبیــاری جلوگیــری کنــد".
آبیاری مزارع با صرفهجویی  40درصدي

همچنیــن یــک مختــرع ایرانــی موفــق بــه ســاخت سیســتمی جهــت
تنظیــم میــزان آب بــرای آبیــاری مــزارع و زمینهــای کشــاورزی شــده

اســت .دانیــال اعلمــی دوســت ،مختــرع «شــناور تنظیــم شــونده بــرای
آبیــاری مــزارع و باغــات» گفــت" :بــا اســتفاده از ایــن سیســتم میتــوان
بــرای صرفهجویــی در مصــرف آب ،میــزان آبیــاری زمینهــای
کشــاورزی را تنظیــم کــرد تــا از ایــن طریــق آب مــورد اســتفاده در
زمیــن کشــاورزی هــدر نــرود .كاربــرد مخــزن بــا شــناور خــود تنظیــم
شــونده میتوانــد بــه میــزان  ۴۰درصــد در مصــرف آب در زمینــه
آبیــاری کشــاورزی صرفهجویــی کنــد".
روشهای ابتکاری برای مقابله با بحران جدی گرفته شود

شــکی نیســت کــه راهکارهــای علمــی میتوانــد انقالبــی در تولیــد
و توســعه فناوریهــای مــورد بهرهبــرداری بــرای بهینهســازی
و صرفهجویــی بــه وجــود بیــاورد و خشکســالی و بحــران کــم آبــی
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل تنهــا زمانــی
میتــوان از تمامــی منابــع موجــود اســتفاده بهینــه کــرد کــه تمامــی
ایــن راهکارهــا از جملــه بکارگیــری فناوریهــا ،صرفهجویــی،
سیســتمهای قیمتگــذاری ،مکانیزمهــای تشــویقی و فرهنگســازی
بــه صــورت یــک بســته کامــل در راهبــرد مقابلــه بــا بحــران کــم
آبــی دیــده شــود .بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــران ،در زمینــه
فناوریهــای مرتبــط بــا بهرهبــرداری از آب و مقابلــه بــا خشکســالی،
ضــرورت دارد ســطح دانــش و فنــاوری بومــی کشــور ،بســیار فراتــر از
ســایر کشــورهای دیگــری کــه پــر آبتــر هســتند ،باشــد و در ایــن
زمینــه بایــد از پژوهشــگران و دانشــجویان و اندیشــمندان بــرای تمرکــز
بــر ابــداع روشهــای ابتــکاری در زمینــه آب ،خشکســالی ،فرســایش
خــاک و محیــط زیســت در ســطح گســترده دعــوت بــه عمــل آیــد.
برگزاري سمينار محصوالت تراريخته در دانشگاه شهيد باهنر كرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه شــهيد باهنــر كرمــان ،ســمینار
محصــوالت تراریختــه بــه همــت پژوهشــکده باغبانــی دانشــگاه شــهید
باهنــر و بــا همــکاری انجمــن علمــی مهندســی باغبانــی ،چهارشــنبه
 5اســفند مــاه  ،94در محــل تــاالر صبــا برگــزار شــد .دکتــر قاســم
محمدینــژاد عضــو هیئــت علمــی و رئیــس پژوهشــکده باغبانــی

دانشــگاه در رابطــه بــا هــدف برگــزاری ایــن ســمینار علمــی عنــوان
كــرد" :در شــرایط کنونــی اخبــار ضــد و نقیضــی در رابطــه بــا ســامت
یــا عــدم ســامت محصــوالت تراریختــه در رســانههای مختلــف دیــده
میشــود .بنابرایــن بــا هــدف اطالعرســانی ظیفــه خــود دانســتیم
تــا بــه عنــوان متخصصیــن و پژوهشــگران ایــن حــوزه ،بــر اســاس
مســتندات علمــی بحــث و بررســی صــورت گیــرد ".وی افــزود" :فنــاوري
تولیــد محصــوالت تراریختــه یکــی از مهمتريــن رهیافتهــای علمــی
در کشــاورزی جهــت دســتیابی بــه تولیــد غــذای ســالم و امنیــت غذایــی
اســت .طبــق گزارشــات ســازمان بهداشــت جهانــی ،هیــچ شــواهدی
مبنــی بــر ناســالم بــودن ایــن محصــوالت وجــود نــدارد و وزارت
بهداشــت و درمــان کشــور نیــز هیــچ حکمــی مبنــی بــر عــدم ســامت
محصــوالت تراریختــه صــادر نکــرده اســت ".دکتــر محمدینــژاد بــا
توضیــح بحــران آب و وضعیــت خــاک و محدودیتهــای کشــاورزی در
ایــران ،اســتفاده از فناوریهــای نویــن را تنهــا امیــد رســیدن بــه امنیــت
غذایــی در کشــور دانســت و گفــت" :بــا توجــه بــه سیاسـتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،افزایــش جمعیــت کشــور ،تغییــر اقلیم و ضــرورت دســتیابی به
محصــول در کمتریــن زمــان ممکــن اســتفاده از محصــوالت تراریختــه
ضــروری اســت ".وی بــا ابــراز امیــدواری از افزایــش تولیــد داخلــی
محصــوالت تراریختــه و کاهــش واردات ایــن محصــول ،از دانشــجویان
تقاضــا کــرد اخبــار و شــایعات رســانهها را مــاک قــرار ندهنــد و بــا
اســتناد بــه دســتاوردهای علمــی ،روشــنگری را از خانوادههــای خــود
آغــاز کننــد .خانــم دکتــر افســانه محکمــی ،عضــو هیئــت علمی دانشــگاه
شــهید باهنــر و دبیــر علمــی ســمینار نیــز بــا تأکیــد بــر اطالعرســانی و
رفــع ابهامــات در زمینــه محصــوالت تراریختــه ،در مــورد رونــد تولیــد
ایــن محصــوالت ،ســامت آن و نیــز خدمــات ایــن تکنولــوژی بــه
جامعــه بشــری ســخنان خــود را ادامــه داد .وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه
علــم انتقــال اطالعــات ژنیتکــی ،کاهــش زمــان اصــاح یــک صفــت،
جلوگیــری از انتقــال همزمــان صفــات ناخواســته و رفــع محدودیــت
انتقــال ژن از گونههایــی بــا ســازگاری جنســی را از مزایــای ایــن علــم
عنــوان کــرد و اطالعاتــی را در مــورد ماهیــت ژن ،تغییــر ژنتیــک و
راههــای انتقــال ژن ،مراحــل بررســی ،ارزیابــی و صــدور مجــوز کشــت و
تولیــد انبــوه محصــوالت تراریختــه ارائــه داد.

بررســی موقعیــت جهانــی محصــوالت تراریختــه ،موضــوع ســخنرانی
دکتــر بابــک ناخــدا ،عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ایمنیزیســتی
ایــران بــود .مهندســی ژنتیــک در خدمــت ســامت انســانها ،تولیــد
پروتئینهــای نوترکیــب دارویــی در گیاهــان تراریختــه ،افزایــش
تنــوع زیســتی و کاهــش مصــرف ســموم بــا اســتفاده از محصــوالت
تراریختــه ،عــوارض ناشــی از مصــرف آفتکــش و باقیمانــده آنهــا
در محصــوالت کشــاورزی ،ایمنیزیســتی راهگشــای توســعه فنــاوری
بومــی محصــوالت تراریختــه و راهــکار اجرایــی شــدن ایمنیزیســتی در
برنامــه ششــم کشــور از موضوعــات دیگــری بــود کــه در ایــن ســمینار
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
قطعنامه پایانی همایش محصوالت تراریخته ،محصوالت پاك
دانشگاه شهید باهنر کرمان  5اسفند ماه 94

امــروز مســاله غــذا بــراي بشــر متمــدن عبــارت اســت از تامیــن غــذاي
ســالم ،کافــی و بــا کیفیــت بــراي جمعیــت روزافــزون بــدون صدمــه
بیشــتر بــه محیــط زیســت ،اکوسیســتمها و تنــوع زیســتی در زمینــی
کــه ظرفیــت آن بــراي پذیــرش آلودگــی و ناهنجــاري رو بــه پایــان
اســت .در ايــن اثنــا فنــاوري مهندســی ژنتیــک گیاهــان (گياهــان
تراريختــه) بــه عنــوان پیشــرفتهترين رهــاورد دانــش بشــري در حــوزه
کشــاورزي اســت و بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش جمعیــت ،تغییــر اقلیــم،
محدودیتهــاي منابــع طبیعــی و آب کشــور و همچنیــن توجــه ویــژه
بــه غــذاي ســالم و کافــی جهــت تامیــن امنیــت غذایــی در کشــور
مطابــق بــا اســناد باالدســتی نظــام تاکیــدات مقــام معظــم رهبــري و
رئیــس محتــرم جمهــوري بــر لــزوم اســتفاده از زیســتفناوري و بــه
ویــژه مهندســی ژنتیــک در تولیــد غــذاي ســالم و کافــی در کنــار ســایر
فناوريهــاي تولیــد غــذا تاکیــد ميشــود .براســاس گزارشهــاي
ســازمان جهانــی بهداشــت تاکنــون هیــچ گزارشــی مبنــی بــر غیــر ســالم
بــودن محصــوالت تراریختــه وجــود نــدارد و ایــن محصــوالت تراریحتــه
مــورد تاييــد ســازمان خــوار و بــار جهانــی اســتد و راهــی بــراي دســتیابی
بــه توســعه پایــدار معرفــی شــدند .در کشــور مــا متولــی تايیــد ســامت
محصــوالت غذایــی تراریختــه وزارت بهداشــت اســت کــه همــه وزراي
بهداشــت بــا وجــود اختــاف ســلیقه ســامت محصــوالت غذایــی
تراریختــه را تاييــد كردهانــد .ایــن فنــاوري تنهــا فنــاوري بشــري اســت
کــه دانــش ایمنــی را همــراه خــود دارد و هیــچ گامــی را بــدون بررســی
جنبههــاي ایمنــی و محیــط زیســتی برنمــیدارد و مهندســی ژنتیــک
مبتنــی بــر اســتانداردهاي ایمنیزیســتی اســت .از طرفــی بــا توجــه بــه
مبانــی اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد محصــوالت تراریختــه در کشــور توســط
متخصصیــن داخلــی بهتریــن گزینــه در تامیــن غــذاي ســالم و امنیــت
غذایــی اســت .بنابرایــن از وزارت جهــاد کشــاورزي بــه عنــوان متولــی
تولیــد غــذا در کشــور درخواســت میشــود بــا تســریع در مراحــل بررســی
و ارزیابــی و صــدور مجــوز محصــوالت تراریختــه مســیر فزاینــده واردات
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ایــن محصــوالت را بــه تولیــد ملــی و درونزا منطبــق بــر سیاسـتهاي
اقتصــاد مقاومتــی و اجــراي کامــل قانــون ایمنيزيســتي ســوق دهــد.
بنابرایــن از شــوراي محتــرم ایمنیزیســتی کشــور درخواســت میشــود
بــا تشــکیل جلســاتی بیــن متخصصیــن بــه حــل و فصــل اختــاف
بیــن دســتگاهی اهتمــام ورزد زیــرا ممانعتهــاي یــک ســازمان خــاص
مــورد ســوء اســتفاده چندیــن رســانه محــدود قــرار گرفتــه اســت .در
پایــان دانشــمندان ،اســاتید و دانشــجویان ضمــن رصــد تمامــی تحوالت
علمــی در حــوزه ســامت غــذا بــا هممیهنــان عزیــز و مســئوالن نظــام
عهــد میبندیــم تــا هــر گونــه شــائبهاي در مــورد ســامت و ایمنــی غــذا
را بــه اطــاع عمــوم برســانیم و از مــردم عزیــز درخواســت میشــود
نســبت بــه مطالــب بیپایــه و اســاس چندیــن رســانه محــدود در مــورد
ســامتی غــذا بیاعتنــا باشــند و اطالعــات صحیــح را از طریــق وزرات
بهداشــت و وزرارت جهــاد کشــاورزي و انجمنهــاي علمــی تخصصــی
ایمنيزيســتي دریافــت كنــد.
داناییستیزی و فناوریهراسی
بپرسید و پاسخ بگیرید

بخــش "بپرســید و پاســخ بگیریــد" بهمنظــور پاســخگویی بــه
ســواالت و هــر گونــه ابهــام در رابطــه بــا محصــوالت تراریختــه در
نظــر گرفتــه شــده اســت .عالقمنــدان میتواننــد ســوالهای خــود را
بــرای ایــن بخــش ارســال و پاســخ خــود را دریافــت کننــد .گفتنــی
اســت کــه گیاهــان تراریختــه مهمتریــن دســتاورد مهندســی ژنتیــک در
کشــاورزی اســت کــه بــا وجــود بهرهمنــدی  28کشــور دنیــا در تولیــد
و بهکارگیــری محصــوالت تراریختــه ،هنــوز ســواالت و ابهاماتــی در
رابطــه بــا آنهــا وجــود دارد .انتشــار آخریــن گــزارش از وضعیــت تولیــد
محصــوالت تراریختــه در دنیــا در انتهــای ســال  2014کــه بــا رشــد
بيــش از  100برابــری ســطح زیــر کشــت از اولیــن ســال تولیــد آنهــا
روبــرو اســت؛ مویــد ســامت و امنیــت محصــوالت تراریختــه ،اعتمــاد
کشــاورزان بــه کشــت ایــن محصــوالت و رضایــت مــردم از مصــرف
محصــوالت تراریختــه اســت .در حالــی کــه در ســال  2013میــادی
بــرای اولیــن بــار کشــور بنــگالدش کــه کشــوری کوچــک و فقیر اســت،
اقــدام بــه کشــت بادمجــان تراریختــه مقــاوم بــه آفــات کــرد ،کشــور
ایــران کــه روزی تولیدکننــده اولیــن برنــج تراریختــه مقــاوم بــه آفــات
بــود ،بــا روی کار آمــدن مدیــران فناوریهــراس در دولــت قبــل از
قافلــه کشــورهای تولیدکننــده محصــوالت تراریختــه عقــب افتــاد و نــام

ایــران از لیســت کشــورهای تولیدکننــده محصــوالت تراریختــه حــذف
شــد .البتــه بســیار جــای امیــدواری اســت کــه در دولــت تدبیــر و امیــد،
بــا انتخــاب مدیــران بــا تجربــه و داناییدوســت راه بــرای تولیــد ایــن
محصــوالت در ایــران بــاز شــود .از اولیــن ســال تولیــد محصــوالت
تراریختــه در ســال  1996میــادی ،همــواره برخــی مالحظــات
ابرازشــدهای در رابطــه بــا آنهــا وجــود داشــته اســت .قابــل توجــه اســت
کــه تــا بــه امــروز هیــچ گونــه گــزارش علمــی مبتنــی بــر اثــرات منفــی
و ســوء مصــرف ایــن محصــوالت در هیــچ کجــای دنیــا ثبــت نشــده
اســت .از کلیــه عالقمنــدان ،دانشــجویان ،پژوهشــگران ،کشــاورزان و
مصرفکننــدگان دعــوت میشــود کــه ســوالهای خــود را در رابطــه
بــا مالحظــات محصــوالت تراریختــه بــا مــا در میــان بگذارنــد .شــما
عزیــزان میتوانیــد بــا ارســال ســوالهای خــود بــه نشــاني
biosafetysocietyofiran@gmail.com
leila.sarmadi@gmail.com

پاســخ خــود را از اســاتید و کارشناســان متخصــص در ایــن زمینــه دریافت
کنیــد تــا در شــمارههای آتــی خبرنامــه پاســخ آنهــارا بخوانیــد.
بــا نزديكشــدن توليــد و تجاريســازي محصــوالت تراريختــه در
كشــور ،مدتــي اســت مخالفــان توســط برخــي از خبرگزاريهــا بــا
انتشــار اخبــار ضــد مهندســي ژنتيــك؛ بــه فناوريهراســي نســبت بــه
محصــوالت تراريختــه كمــر همــت بســتهاند .در يكــي از ايــن اخبــار
كامــا غيــر علمــي ،در تاريــخ  19بهمــن مــاه  94در تســنيم منتشــر شــده
اســت كــه مصــرف ســموم و علفکشهــا بــر اثــر کشــت محصــوالت
تراریختــه ســه برابــر شــده اســت و فاجعــهای بــرای ســامت مــردم
و محیــط زیســت در شــرف وقــوع اســت!! علــي كرمــي بــه عنــوان
بنيانگــذار انجمــن بيوتكنولــوژي در ايــن خبــر گفتــه اســت كــه بزرگتریــن
تولیدکننــدگان بمبهــای شــیمیایی ،تولیدکننــده بــذر تراریختــه اســت!!
يــا در جايــي ديگــر بــدون ارجــاع بــه منبــع علمــي گفتــه كــه حــدود دو
ســال پیــش مقالــهای چــاپ شــد کــه شــانزده ســال مطالعــه بــرروی
کشــت محصــوالت تراریختــه در آمریــکا نشــان داد کــه مصــرف برخــی
ســموم و علفکشهــا ســه برابــر شــده اســت؛ بــا وجــود ایــن کــه قــرار
برایــن بــود مصــرف ســموم کاهــش پیــدا کنــد .تراریختــه را بــا هــدف
ایــن درســت کردنــد کــه مصــرف ســم کــم شــود؛ تــا غــذای ســالم بــه
مــردم بدهنــد؛ ولــی ايــن مقالــه علمــی نشــان میدهــد اســتفاده از ســم
کــم کــه نشــده ،هیــچ؛ بیشــتر هــم شــده اســت .از طــرف دیگــر آفتهــا
مقــاوم شــدهاند؛ بــاز هــم مجبــور شــدهاند ســم کشــاورزی چنــد برابــر
اســتفاده کننــد؛ پــس تراریختــه چــه مشــکلی را حــل کــرد؟ و ...
چنــدي بعــد مــورخ  25بهمــن مــاه در هميــن خبرگــزاري جوابيــهاي
بــه خبــر فــوق از دكتــر ســيروس زينلــي رئيــس انجمــن بيوتكنولــوژي
جمهــوري اســامي ايــران بــا ارجــاع بــه منابــع علمــي معتبــر منتشــر
شــد كــه در ادامــه ميخوانيــم.
كاهش  37درصدي سموم با استفاده از محصوالت تراريخته

اخیــراً شــاهد هجمــه برنامهریــزی شــده و هدایتشــدهای علیــه

گیاهــان تراریختــه در کشــور هســتیم .از یــک طــرف فــردی کــه خــود
را منتســب بــه انجمــن غیــر علمــی ارگانیــک ایــران میدانــد ،از طــرف
دیگــر یکــی از مشــاوران ســازمان محیــط زیســت و از طــرف دیگــر
فــردی کــه خــود را خیرخــواه زیس ـتفناوری میدانــد بــه ایــن مبــارزه
و اقــدام همگانــی علیــه منافــع ملــی همــت گماشــتهاند .انتشــار اهــداف
ت پــرده ایــن تهاجــم در ایــن مختصــر نمیگنجــد و
نامشــروع و پشــ 
انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران حــق پیگــرد حقوقــی و قانونــی اظهــارات
کــذب و خــاف قانــون نامبــردگان را بــر خــود محفــوظ مـیدارد .همــه
مــا خــوب میدانیــم کــه اســتکبار جهانــی هزینههــای هنگفتــی بــرای
بــه زانــو درآوردن نظــام مقــدس جمهــوری اســامی صــرف کــرده و
میکنــد .ایــن هزینههــا را بــهطــرق مختلــف و در مــوارد بــهظاهــر
خیرخواهانــه بــهســوی مبلغیــن خــود در کشــور روانــه میکنــد .ایــن
کــه آمریــکا در اقدامــات خــود بســیار هوشــمند و پیچیــده عمــل میکنــد
بــر نخبــگان و اندیشــمندان پوشــیده نیســت .در بســیاری از مــوارد فــرد
منتقــد در لبــاس یــک خیرخــواه و مصلــح ظاهــر میشــود ولــی ایــن
گونــه افــراد بــهمصــداق آیــات قــرآن کــه در خصــوص منافقیــن بیــان
میکنــد در زندگــی خــود دارای تفــاوت زیــادی در رفتــار و گفتــار هســتند،
ایــن گونــه افــراد معمــو ًال در کارنامــه خدمتــی خــود بــرای ســربلندی
نظــام ماننــد یــک کاغــذ ســفید و تــازه هســتند ولــی در گفتــار بـه ماننــد
هفتــاد مــن کاغــذ هســتند و همــه صفحــات پــر از مطلــب .در هجمــه
اخیــر اگــر بــه گفتــار و تاکتیــک ایــن افــراد دقــت شــود کامـ ً
ا رفتارهــای
کلیشـهای و مشــخص و مــورد آشــنای خبــرگان مشــاهده میشــود .ایــن
افــراد ناگهــان در لبــاس متخصــص همــه فــن حریــف درآمــده و ناگهــان
متخصــص ســرطان ،گیاهــان تراریختــه ،ســم و  ...میشــوند و بــا غصــب
عناویــن پــر طمطراقــی نظیــر پروفســور(!) همــه دانشــمندان و دلســوزان
و خدمتگــزاران باســابقه نظــام را احمــق و نــاآگاه جلــوه میدهنــد ،از
هــر حرب ـهای نیــز اســتفاده میکننــد اگــر الزم شــد موضــوع را چنــان
زیبــا یــا زشــت نشــان میدهنــد کــه خواننــده جــرات زیــر ســوال
بــردن آن را پیــدا نمیکنــد .اگــر شــد از اظهــارات کاذب وحشــتآوری
همچــون انتقــال صفــات رذیلــه خــوک در پــی خــوردن یــک غــذای
مهندســی ژنتیکشــده هــم اســتفاده میکننــد .ناگفتــه پیداســت کــه در
هیــچ مرحلــهای ار تولیــد گیاهــان تراریختــه از خــوک و فرآوردههــای
خوکــی اســتفاده نمیشــود و اگــر هــم اســتفاده میشــد چنیــن چیــزی
امکانپذیــر نبــود وگرنــه همــه مــا بایــد بــا تغذیــه از گوشــت گاو یــا
مــرغ یــا ماهــی بــهشــکل و شــمایل یــا صفــات آن درمیآمدیــم!
البتــه ایــن نــوع فناوریهراســی در بســیاری از افــراد نــاآگاه تأثیــر دارد.
همیــن روش بــا الفاظــی کاذب و هــراسآور ماننــد ســرطانزابودن،
عقیمکنندگــی ،ســاح بیولوژیــک و  ...دنبــال میشــوند .در یکــی از
ســایتهای داخلــی چنیــن عناوینــی بهراحتــی بــه چشــم میخــورد.
بهراســتی اگــر ایــن گونــه افــراد دلســوز واقعــی بودنــد چــرا از طریــق
مراجــع قانونــی ایــن موضــوع را پیگیــری نمیکننــد .شــورای ملــی
ایمنیزیســتی تنهــا و مهمتریــن مرجــع قانونــی بــرای ایــن موضــوع

اســت ،چــرا از ایــن مرجــع کمــک نمیگیرنــد؟ وزارت جهــاد کشــاورزی
دیگــر مرجــع قانونــی در ایــن رابطــه اســت ،چــرا مــدارک و مســتندات
خــود را بــه ایــن وزارت ارائــه نمیدهنــد؟ چــرا وزیــر محتــرم جهــاد
کشــاورزی بــا ســربلندی از تولیــد محصــوالت تراریختــه دفــاع و از
پنبــه تراریختــه تولیــد داخــل رونمایــی میکنــد؟ ســازمان غــذا و داروی
وزارت بهداشــت مســئول تأییــد غــذای ســالم در کشــور اســت ،چــرا
ســراغ ایــن ســازمان نمیرونــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه آنهــا همــه
تالشهــای خــود را بــه کار بردهانــد و حتــی در صــدد حــذف فیزیکــی
تولیدکننــدگان محصــوالت تراریختــه هــم برآمــده امــا در ســایه هدایــت
داهیانــه مقــام معظــم رهبــری و امنیــت حاصــل از خــون شــهدا نــاکام
ماندهانــد.

اگــر مصــرف تراریختــه بــد بــوده اســت چــرا ســالها علیــه واردات
آن دم برنیاوردهانــد؟

امــروز کــه  1-2محصــول پــس از ســالها تــاش علمــی در آســتانه
تجاریســازی قــرار گرفتــه اســت ،ایــن کار را میکننــد؟ آیــا هــدف
ایــنهمــه هیاهــو جــز لطمــه بــر کســب تــوان ملــی بــرای خوداتکایــی
در کشــاورزی کشــور اســت کــه خودمــان آگاهانــه بدانیــم چــه محصولی
چــه نــوع اصالحــی را داشــته اســت یــا بــهالــزام ســفره نیــاز مــردم
را بــه محصــول وارداتــی بســپاریم؟ در حالــی کــه اگــر تولیــد داشــته
باشــیم از ابتــدای کشــت تــا فــرآوری آن و تــا ســر ســفره میتوانیــم
پایــش کنیــم .بهراســتی یــک خدمتگــزار واقعــی کشــور و دلســوز نظــام
بایــد ایــنگونــه بــه وحشــتآفرینی ،دروغگویــی و فناوریهراســی
پنــاه ببــرد؟ آیــا ایــن گونــه افــراد متوجــه صدم ـهزدن بــه ســاختارهای
نظــام هســتند؟ آیــا بــا ایــن اقدامــات خــود بــه مــردم ای ـن گونــه القــا
نمیکننــد کــه مســئولین خــواب هســتند و یــک ســری دانشــمند خائــن
در حــال تخریــب کشــور هســتند و مســئولین غافــل؟ آیــا ایــن افــراد
در ایــن اقــدام خــود حیثیــت و اعتبــار شــورای عالــی ایمنیزیســتی،
ســازمان غــذا و دارو ،وزارت جهــاد کشــاورزی و  ...را بــه زیــر ســؤال
نمیبرنــد؟ آیــا ایــن گونــه اقدامــات حتــی اگــر بــهقصــد خیــر هــم
باشــد ،در راســتای منافــع ملــی و منویــات رهبــر معظــم نظــام اســت؟
پیشــرفتهای زیس ـتفناوری کشــور موجــب حیــرت و تــرس دشــمنان
نظــام شــده اســت .یکــی از ایــن رشــتهها (کــه بــهعلــت غفلــت
بدخواهــان) رشــد خوبی در کشــور داشــته اســت و کشــور توانســته اســت
داروهــای زیسـتفناوری یــا تراریختــه خــود را بــه کشــورهای اروپایــی
و غیــر اروپایــی صــادر کنــد و انتقــال فنــاوری بدهــد ،در همیــن حــال
ایــن افــراد ب ـ ه ظاهــر خیرخــواه ســریع متوجــه ایــن پیشــرفت شــده و
تمامــی تــاش خــود را بــهکار بردهانــد و میبرنــد تــا در یکــی دیگــر
از رشــتههای بســیار مهــم و سرنوشتســاز و حیاتــی یعنــی تأمیــن
غــذای کافــی ،ســالم ،عــاری از ســموم خطرنــاک ،خودکفــا کننــده
کشــور ،پیشبرنــده یــا تأمیــن کننــده بقــای دیگــر صنایــع ماننــد
مرغــداری و  ...رشــد نداشــته باشــیم و وابســته بــه خــارج باقــی بمانیــم.
هماکنــون کشــور بــا خشکســالی ،فرســایش فزاینــده خــاک ،شــور
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شــدن آبهــای زیرزمینــی ،هجــوم آفتهــای وارداتــی و  ...مواجــه
اســت .در شــرایط حاضــر کشــور غــذای حــدود  34میلیــون نفــر را تولیــد
میکنــد و بقیــه از خــارج وارد میشــود .اگــر کشــور بخواهــد فقــط از
طریــق کشــت ارگانیــک (کــه در جــای خــود بســیار هــم مــورد قبــول و
حمایــت اســت) غــذای مــردم را تولیــد کنــد ،آنگاه فقــط قــادر خواهیــم
بــود تــا  11تــا  12میلیــون نفــر را ســیر کنیــم و بقیــه نیــاز غذایــی خــود
را بایــد از خــارج وارد کنیــم .آیــا ایــن دوســتداران دروغیــن کشــور ایــن
را میداننــد؟ ایــن را هــم میداننــد کــه یــا بایــد مــردم را در قحطــی
و گرســنگی نگــه داریــم یــا واردات داشــته باشــیم؟ اگــر واردات کنیــم،
کــه بایــد داشــته باشــیم آنوقــت بایــد محصــوالت تراریختــه (ماننــد
ذرت و ســویا و کلــزا) وارد کنیــم .پــس واردات آری ولــی تولیــد داخــل
ممنــوع! فکــر بکــری کردهانــد ایــن دوســتان و صحنهگرداننــدگان
اصلــی .دوســتان متخصــص مــدارک و ادلههــای محکمهپســند بــرای
هــر مــورد از ســؤاالت ایــن گونــه افــراد دارنــد و بارهــا ارائــه دادهانــد و
میتواننــد بــه هــر مرجــع قانونــی ارائــه دهنــد .بــه همیــن دلیــل هــم
هســت کــه ایــن افــراد هرگــز در مجامــع علمــی دیــده نشــدهاند و فقــط
مایلنــد در جلســاتی کــه متکلــم وحــده هســتند یــا در رســانهها و بــدون
ارائــه مســتندات علمــی بــا عــوام ســخن بگوینــد و آنهــا را بــه تردیــد
وادار کننــد .البتــه مــا میدانیــم ایــن مدعیــان دروغیــن و خیرخواهــان
قالبــی قصــد قانــع شــدن ندارنــد زیــرا هــدف چیــز دیگــری اســت و
در مطلــب مــورد اعتــراض ایــن موضــوع بهوضــوح دیــده میشــود.
از تولیــد گیاهــان تراریختــه غذایــی (دارای کیفیــت برتــر تغذیــهای،
مقــاوم بــه آفــات؛ متحمــل بــه خشــکی ،مقــاوم بــه آفتکشهــا،
متحمــل بــه شــوری ،تولیدکننــده داروهــای زیســتفناورانه و  )...بــه
اعتقــاد بســیاری از صاحبنظــران و تئوریپــردازان جهانــی بــهعنــوان
ابــزار ســریع توســعه و پیشــرفت در قــرن بیســت و یکــم یــاد میشــود.
ریاســت محتــرم جمهــور جنــاب آقــای روحانــی در پیامــی بــه هشــتمین
همایــش ملــی بیوتکنولــوژی و چهارمیــن همایــش ملــی ایمنیزیســتی
و مهندســی ژنتیــک ،اســتفاده از محصــوالت تراریختــه را نــهتنهــا یــک
ضــرورت بلکــه انتخابــی هوشــمندانه و آگاهانــه بــرای حــل معضــات
غذایــی و بهداشــتی و محیــط زیســتی کشــور محســوب کــرده و غفلــت
در دســتیابی بــه آن و اســتفاده از ایــن فنــاوری را بــهیقیــن موجــب
کاهــش اقتــدار در زمــان حــال و شــماتت مــا توســط نســل آینــده عنــوان
فرمودنــد.
بررسی منابع علمی بر تایید سالمت محصوالت تراریخته

 .1در خاتمــه و در پاســخ بــه مطالــب کــذب منتشــره در مــورد ســامت
مــردم ،بــه اطــاع مــردم عزیزمــان میرســانیم کــه مراکــز علمــی معتبــر
و دانشــگاههای متعــدد و مســتقل و نیــز نهادهــای نظارتــی بینالمللــی
متعــددی از جملــه ســازمان بهداشــت جهانــی و ســازمان خواروبــار
جهانــی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه محصــوالت تراریختــه بــرای
مصــرف انســان و محیــط زیســت ایمــن هســتند (منابــع  .)3-1مطالعــات
زیــادی ایــن محصــوالت را از نظــر ســامت مــورد بررســی قــرار دادهانــد

کــه یکــی از جالــب توجهتریــن آنهــا گــزارش اتحادیــه اروپاســت .ایــن
گــزارش محصــول مشــارکت  500گــروه پژوهشــي مســتقل در 130
پژوهــش طــی  25ســال بــا هزینــه  300میلیــون یــورو اســت .ایــن
مطالعــه در نهایــت نتیجــه گرفتــه اســت کــه محصــوالت تراریختــه
ماننــد فرآوردههــای کشــاورزی ســنتی ســالم هســتند .نکتــه قابــل
توجــه ایــن کــه گــزارش کمیســیون اروپــا در مــورد غذاهــای حاصــل
از مهندســی ژنتیــک بــر پایــه پژوهشهــای مســتقل از شــرکتهای
فنــاوري زیســتی انجــام شــده اســت ( .)4در اروپــا بــرای جامعــه علمــی
کامــ ً
ا روشــن اســت کــه غذاهــای حاصــل از محصــوالت تراریختــه
بیخطــر هســتند .مشــاور علمــی کمیســیون اروپــا گفتــه اســت:
«مصــرف غذاهــای تراریختــه بیشــتر از مصــرف غذاهایــی کــه بــهشــیوه
مرســوم تولیــد میشــوند خطــر نــدارد ( )5یــا بــهعبــارت دیگــر از آنهــا
ســالمترند .بررســی و جمعبنــدی  1783مقالــه علمــی معتبــر کــه بــه
بررســی اثــرات غذاهــای تراريختــه بــر ســامت انســان و محیــط زیســت
در فاصلــه ســالهای  2002تــا  2012پرداختــه بودنــد نیــز ب ـ ه وضــوح
نشــان داد کــه بــهطــور خالصــه ،غذاهــای اصــاح شــده ژنتیکــی از
گســتردهترین موضوعاتــی اســت کــه تاکنــون مــورد بررســی و مطالعــه
قــرار گرفتهانــد.

تاکنــون هیــچ مــدرک معتبــری وجــود نــدارد کــه تهدیــد محصــوالت
تراريختــه را بــر محیــط زیســت و ســامت نشــان دهــد
نتیجــه نهایــی ایــن مقالــه کــه در مجلــه Critical reviews in
 biotechnologyبــه چــاپ رســیده اســت دلیــل بیاعتمــادی مدعیــان

و مخالفــان تراریختههــا را در دروغهــای روانشناســی ،سیاســی و
بحثهــای کاذب نهفتــه دانســته اســت .ایــن نتیجهگیــری مبنــی بــر
ســامت محصــوالت تراریختــه برآینــدی از پژوهشهــاي مختلــف و
مســتقل انجــام شــده در دنیــا در ارتبــاط بــا محصــوالت تراریختــه در
دهــه گذشــته بــوده و از یافتههــای مرتبــط بــا پژوهشهــاي مهندســی
ژنتیــک کــه بــهصــورت مقــاالت عمومــی ،مقاالتــی مرتبــط بــا اثــرات
زیســتمحیطی و مقاالتــی در زمینــه ایمنــی مصــرف و قابلیــت
ردیابــی آنهــا تحقیــق و نگاشــته شــدهاند ،حاصــل شــده اســت (.)7
انجمــن پزشــکی انگلســتان ،متنــی بــا عنــوان بررســی جامــع اطالعــات
مربــوط بــه غذاهــای اصــا ح شــده ژنتیکــی منتشــر کــرده اســت .در
ایــن متــن آمــده اســت« :غذاهــای تولیــد شــده از محصــوالت اصــاح
شــده ژنتیکــی توســط صدهــا میلیــون نفــر در سرتاســر دنیــا بــهمــدت
 15ســال مصــرف شــدهاند و هیــچ گــزارش یــا شــکایتی از بیمــاری
وجــود نــدارد (ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر مصرفکننــدگان ایــن
محصــوالت ســاکن کشــورهایی ماننــد آمریــکا بودهانــد کــه مــردم
آنهــا بیشــتر اهــل شــکایت هســتند)» ( .)8دیــوان عالــی فرانســه نیــز
اعــام کــرد دولــت هیــچ مــدرک معتبــری در مــورد آســیب محصــوالت
تراریختــه بــه انســان یــا محیــط زیســت نــدارد ( .)9در خصــوص ادعــای
افزایــش ســهبرابــری ســم در محصــوالت تراریختــه ،بــدون اشــاره بــه
هــر نــوع مســتندی (یــا حداقــل نــام مجلــه علمــی) بایــد گفــت بــر

اســاس مقالــهای علمــی کــه در ســال  2014در مجلــه PLoS ONE

منتشــر شــد ،در آن بــه بررســی اثــرات زراعــی و اقتصــادی محصــوالت
اصــاح شــده ژنتیکــی پرداختــه اســت .در ایــن مقالــه بــا بررســی 147
مقالــه علمــی معتبــر اثبــات میکنــد کــه فنــاوري محصــوالت حاصــل از
مهندســی ژنتیــک و تراریختههــا اســتفاده از آفتکشهــای شــیمیایی
را  37درصــد کاهــش داده اســت .همچنیــن میــزان محصــول  22درصــد
افزایــش داشــته و افزایــش ســود کشــاورزان  68درصــد بــوده اســت.
ایــن مطالعــه کــه شــواهدی قــوی از مزایــای محصــول تراریختــه بــرای
کشــاورزان کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه را نشــان میدهــد
اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه انتشــار ایــن نتایــج ،افزایــش اعتمــاد
عمومــی بــه ایــن فنــاوري را در پــی داشــته اســت (.)6
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معرفی سایت

سایت پاسخگویی به سواالت مربوط به گیاهان تراریخته

گیاهــان تراریختــه مهمتریــن دســتاورد مهندســی ژنتیــک در کشــاورزی
اســت کــه بــا وجــود بهرهمنــدی  28کشــور دنیــا در تولیــد و بکارگیــری
محصــوالت تراریختــه ،در برخــی از کشــورها هنــوز تردیــد در تولیــد آنهــا
وجــود دارد .بدیــن منظــور ســایت پاســخگویی بــه ســواالت مربــوط بــه
محصــوالت تراریختــه توســط اعضــای شــورای اطالعــات بیوتکنولــوژی
جهــان و بــا همــکاری فدراســیون کشــاورزی آمریــکا ،انجمــن تجــارت
دانــه آمریــکا ،انجمــن ســویای آمریــکا ،انجمــن ملــی پرورشدهنــدگان
ذرت و شــورای ملــی پنبــه تشــکیل شــده اســت .ایــن ســایت ،ســایت
پرســش و پاســخی اســت کــه بــه هــر گونــه ســوال و ابهــام در رابطــه
بــا بیوتکنولــوژی و محصــوالت تراریختــه جــواب میدهــد .هــدف
ایــن ســایت ارائــه اطالعــات کامــل و جدیــد دربــاره کاربــرد فنــاوری
بیوتکنولــوژی در کشــاورزی و تولیــد محصــوالت تراریختــه اســت .شــما
میتوانیــد ســواالت خــود را در رابطــه بــا گیاهــان تراریختــه بپرســید
و پاســخ خــود را دریافــت کنیــد .کافــی اســت کــه بــه نشــاني http://
 gmoanswers.comمراجعــه کــرده و ســواالت خــود را مطــرح کنیــد.
ایــن ســایت در اســرع وقــت بــه ســواالت شــما جــواب میدهــد .ســایت
پاســخگویی بــه ســواالت مربــوط بــه محصــوالت تراریختــه بــا تیمــی
مجــرب بــا شــعار "بپرســید و پاســخ بگیریــد" آمــاده اســت تــا هــر
گونــه ســوال در رابطــه بــا تاریخچــه محصــوالت تراریختــه ،چگونگــی
تولیــد آنهــا ،ایمنــی و ســامت محصــوالت تراریختــه ،آزمایشــات،
ارزیابــی و بررســیهای زیســتمحیطی و ســایر ســواالت مطرحشــده
را از طریــق پیوســتن بــه ایــن ســایت بــه شــما ارائــه دهــد.
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در ايــن رابطــه ،مرکــز پاســخگويي بــه ســواالت مربــوط بــه محصــوالت
تراریختــه بــرای شناســایی متدوالتریــن ســواالت مصرفکننــدگان
در مــورد موجــودات تراريختــه یــک نظرســنجی را در آمریــکا انجــام
داده اســت .بــه گــزارش مركــز اطالعــات بيوتكنولــوژي ايــران ،مركــز
پاســخگويي بــه ســواالت مربــوط بــه محصــوالت تراریختــه  10ســوال
متــداول و پاسـخهای مربوطــه را از دانشــمندان ،کشــاورزان ،پزشــکان و
دیگــر متخصصــان تهیــه کــرد .گفتنــي اســت كــه ايــن مركــز هــر هفتــه
یکــی از ســواالت را بــه همــراه پاســخهای آن از طــرف متخصصــان
بــر روی ســایت قــرار ميدهــد .در دو هفتــه اول ،بــه ســواالت در مــورد
ایمنــی مــواد غذایــی پرداختــه شــد .مصرفکننــدگان ســواالتی در
رابطــه بــا ســرطانزا بــودن محصــوالت تراريختــه پرســیدند .ایــن ســوال
توســط دکتــر کویــن فولتــا ،رئیــس و دانشــیار دانشــگاه فلوریــدا پاســخ
داده شــد .وي توضيــح داد" :تاکنــون هیچگونــه شــواهد معتبــری در
ايــن مــورد كــه غذاهــای تراریختــه منجــر بــه ســرطان میشــود ،وجــود
نــدارد .هماكنــون دانشــمندان در حــال مهندســی محصــوالت زراعــی
بــرای مبــارزه بــا ســرطان هســتند از جملــه محصــول ســیبزمینی تــا
آکریلآمیــد كــه مــادهاي بالقــوه سرطانزاســت ،در ايــن گيــاه توليــد
نشــود" .ســوال دومــی کــه در روی وبســایت ايــن پايــگاه قــرار گرفــت
در مــورد محصــوالت تراریختــه و احتمــال حساســیتزایی آنهــا بــود.
دکتــر لیــزا کاتیــک متخصــص تغذیــه بــا بیــان ایــن کــه هیــچ یــک از
محصــوالت تجــاری موجــود در بــازار مصــرف کــه بــا مهندســی ژنتیــک
تولیــد شــدهاند حساســیتزا نیســت ،بــه ایــن نگرانــی پاســخ داد.
ســومین ســوالی کــه در وبســایت پاســخگويي بــه ســواالت محصــوالت
تراریختــه منتشــر شــد طــرح ايــن مســئله بــود كــه آیــا شــرکتهای
بــزرگ ،کشــاورزان را مجبــور بــه کشــت محصــوالت تراریختــه
میکننــد؟ .ایــن ســوال توســط کشــاورزی از ایــاالت ایندیانــا پاســخ
داده شــد .وي ضمــن اشــاره بــه ايــن موضــوع كــه كشــاورزان بــذور را از
هــر فروشــندهای کــه میخواهنــد خریــداری میکننــد ،پاســخ داد کــه
هیــچ کــدام از شــرکتهای تولیدکننــده بــذر آنهــا را مجبــور بــه خریــد
یــک محصــول خــاص نمیکنــد.
عالقمندان براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانند به نشاني
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ISAAA Brief 50-2015
صداها و ديدگاهها :چرا زيستفناوري؟

محصــوالت تراريختــه در ســاير كشــورها از زبــان پژوهشــگران ،اســاتيد
و كارشناســان بيوتكنولــوژي دنيــا پرداختــه اســت .ايــن كتــاب شــامل
 158صفحــه و پنــج فصــل اســت .فصــل اول مربــوط بــه زيسـتفناوري
بــراي انســان اســت .فصــل دوم بــه بهرهبــرداري از مزايــاي محصــوالت
تراريختــه و پتانســيل محصــوالت زيســتفناوري پرداختــه اســت .در
فصــل ســوم دفــاع و پشــتيباني از محصــوالت تراريختــه آورده شــده
اســت .فصــل چهــارم بــه تبــادل و مشــاركت علــم و فنــاوري ميپــردازد
و فصــل پنجــم بــا عنــوان فراتــر از تكنولــوژي بــه ارائــه چشـماندازهاي
آينــده ايــن رشــته در دنيــا پرداختــه اســت .هــر بخــش دربــاره كاربــرد و
مزايــاي محصــوالت زيســتفناوري بــه ارائــه توضيحاتــي ميپــردازد.
در بخشــي از ايــن كتــاب آمــده اســت كــه مــا نیــاز بــه شــنیدن صــدای
کســانی داريــم كــه فکــر میکننــد فنــاوري چيــزي را بــه دنيــا عرضــه
ميكنــد كــه ميتــوان بــه توليــد پايــدار رســيد .نــاوارو در فصــل اول
«زيس ـتفناوري بــراي بشــريت» نوشــته اســت كــه آيــا مــا ميتوانيــم
غــذاي ده ميليــارد جمعيــت در حــال رشــد دنيــا را تاميــن كنيــم؟ او در
ايــن فصــل ،ضمــن اشــاره بــه تاريخچــه ،كاربــرد و مزايــاي محصــوالت
مهندســي ژنتيــك روي مصــرف محصــوالت تراريختــه بهويــژه در
جهــان آينــده تاكيــد فــراوان كــرده اســت .در واقــع ،نويســنده بــا آوردن
جمــات ارزشــمند از اســاتيد و متخصصــان زيســتفناوري ميخواهــد
صــداي آنهــا را از طريــق ايــن كتــاب بــه گــوش مــردم دنيــا برســاند.

«گــوا ســندي» پژوهشــگر و دانشــمند موسســه پژوهشــي بیوتکنولــوژی
آکادمــی علــوم كشــاورزي چیــن كــه بــه عنــوان پــدر مقاومــت بــه
حشــرات پنبــه در چیــن شــناخته ميشــود و يكــي از ده چهــره برتــر در
صنعــت توليــد بــذر در چيــن اســت ،ميگويــد :بيوتكنولــوژي نــه تنهــا از
رازي بــزرگ در زندگــي مــا پــرده برداشــته اســت ،بلكــه باعــث پيشــرفت
انســان و توســعه منابــع طبيعــي شــده اســت.

http://gmoanswers.com/studies/top-10-consumer-questions-about-gmos

مراجعه كنند.

در جديدتريــن كتــاب منتشرشــده توســط ســرويس بينالمللــي دســتيابي
و اســتفاده از بيوتكنولــوژي كشــاورزي در ســال « ،2015ماريچــل ناوارو»
بــه بيــان ديدگاههــا و نظــرات دانشــمندان جهــان در خصــوص رشــته
بيوتكنولــوژي و مهندســي ژنتيــك پرداختــه اســت .كتــاب «صداهــا و
ديدگاههــا :چــرا زيســتفناوري؟» توســط ماريچــل نــاوارو مدیــر
مرکــز دانــش جهانــی بخــش زيســتفناوري كشــاورزي و زراعــت
و اصــاح نباتــات تاليــف شــده اســت .نويســنده در ايــن كتــاب بــه
كاربــرد و مزايــاي زيسـتفناوري و بيوتكنولــوژي بــا تاكيــد بــر مصــرف

در فصــل اول در صفحــه هفــت ايــن كتــاب جملــهاي از «پينســتراپ
اندرســون» پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه كرنــل آمريــكا ،برنــده جايــزه
جهانــي غــذا و مدیــر کل ســابق موسســه پژوهشــي سیاســت غذایــی
آمــده اســت :مهندســي ژنتيــك بــراي توســعه و ترويــج كشــاورزي،
كاهــش فقــر روســتايي ،بهبــود تغذيــه و مديريــت پايــدار منابــع طبيعــي
از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت.

«چاريتــي كاويــرا موتگــي» هماهنگکننــده برنامــه پــروژه آفالتوکســین
در شــرق آفریقــا در موسســه بينالمللــي کشــاورزی گرمســیری كنيــا و
برنــده جایــزه نورمــن بــورالگ در پژوهــش و اجــرا گفتــه اســت :مــا
اطالعــات معتبــري بــراي نشــاندادن خطــر ايمنــي محصــوالت
مهندســي ژنتيــك نديــده و نداريــم .هيــچ نگرانــي از بابــت ســامت
و امنيــت محصــوالت مهندســي ژنتيــك وجــود نــدارد .چــون مــا بــه
علمــي وابســته هســتيم كــه توســط دانشــمندان توليــد ميشــود.
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مــكان تنظيــم و كنتــرل ميكنــد .مــا در حــال حاضــر شــاهد مزايــاي
قابــل توجــه و معن ـيدار پيشــرفت علــم در دنيــا هســتيم.

«كالد فايوكــت» مديــر مشــاركت جهانــي پــروژه كاســاوا در قــرن 21
و برنــده جايــزه نخــل علمــي در فرانســه ميگويــد :مــا بايــد غــذاي
مــردم دنيــا را بــا راههــاي بهتــري در ســال  2050تاميــن كنيــم .در
حالــي كــه بــا تغييــرات آب و هــواي جهانــي روبــهرو هســتيم .بــراي
رســيدن بــه ايــن هــدف ،همــه فناوريهــا از جملــه زيســتفناوري و
بيوتكنولــوژي مــورد نيــاز اســت .اگــر مــا در ايــن زمينــه موفــق نشــويم
دنيــا بــا بيثباتــي عظيــم و ناپايــداري وحشــتناكي روبـهرو خواهــد شــد.

«ويجــي اتمــرام اينــگل» رهبــر كشــاورزي ماهاراشــتراي هندوســتان،
برنــده جايــزه بهتريــن عملكــرد پنبــه در انجمــن پنبــه شــرق هندوســتان
و برنــده جايــزه بهتريــن كشــاورز در انجمــن پنبــه در شــرق هندوســتان
ميگويــد :مــن بــه قبــول كــردن فناوريهــاي جديــد تــا زمانــي كــه
زنــده هســتم ،ادامــه خواهــم داد .پنبــه تراريختــه  Btنــه فقــط شــريك
زندگــي مــن بلكــه جزيــي از زندگــي مــن اســت.

«هــاال ايــزا» پژوهشــگر ارشــد موسســه پژوهشــي مهندســي ژنتيــك
مركــز تحقيقــات کشــاورزی مصــر گفتــه اســت :وظيفــه مــا بــه
عنــوان طرفــداران بيوتكنولــوژي ارائــه اطالعــات درســت در رابطــه بــا
امنيــت و مزايــاي محصــوالت مهندســي ژنتيــك بــه مــردم ،رســانهها
و تصميمگيــران دولتــي اســت .آنهــا بايــد بداننــد كــه محصــوالت
تراريختــه بــه ســامتي و ايمنــي همتايــان ســنتي خــود هســتند.

«كريــم ترائــور» كشــاورز پيشــرو در كشــت پنبــه تراريختــه  Btدر
بوركينافاســو و رئيــس هيئــت مديــره اتحاديــه پنبــه گفتــه اســت :مــن
ميتوانــم بــه دوســتان آفريقايــي خــود در توليــد پنبــه بگويــم كــه ايــن
تكنولــوژي الزم اســت و مــا بايــد همــگام بــا تغييــر زمــان حركــت كنيــم
و پيــش برويــم.

«اينگــو پوتريكــوس» دانشــمند و مختــرع برنــج طاليــي تراريختــه ،يكي
از دانشــمندان پيشــرو بيوتكنولــوژي در ســال  2005و تاثيرگذارتريــن
چهــره علمــي در ســالهاي  1995تــا  2005در حــوزه بيوتكنولــوژي
زيس ـتمحيطي ميگويــد :بــه محــض ايــن كــه فنــاوري محصــوالت
تراريختــه از قوانيــن و مقــررات بيــش از حــد انــدازه محتاطانــه آزاد
شــود ،صدهــا پــروژه عامالمنفعــه ميتوانــد انجــام شــود تــا ذهــن و
قلــب مــردم دنيــا نســبت بــه نگــرش منفــي و نگرانيهــاي مصــرف
محصــوالت تراريختــه بــاز شــود و بديــن ترتيــب بــه انتقادهــا و
حملههايــي كــه بــه محصــوالت تراريختــه ميشــود ،خاتمــه داده شــود.

«شــيخ صالــح موهــد» عضــو ارشــد مركــز مطالعــات علــم و محيــط
زيســت موسســه اســامي مالــزي در فصــل آخــر ايــن كتــاب در رابطــه
بــا بيــان ديدگاههــاي دانشــمندان اســامي ميگويــد :بيوتكنولــوژي
شــاخهاي از علــم و فنــاوري اســت كــه بــراي انســان از اهميــت
زيــادي برخــوردار اســت .بنابرايــن بيوتكنولــوژي تعيينكننــده توســعه
ت در دنيــا اســت.
و پيشــرف 
نويســنده در ايــن كتــاب ضمــن اشــاره بــه ديــدگاه يــك متخصــص
بيوتكنولــوژي در آغــاز هــر فصــل بــه ارائــه مشــروح آن نظــر و توضيــح
دربــاره آن ديــدگاه در آن فصــل كتــاب پرداختــه اســت .ايــن كتــاب
در هــر بخــش بــا بيــان ديدگاههــاي دانشــمندان و كارشناســان رشــته
بيوتكنولــوژي و مهندســي ژنتيــك دنيــا در خصــوص دســتاوردها و
كاربردهــاي محصــوالت تراريختــه در سراســر دنيــا بــه بررســي مزايــا و
نگرانيهــاي مطــرح در ايــن رابطــه و تاكيــد بــر اســتفاده از محصــوالت
تراريختــه پرداختــه اســت.
عالقمنــدان جهــت تهیــه ایــن کتــاب میتواننــد بــه پايــگاه ســرويس
بينالمللــي دســتيابي و اســتفاده از بيوتكنولــوژي كشــاورزي بــه نشــاني

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/50/default.asp
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«جــان انتيــن» پژوهشــگر ارشــد مركــز جهانــي غــذا در موسســه غــذا
و كشــاورزي دانشــگاه ديويــس كاليفرنيــا ،عضــو ارشــد مركــز ارتباطــات
بهداشــت و ريســك در دانشــگاه جــرج ميســون ايــاالت متحــده آمريــكا
گفتــه اســت :مــا چــارهاي جــز در آغــوشگرفتــن فنــاوري و نــوآوري
نداريــم .علــم و دانــش قدرتمنــد اســت و تــوازن و تعــادل را در هــر
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معرفی همایش

اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب

و دانشــجويان رشــتههای مختلــف علــوم زيســتی دعــوت میشــود تــا
مقالههــای ارزشــمند خــود را بــرای انتشــار در ايــن مجلــه ارســال کننــد.
قابــل ذکــر اســت کــه مقالههــا میتواننــد بــه هــر دو زبــان انگليســی
يــا فارســی باشــد.
عالقمنــدان میتواننــد جهــت ارســال مقــاالت خــود بــه پايــگاه
الکترونيــک مجلــه بــه نشــاني
مراجعه يا از طريق نشانی الکترونيک
اقدام کنند.

www.journalofbiosafety.ir
j.biosafety.s@gmail.com

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

دومیــن همایــش ملــی مدیریــت پایــدار منابــع خــاک و
محیــط زیســت
برگزارکننــدگان :شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور و شــرکت
مدیریــت منابــع آب ایــران
محورهای همایش
ارزشگذاری اقتصادی در نظام تخصیص منابع آب
مدیریت عرضه و تقاضا در مدیریت منابع آب
اقتصاد در تعیین مدلهای قیمتگذاری آب
کاربردهای اقتصاد چرخشی در بخش آب
محیط زیست و رد پای بومشناختی آب
اقتصاد آب و توسعه پایدار

برگزارکننــده :گــروه علــوم و مهندســی خــاک دانشــگاه شــهید باهنــر
کرمــان

محورهای همایش

• فناوریهای نوین زیستی در احیاي منابع و محیط زیست
• آموزشهای مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار
• کاربرد روشهای آیندهپژوهی در مدیریت دانشگاه
• کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
• آلودگی ،شاخصهای زیستی و زیستپاالیی
• رویکردهای نوین در احیای اراضی بیابانی
• کارکردهای زیستمحیطی نانو ذرات
مهلت ارسال مقاالت 30 :ارديبهشت ماه 1395
تاریخ برگزاری همایش 18-17 :شهريور ماه 1395
محل برگزاری همایش :كرمان
سایت همایشncsmser.uk.ac.ir :

مهلت ارسال مقاالت 20 :خرداد ماه 1395
تاریخ برگزاری همایش 5 :و  6مرداد ماه 1395
محل برگزاري همايش :تهران
سایت همايش/http://www.wfec.ir :
فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه علمیترویجی ايمنیزيستی

بــه اطــاع دانشــجویان ،پژوهشــگران و اســاتید محتــرم میرســاند
فصلنامــه دو زبانــه علمــی -ترويجــی ايمنیزيســتی ،توســط انجمــن
ايمنیزيســتی ايــران بــا هــدف اطالعرســانی و نشــر دانــش روز
ايمنیزيســتی و چــاپ مقالههــای ترويجــي ،آموزشــي ،مــروري،
پژوهشــی و تحليلــی در زمينههــای ايمنیزيســتی منتشــر میشــود
و دارای مجــوز از وزارت علــوم ،پژوهــش و فنــاوری و ثبتشــده در
پايــگاه اســتنادی مجــات جهــان اســام ( )ISCاســت .فصلنامــه دو
زبانــه علمــی -ترويجــی ايمنیزيســتی حائــز رتبــه اول در ميــان کلي ـه
مجــات علمــی -ترويجــی و علمــی -پژوهشــی حــوزه علــوم زيســتی
بــه گــزارش پايــگاه اســتنادی مجــات جهــان اســام ( )ISCاســت.
بدیــن وســیله از کليــه اســاتيد دانشــگاهها ،پژوهشــگران ،دانشــمندان

ارتباط با ما

خبرنامــه هفتگــی  Crop Biotech Updateتوســط ســرویس
بینالمللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی ()ISAAA
تهیــه و تنظیــم شــده اســت کــه بــه صــورت هفتگــی و رایــگان اخبــار
و اطالعیههــای مهــم در زمینــه بیوتکنولــوژی کشــاورزی را در اختیــار
کلیــه اعضــای خــود قــرار میدهــد .مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی
ایــران ( )IRBICبــه نشــاني www.irbic.irیکــی از اعضــای فعــال
 ISAAAاســت کــه زیــر نظــر دو انجمــن بــزرگ ایمنیزیســتی و
بیوتکنولــوژی ایــران فعالیــت میکنــد .ســرویس بینالمللــی دســتیابی و
اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی ( )ISAAAیــک لینــک اختصاصــی
را تنهــا جهــت عضویــت اعضــای مشــتاق از ایــران در اختیــار مرکــز
اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران قــرار داده اســت .از عالقمنــدان دعــوت
میشــود چنانچــه تاکنــون در خبرنامــه هفتگــی Crop Biotech
 Updateعضــو نشــدهاند ،جهــت عضویــت در ایــن خبرنامــه و دریافــت
اخبــار و اطالعیههــا بــه ســایت
http://www.isaaa.org/subscribe/ir

مراجعه کرده و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

از کلیــه عالقمندانــی کــه مایلنــد مطالــب مرتبــط بــا ایمنیزیســتی
شــامل خبــر ،گــزارش یــا مقالــه را در ایــن نشــریه منتشــر کننــد دعــوت
میشــود مطالــب خــود را بــه صــورت فایــل  Wordبــه نشــاني پســت
الکترونیــک دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ايــران ارســال کننــد .بدیهی
اســت ارســال مطالــب بــه منزلــه چــاپ قطعــی آنهــا نبــوده و در صــورت
چــاپ ،نشــریه در ویراســتاری مطالــب آزاد اســت .همچنیــن عزیزانــی
کــه مایــل بــه ارائــه آگهــی در ایــن نشــریه هســتند ،میتواننــد بــرای
اطالعــات بیشــتر از طریــق تلفنهــا یــا پســت الکترونیــک بــا دبیرخانــه
انجمــن تمــاس حاصــل کننــد .دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران
ضمــن قدردانــی و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان،
صاحبنظــران و خواننــدگان گرامــی از هــر گونــه انتقــاد ،پیشــنهاد و
اظهــار نظــر جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن مجموعــه در شــمارههای
بعــدی آن اســتقبال خواهــد کــرد .شــایان ذکــر اســت درج مطالــب در
ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی رد یــا قبــول دیــدگاه نویســنده محتــرم از
ســوی انجمــن ایمنیزیســتی ایــران نیســت.
تلفن09122191787 -09127659857 :
تلفکس44580375 :
نشاني سایت انجمن
نشاني پست الکترونیک

www.biosafetysociety.ir

biosafetysocietyofiran@gmail.com

جهــت آگاهــی از نحــوه عضویــت در انجمــن ایمنیزیســتی ایــران و
دریافــت فــرم مربوطــه میتوانیــد بــه ســایت انجمــن ایمنیزیســتی
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 نیســت.

تبلیغات

خبرنامه انجمن
ایمنی زیستی ایران
خبرنامــه انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران دارای مجــوز
رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت کــه
بــه صــورت دو ماهنامــه منتشــر میشــود و عــاوه بــر
ایــن کــه نســخههای چاپــی آن بــرای مقامات مســئول
کشــور از جملــه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای
اســامی  ارســال میشــود ،نســخه الکترونیــک آن  در
اختیــار کلیــه اعضــای انجمنهــای مرتبــط و بــر روی
ســایت مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران

شــرکتها و ســازمانهایی کــه مایــل بــه درج
تبلیغــات خــود در خبرنامــه و  یــا ســایتهای وابســته
بــه   انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران هســتند ،میتوانند
در ســاعات اداری بــا تلفــن هــای 44580375  :و یــا
  09127659857تمــاس گرفتــه و تعرفــه هــای
تبلیغــات در خبرنامــه انجمــن را دریافــت نماینــد.
براســاس مصوبــه هیئــت مدیــره انجمــن ایمنــی
زیســتی ایــران اعضــای موسســات ی انجمــن مــی
تواننــد ســاالنه یــک نوبــت تبلیــغ رایــگان در ایــن
مجلــه درج کننــد .مدیــران اعضــای موسســاتی   و سایت انجمن ایمنی زیستی ایران
انجمــن بــا ارســال فایــل تصویــر تبلیغــات خــود بــه
دبیــر انجمــن  ،میتواننــد از ایــن  فرصــت اســتفاده قرار میگیرد.
کننــد .همچنیــن انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران
تمهیداتــی بــرای طراحــی تبلیغــات شــرکت هــا در
خبرنامــه و ســایتهای انجمــن در نظــر گرفتــه
اســت کــه بــرای اطــاع از شــرایط آن میتوانیــد بــا
دبیرخانــه انجمــن تمــاس حاصــل فرماییــد.
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