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

ــع اســت. ــع بالمان ــر منب ــا ذک ــه ب خبرنام
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پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران



ــال   ــرفته  و در ح ــورهای  پیش ــر کش ــوژی  در اکث ــت  بیوتکنول صنع
ــداد  ــعه  قلم ــای  توس ــی  از محوره ــوان  یک ــه  عن ــان  ب ــعه  جه توس
ــه  در  ــان  اســت  ک ــدی  در جه می شــود و جــزو هفــت  صنعــت  کلی
دهه هــای  آینــده  نبــض  اقتصــاد جهانی  را در دســت  خواهند داشــت . 
از میــان  ایــن  صنایــع  کــه  شــامل  بیوتکنولــوژی ، میکروالکترونیــک ، 
تولیــد مــواد جدیــد، مخابــرات ، هــوا و فضــا، روبات هــا و کامپیوتــر 
ــف   ــت  طی ــن  صنع ــژه ای  دارد. ای ــت  وی ــوژی  اهمی ــت ، بیوتکنول اس
گســترده ای  از صنایــع  دیگــر را متحــول  کــرده  اســت . از ایــن  میــان  
می تــوان  بــه  کشــاورزی ، صنایــع  غذایــی ، دارو و بهداشــت ، شــیالت ، 
پتروشــیمی  و الکترونیــک  اشــاره  کــرد. بنابرایــن  واضــح  اســت  کــه  
پیشــرفت  در صنعــت  بیوتکنولــوژی  ارتقــای  دیگــر صنایــع  مرتبــط  را 
نیــز بطــور چشــمگیری  در پــی  خواهــد داشــت . در امریــکا صنعــت  
ــزان   ــرده  و می ــر بســرعت  رشــد ک ــال های  اخی ــوژی  در س بیوتکنول
ــوده   ــر ب ــا 1۹۹۹ دو براب ــال های  1۹۹۳ ت ــن  س ــعه  آن  در بی توس
ــی   ــت  و یک ــوی  اس ــت  ق ــن  صنع ــتان  در ای ــا، انگلس ــت . در اروپ اس
ــه   ــردن  بنی ــوی  ک ــز ق ــان  نی ــه  وآلم ــی  فرانس ــای  اصل از اولویت ه
ایــن  صنعــت  بــا ســرمایه گذاری  مناســب  در ایــن  زمینــه  اســت . در 
آســیا، ژاپــن  برتــر از دیگــر کشورهاســت  و ســنگاپور، مالــزی  و کــره  
نیــز در چنــد ســال  اخیــر توجــه  ویــژه ای  بــه  ایــن  علــم  داشــته اند. 
در آینــده ای نزدیــک، فراهــم نمــودن زمیــن بــرای کشــاورزی و تهیه 
ــا  مــواد غذایــی و ســایر نیازهــای جمعیــت در حــال رشــد، تنهــا ب
ــران نمــودن نواحــی طبیعــی ارزشــمند میســر می گــردد. کاری  وی
کــه هــم اکنــون نیــز آغــاز شــده اســت. بــی گمــان ایــن تغییــرات 
نــه تنهــا شــالوده اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی جهــان را متزلــزل 
ــردد.  ــز می گ ــط زیســت نی ــب محی ــه موجــب تخری ــازد، بلک می س
بنابرایــن بــرای رفــع فــوری نیازهــای کشــاورزی پایــدار در جهــان، 
ــت  ــده و در جه ــام ش ــی انج ــای جامع ــه ریزی ه ــت برنام الزم اس
ــا توجــه بــه  رفــع نیازهــای روبــه رشــد جمعیــت جهــان همــگام ب
حفاظــت از منابــع طبیعــی تــالش شــود. در ایــن میــان اســتفاده از 
فنــاوری مهندســی ژنتیــک در کنــار پیشــرفت های مهــم در ســایر 
ــوالت  ــد محص ــق تولی ــن طری ــا از ای ــت ت ــروری اس ــته ها ض رش
ــد، مشــکالت زیســت  ــش یاب ــد افزای ــی تولی ــی و کارای ــی اصل غذای
محیطــی کاهــش پیــدا کنــد و دسترســی بیشــتر کشــاورزان خــرده 
ــوزه  ــک در ح ــی ژنتی ــع مهندس ــود. در واق ــر ش ــذا میس ــه غ ــا ب پ
کشــاورزی، شــامل ایجــاد تغییــر و تحــوالت هدفمنــد بــر روی ژنــوم 
گیاهــان یــا جانــوران اســت. برخــی از غذاهایــی کــه امــروزه مصــرف 

 GM ًــا ــه اصطالح ــد ک ــک یافته ان ــر ژنتی ــود تغیی ــا خ ــود ی می ش
ــتق از  ــزاء مش ــامل اج ــا ش ــوند و ی ــده می ش ــه خوان ــا تراریخت ی
ــن  ــای ای ــن مزای ــتند. از مهمتری ــک هس ــالح ژنتی ــوژی اص تکنول
تکنولــوژی افزایــش میــزان تولیــد غــالت و محصــوالت کشــاورزی،  
ــودن  ــی نم ــود و طوالن ــذا، بهب ــذی غ ــواد مغ ــت م ــود کیفی بهب
زمــان نگهداری ،افزایــش میــزان پروتئیــن و کربوهیدراتهــای 
ــل  ــتانه عم ــش آس ــی، افزای ــت چرب ــالح کیفی ــی، اص ــواد غذای م
ــه تغییــرات آب و هــوا، بیماریهــا  محصــوالت کشــاورزی نســبت ب
و آفــات، اســتفاده از گیاهــان تراریختــه بــه عنــوان کارخانــه 
ــرد  ــی و کارب ــرای مصــارف صنعت ــواد خــام ب ــد م بیولوژیکــی تولی
ســازواره های تراریختــه در تولیــد دارو، بازیافــت و بازحــذف مــواد 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــمی می ت س
در ایــن میــان، متخصصــان بیشــترین ســهم اســتفاده از روش هــای 
ــون  ــای گوناگ ــاد مقاومت ه ــان را ایج ــک در گیاه ــی ژنتی مهندس
ــد. کاهــش ســالیانه  ــل تنــش زای زیســتی می دانن ــل عوام در مقاب
تولیــدات کشــاورزی در جهــان بــه دلیــل تنش هــای زیســتی مثــل 
هجــوم حشــرات، بیماریهــا و علفهــای هــرز مجموعــاً بــه ۳۶ درصــد 
ــز  ــی نی ــای هنگفت ــه هزینه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای می رس
ــه طــوری  ــد ســموم شــیمیایی در جهــان می شــود، ب صــرف خری
ــی  ــا رقم ــی علفکش ه ــروش جهان ــازار ف ــال 1۹۹۴ ب ــه در س ک
معــادل ۲۷/۸ میلیــارد دالر بــوده اســت. پــس از آن حشــره کش ها 
بــا رقمــی معــادل ۸/1 میلیــارد دالر رتبــه دوم فــروش را در ســطح 
جهــان بــه خــود اختصــاص داده انــد. از ایــن رو می تــوان دریافــت 
کــه گیاهــان تراریختــه نــه تنهــا بــا کاهــش هزینه هــای مبــارزه بــا 
آفــات و بیماریهــا )از طریــق کاهش اســتفاده از ســموم کشــاورزی(، 
بلکــه بــا ایجــاد نوعــی کشــاورزی پایــدار می تواننــد ســهم بســزایی 
ــازار  ــند. ب ــته  باش ــت داش ــط زیس ــد و محی ــع تولی ــظ مناب در حف
ــالهای ۹۹- ــی س ــه در ط ــی تراریخت ــای گیاه ــی فرآورده ه جهان

1۹۹۵ بــه ســرعت افزایــش یافتــه اســت. بــه طــوری کــه فــروش 
ــه  ــال 1۹۹۵ ب ــون دالر در س ــان از ۷۵ میلی ــن گیاه ــی ای جهان
۲/1۳ میلیــارد دالر در ســال 1۹۹۹ و در ســال ۲010 بــه ۲۵ 
ــارد دالر رســید. بهره گیــری از روش هــای مهندســی ژنتیــک  میلی
بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی، منافــع زیــادی بــرای مصــرف 
کننــدگان بــه دنبــال خواهــد داشــت، ایــن قبیــل فرآورده هــا دارای 
ــواع میکروب هــا  ــی و ان ــه مــواد آل آلودگی هــای کمتــری نســبت ب
ــز ســازواره ها هســتند، محصــوالت ســالم تری هســتند  و ســایر ری
زیــرا در تولیــد آنهــا از ســموم حشــره کش و قــارچ کــش اســتفاده 
نمی شــود، برخــی از ایــن محصــوالت ارزش غذایــی بیشــتری 
ــر  ــذای ارزانت ــه غ ــر احتمــال دسترســی ب ــد، و از همــه مهمت دارن
ــدگان  ــرف کنن ــرای مص ــد ب ــای تولی ــش هزینه ه ــل کاه ــه دلی ب
ــر محصــوالت  ــه بیشــتر اســت. از طــرف دیگ محصــوالت تراریخت
ــیاری را  ــع بس ــز مناف ــی نی ــت محیط ــاظ زیس ــه لح ــه ب تراریخت
ــن  ــن ای ــد. از مهمتری ــان می آورن ــه ارمغ ــت ب ــط زیس ــرای محی ب
ــه  ــا، عملکــرد بیشــتر محصــوالت زراعــی، ضــرورت تهاجــم ب مزای
کنج هــای اکولوژیــک، جنگلهــا و اراضــی حاشــیه ای و تبدیــل 
ــن  ــکان از بی ــد، ام ــش می ده ــازده را کاه ــم ب ــزارع ک ــه م ــا ب آنه

2

 جایگاهبیوتکنولوژیومحصوالت
تراریختهدرشکوفاییاقتصاد

 سرمقاله

الهام باقری راد )دکترای بیولوژی(



بــردن بقایــای محصــول قبلــی توســط علف کش هــای زیســت تخریــب 
ــدون  ــت ب ــکان کش ــش، ام ــف ک ــه عل ــاوم ب ــذور مق ــت ب ــر و کش پذی
ــری  ــرب جلوگی ــت آب ش ــود کیفی ــد، بهب ــم می کن ــی را فراه سمپاش
از آلودگــی رودخانه هــا بــه دلیــل کاهــش مصــرف ســموم دفــع آفــات 
نباتــی، کاهــش مســمومیت ناشــی از ســموم و افزایــش تنــوع ژنتیــک 
ــه  ــت حساســیت ب ــه عل ــه ب ــی ک ــاره ارقام ــکان ورود دوب ــل ام ــه دلی ب

ــده اند. ــذف ش ــا ح ــات و بیماریه آف
ظهــور فناوری هــای نویــن و دســتاوردهای آن، بــر مبــادالت و تجــارت 
جهانــی تاثیــر بســزایی گذاشــته اســت. ســهم فناوری هــای نویــن نظیــر 
بیوتکنولــوژی و مهندســی ژنتیــک بــا محصوالتــی کــه بــه دنیــا عرضــه 
کــرده اســت، چنــان زیــاد اســت کــه پیش بینــی می شــود بــازار تجــارت 
ــی  ــاوری مهندس ــل فن ــوالت حاص ــلطه محص ــده در س ــی در آین جهان
ــن  ــرد. از جملــه مهم تری ــرار بگی ــک در عرصه هــای مختلــف ق ژنتی
ــه در  ــوالت تراریخت ــک، محص ــی ژنتی ــاوری مهندس ــتاوردهای فن دس
ــی کــه  ــا ســودآوری فراوان بخــش کشــاورزی اســت. ایــن محصــوالت ب
ــوالت  ــدی محص ــب ج ــت، رقی ــده اس ــل ش ــان حاص ــل تولیدش از مح
ــن گــزارش  مشــابه ســنتی خــود محســوب می شــوند. طبــق جدیدتری
ــتفاده از  ــتیابی و اس ــی دس ــرویس بین الملل ــط س ــده توس ــر ش منتش
ــق  ــازی موف ــال تجاری س ــتمین س ــاورزی، در بیس ــوژی کش بیوتکنول
ــوالت  ــن محص ــت ای ــر کش ــطح زی ــا، س ــه در دنی ــوالت تراریخت محص
ــش از 1۸  ــت. بی ــته اس ــد داش ــر رش ــش از 100 براب ــور بی در ۲۸ کش
ــعه در  ــال توس ــه و در ح ــعه  یافت ــور توس ــاورز در ۲۸ کش ــون کش میلی
ــی  ــاورزی مهندس ــوالت کش ــد محص ــتقبال تولی ــه اس ــا، ب ــر دنی سراس
ــع  ــی و کســب مناف ــل از کارآی ــت کام ــا رضای ــه و ب ــک شــده رفت ژنتی
ــه  ــای خــود را ب ــر ســال زمین ه ــن محصــوالت، ه ــاالی ای اقتصــادی ب

ــد. ــه می برن ــوالت تراریخت ــت محص ــر کش زی
ــه کشــت و تولیــد محصــوالت تراریختــه روی  همــه کشــورهایی کــه ب
آورده انــد، بــه اهمیــت تولیــد ایــن محصــوالت در کشــور خــود و تاثیــری 
ــی  ــی غذای ــادی و خودکفای ــت اقتص ــوالت روی وضعی ــن محص ــه ای ک
ــت  ــه کش ــر ادام ــتند و ب ــف هس ــال واق ــت، کام ــته اس ــان داش کشورش
ــد.  ــتمرار می کنن ــود اس ــای خ ــوالت در زمین ه ــن محص ــد ای و تولی
گــزارش شــده اســت کــه محصــوالت مهندســی ژنتیــک در ۲0 ســال 
گذشــته، 1۵0 میلیــارد دالر بــرای کشــاورزان ســودآوری داشــته  اســت. 
ــون  ــن و ۷/۳ میلی ــور چی ــا در کش ــاورز خرده پ ــر کش ــون نف ۷/۵ میلی
نفــر کشــاورز خرده پــای دیگــر در کشــور هندوســتان بــا کشــت 
محصــول پنبــه مهندســی ژنتیــک شــده در زمین هــای خــود از مزایــای 
ــود  ــور خ ــات در کش ــه آف ــاوم ب ــه مق ــه تراریخت ــد پنب ــمار تولی بی ش

ــیده اند. ــه رس ــد پنب ــی در تولی ــه خودکفای ــده اند و ب ــد ش بهره من
ــتفاده  ــتیابی و اس ــی دس ــرویس بین الملل ــزارش س ــن گ ــق آخری طب
ــد  ــال ۲01۵، تولی ــا س ــال 1۹۹۶ ت ــاورزی، از س ــوژی کش از بیوتکنول
محصــوالت تراریختــه در ۲0 ســال گذشــته بــه امنیــت غذایــی، تولیــد 
پایــدار، تغییــرات اقلیــم و حفــظ محیــط زیســت کمــک قابــل توجهــی 
ــرد:  ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــرده  اســت ک ک
افزایــش تولیــدات زراعــی بــه ارزش 1۵0 میلیــارد دالر آمریــکا، تامیــن 
ــاده ــرم م ــون کیلوگ ــی ۵۸۳/۵ میلی ــا صرفه جوی ــر ب ــت بهت محیط زیس

ــارد  ــد ۲۷ میلی ــش تولی ــیمیایی، کاه ــره کش های ش ــر حش موث
کیلوگــرم گازکربنیــک )کــه معــادل حــذف 1۲ میلیــون اتومبیــل 
ــتی  ــوع زیس ــظ تن ــت(، حف ــال اس ــک س ــدت ی ــه م ــا ب از جاد ه ه
ــن،  ــار زمی ــون هکت ــت 1۵۲میلی ــی در کش ــق صرفه جوی از طری
ــش از ۵/ 1۶  ــه بی ــک ب ــق کم ــر از طری ــش فق ــه کاه ــک ب کم
میلیــون کشــاورز خرده پــا و خانواده هــای آنهــا کــه بیــش از 
ــی  ــل توجــه اســت کــه ارزش جهان ۶۵ میلیــون نفــر هســتند. قاب
بذرهــای تراریختــه بــه تنهایــی ۶/ 1۵ میلیارد دالر در ســال ۲01۳ 
میــالدی )در مقایســه بــا 1۵ میلیــارد دالر در ســال ۲01۲ میالدی( 
تخمیــن زده شــد. طبــق گــزارش تجــاری قابــل دســترس ســرویس 
ــاورزي در  ــوژي کش ــتفاده از بیوتکنول ــتیابي و اس ــي دس بین الملل
ســال ۲01۳، ارزش محصــوالت تراریختــه در بازارهــای جهانــی از 
۹۳ میلیــون دالر در اولیــن ســال تجاری ســازی ایــن محصــوالت در 
ســال 1۹۹۶ میــالدي، بــه 1۴۸۴0 میلیــون دالر در انتهــاي ســال 
ــون دالر  ــادل 10۲۲۴1 میلی ــالدی رســید و ارزشــی مع ۲01۲ می
ســودآوری و منافــع اقتصــادی از محــل تولیــد محصــوالت تراریخته 
بــه  دســت آمــد. طبــق آخریــن اطالعــات اقتصــادی قابل دســترس 
ــن  ــه کار در چی ــا ۲01۲، کشــاورزان تراریخت در ســال های1۹۹۶ ت
ســودي معــادل 1۵/۳ میلیــارد دالر و در هندوســتان مبلــغ 1۴/۶ 
میلیــارد دالر از محــل کشــت و تولیــد محصــوالت تراریخته کســب 

کرده انــد.
طــی ســال های 1۹۹۶ تــا ۲01۲، کشــورهای صنعتــی بــا ۵۹ 
میلیــارد دالر در مقایســه بــا کشــورهای در حــال توســعه بــا 
محصــوالت  تولیــد  اقتصــادی  منافــع  از  دالر،  میلیــارد   ۵۷/۹
ــادی  ــود اقتص ــال ۲01۲، س ــده اند. در س ــد ش ــه بهره من تراریخت
ــاورزی در  ــش کش ــه در بخ ــوالت تراریخت ــد محص ــل تولی از مح
کشــورهاي تولیدکننــده محصــوالت تراریختــه معــادل 1۹/۷۵ 
ــن  ــل توجــه اســت کــه ای ــارد دالر گــزارش شــده اســت. قاب میلی
ــا در نتیجــه  ــا کاهــش ۲۲ درصــدی هزینه ه ــزان ســودآوری ب می
کاهــش هزینه هــاي تولیــد نظیــر کاهــش شــخم، کاهــش مصــرف 
آفت کش هــا و اســتفاده کمتــر از نیــروی انســانی و همچنیــن 
ــه  ــرد ب ــش عملک ــه افزای ــا در نتیج ــدی هزینه ه ــش ۷۸درص افزای
ــون  ــد 1۲/۷۴ میلی ــزان تولی ــامل می ــن ش ــون ت ارزش ۵0/۲ میلی
ــه  ــن پنب ــون ت ــن ذرت، ۲/۴۸ میلی ــون ت ــن ســویا، ۵۴/۳۴ میلی ت
و 0/۴۴ میلیــون تــن کلــزای تراریختــه همــراه بــوده اســت. 
ــد  ــل متح ــاورزی مل ــار و کش ــازمان خوارب ــاي س ــق گزارش ه طب
و ســرویس بین المللــي دســتیابي و اســتفاده از بیوتکنولــوژي 
کشــاورزي، بــازار جهانــی محصــوالت مهندســی ژنتیــک کشــاورزی 
در ســال ۲011، بــه 1۳/۷ میلیــارد دالر رســید و پیش بینــی 
ــا  ــن محصــوالت در ســال ۲01۷ ب ــه ارزش تجــاری ای می شــود ک
ــارد  ــه ۲۴/۸ میلی ــک ب ــه رقمــی نزدی ــرخ رشــد ۴/11 درصــد، ب ن
دالر برســد. ارزش جهانــي بــازار محصــوالت مهندســی ژنتیــک در 
ســال ۲01۳ بــا نــرخ رشــد ۷/۲ درصــد بــه  میــزان ۳0۵/۷ میلیــارد 

دالر گــزارش شــده اســت.
ســهم عمــده درآمــد بــازار محصــوالت مهندســی ژنتیــک مربــوط 
بــه کشــورهای آمریــکا، کانــادا، انگلســتان، آلمــان، هلنــد، بلژیــک، 
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ــاری،  ــرآورد آم ــک ب ــق ی ــوده اســت. طب ــن ب ــن و چی فرانســه، ژاپ
ــد، در  ــکا ۸۸ درص ــک در آمری ــی ژنتی ــوالت مهندس ــد محص تولی
اروپــا ۲۷ درصــد و در ژاپــن 11 درصــد تخمیــن زده شــده اســت. 
ژاپــن در ســال ۲00۴، حــدود ۲0 میلیــارد دالر در بخــش مهندســی 
ژنتیــک و بیوتکنولــوژی ســرمایه گذاری کــرد و حــدود 1۸ میلیــارد 
ــا بیشــترین  دالر از ایــن طریــق درآمدزایــی داشــت. آمریــکا نیــز ب
میــزان ســرمایه گذاری در دنیــا،  100  میلیــارد دالر در بخــش 
مهندســی ژنتیــک ســرمایه گذاری کــرده اســت کــه ۳ میلیــارد دالر 
آن فقــط مربــوط بــه پــروژه ژنــوم انســان اســت کــه در ســال های 
1۹۹0 تــا ۲000 بــه ایــن امــر اختصــاص یافــت. میــزان درآمدزایــی 
آمریــکا از بخــش بیوتکنولــوژی و مهندســی ژنتیــک در ســال 
ــان دهنده  ــه نش ــد ک ــزارش ش ــارد دالر گ ــدود ۵0 میلی ۲00۴، ح
ــد  ــا تولی ــت ت ــم اس ــد عل ــکا در تولی ــده آمری ــرمایه گذاری عم س

محصــول.
ــوژی،  ــرای تاســیس مرکــز ملــی پژوهشــي بیوتکنول اســپانیا نیــز ب
ــا  ــن در کوب ــت. همچنی ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــارد دالر س ۳میلی
کــه از نظــر اقتصــادی ضعیــف و در تحریــم اقتصــادی اســت، 
ــن کشــور،  ــوژی ای ــک و بیوتکنول ــز پژوهشــي مهندســی ژنتی مرک
ــا  ــا ســرمایه اولیــه حــدود 1۵0 میلیــون دالر و ب در ســال 1۹۸۶ ب
وســعت ۶0 هــزار متــر مربــع در شــهر هاوانــا تاســیس شــد. توســعه 
ــه  ــد محصــوالت مهندســی ژنتیــک ب بخــش زیســت فناوري و تولی
ــران  ــاز دارد. در ای ــي نی ــي و خصوص ــش  دولت ــر دو بخ ــت ه حمای
ــش  ــده از بخ ــور عم ــه به ط ــوران تراریخت ــان و جان ــد گیاه تولی
ــذار در  ــم و تاثیرگ ــل مه ــی از عوام ــود. یک ــن مي ش ــي تامی دولت
توســعه بخــش مهندســی ژنتیــک در کشــور، همــکاری بخش هــای 
دولتــی و خصوصــی، مدیریــت و تخصیــص بودجــه مناســب بــرای 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه اســت. در دنیــا ســرمایه گذاری 
ــی  ــد مهندس ــاورزی مانن ــرفته در کش ــای پیش ــوزه فناوری ه در ح
ــا فنــاوری روز دنیــا  ژنتیــک، ســود کالنــی را در کشــورهایی کــه ب

ــان آورده اســت. ــه ارمغ ــد، ب ــش می رون پی
ــال  ــه در س ــی ک ــی جهان ــرا بررس ــک ف ــل از ISAAA، ی ــه نق ب
۲01۴ منتشــر شــد، مزایــای متعــدد قابل توجهــی از کشــت و 
تولیــد محصــوالت تراریختــه در طــول ۲0 ســال گذشــته را تاییــد و 
ــر یافته هــاي  ــا تاکیــد ب ــن گــزارش ب اعــالم کــرد. همچنیــن در ای
1۴۷ مطالعــه انجــام  شــده در ۲0 ســال گذشــته نیــز تاییــد 
ــوالت  ــتفاده از محص ــک و اس ــي ژنتی ــاوري مهندس ــه فن ــرد ک ک
ــرف  ــدي مص ــش ۳۷ درص ــث کاه ــط باع ــور متوس ــه به ط تراریخت
ــش  ــرد محصــول و افزای ــش ۲۲ درصــدي عملک ــا، افزای آفت کش ه
۶۸ درصــدی ســود کشــاورزان شــده اســت. حجــم تجــارت جهانــي 
ــش مهمــی در رشــد و توســعه  ــک، نق محصــوالت مهندســی ژنتی
بخــش کشــاورزی، بهبــود ارزش و ســالمت غذایــی و حفــظ محیــط 
ــادی،  ــد اقتص ــه رش ــر ب ــن منج ــت. همچنی ــته اس ــت داش زیس
ــورها  ــی کش ــتقالل و خودکفای ــودآوري و اس ــد و س ــش درآم افزای
ــل  ــوالت حاص ــراوان محص ــای ف ــه مزای ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
ــه  ــود ک ــی می ش ــا، پیش بین ــک در دنی ــی ژنتی ــاوری مهندس فن
ــرد و  ــرار بگی ــک ق ــی ژنتی ــوالت مهندس ــار محص ــده در انحص آین
ایــن محصــوالت جایگزیــن ســایر محصــوالت مشــابه خــود شــوند.

بــا ایــن حــال، متاســفانه  در مقایســه  بــا آنچــه  در ســطح  
ــران  مناســب   ــوژی  در ای ــت  بیوتکنول ــذرد، وضعی ــی  می گ بین الملل
نبــوده  و حرکــت  محسوســی  در زمینــه  تولیــد در بیوتکنولــوژی  در 
کشــور انجــام  نشــده  اســت  هــر چنــد فاصلــه  مــا در بیوتکنولــوژی  
بــا کشــورهای  پیشــرفته  بســیار زیــاد اســت ، امــا بــا توجــه  بــه  نــو 
ــیایی  و  ــورهای  آس ــتر کش ــه  بیش ــاوری و اینک ــن  فن ــودن  ای ــا ب پ
بخصــوص  کشــورهای  منطقــه  در ایــن  زمینــه  در وضعیتــی مشــابه 
ــزی   ــا برنامه ری ــه  ب ــد ک ــر می رس ــه  نظ ــد، ب ــرار دارن ــا ق ــور م کش
ــک  در  ــده  نزدی ــم  در آین ــب  بتوانی ــای  مناس ــاص  بودجه ه و اختص
ــم .  ــازی کنی ــه  ب ــی را  درمنطق ــش مهم ــوژی  نق ــه  بیوتکنول زمین
ــا  ــور م ــد کش ــر چن ــدود ه ــات  مح ــه  امکان ــه  ب ــا توج ــروزه  ب ام
محصــول  بیوتکنولوژیــک  خاصــی  را بــه  بــازار عرضــه  نکــرده  
اســت ، ولــی  بــا تــالش  پیگیــر متخصصــان  دلســوز خــود توانســته  
ــرای  مثــال  در زمینــه   ــردارد. ب گام هــای  مثبتــی  در ایــن  زمینــه  ب
ــون   ــی  توانســته اند هورم ــوژی  پزشــکی  متخصصــان  داخل بیوتکنول
ــد  ــک  تولی ــی  ژنتی ــای  مهندس ــق  روش ه ــانی  را از طری ــد انس رش
کننــد کــه  پــس  از طــی  آزمایشــات  کیفــی  در آینــده  نزدیــک  بــه  
بــازار عرضــه  خواهــد شــد. بدیهــی  اســت  عرضــه  ایــن  محصــول  بــه  
ــر  ــازار مانــع  از خــروج  میلیون هــا دالر ارز خواهــد شــد. عــالوه  ب ب
ــوژی  کشــاورزی  نیــز در کشــور کارهــای   ایــن  در زمینــه  بیوتکنول
شــایان توجــه صــورت  گرفتــه  اســت  کــه  یکــی  از آنهــا تولیــد برنــج  
تراریختــه  مقــاوم  بــه  کــرم  ســاقه  خــوار برنــج  از طریــق  روش هــای  
مهندســی  ژنتیــک  بــوده  اســت . بنــا بــه  اظهــارات  تولیدکننــدگان  
ــی  در واردات   ــون  دالر صرفه جوی ــج میلی ــاب  پن ــا احتس ــج  ب برن
ــدود ۳۲  ــوع  ح ــول  در مجم ــزان  محص ــش  می ــج  در ازای فزای برن
ــا  میلیــون  دالر بطــور ســاالنه  افزایــش  درآمــد خواهیــم  داشــت . ب
کشــت ایــن گیاهــان نــه تنهــا نیــازی بــه مصــرف ســم نیســت و 
خــود محصــول ســالم تــر اســت، بلکــه محیــط زیســت هــم پــاك 
ــد. از نظــر  ــش می یاب ــد افزای ــت موجــودات مفی می شــود و جمعی
ــتخدام  ــم، اس ــد س ــرف خری ــه ای ص ــون هزین ــز چ ــادی نی اقتص
ــموم  ــتفاده از س ــوه اس ــرای نح ــاورزان ب ــوزش کش ــمپاش و آم س
ــی  از  ــت. یک ــد یاف ــش خواه ــد کاه ــه تولی ــد، هزین ــد ش نخواه
پژوهش هــای صــورت  گرفتــه ، تولیــد کــود بیولوژیــک  آزادکننــده  
ــود در    ــن  ک ــود ای ــی می ش ــش بین ــت . پی ــاك  اس ــفات  در خ فس
آینــده  بطــور گســترده  وارد بــازار خواهــد شــد و عــالوه  بــر حفــظ  
محیــط  زیســت  از نظــر کاهــش  میــزان ، مصــرف ، کودهای  فســفاته ، 
ــر  ــد. ه ــد ش ــور خواه ــا دالر ارز از کش ــروج  میلیون ه ــع  از خ مان
ســال  حــدود ۴۲ میلیــون  دالر کــود فســفات  آمونیــوم  وارد کشــور 
ــزان   ــترده ، می ــور گس ــود بط ــن  ک ــرف  ای ــا مص ــه  ب ــود ک می ش
ــا  ــود ت ــه  می ش ــت . گفت ــد یاف ــش  خواه ــف  کاه ــه  نص واردات  ب
ســال  ۲0۲0 در حــدود ۵0 درصــد از ســوخت  مایــع  کشــور امریــکا 
ــک   ــواد بیولوژی ــق  م ــک  و از طری ــای  بیوتکنولوژی ــط  روش ه توس
ــرای  کشــورهایی   ــگ  خطــری  ب ــن  زن ــه  ای ــن  خواهــد شــد ک تامی
ماننــد ایــران اســت  کــه  اقتصــاد آنهــا وابســته  بــه  نفــت  اســت . بــا 
توجــه  بــه  نقــش  کلیــدی  صنعــت  بیوتکنولــوژی  در اقتصــاد آینــده  
دنیــا و پتانســیل  موجــود در کشــور نســبت  بــه  کشــورهای  منطقــه  
ــزی  مناســب  و  ــا دوراندیشــی  و برنامه ری ــه  ب ــه  نظــر می رســد ک ب
ــرای   ــم  چشــم انداز روشــنی  ب ــع  سیاســتگذاران  کشــور بتوانی بموق

اقتصــاد آینــده  کشــور تضمیــن  کنیــم .
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ــن  ــد پروتئی ــه مســئول تولی ــی را ک ــدند ژن ــق ش دانشــمندان موف
مقاومــت بــه ویــروس موزاییــک نیشــکر و ذرت را شناســایی کننــد. 
ــن  ــه ای ــاوم ب ــه مق ــام تراریخت ــد ارق ــه تولی ــن ژن ب ــایی ای شناس

ــد. ــک می کن ــروس کم وی
بــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی بــه نقــل از زیســت فن، 
ــای  ــن ویروس ه ــکر )SCMV( از مهم تری ــک نیش ــروس موزایی وی
حملــه کننــده بــه گیاهــان خانــواده پوآســه از قبیــل ذرت، ســورگوم 
و نیشــکر اســت و باعــث ایجــاد کلروســیس )ابلــق شــدن بــرگ( و 
کاهــش رشــد زایشــی و تولیــد محصــول در ایــن گیاهــان می شــود 
کــه شناســایی ژن جدیــد می توانــد موجــب تولیــد گیاهــان مقــاوم 

در آینــده شــود.

 Scmv1 بــا نــام )QTL( پیشــتر در ذرت یــک جایــگاه صفــت کمــی
بــرای مقاومــت بــه ایــن ویــروس شناســایی شــده بــود ولــی اخیــراً 
ــن  ــه ای ــق شــدند ژن مســئول مقاومــت ب ــی موف دانشــمندان چین
ــایی  ــد شناس ــد می کن ــن ژن تولی ــه ای ــی را ک ــروس و پروتئین وی

کننــد.

ژن تــازه کشــف شــده، یــک نــوع پروتئیــن تئوردوکســین )Trx( کد 
می کنــد. در مطالعــه اخیــر مشــخص شــد کــه میــزان مقاومــت بــا 
میــزان بیــان ژن رابطــه مســتقیم داشــته و همیــن طــور نقــش ایــن 
پروتئیــن ، مســتقل از مســیرهای مرتبــط بــا هورمون هــای گیاهــی 
 مانند سالیســیلیک اســید و جاسمونیک اسید است. از این رو این ژن،

از مکانیســم ســلولی کامــاًل جدیــدی بــرای ایجــاد مقاومــت 
بــه ویروس هــا اســتفاده می کنــد کــه می توانــد بــرای کشــف 

ــود. ــع ش ــه واق ــورد توج ــد م ــت جدی ــیرهای مقاوم مس
ــان شناســایی شــده  ــا در گیاه ــه ویروس ه ــوع مقاومــت علی ســه ن
ــی در  ــای ویروس ــده ژن ه ــوش کنن ــم های خام ــت: 1- مکانیس اس
ــای  ــد ۲- مقاومت ه ــاد می کن ــی ایج ــت مقطع ــه مقاوم ــان ک میزب
ــوب از  ــای مغل ــا ژن ه ــت ب ــب و ۳- مقاوم ــای غال ــا ژن ه ــال ب فع
ــدف در  ــای ه ــا پروتئین ه ــی ب ــل ویروس ــی عوام ــق ناهمخوان طری
میزبــان. از ایــن میــان اصــالح نباتــات تنهــا بــرای ایجــاد مقاومــت 
ــوع  ــی کــه مقاومــت ن ــوع دوم انجــام می شــود. تاکنــون هیــچ ژن ن

ــود. ــون نشــده ب ــد شناســایی و کل ــه SCMV ایجــاد کن دوم علی
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از محققــان  توســط گروهــی  امــروز  کــه  مقالــه ای  براســاس 
ــده  ــر ش ــر منتش ــریه نیچ ــکاران( در نش ــن و هم ــی )دالی بین الملل
آمریــکا، مکزیــک، ایــران و چیــن در صــدر کشــورهایی قــرار دارنــد 
ــدی  ــر ج ــرض خط ــی در مع ــی و غذای ــت آب ــاظ امنی ــه از لح ک

ــتند. هس
از  نقــل  بــه  بیوتکنولــوژی  اطالعــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
مجلــه  در  شــده  منتشــر  جدیــد  خبرآنالین؛ تحقیــق 
را  مشــاهدات  از  برخــی  و  هیدرولیژیکــی  نیچر مدل هــای 
بــه  زمیــن  کــره  آب  منابــع  می گویــد  و  می دهــد  نشــان 
دلیــل  و  اســت  شــکل هشــدار دهنــده ای در حــال کاهــش 
اصلــی آن هــم اتــالف آب در آبیــاری محصــوالت کشــاورزی 
اســت. می توان گفــت مصــرف غــذا کــه عامــل اصلــی اتــالف 
 آب در آبیــاری اســت در ایــن مســئله تاثیــر زیــادی داشــته اســت.

ــازی( در  ــه )مج ــی نهفت ــزان آب زیرزمین ــه می ــه ب ــن مقاله ک ای
ــادآور می شــود  ــردازد ی ــی می پ ــی محصــوالت غذای ــادالت جهان مب
کــه بخــش اعظــم جمعیــت کــره زمیــن متکــی بــر واردات 
ــر آب  ــد ناپذی ــر تجدی ــه از ذخای ــت ک ــورهایی اس ــی از کش غذای
ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــوالت غذای ــد محص ــرای تولی ــی ب  زیرزمین

ــا پیامدهــای ایــن مســئله  در قســمتی از ایــن تحقیــق در رابطــه ب
ــی  ــورهایی زندگ ــادی در کش ــت زی ــت: جمعی ــده اس ــته ش نوش
می کننــد کــه محصــوالت کشــاورزی را از کشــورهای دیگــری وارد 
ــن  ــد و ای ــام می کنن ــود را تم ــاورزی، آب خ ــا کش ــا ب ــد ی می کنن
ــورها  ــی از کش ــر می اندازد. بعض ــه خط ــی را ب ــی و آب ــت غذای امنی

مثــل ایالــت متحــده آمریــکا، مکـــزیک، چیـــن و ایــران در خطــر
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ارقام تراریخته مقاوم به ویروس موزاییک نیشکر 
تولید می شود

بر اساس گزارش مجله نیچر؛
وجود خطر امنیتی برای ایران با تشدید بحران آب

خبر
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بیشــتری هســتند چــون بــا تخلیــه آب هــای زیرزمینــی خــود هــم 
ــد. ــم آن را صــادر می کنن ــد ه ــد می کنن ــذا تولی غ

ــف  ــام GWD تعری ــه ن ــی ب ــان کمیت ــق محقق ــن تحقی ــرای ای ب
ــاری  ــرای آبی ــه ب ــد ک ــی را نشــان می ده ــزان آب ــه می ــد ک کرده ان
ــرف و...(   ــاران، ب تخلیــه شــده و توســط اتفاقــات طبیعــی )مثــل ب

ــه چرخــه طبیعــت بازنگشــته اســت. ب

ــران هــم دومیــن کشــوری در جهــان  ــن تحقیــق ای ــر اســاس ای ب
ــن  ــم دومی ــد ه ــادر می کن ــده را ص ــف ش ــن آب تل ــه ای ــت ک اس

ــد. ــف می کن ــود تل ــور خ ــه آن را در کش ــت ک ــوری اس کش

ــل  ــکر و عام ــد نیش ــران تولی ــتر GWD در ای ــت بیش ــع عل در واق
ــج اســت. ــد برن ــذار دیگــر هــم تولی تاثیرگ

ــج  ــت: پن ــده اس ــته ش ــق نوش ــن تحقی ــری از ای ــش دیگ در بخ
کشــور از 10 کشــوری کــه بیشــترین GWD را دارنــد یعنــی 
ایــران، عربســتان، مکزیــک و چیــن بیشــترین صــادرات را هــم در 
رابطــه بــا آب تلــف شــده بــرای تولیــد غــذا دارنــد. ایــن کشــورها 
ــن  ــم آب تری ــد را از ک ــا مصــرف می کنن ــد ی ــه تولی ــی ک محصوالت
ــه  ــی ک ــد و موادغذای ــت می کنن ــان برداش ــی جه ــتم های آب سیس

ــت. ــدار اس ــود ناپای ــد می ش ــا تولی از آنه

ــده و  ــد کنن ــک تولی ــا ی ــه تنه ــران ن ــزارش ای ــن گ ــای ای ــر مبن ب
صــادر کننــده محصــوالت غذایــی متکــی بــر منابــع آب زیرزمینــی 
ــه خاطــر واردات میــزان قابــل توجــه  ــه اتمــام اســت، بلکــه ب رو ب
محصــوالت غذایــی از کشــورهایی بــا رویکــرد مشــابه )اســتفاده از 
ــت  ــاظ امنی ــذا( از لح ــد غ ــرای تولی ــر ب ــد ناپذی ــر آب تجدی ذخای

ــرار دارد. ــی در معــرض خطــر جــدی ق ــی و غذای آب

دکتــر کاوه مدنــی، اســتاد آنالیــز سیســتم و سیاســت مرکــز 
ــه  ــاره ب ــدن دراین ب ــج لن ــال کال ــت امپری ــط زیس ــت محی سیاس
ــور  ــه کش ــری ب ــدار دیگ ــق هش ــن تحقی ــد: ای ــن می گوی خبرآنالی
ماســت. مــا بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه امنیــت آبــی و غذایــی 
مــا بــه شــدت در معــرض خطــر اســت. طــرح احیــا و تعادل بخشــی 
ــرای آن  ــا اج ــت ام ــی اس ــیار حیات ــا بس ــرای م ــی ب آب زیرزمین
ــور  ــاورزی کش ــذا و کش ــتهای غ ــدی در سیاس ــی ج ــدون انقالب ب
ــد  ــر می کنن ــه فک ــانی ک ــتند کس ــوز هس ــت. هن ــن اس ــر ممک غی
ــر  ــه ه ــن آب ب ــاورزی و تأمی ــی کش ــعه اراض ــا توس ــود ب می ش

ــد. ــا ش ــی خودکف ــاظ غذای ــی، از لح قیمت

ــکده  ــی پژوهش ــاون پژوهش ــالکده، مع ــینی س ــم حس ــر قاس دکت
ــگاه  ــر پای ــمندان برت ــت دانش ــاورزی در فهرس ــوژی کش بیوتکنول
اســتنادی تامســون رویتــرز در زمــره یــک درصــد اول دانشــمندان 
ــد. ــی ش ــیمی معرف ــوژی و بیوش ــوزه بیول ــان در ح ــتناد جه پراس

ــط  ــل از رواب ــه نق ــوژی ب ــات بیوتکنول ــز اطالع ــزارش مرک ــه گ ب
عمومــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی، از بیــن دانشــمندان 
ــم  ــه داران عل ــن فهرســت طالی ــازه تری ــران در ت ــی ای ــر جهان برت
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عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
در فهرست دانشمندان برتر

تنهــا ســه نفــر از پژوهشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی 
از وزارت علــوم و بهداشــت  حضــور دارنــد  خــارج 
پژوهشــکده  از  ســالکده  حســینی  دکتــر  کــه 
ــوژی  ــوژی کشــاورزی در حــوزه موضوعــی بیول بیوتکنول
 و بیوشــیمی در ایــن فهرســت ثبــت شــده اســت.

ــه  ــگاه طالی ــر در پای ــمندان برت ــش دانش ــای گزین مبن
داران علــم مرجعیــت علمــی اســت کــه براســاس تعــداد 
ارجاعــات صــورت گرفتــه بــه پژوهش هــای پژوهشــگران 
تعییــن می شــود. ارجاعــات یــا اســتنادها بیانگــر میــزان 
اســتفاده از نتایــج پژوهش هــای منتشــر شــده هســتند. 
هــر چقــدر تعــداد اســتنادهای صــورت گرفتــه بــه 
پژوهش هــای یــک محقــق بیشــتر باشــد، کیفیــت 
پژوهش هــای وی باالتــر بــوده و ایــن پژوهش هــا از 

ــده اند. ــه ش ــتر پذیرفت ــی بیش ــه علم ــرف جامع ط
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ــال ۱۳۸۱  ــالکده در س ــینی س ــم حس ــر قاس ــت دکت ــی اس گفتن
پــس از دریافــت مــدرک دکتــری از موسســه بیــن المللــی 
ــوژی  ــکده بیوتکنول ــا پژوهش ــود را ب ــکاری خ ــن هم ــج فیلیپی برن
ــف  ــر روی کش ــود را ب ــات خ ــرد. وی تحقیق ــاز ک ــاورزی آغ کش
ــده  ــتی زن ــای زیس ــر در تنش ه ــای درگی ــم ه ــا و مکانیس ژن ه
ــم در  ــای مه ــان پروتئین ه ــت. بی ــرده اس ــز ک ــده متمرک و غیرزن
زمینه هــای  دیگــر  از  یوکاریوتــی  و  پروکاریوتــی  سیســتم های 
ــوم  ــازمان پروتئ ــاون س ــر حســینی اســت. وی مع ــی دکت تحقیقات
ــزی  ــورای مرک ــو ش ــیه )AOAPO(، عض ــیا اقیانوس ــاورزی آس کش
 Y و رئیــس پــروژه پروتئــوم کرومــوزوم  HUPO ، AOHUPO
ــن  ــیس انجم ــه تاس ــوان ب ــی وی می ت ــای مل ــت. از فعالیت ه اس
پروتئومیکــس ایــران در ســال ۱۳۸۳ اشــاره کــرد. دکتــر حســینی 
ســالکده بــه عنــوان عضــو هیئــت تحریریــه بــا مجالتــی از جملــه: 
 Nature Scientific Reports˛ Journal of Proteome Research
  ˛Proteome science  Proteomics ˛ Frontiers in plant science
ــالت  ــی در مج ــه علم ــش از ۱۵۰ مقال ــار بی ــکاری دارد. انتش هم
بیــن المللــی از جملــه فعالیت هــای علمــی دکتــر حســینی  اســت.
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رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران گفــت: تــالش می کنیــم طــی یــک 
ــه  ــوژی جهــان را ب برنامــه 10 ســاله ســه درصــد درآمــد بیوتکنول

دســت آوریــم.

 

محمــود توالیــی روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا در 
مشــهد افــزود: آنچــه امــروز بــه عنــوان دســتاوردهای بیوتکنولــوژی 
در کشــور در اختیــار داریــم حاصــل فعالیــت ۰2 درصــد جمعیــت 

متخصــص و فعــال در ایــن حــوزه اســت.

وی اظهــار کــرد: اگــر بتوانیــم بــا مدیریــت هوشــمندانه و حمایــت 
هــای مالــی مناســب فعالیت هــای تخصصــی خــود در ایــن زمینــه را 
افزایــش دهیــم، شــاهد پیشــرفت جهشــی در ایــن حــوزه خواهیــم 

بــود.

ــه  ــران ب ــک ای ــن ژنتی ــاله انجم ــابقه ۰۵ س ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــی کشــور گف ــای علم ــابقه ترین انجمن ه ــی از پرس ــوان یک عن
ــای  ــه ســاماندهی و شــبکه ســازی ظرفیت ه ــن مجموع ــه ای وظیف

ــف ژنتیــک اســت. ــش هــای مختل علمــی و متخصــص در گرای

ــیار در  ــای بس ــوزه ظرفیت ه ــن ح ــه در ای ــان اینک ــا بی ــی ب توالی
ــا  ــط ب ــته های مرتب ــون رش ــم اکن ــزود: ه ــود دارد اف ــور وج کش
ــود دارد  ــور وج ــی کش ــز پژوهش ــگاه و مرک ــک در ۰۸ دانش ژنتی
ــز 2۱  ــاوری نی ــا زیســت فن ــط ب ــه در رشــته های مرتب ضمــن آنک
دانشــگاه در مقطــع دکتــرا و 62 دانشــگاه در مقطــع کارشناســی، 
ــش  ــش گرای ــه ش ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــت می کنن ــجو تربی دانش
مختلــف در حــوزه ژنتیــک اظهــار کــرد: هــم اکنــون ســه هــزار نفــر 
ــران هســتند و تــالش  از سراســر کشــور عضــو انجمــن ژنتیــک ای
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می کنیــم ایــن شــبکه ســازی را گســترش داده و اطالعــات علمــی 
داخلــی و بیــن المللــی را بیــن آنــان توزیــع کنیــم.

وی گفــت: ایــران از نظــر انتشــار مقــاالت علمــی مرتبــط بــا حــوزه 
زیســت فنــاوری از جملــه ژنتیــک و ســلول های بنیــادی، رتبــه اول 

جهــان را دارد.

ــی  ــای تخصص ــوزه ه ــای ح ــی گرایش ه ــزود: در برخ ــی اف توالی
ماننــد تولیــد داروهــای نســل جدیــد و High tech نیــز ایــران جــزو 
 ، High tech 10 کشــور برتــر دنیاســت و از نظــر تولیــد محصــوالِت
تولیــد کننــده منحصــر بــه فــرد دوم یــا ســوم در جهــان می باشــد 
و بــا فــروش ایــن داروهــا درآمــد خوبــی بــرای کشــور حاصــل شــده 

اســت.

انجــاممقدمــاتطــرحتقســیمکارملــیدرحــوزهزیســت
ی ر و فنا

ــای  ــمندانه ظرفیت ه ــت هوش ــوزه مدیری ــرد: در ح ــار ک وی اظه
تخصصــی در حــوزه زیســت فنــاوری، طــرح تقســیم کار ملــی ذیــل 
معاونــت علمــی ســتاد توســعه زیســت فنــاوری ریاســت جمهــوری 
 پیگیــری می شــود کــه مقدمــات اولیــه آن پایــان یافته اســت.

وی گفــت: در اجــرای ایــن طــرح هــر یــک از دانشــگاه های کشــور 
ــه در  ــد ک ــاب می کنن ــود انتخ ــرای خ ــی را ب ــوزه تخصص ــک ح ی
عیــن پرهیــز از مــوازی کاری موجــب عمــق گرفتــن تحقیقــات آنهــا 
ــود. ــش می ش ــای دان ــرا در عرصه ه ــرش هدفگ ــدن نگ ــم ش و حاک

ــر ســبب می شــود  ــن ام ــزود: ای ــران اف ــک ای ــس انجمــن ژنتی  رئی
ــتاورد و  ــد دس ــوی تولی ــه س ــه ب ــد مقال ــف در تولی ــت توق از حال

ــم. ــش بروی ــاز کشــور پی ــا نی محصــول متناســب ب

ــال  ــایش و آب در ح ــال فرس ــاك در ح ــروزه خ ــه داد: ام وی ادام
ــای  ــا آالینده ه ــت ب ــط زیس ــت و محی ــدن اس ــور ش ــش و ش کاه
ــد  ــی باش ــود م ــای خ ــت دان قابلیت ه ــال از دس ــف در ح مختل
ــن مشــکل ها  ــه ای ــرای هم ــاوری ب ــوژی و زیســت فن ــه بیوتکنول ک

ــد. ــه کن ــمند ارائ ــای ارزش ــخه و راهکاره ــد نس می توان

اســتعدادهای  و  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  بــا  کــرد:  اظهــار  وی 
گونه هــای  می تــوان  گیاهــی  مختلــف  گونه هــای  ژنتیکــی 
ظرفیت هــای  ایــران  نظــر  ایــن  از  کــه  کــرد  تولیــد  جدیــد 
 بســیار دارد و پژوهش هــای بســیار نیــز انجــام شــده اســت.

توالیــی گفــت: بــا ایــن حــال در مرحلــه تجــاری کــردن محصــوالت 
ــرای  گیاهــی اصــالح شــده متوقــف مانده ایــم کــه بایــد اقدامــات ب

تجــاری ســازی ایــن دســتاوردها ســرعت گیــرد.
 

ــت:  ــار داش ــالمی اظه ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــق پژوهش محق
براســاس مصوبــه اتحادیــه اروپــا، کشــورهای عضــو می تواننــد بدون 
وجــود ادلــه علمــی و اخالقــی دربــاره زیــان احتمالــی محصــوالت 
ــوالت  ــورد محص ــی در م ــر عموم ــاس نظ ــا براس ــه تنه تراریخت
مهندســی ژنتیــک تصمیــم گیــری کنند کــه ممنوعیت کشــت این 
 محصــوالت در برخــی کشــورهای اروپایــی هم بر این اســاس اســت.

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر مهــدی معلــی کــه در  همایــش 
تخصصــی »زیســت فنــاوری و مهندســی ژنتیــک در تولیــد دانــش 
بنیــان« در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــیراز ســخن می گفــت 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اخــالق زیســتی دانــش تعییــن گزاره هــای 
رفتــاری در حــوزه ارتبــاط انســان بــا موجــودات زنــده اعــم از گیــاه 
و حیــوان و انســان اســت، اظهــار داشــت: خودمختــاری، عدالــت، 
محاســبه منافــع و محاســبه زیــان، عناصــر اخالق زیســتی هســتند 
کــه در محاســبه زیــان، ســه عنصــر فعــل زیانبــار، زیــان معتانبــه و 

ــود. ــببیت بررســی می ش رابطــه س

گاه  دموکراســی،  سیاســی  نظــام  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــالق  ــر اخ ــار عنص ــر چه ــردم ب ــل آرای م ــری مث ــای دیگ معیاره
زیســتی تقــدم داده می شــود؛ لــذا آنچــه در کتــب اخــالق زیســتی 
ــارت  ــه عب ــود ب ــون نش ــه قان ــل ب ــت تبدی ــن اس ــد ممک می آی
ــی منجــر  ــه مشــروعیت قانون ــا ب ــر، مشــروعیت نظــری، الزام دیگ

نمی شــود.

بــه گفتــه معلــی کــه در خصــوص »اخــالق زیســتی و فعــل زیانبــار 
ــار  ــان ب ــی زی ــت در ارزیاب ــخن می گف ــک« س ــی ژنتی در مهندس
ــه  ــه خــود، فــرد ب ــودن یــک فعــل، زیــان قطعــی )زیــان فــرد ب ب
دیگــری یــا جامعــه و دولــت بــه فــرد یــا جامعــه( و زیــان محتمــل 
ــه  ــه ک ــر ادل ــالوه ب ــل ع ــان محتم ــه زی ــود ک ــی می ش آن بررس
ــات  ــال اثب ــان - مث ــزان زی ــوع و می ــال وق ــده احتم ــان دهن نش
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ســرطان زایی یــک مــاده در حیوانــات - اســت، مبتنــی بــر 
ــرطان زایی  ــر س ــکا اگ ــت. در آمری ــز هس ــی نی ــات عموم احساس
ــد  ــل باش ــان محتم ــده و در انس ــات ش ــوان اثب ــاده ای در حی م
می تواننــد از مصــرف آن در انســان جلوگیــری کننــد.  کشــورهای 
اتحادیــه اروپــا هــم تــا ســال 2۰۱۵ مجــاز بودنــد کشــت یــک یــا 
ــام  ــل« در تم ــر »دلی ــا ذک ــه را ب ــوالت تراریخت ــی از محص گروه
ــا  ــال ب ــه از آن س ــد، البت ــع کنن ــود من ــرو خ ــمتی از قلم ــا قس ی
اصالحیــه ای بــه کشــورهای عضــو اجــازه داده شــده کــه در ســطح 

ــد. ــوع کنن ــا را ممن ــرف تراریخته ه ــات( مص دوم )احساس

ــرد:  ــح ک ــالمی تصری ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــق پژوهش محق
ممنوعیت هایــی کــه بــرای برخــی ارقــام تراریختــه در  کشــورهای 
اروپایــی وضــع شــده از ایــن نــوع اســت مثــال ســوییس بــا ایــن که 
هیــچ دلیــل علمــی و اخــالق زیســتی علیــه تراریخته هــا نبــود در 
پــی اقدامــات صلــح ســبز در جلــب نظــر افــکار عمومــی در زمینــه 
ــا رای اکثریــت مقــرر  تراریخته هــا رفراندومــی برگــزار کــرد کــه ب
شــد ایــن محصــوالت در ســوییس کشــت نشــوند کــه البتــه تــا آن 

زمــان هــم کشــت نشــده بودنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: دومینیــک مویســی، اســتاد دانشــگاه 
ــی  ــی اصل ــات« را ویژگ ــگ احساس ــه ای، »جن ــاروارد در نظری ه
ــوان از  ــاس آن می ت ــه براس ــرده ک ــوان ک ــر عن ــک معاص ژئوپلتی
طریــق بررســی و تحلیــل احساســات ماننــد تــرس، تحقیــر، نفــرت 
و امیــد، جهــان را درک و مدیریــت کــرد. در عمــل هم پیاده شــدن 
ــا تــرس تحــت ســلطه  ایــن نظریــه را در دنیــا می بینیــم. غــرب ب
واقــع و تقســیم بندی شــد. عنصــر اساســی در فرهنــگ مســلمانان 
ــه فرهنــگ نفــرت  ــوده کــه امــروزه ب ــر ب و اعــراب فرهنــگ تحقی
تحــول یافتــه اســت. همچنیــن کشــورهای آســیایی ماننــد هنــد 
و چیــن نظــر بــه آینــده داشــته و دارای احســاس امیــد هســتند.

ــه ۱97۰  ــاوری از ده ــت فن ــوزه زیس ــرد: در ح ــح ک ــی تصری معل
کــه ظرفیت هــای مهندســی ژنتیــک در تحــول اقتصــاد و فنــاوری 
ــد. در  ــرح ش ــکا مط ــرس در امری ــت ت ــث مدیری ــرد بح ــروز ک ب
ســال ۱97۵ کــه اساســا بحــث تراریخته هــا هنــوز مطــرح نشــده 
ــمندان  ــه ای از دانش ــکا در بیانی ــوم آمری ــی عل ــی مل ــود، آکادم ب
ــای دی ان  ــوه ملکول ه ــرات بالق ــه خط ــی ک ــا هنگام ــت ت خواس
ای نوترکیب)مهندســی ژنتیــک شــده( بهتــر شــناخته شــود، 
ــد  ــه ۱9۸۰، دوران رش ــد. ده ــف کنن ــود را متوق ــای خ آزمایش ه
مهندســی ژنتیــک بــود. در ســال ۱96۸ نخســتین محصــول 
ــوزه از  ــن ح ــا در ای ــا اروپ ــد ت ــی ش ــه معرف ــه در فرانس تراریخت
ــات در  ــت احساس ــد مدیری ــی بع ــا مدت ــد ام ــش بیفت ــکا پی آمری
اروپــا آغــاز شــد کــه بــه عقــب ماندگــی تدریجــی اروپــا در زیســت 
ــال  ــا در س ــیون اروپ ــه کمیس ــی ک ــا جای ــد ت ــر ش ــاوری منج فن

۱996 از کنــد شــدن رونــد توســعه زیســت فنــاوری در اروپــا بــه 
ــرد. ــی ک ــراز نگران ــی اب ــر علم ــانه ای غی ــای رس ــل جنجال ه  دلی
ــانه  ــاوری هراس ــات فن ــه ای از تبلیغ ــرد: نمون ــان ک وی خاطرنش
ــج  ــی پن ــت مال ــا حمای ــه ب ــود ک ــه ای ب ــا مقال ــه تراریخته ه علی
ــه  ــوی ب ــق فرانس ــک محق ــط ی ــبز توس ــح س ــون دالری صل میلی
ــن بودجــه  ــون دالر از ای ــام ســرالینی منتشــر شــد. وی دو میلی ن
ــه  ــرد ک ــیت ک ــم گالیفوس ــودن س ــرطان زا ب ــات س ــرف اثب را ص
ــیار  ــج بس ــال نتای ــن ح ــا ای ــت ب ــم نیس ــا ه ــص تراریخته ه مخت
مخدوشــی در آزمایش هــای او بــه دســت آمــد. ســرالینی در مقالــه 
ــه  ــه از ذرت تراریخت ــی ک ــه موش های ــود ک ــی شــده ب خــود مدع
ــه  ــی ک ــش از موش های ــا اســتفاده شــده بی ــی آنه ــره غذای در جی
ــه در  ــی ک ــد در حال ــد می میرن ــه مصــرف نکرده ان از ذرت تراریخت
ــه  ــای آزمایشــگاهی موســوم ب ــه ای موش ه ــات از گون ــن تحقیق ای
ــت  ــق طبیع ــه طب ــود ک ــده ب ــتفاده ش ــرطانی اس ــای س موش ه
ــن  ــد بدی ــن دارن ــرطان گرفت ــال س ــد احتم ــا ۸۰ درص ــود ت خ
ــر گالیفوســیت در  ــد تاثی ترتیــب آزمایش هــای ســرالینی نمی توان

ــد. ــا را نشــان ده ــوش ه ــرگ م ــروز ســرطان و م ب

معلــی، مقالــه ســرالینی را کــه پــس از انتشــار در یک مجلــه علمی 
ــد را  ــتاده ش ــس فرس ــی آن پ ــکاالت اساس ــدن اش ــن ش ــا روش ب
نمونــه ای از مدیریــت احساســات در ایجــاد هــراس عمومــی نســبت 
ــح  ــح کــرد: گروه هایــی ماننــد صل ــه تراریخته هــا عنــوان و تصری ب
ــا توســعه زیســت  ــا محصــوالت تراریختــه کــه ب ــه تنهــا ب ســبز ن

فنــاوری و مهندســی ژنتیــک مخالفنــد.

وی اظهــار داشــت: از ترفندهــای خاصــی کــه گروه هــای مخالــف 
ــه کار  ــالمی ب ــورهای اس ــایر کش ــران و س ــاوری در ای ــعه فن توس
می برنــد ســوء اســتفاده از باورهــای دینــی و مخالفــت شــبه 

ــت. ــی اس ــای دین ــالف آموزه ه ــاوری برخ ــا فن ــی ب دین

معلــی در پایــان بــه بخشــی از رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری 
ــاره  ــاه ۱۳۸4 اش ــجویان در دی م ــتادان و دانش ــا اس ــدار ب در دی
کــرد کــه بــا توجــه بــه نقــش علــم در قــدرت غــرب جلوگیــری از 
دســتیابی کشــورهای دیگــر بــه علــم را از ابزارهــای نظــام ســلطه 
عنــوان کرده انــد و بــر ضــرورت هوشــیاری نســبت بــه ترفندهــای 
دشــمنان در مانــع تراشــی و منصــرف کــردن کشــورهای اســالمی 

ــه فناوری هــای پیشــرفته تاکیــد کــرد. از دســتیابی ب
)http://www.isna.ir/news/95(منبع:خبرگزاریایسنا
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یــادآور شــد کــه ایــن امــر ورود دانشــمندان ایرانــی تحــت نظــارت 
کامــل بــه عرصــه تولیــد تراریخته هــا را ایجــاب می کنــد.

بومــی  توانایی هــای  بــا  ایرانــی  دانشــمندان  داد:  ادامــه  وی 
می تواننــد ایــن محصــوالت را بــا نظــارت وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی، جهــاد کشــاورزی و ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــه صــورت ایمــن تولیــد کننــد تــا در اختیــار هموطنــان 

قــرار گیــرد.

رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران ادامــه داد: افزایــش راندمــان تولیــد، 
افزایــش کیفیــت محصــوالت، کاهــش آســیب پذیــری نســبت بــه 
ــه  ــداف روی آوردن ب ــن اه ــادی از مهمتری ــت اقتص ــات و کاش آف
محصــوالت تراریختــه اســت کــه بــا حفــظ ســالمتی و تندرســتی 

مــردم بایــد در ایــن مســیر گام برداشــت.

ــه لحــاظ دانــش تســلط خوبــی  ــه ایــن کــه مــا ب ــا اشــاره ب وی ب
بــر ایــن عرصــه داریــم، افــزود: درحــال حاضــر در حــوزه 
ــه  داروهــای نوترکیــب کــه برگرفتــه از دانــش تراریختــه اســت ب
موفقیت هــای خوبــی دســت یافتیــم و از اعتبــار مناســبی در دنیــا 
برخورداریــم و در ایــن زمینــه دارای وجاهــت علمــی دانــش بینــان 

ــی هســتیم. خوب

 بهره گیــری از دانــش پیشــرفته بایــد در چارچــوب شــرع، حفــظ 
ســالمتی و ایمنــی زیســتی باشــد

ــم و  ــای عل ــه ه ــد در عرص ــا بای ــه م ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
دانــش مســلط شــویم و از دانــش پیشــرفته و مــدرن بهــره 
ــد متناســب  ــدرن را بای ــم، گفــت: دانش هــای پیشــرفته و م گیری
ــای  ــالمتی و در چارچوب ه ــا س ــظ و ارتق ــی، حف ــع مل ــا مناف ب
گیریــم. خدمــت  بــه  زیســتی  ایمنــی  و  حقوقــی   شــرعی، 

ــاوری  ــش و فن ــد دان ــی بای ــان ایران ــرد: محقق ــد ک ــی تاکی توالی
ــا  ــد ت ــت گیرن ــه خدم ــن ب ــن ایم ــارت قوانی ــت نظ ــی را تح بوم
ضمــن کاهــش وابســتگی کشــور بــه واردات ایــن گونــه محصوالت، 
ــورمان  ــای کش ــن نیازمندی ه ــرای تامی ــن ب ــرایط ایم ــم ش بتوانی

ــم. ــم کنی فراه

وی افــزود: نمی تــوان دانشــی ماننــد مهندســی ژنتیــک را محکــوم 
و نفــی کــرد، یــا از ایــن دانــش بــه دلیــل ایــن کــه ممکــن اســت 

اثــرات مخــرب و زیانبــار داشــته باشــد، اســتفاده نکــرد.

ــران گفــت: اســتفاده نادرســت از ایــن  رییــس انجمــن ژنتیــک ای
ــر  ــد. اگ ــته باش ــتگی داش ــردار بس ــره ب ــه به ــد ب ــش می توان دان
ــن  ــرعی از ای ــی و ش ــی، عقل ــوب اخالق ــارج از چارچ ــرادی خ اف
ــت و  ــن ظرفی ــم از ای ــا نمی توانی ــد، م ــتفاده می کنن ــش اس دان
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درصــد   ۵۰ حــدود  گفــت:  ایــران  ژنتیــک  انجمــن  رئیــس 
تراریختــه  محصــوالت  از  ایرانی هــا  غذایــی  کالــری  ســبد 
ــف  ــورهای مختل ــوالت از کش ــن محص ــه ای ــود ک ــن می ش تامی
می شــوند. مصــرف  کشــور  داخــل  در  و  شــده   خریــداری 

ــی  ــبت روز مل ــه مناس ــنبه ب ــی روز سه ش ــود توالی ــر محم دکت
ــی  ــگار علم ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی و زیســتی در گف ــر ژنتیک ذخای
ــی شــامل  ــری غذای ــن ســبد کال ــار کــرد: بخشــی از ای ــا اظه ایرن
ــه در  ــت ک ــور اس ــوراک دام و طی ــه خ ــی از جمل ــای دام نهاده ه
ــه  ــل شــده و ب ــی ماننــد گوشــت تبدی ــه محصــول غذای نهایــت ب

ــد. ــردم می رس ــرف م مص
ــن محصــوالت  ــی از مهمتری ــزود: ذرت، ســویا و روغــن نبات وی اف
تراریختــه اســت کــه در ســال های اخیــر وارد کشــور می شــوند و 

ــد. ــرار می گیرن ــورد مصــرف ق م
ــای  ــد دانه ه ــش از 9۰ درص ــه بی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب توالی
ــه  ــوالت تراریخت ــوند، محص ــه می ش ــا مبادل ــه در دنی ــی ک روغن
هســتند، افــزود: طبــق آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی، تنهــا شــش 
ــالیانه  ــود. س ــد می ش ــل تولی ــور در داخ ــن کش ــاز روغ ــد نی درص
مقــدار زیــادی ذرت تراریختــه هــم از طریــق کشــتی، وارد کشــور 

می شــود.
ــور  ــور و دام کش ــت طی ــی صنع ــویای مصرف ــرد: س ــار ک وی اظه
ــه هســتند و  ــا محصــوالت تراریخت ــام آنه ــه تم ــوده ک ــی ب واردات
ــرار  ــور ق ــت در کش ــن صنع ــتفاده ای ــورد اس ــر م ــال حاض در ح

می گیــرد.
ــاره  ــده درب ــرح ش ــائبه های مط ــی ش ــه برخ ــاره ب ــا اش ــی ب توالی
مخاطــرات احتمالــی خریــد محصــوالت تراریختــه از بــازار جهانــی

نیمی از سبد کالری غذایی ایرانی ها از 
تراریخته ها تامین می شود
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پتانسیل صرف نظر کنیم.

ــه  ــورها ب ــن کش ــی تری ــی از غن ــا یک ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
لحــاظ تنــوع در انــواع ارقــام و گونه هــای گیاهــی، زراعــی، گیاهــان 
ــور  ــت و در کش ــف اس ــای مختل ــش و گونه ه ــات وح ــی، حی داروی
ــه انــدازه مجموعــه ذخایــر ژنتیکــی بــه ثبــت رســیده در کل  مــا ب
اروپــا رقــم هــای اختصاصــی و گونه هــای ویــژه گیاهــی وجــود دارد.

توالیــی ادامــه داد کــه بــا پیشــتازی و جهــاد علمــی در عرصه هــای 
مختلــف دانــش بایــد آنهــا را در جهــت رفــع نیازمندی هــای کشــور 

بــه خدمــت گیریــم و از آنهــا بهــره هــای مناســب ببریــم.

وی بــه نامگــذاری روز ۵۱ فروردیــن بــه روز ملــی ذخایــر ژنتیکــی 
ــن  ــرای ای و زیســتی اشــاره کــرد و گفــت: نامگــذاری روز خــاص ب
موضــوع مهــم ســبب فرهنــگ ســازی مناســب آن می شــود و 
ــه ایــن نعمت هــا بیشــتر شــود  هرچــه درک عامــه مــردم نســبت ب

ــد. ــش می یاب ــوارد افزای ــن م ــه ای ــم ب ــان ه ــه آن توج

نامگــذاری روز ۵۱ فروردیــن بعنــوان » روز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و 
ــن مناســبت های  ــاده واحــده تعیی ــات م زیســتی « یکــی از موضوع
ــهریور  ــه ۱۵7 ش ــه در جلس ــت ک ــال 49۳۱ اس ــمی س ــم رس تقوی
 ســال ۳9۳۱ شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه تصویــب رســید.

http://www.irna.ir/(منبــع:خبرگــزاریجمهــوریاســامی
)fa/News/82481344

ــک«  ــی ژنتی ــی مهندس ــی و حقوق ــاد فقه ــی ابع ــت »بررس نشس
ــکاری  ــا هم ــالمی و ب ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــوی پژوهش از س
انجمــن علمــی ژنتیــک جمهــوری اســالمی ایــران و انجمــن علمــی 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــالمی ای ــوری اس ــوژی جمه بیوتکنول
بــه گــزار ایلنــا، در ایــن نشســت آیــت اهلل علــی اکبــر رشــاد، رئیــس 
حــوزه علمیــه تهــران، رئیــس پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه 
اســالمی، عضــو شــورایعالی انقــالب فرهنگــی و اســتاد درس خــارج 
ــوزه و  ــتاد ح ــا ،اس ــت نی ــر حکم ــراه دکت ــه هم ــه، ب ــوزه علمی ح
دانشــگاه، معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســالمی، 
ــه اهلل و  ــگاه بقی ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی عض ــود توالی ــر محم دکت
رئیــس ســابق بســیج علمــی کشــور، دکتــر ســیروس زینلــی اســتاد 
تمــام انســتیتو پاســتور در ژنتیــک پزشــکی، دکتــر منصــور امیــدی، 
اســتاد تمــام مهندســی ژنتیــک دانشــگاه تهــران، دکتــر بهــاره زارع ، 

پژوهشــگر پژوهشــگاه ملــی زیســت فنــاوری و مهندســی ژنتیــک بــه 
ــراد ســخنرانی پرداختند. ای

 

در ابتــدای نشســت، آیــت اهلل علــی اکبــر رشــاد، رییس حــوزه علمیه 
ــودن موضــوع مهندســی ژنتیــک اشــاره  ــه چنــد بعــدی ب تهــران ب
ــا مهندســی  ــک ی ــه مهندســی ژنتی ــه در فق ــان اینک ــا بی ــرد و ب ک
گیاهــان از عمــل مهندســی ژنتیــک یــا پدیــده و محصــول حاصــل 
ــث  ــور از مباح ــن مح ــا چندی ــت: در اینج ــود، گف ــث می ش آن بح
ــی  ــرد، محــور اول محــور پرســش های علم ــک ک ــوان تفکی را می ت
ــه اســت کــه کار دانشــمندان و کارشناســان  ــه ایــن مقول ــوط ب مرب
ــه ژن  ــد؛ اینک ــخ دهن ــا پاس ــه آنه ــه ب ــت ک ــک اس ــی ژنتی مهندس
چیســت. فراینــد مهندســی ژنتیــک چــه تصرفاتــی را در ایــن 

عناصــر تشــکیل دهنده ژن انجــام می دهــد.
او در ادامه گفت: در نگاه علمی و تجربی در واقعیت خارجی، فارغ 

از بحث های نظری و حکمی، این پدیده را به مثابه یک پدیده 
بیرونی و تجربی باید ببینیم و بشناسیم. این امر در موضوع شناسی 

مطالعات فقهی دارای اهمیت است. بنابراین اگر بنا شد این بحث 
را تعقیب کنیم مناسب است کارگاه های علمی برای محققین و 
مدرسین حوزه علمیه که می خواهند در بحث های پژوهشی این 

حوزه مشارکت کنند دنبال شود و مطالبی در اختیارشان قرار گیرد 
 که موضوع را به لحاظ تجربی و عینی بشناسند. 

مهندسی ژنتیک تبدیل خلقت الهی یا تسخیر طبیعت؟
ــا بیــان اینکــه محــور دوم پرســش های  آیــت اهلل رشــاد در ادامــه ب
ــه  حــوزه مبانــی ِحَکمــی  ــه مهندســی ژنتیــک مربــوط ب مربــوط ب
و کالمــی ایــن مقولــه اســت، اظهــار کــرد: می شــود از ایــن محــور 
بــه ماهیــت شناســی تعبیــر کــرد. بــه هــر حــال موضــوع مهندســی 
ــل  ــی تبدی ــه معن ــوی ب ــاظ ماه ــه لح ــم ب ــد ببینی ــک را بای ژنتی
خلقــت الهــی اســت، آیــا از نــوع تصــرف در خلقــت و اراده تکوینــی 
ــا اســتخدام قوانیــن و ســنت  الهــی اســت یــا رفتــاری اســت کــه ب
ــه مــا ایــن شــانیت را داده  هــای الهــی صــورت می گیــرد و خــدا ب

کــه طبیعــت را تســخیر کنیــم و آن را بــه خدمــت بگیریــم.
ــد  ــه تاکی ــالمی در ادام ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــس پژوهش ریی
ــت توســط انســان اســت ــن تســخیر طبیع ــه مبی ــی ک ــرد: آیات ک

 در نشست بررسی ابعاد فقهی مهندسی ژنتیک مطرح شد؛ 
ضرروت ایجاد کرسی های بررسی و تعامالت فقهی 

مهندسی ژنتیک 



بــه ایــن امــر مرتبــط اســت. یــا اینکــه انســان آهــن را از معــادن 
ــال  ــد متع ــد و خداون ــی در آن صــورت می ده ــرد و تغییرات می گی
ــرم کردیــم.  ــه خــود نســبت می دهــد کــه مــا آهــن را ن ایــن را ب
همچنیــن خداونــد متعــال از ترکیــب اســب و درازگــوش و ایجــاد 
ــه صــورت امتنانــی ســخن می گویــد کــه مــا قاطــر را در  قاطــر ب
اختیــار شــما قــرار داده ایــم. بنابرایــن نــگاه قــرآن بــه ایــن حــوزه 
ــه  ــع ب ــم راج ــی ه ــت و امتنان ــت اس ــه مثب ــت بلک ــی نیس منف

ــد. ــخن می گوی ــک س ــالح ژنتی اص

ــت:  ــوم گف ــور س ــاره مح ــه درب ــوزه علمی ــارج ح ــتاد درس خ اس
محــور ســوم ایــن اســت کــه در مجمــوع بایــد ببینیــم کــه ابعــاد 
مســئله چیســت و چــه عناصــری در آن دخیل انــد و ســهم و 
ــر  ــن عناص ــی از ای ــت؟ یک ــر چیس ــن عناص ــدام از ای ــش هرک نق
ــا  ــا ب ــت؟ آی ــگر کیس ــل کنش ــه عام ــت. اینک ــگر اس ــل کنش عام
علــم و آگاهــی کار را انجــام میدهــد؟ عنصــر دیگــر غایــت فعــل 
اســت. قصــد و غــرض عامــل کنشــگر در فعــل مهنــدس ژنتیــک 
در تعییــن وضعیــت فقهــی قضیــه نقــش دارد. عنصــر دیگــر آثــار 
ــا اشــکالی  ــو ذات و پیامدهــای فعــل اســت. اینکــه یــک پدیــده ول
ــرد  ــات ک ــوان اثب ــیبی از آن می ت ــا آس ــت، آی ــر آن وارد نیس ب
ــر  ــه ب ــر ک ــر دیگ ــت. عنص ــد اس ــا مفی ــی ی ــات غیرعقالی و تصرف

ــل اســت. ــق فع ــر اســت، شــناخت متعل ــوان مؤث ــن عن تعیی

او افــزود:  بــرای مثــال بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه آیــا 
تصــرف در جمــاد بــا تصــرف در نبــات بــا تصــرف در زیســت ورهای 
ــن  ــال ممک ــر؟ مث ــا خی ــت ی ــی اس ــان یک ــعور و انس ــر ذی ش غی
ــه تصــرف  ــری نســبت ب ــاه مالحظــات کمت اســت تصــرف در گی
ــه نظــر می رســد  در حیــوان داشــته باشــد. محــور دیگــری کــه ب
ــت.  ــک اس ــی ژنتی ــدود مهندس ــواع و ح ــت ان ــت اس دارای اهمی
ــد.  ــی نباش ــد و تنزل ــی باش ــک تکامل ــالح ژنتی ــت اص ــن اس ممک
مثــال ژاپنــی هــا ژنــی را ایجــاد کننــد کــه قدشــان بلندتــر شــود.

رییــس حــوزه علمیــه تهــران همچنیــن تاکیــد کــرد: مســئله مهــم 
در اینجــا کــه محــور بســیار وســیعی اســت ایــن اســت کــه ایــن 
ــد.  ــه می کن ــه عرض ــه فق ــودش را ب ــت و خ ــد اس ــوع جدی موض
شناســایی و تدویــن منابــع و قواعــد فقهــی و حقوقــی کار بســیار 
پردامنــه ای اســت. بخــش مهمــی کــه مســتلزم تحقیقات گســترده 
اســت تولیــد منبــع اســت. یــک جمــع توجیــه شــده ای بایــد چنــد 
ســالی متمرکــز شــوند و آیــات و روایــات و مبانی فلســفی و کالمی 
ــه و  ــد. بخــش بســیار پردامن ــا بحــث را اســتخراج کنن ــط ب مرتب
مهمــی اســت کــه اگــر بنــا شــود بایــد منابــع را تولیــد کنیــم. بــه 
ــا تشــکیل  ــد ب ــه بای ــادی مطــرح اســت ک هــر حــال مباحــث زی
ــا و نشســت های تخصصــی  ــزاری کارگاه ه ــدد و برگ جلســات متع

بــه مــرور و بــدون شــتاب پیــش بــرود.

با کنکاش فقه بن بستی برای دین وجود ندارد

سخــنران بعدی ایـن نشـست دکـتر محمـود توالیی بود. عضـو 
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هیئــت علمــی دانشــگاه بقیــه اهلل و  رئیــس ســابق بســیج علمــی 
کشــور، بــا تاکیــد بــر اینکــه خیلــی خوشــحال هســتیم و افتخــار 
ــه  ــم و در فق ــرار داری ــیعه ق ــه ش ــر فق ــر چت ــه زی ــم ک می کنی
ــروز  ــه ام ــان طــور ک ــت: هم ــدارد، گف شــیعه بن بســتی وجــود ن
ــارج  ــد، آی وی اف، آبســتنی خ ــل پیون ــد مث ــات جدی در موضوع
ــک راه حــل علمــی  ــوان ی ــه عن ــدام ب ــر ک ــه ه ــره ک رحــم و غی
ــوزه  ــا ح ــت طبیعت ــرح اس ــه مط ــالت جامع ــی از معض ــرای یک ب
ــی  ــق علم ــا کار عمی ــود و ب ــیعه وارد می ش ــه ش ــت فق و مرجعی
ــه  ــم ک ــار داری ــی را در اختی ــرات فقه ــته ترین نظ ــروز برجس ام

ــوده اســت. ــان ب ــیعه در جه ــربلندی ش موجــب س

ــت.  ــس اس ــن جن ــم از همی ــک ه ــوع ژن و ژنتی ــت: موض او گف
امــروز در شــرایطی هســتیم کــه در حــوزه محیــط زیســت یــک 
ــرد و  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــت خــودش م ــر ظرفی ــم براب و نی
ــی  ــه فزون ــت رو ب ــن جمعی ــت محیطی و همچنی ــالت زیس معض
اســت. بیوتکنولــوژی بــه عنــوان پاســخ بــه ایــن قبیــل معضــالت 
ــه مطــرح شــد  ــه ک ــد. همــان گون ــی را عرضــه می کن راه حل های
ــرای خــودش  ــا ب ــرار داد ت ــم مســخر انســان ق ــد تمــام عال خداون

زیســتگاه امــن فراهــم کنــد.

ــه،  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه اهلل ب ــگاه بقی ــی دانش ــات علم ــو هی عض
بیوتکنولــوژی مــدرن کــه امــروز از آن حــرف می زنیــم در بســیاری 
عرصه هــای زندگــی بشــر ماننــد بهداشــت و ســالمت، کشــاورزی، 
صنعــت و محیــط زیســت نســخه دارد و بــا آگاهــی از کارکــرد ژن 
ــل  ــردازد و غیرقاب ــدد بپ ــالت متع ــل معض ــه ح ــت ب ــته اس توانس
چشــم پوشــی اســت، عنــوان کــرد:  بیوتکنولــوژی یــک دانــش و 
ــرار شــد از آن چشــم بپوشــیم  ــن آوری کلیــدی اســت و اگــر ق ف
پیشــرفت و توســعه در بســیاری از مــوارد را از دســت خواهیــم داد. 
ــه ای  ــا مالحظ ــم و هرج ــاز کنی ــای آن را ب الزم اســت چارچوب ه

داشــتیم شــرایط را مدیریــت کنیــم.

رییــس ســابق بســیج علمــی کشــور یــک ســلول را دارای بیــش 
از ۳۰ هــزار ژن دانســت کــه صفــات و ویژگی هــای متنــوع را 
مدیریــت می کنــد و افــزود: همیــن یــک ســلول اولیــه کــه یــک 
جنیــن و انســان پیچیــده بــه وجــود مــی آورد همیــن یــک ســلول 
اولیــه گنجینــه ای از ژن هــا را در درونــش دارد کــه تحــت شــرایط 
ــدن  ــف ب ــدام مختل ــف و ان ــه ســلول های مختل ــل ب ــف تبدی مختل
ــه ای  ــم ناحی ــه گفتی ــی ک ــزار ژن ــدام از ۳۰ ه ــر ک ــود. ه می ش
دارد تحــت عنــوان پروموتــر. فعالیــت کــردن یــک ژن تابــع یــک 
ــزم آن  ــد و مکانی ــاز کن ــر کار را آغ ــه پروموت ــت ک ــرایطی اس ش

ــه فعالیــت کنــد. شــروع ب

ــم  ــی را برمیداری ــک ژن ــت ی ــم صف ــر می گویی ــرد اگ ــه ک او اضاف
ــه  ــه چ ــم ک ــد می دانی ــم هدفمن ــری می گذاری ــاه دیگ و درون گی
ــه  ــا ب ــم ت قطعــه ای را بایــد برداریــم و در کــدام خاســتگاه بگذاری
فعالیــت طبیعــی خــودش ادامــه دهــد و چیــزی کــه ایــن امــکان 

ــک اســت. ــک مهندســی ژنتی ــد تکنی ــا می ده ــه م را ب



ــر  در هشــت ســال گذشــته، هشــت دهــم درجــه جهــان را گرم ت
ــا  ــور م ــران آب در کش ــش و بح ــت گرمای ــت و وضعی ــرده اس ک

ــاط دیگــر جهــان اســت. بیــش از نق
ــده  ــا در آین ــن م ــرد: بنابرای ــد ک ــران تاکی ــگاه ته ــتاد دانش اس
بســیاری از داشــته های طبیعی مــان فعلــی را هــم نخواهیــم 
ــه  ــرای مقابل ــه ب ــاوری کم هزین ــک فن ــوژی ی ــت. بیوتکنول داش
ــا ایــن شــرایط اســت. تــا کنــون نیــز اســتفاده از ظرفیــت ایــن  ب
فنــاوری آگاهانــه و در چارچــوب قوانیــن حاکــم بــر موجــود زنــده، 
ــورت  ــورت ص ــاال ص ــال ب ــت کام ــا دق ــخص و ب ــدف دار و مش و ه

ــه اســت. گرفت
بــا تاکیــد بــر اینکــه اثــرات ســویی کــه معــدود افــراد در رســانه ها 
)و نــه مجامــع علمــی( می گوینــد کــه ســرطان زایی و قطــع نســل 
ــا  ــد اساس ــبت می دهن ــک نس ــی ژنتی ــوالت مهندس ــه محص را ب
ــن  ــه چنی ــدارد ک ــکان ن ــوالت ام ــن محص ــت ای ــاظ ماهی ــه لح ب
ــی  ــه سیاس ــا ریش ــن جنجال ه ــت: ای ــود، گف ــه ش ــاری پذیرفت آث
ــای  ــوزه پیامده ــه در ح ــی ک ــات واقع ــادی دارد. مالحظ و اقتص
ــه  ــت. اینک ــتا نیس ــن راس ــال در ای ــم اص ــه داری ــان تراریخت گیاه
ــد ایــن امــر را تبییــن  ــا چــه حــد می توان ــم ت مطــرح شــد در عل
ــاختار  ــک س ــد در ی ــن فراین ــد ای ــم ۰۰۱ درص ــد بگوی ــد، بای کن
روشــن علمــی رخ می دهــد و علــم می توانــد رونــد آن را از صفــر 

ــح بدهــد و مســلما دســتاوردهای دقیقــی دارد. ــا صــد توضی ت
مهندســی ژنتیــک مــدرن عــوارض اصــالح کالســیک و هســته ای 

را نــدارد
در ادامــه نشســت بهــاره زارع پژوهشــگر پژوهشــگاه ملــی زیســت 
فنــاوری و مهندســی ژنتیــک، گفــت: در اصــالح کالســیک هــزاران 
ژن ناخواســته منتقــل می شــدند و بــه همیــن دلیــل نتایــج 
ــی  ــا مهندس ــروز ب ــی ام ــود ول ــی ب ــل اصل ــته آن معض ناخواس
ژنتیــک می توانیــم دقیقــا همــان ژن مــورد نیــاز را منتقــل کنیــم 
و نتایــج کار کامــال قابــل پیش بینــی شــده اســت. بنابرایــن اینکــه 
ــرف  ــی تص ــه نوع ــک ب ــی ژنتی ــه و مهندس ــد تراریخت می گوین
ــت  ــت صف ــن اس ــت و ممک ــی اس ــت و مصنوع ــت اس در طبیع
ناخواســته ای ایجــاد کنــد، از اســاس غلــط اســت. ژنــی کــه منتقــل 
ــوده چطــور مصنوعــی باشــد.  می شــود هــم بخشــی از طبیعــت ب
ــه  ــوز وحشــی ک ــدم و م ــد آن گن ــرطان زا باش ــود س ــرار ب ــر ق اگ
منبــع ژن انتقالــی اســت نیــز بایــد ســرطان زا باشــد حــال آنکــه 

ــوده اســت. ــی انســان ب ــره غذای قبــال هــم در زنجی
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ــات  ــن خدم ــی از مهم تری ــان یک ــی  انس ــود زندگ بهب
ــک ــی ژنتی مهندس

ــتیتو  ــام انس ــتاد تم ــی اس ــیروس زینل ــت، س ــن نشس ــه ای در ادام
پاســتور در ژنتیــک پزشــکی و  رئیــس انجمــن علمــی بیوتکنولوژی 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه کدهــای ژنتیــک در 
ژنــوم موجــودات ماننــد کدهــای صفــر و یــک در کامپیوتــر اســت 
ــک  ــر و ی ــم صف ــای دو رق ــه ج ــا ب ــه در اینج ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
چهــار رقــم یــا حــرف داریــم کــه چینــش ایــن چهــار حــرف کــد 
ژنتیــک خاصــی را بیــان می کنــد، تاکیــد کــرد:  اگــر ژن فاکتــور 
۸ را حــدود ۱۸6 هــزار حــرف در نظــر بگیریــم تنهــا یکــی از ایــن 
حرف هــا تغییــر می کنــد و بــه شــدت بیمــاری هموفیلــی را ایجــاد 
ــا  ــد. ت ــزی می کن ــه شــدت مســتعد خونری می کنــد و شــخص را ب
یــک ســال پیــش نزدیــک بــه 2۰۰ میلیــون دالر ایــن دارو را وارد 
ــود و در هــر  می کردیــم کــه هــر ویــال آن حــدود دو هــزار دالر ب

ــال مصــرف می شــد. ــا پنــج وی عمــل جراحــی چهــار ت
او تاکیــد کــرد: از طریــق مهندســی ژنتیــک می تــوان همــان 
ــرار داد و  ــری ق ــا باکت ــوری ی ــی، جان ــلول گیاه ــک س ژن را در ی
داروی ارزان تولیــد کــرد. هرچقــدر بــه بحــث ژنتیــک بیشــتر پــی 
ــی آن  ــت و پیچیدگ ــز و راز خلق ــا رم ــم ب ــم و کار می کنی می بری
ــان از آن  ــی انس ــود زندگ ــرای بهب ــم ب ــم و می توانی ــی می بری پ
بهره منــد شــویم. بنابرایــن قطعــا ایــن کارهــا دســتکاری در خلقــت 
ــه روش هــای  ــی از خلقــت اســت کــه نســبت ب نیســت بلکــه جزئ
ــرای  ــت و ب ــر اس ــمندانه ت ــط هوش ــات فق ــالح نبات ــیک اص کالس

ــرد. ــورت می گی ــر ص ــی بهت زندگ

مهندسی ژنتیک یک فرآیند طبیعی و نه مصنوعی است

همچنیــن، دکتــر منصــور امیــدی اســتاد تمــام مهندســی ژنتیــک 
ــرد  ــد ک ــه تاکی ــن نکت ــه ای ــت ب ــه نشس ــران در ادام ــگاه ته دانش
کــه »برخــی ممکــن اســت تصــور کننــد تغییــری کــه در اصــالح 
ژنتیــک راجــع بــه آن صحبــت می کنیــم امــری جدیــد یــا 
ــال  ــی انتق ــا حت ــن فراینده ــا ای ــزود: » ام ــت« و اف ــی اس مصنوع
ــق باکتری هــا از ابتــدا هــم در طبیعــت انجــام میشــده  ژن از طری
اســت. صدهــا ســال اســت کــه داریــم گنــدم را اصــالح می کنیــم. 
ــا  ــاله ی ــک دوره ده س ــی ی ــال ط ــنتی مث ــای س ــی در روش ه ول
بیشــتر، صدهــا ژن را بــه گنــدم منتقــل کردیــم تــا ژن مقاومــت بــه 
زنــگ زرد حاصــل شــود. امــا در دوره جدیــد دقیقــا همــان یــک ژن 
ــر  ــت باالت ــر و دق ــدت کمت ــم و در م ــر می داری را می شناســیم و ب

ــم.« ــرار می دهی ــر ماســت ق ــد نظ ــه م ــی ک در گندم
او اضافــه کــرد: امــا چــرا مــا بــه ایــن ظرفیــت نیــاز داریــم؟ زیــرا 
ــده یعنــی ســال 2۰۵۰، جمعیــت  ــاه ۳۵ ســال آین ــه کوت در فاصل
زمیــن بــه 9.2 میلیــارد نفــر می رســد و شــرایط تغذیــه دنیــا تغییــر 
ــزی  ــال برنامه ری ــام در ح ــز نظ ــا نی ــور م ــل کش ــد. در داخ می کن
بــرای جمعیــت ۱۵۰ میلیــون نفــری اســت حــاال آنکــه همیــن االن 
در تأمیــن غــذا کامــال وابســته هســتیم. دیگــر اینکــه تغییــر اقلیــم

GMO
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وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم بــا حضــور ایــن دو دانشــمند برجســته 
ژاپنــی در پژوهشــکده ضمــن اســتفاده از دانــش و تجــارب آنهــا زمینــه 
ــا شــرکت ســانتوری - تنهــا تولیدکننــده تجــاری گل هــای  همــکاری ب
زینتــی مهندســی ژنتیــک شــده - در تولیــد ارقــام جدیــد گیاهــان زینتــی 

حاصــل از مهندســی ژنتیــک از ارقــام بومــی در کشــور فراهــم شــود.

ــه گــردش مالــی ۲۰۰ میلیــارد دالری گل و گیاهــان  ــا اشــاره ب آزادی ب
ــت  ــد اس ــام جدی ــد ارق ــه آن تولی ــور محرک ــه موت ــان ک ــی در جه زینت
اظهــار داشــت: گل هــای زینتــی آبــی رنــگ کــه بــا روش هــای ســنتی 
قابــل تولیــد نیســتند حداقــل ۶۰ برابــر گلهــای معمولــی قیمــت دارنــد 
ــا  ــن گل ه ــد ای ــک تولی ــای مهندســی ژنتی ــه تکنیک ه ــتیابی ب ــذا دس ل

ــی دارد. ــاده باالی ــوق الع ــزوده ف ارزش اف

ــد  ــه تولی ــق ب ــک موف ــی ژنتی ــق مهندس ــه از طری ــاکا ک ــور تان پرفس
نخســتین گل رز آبــی رنــگ در جهــان شــده اســت برنــده جوایــز علمــی 
متعــدد از جملــه جایــزه علــوم کشــاورزی اتحادیــه انجمن هــای علمــی 
کشــاورزی ژاپــن اســت. وی مولــف بیــش از نــه فصــل کتــاب بــه زبــان 
انگلیســی و ۱۰ فصــل بــه زبــان ژاپنــی و نویســنده بیــش از ۱۵۳ مقالــه 

علمــی اســت.

پرفســور اســتاد دانشــگاه Chiba در ژاپــن بیــش از ســه دهــه در زمینــه 
ــر  ــز وی ب ــتر تمرک ــر بیش ــه اخی ــی دارد. در ده ــان زینت ــاح گیاه اص
ــن  ــم تری ــت. از مه ــوده اس ــی ب ــان زینت ــک گیاه ــی ژنتی روی مهندس
دســتاوردهای وی، تولیــد نخســتین گل ارکیــده و گل کوکــب بــه 
ــه  ــوده اســت. ب ــک ب ــی حاصــل از روش هــای مهندســی ژنتی ــگ آب رن
ــژه کشــت  ــه وی ــی ب ــه کشــت بافــت گیاهــان زینت عــاوه وی در زمین
پروتوپاســت و پروتوپاســت فیــوژن دســتاوردهای ارزشــمندی داشــته 
ــن  ــر بی ــات معتب ــه در مج ــش از ۲۳۰ مقال ــی بی ــور م ــت. پروفس اس
المللــی دارد. وی همچنیــن عضــو هیــات تحریــره چندیــن مجلــه بیــن 

ــند. ــوژی می باش ــوزه بیوتکنول ــی در ح الملل

)https://goo.gl/Hwcv7j(منبع:خبرگزاریایانا
 

او افــزود: حتــی انتقــال ژن از طریــق باکتری ها و میکروارگانیســم ها 
ــم رخ  ــت ه ــال در طبیع ــه قب ــت ک ــی اس ــدی طبیع ــم فراین ه
ــن ژن خــودش بخشــی از طبیعــت اســت  ــی داده اســت. بنابرای م
ــال  ــای انتق ــم، مکانیزم ه ــل می کنی ــف و منتق ــا آن را کش ــه م ک
ــان  ــانه ها نش ــی رس ــه در برخ ــت و اینک ــی اس ــال طبیع ــم کام ه
می دهنــد کــه ســرنگ اســتفاده می کننــد و چیزهــای وحشــتناک 
ــم  ــبهاتی ه ــی از ش ــه خیل ــدارد. البت ــت ن ــد صح ــان می دهن نش
ــخص درک  ــه ش ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــود ب ــرح می ش ــه مط ک

علمــی نســبت بــه ماهیــت ژن نــدارد.
)https://goo.gl/rbwFao(منبع:خبرگزاریکارایران

 

ــای  ــتین گل ه ــد نخس ــه تولی ــی ک ــته ژاپن ــمند برجس دو دانش
ــد در  ــت کرده ان ــود ثب ــام خ ــه ن ــان را ب ــگ جه ــی رن ــی آب زینت
ــژادی  ــک بهن ــای بیوتکنولوژی ــن تکنیک ه ــران، آخری ــه ای ــفر ب س

ــد.  ــوزش دادن ــی را آم ــان زینت گل و گیاه
 

ــی  ــای زینت ــتین گل ه ــد نخس ــه تولی ــی ک ــته ژاپن ــمند برجس دو دانش
آبــی رنــگ جهــان را بــه نــام خــود ثبــت کرده انــد در ســفر بــه ایــران، 
آخریــن تکنیک هــای بیوتکنولوژیــک بهنــژادی گل و گیاهــان زینتــی را 

آمــوزش دادنــد. 
پژمــان آزادی، قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی 
ــر  ــار داشــت: دکت ــط عمومــی پژوهشــکده اظه ــا رواب ــو ب در گفــت و گ
یوشــیکاتزو تانــاکا و دکتــر ماســاهیرو مــی بــه منظــور بازدیــد و برگــزاری 
ــکده  ــه پژوهش ــی ب ــان زینت ــی گیاه ــالح مولکول ــوزش اص کارگاه آم
دعــوت شــده اند. در ایــن دوره آموزشــی کــه بــا اســتقبال خــوب 
ــاه در  ــت م ــای 1۶ و 17 اردیبهش ــی روزه ــجویان ط ــان و دانش محقق
پژوهشــکده برگــزار شــد آخریــن تکنیک هــای بیوتکنولوژیــک بهنــژادی 
گل و گیاهــان زینتــی بــه صــورت تئــوری و عملــی آمــوزش داده شــد.

 سفر مبدعان ژاپنی گل های آبی به ایران 

https://goo.gl/rbwFao
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ــاه  ــت م ــاورزی ۱6 و ۱7 اردیبهش ــوژی کش ــکده بیوتکنول پژوهش
ــتین و  ــه نخس ــت ک ــی اس ــته ژاپن ــمند برجس ــان دو دانش میزب
تنهــا تولیدکننــده رز، میخــک و ارکیده هــای آبــی رنــگ در دنیــا 

هســتند.

ــوژی  ــکده بیوتکنول ــی پژوهش ــط عموم ــا از رواب ــزارش ایان ــه گ ب
کشــاورزی، دکتــر پژمــان آزادی، قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــکده 
ــاکا  ــر یاشــیکازو تان ــار داشــت: دکت ــوژی کشــاورزی اظه بیوتکنول
ــزاری کارگاه  ــد و برگ ــور بازدی ــه منظ ــی ب ــیرو م و دکتــر ماش
آمــوزش اصــالح مولکولــی گیاهــان زینتــی بــه پژوهشــکده دعــوت 

شــده اند. 

وی افــزود: در ایــن دوره آموزشــی کــه بــا اســتقبال خــوب محققان 
ــت  ــم اردیبهش ــانزدهم و هفده ــای ش ــی روزه ــجویان ط و دانش
ــای  ــک ه ــن تکنی ــود، آخری ــزار می ش ــکده برگ ــاه در پژوهش م
بیوتکنولوژیــک بهنــژادی گل و گیاهــان زینتــی بــه صــورت 

تئــوری و عملــی آمــوزش داده می شــود.

ــمند  ــن دو دانش ــور ای ــا حض ــم ب ــرد: امیدواری ــان ک وی خاطرنش
برجســته ژاپنــی در پژوهشــکده، ضمــن اســتفاده از دانــش و 
ــا  ــانتوری - تنه ــرکت س ــا ش ــکاری ب ــه هم ــا زمین ــارب آنه تج
ــی مهندســی ژنتیــک شــده  ــای زینت ــده تجــاری گل ه تولیدکنن
ــی  ــل از مهندس ــی حاص ــان زینت ــد گیاه ــام جدی ــد ارق - در تولی

ــود. ــم ش ــز فراه ــور نی ــی در کش ــام بوم ــک از ارق ژنتی

قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی با اشــاره 
بــه گــردش مالــی 2۰۰ میلیــارد دالری گل و گیاهــان زینتــی در 
جهــان کــه موتــور محرکــه آن تولیــد ارقــام جدیــد اســت، اظهــار 
ــای ســنتی  ــا روش ه ــه ب ــگ ک ــی رن ــی آب ــای زینت داشــت: گل ه
قابــل تولیــد نیســتند، حداقــل 6۰ برابــر گل هــای معمولــی 
قیمــت دارنــد، لــذا دســتیابی بــه تکنیک هــای مهندســی ژنتیــک 

تولیــد ایــن گل هــا ارزش افــزوده فــوق العــاده باالیــی دارد.

)https://goo.gl/sDY1D1( منبع: خبرگزاری ایانا

 

از ســال ۲00۸، گلوبــال بیوانــرژی بــه دنبــال توســعه فراینــد تولید 
ایزوبوتــان از منابــع تجدیــد پذیــر )ضایعــات باقــی مانــده از تولیــد 
شــکر، محصــوالت کشــاورزی و جنگلــداری( بــوده اســت. اســتفاده 
از ایــن فراینــد منجــر بــه کاهــش انتشــار گازCO2 در اثــر تولیــد 
ــه  ــدازی ایــن پــروژه منجــر ب ایزوبوتــان خواهــد شــد. ایــده راه ان
ــرکت  ــن ش ــتی بی ــوخت زیس ــد س ــم تولی ــرارداد عظی ــتن ق بس
ــودی  ــل آئ ــده اتومبی ــد کنن ــرکت تولی ــوژی اوری و ش بیوتکنول

شــده اســت.
 

از ســال 2۰۰۸، گلوبــال بیوانــرژی بــه دنبــال توســعه فراینــد تولید 
ایزوبوتــان از منابــع تجدیــد پذیــر )ضایعــات باقــی مانــده از تولیــد 
شــکر، محصــوالت کشــاورزی و جنگلــداری( بــوده اســت. اســتفاده 
از ایــن فراینــد منجــر بــه کاهــش انتشــار گازCO2 در اثــر تولیــد 
ــه  ــدازی ایــن پــروژه منجــر ب ایزوبوتــان خواهــد شــد. ایــده راه ان
ــرکت  ــن ش ــتی بی ــوخت زیس ــد س ــم تولی ــرارداد عظی ــتن ق بس
ــودی  ــل آئ ــده اتومبی ــد کنن ــرکت تولی ــوژی اوری و ش بیوتکنول

شــده اســت.
ــات  ــه تحقیق ــانی مؤسس ــالع رس ــگاه اط ــا از پای ــزارش ایان ــه گ ب
ــرمایه  ــه س ــق برنام ــر طب ــد، ب ــدر قن ــذر چغن ــه ب ــالح و تهی اص
ــکار  ــه ابت ــه ب ــر )Investissements d’Avenir( ک ــذاری دی-اونی گ
ــورو، در  ــون ی ــه میلی ــغ ن ــرد، مبل ــت فرانســه صــورت می پذی دول
چنــد بــازه زمانــی، در اختیــار شــرکت فرنســوی گلوبــال بیوانــرژی 
IBN-( ــی ان-وان ــه آی ب ــرکت تابع )Global Bioenergies( و ش

ــون )Cristal Union( و  ــتال یونی ــارت کریس ــت نظ ــه تح One( ک
لــی اوریــل )L’Oréal( کار خواهنــد کــرد، قــرار می گیــرد. ایــن دو 
شــرکت بــا همــکاری یکدیگــر نخســتین ایســتگاه تجــاری تولیــد 

ــد. ــیس می کنن ــا تأس ــان را در دنی ــتی ایزوبوت ــوخت زیس س

برگزاری کارگاه آموزش اصالح مولکولی گیاهان زینتی در 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی/ گردش مالی ۲۰۰ 

میلیارد دالری گل و گیاهان زینتی در جهان

به ابتکار دولت فرانسه صورت می پذیرد:
برنامه ریزی برای ساخت نخستین ایستگاه تولید سوخت 

زیستی از چغندر 
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ــد  ــعه فراین ــال توس ــه دنب ــرژی ب ــال بیوان ــال 2۰۰۸، گلوب از س
تولیــد ایزوبوتــان از منابــع تجدیــد پذیــر )ضایعــات باقــی مانــده از 
ــوده اســت.  ــداری( ب تولیــد شــکر، محصــوالت کشــاورزی و جنگل
ــه کاهــش انتشــار گاز CO2 در  ــد منجــر ب ــن فراین اســتفاده از ای

اثــر تولیــد ایزوبوتــان خواهــد شــد. 
ــم  ــرارداد عظی ــه بســتن ق ــروژه منجــر ب ــن پ ــدازی ای ــده راه ان ای
تولیــد ســوخت زیســتی بیــن شــرکت بیوتکنولوژی اوری و شــرکت 
تولیــد کننــده اتومبیــل آئــودی شــده اســت. رونــد اجــرای پــروژه 
در حــال وارد شــدن بــه فــاز جدیــدی اســت بــه گونــه ای کــه در 
ظــرف چنــد مــاه آینــده ســاخت و ســاز تأسیســات آن در کشــور 

آلمــان بــه پایــان خواهــد رســید. 
ــاالنه  ــد س ــت تولی ــا ظرفی ــال 2۰۱9 ب ــور در س ــه مذک کارخان
ــار گاز  ــد و انتش ــد ش ــات خواه ــن وارد عملی ــزار ت ــدود ۵۰ ه ح
ــد  ــرای تولی ــی آن )ب ــدار کنون ــر مق ــدازه دو براب ــه ان CO2 آن ب
ایزوبوتــان( کاهــش خواهــد یافــت. نقــش شــرکت تولیــد کننــده 
ــات  ــون ترکیب ــروژه، آزم ــن پ ــل در ای ــی اوری ــی ل ــوازم آرایش ل
مشــتق شــده از ایزوبوتــان تولیــد شــده )از منبــع زیســتی( بــرای 

ــت. ــتی اس ــی و بهداش ــع آرایش ــتفاده در صنای اس
)https://goo.gl/NGkaqh( منبع: خبرگزاری ایانا

مهدی معلی 

ــی از  ــای یک ــه ادع ــتناد ب ــا اس ــه ب ــوالت تراریخت ــان محص مخالف
چهره هــای مشــهور ضــد ایــن فنــاوری بــه نــام ســرالینی مطــرح 
کرده انــد کــه آزمایــش بــر موش هــای آزمایشــگاهی کــه بــا 
ــرطان های  ــواع س ــروز ان ــد »ب ــده بودن ــه ش ــه تغذی ذرت تراریخت
ــای  ــز و... را در بافت ه ــد، هیپوفی ــه، کب ــد کلی ــتناک مانن وحش
گوناگــون در هــر دو جنــس مــاده و نــر در اثــر اســتفاده از 
محصــوالت تراریختــه اثبــات کــرده اســت.« همچنیــن ادعــا شــده 
ــالالت آسیب شناســی را  ــارف، اخت ــای متع ــه »آزمایش ه اســت ک
ــرگ  ــه م ــی ک ــد در حال ــاه )9۰ روز( بررســی می کن طــی ســه م
ــود.« ــدار می ش ــارم پدی ــاه چه ــا در م ــر توموره ــر اث ــا ب موش ه

جیلس اریک ســرالینی، اســتاد زیســت شناســی مولکولی دانشــگاه 
کــن فرانســه، با ادعــای اینکه چنین مطالعــه ای را انجام داده اســت 
در کنــار طراحــی ماهرانــه یــک مانــور رســانه ای شــهرت جهانــی 
کســب کــرد. وی چنــد مــوش دارای تومورهای بســیار بــزرگ را در 
 ســخنرانی اعــالم نتیجــه تحقیــق ادعایــی خود بــه مردم نشــان داد

و رســانه های سراســر دنیــا ایــن خبــر را بــر روی جلــد و صفحــات 
نخســت منتشــر کردنــد. بــه گفتــه وی نویســندگان مقالــه حیــن 
تحقیــق اجــازه مشــورت بــا ســایر متخصصیــن را نداشــته اند! وی 
مدعــی شــد ذرت تراریختــه رقــم NK6۰۳ کــه مقــاوم بــه علــف 
ــی  ــور در موش های ــاد توم ــث ایج ــت باع ــیت اس ــش گالیفوس ک
 شده اســت کــه بــه مــدت دو ســال از آن تغذیــه کرده انــد.
بــه دلیــل فقــدان هیــچ مســتند علمــی معتبــر کــه بــر آثــار ســوء 
محصــوالت تراریختــه داللــت داشــته باشــد و همچنیــن بــه دلیــل 
حساســیتی کــه برخــی گروه هــای تنــدرو مخالــف زیســت فناوری 
ماننــد بنیــاد صهیونیســتی صلــح ســبز در رســانه ها و افــکار 
عمومــی ایجــاد کــرده بودنــد، انتشــار مطالعــه ای کــه تومورهــای 
ــه  ــی داد ب ــبت م ــوالت نس ــن محص ــرف ای ــه مص ــرطانی را ب س
شــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت. در هیــچ آزمایــش دیگــری کــه 
بــر روی ذرت NK6۰۳ انجــام شــده بــود نتیجــه ای مشــابه نتایــج 
ــر  ــم ذرت ب ــن رق ــود و ای ــده ب ــاهده نش ــرالینی مش ــش س آزمای
ــف مجــوز کشــت و مصــرف  ــن اســاس در کشــورهای مختل همی
دریافــت کــرده بــود. بــرای اینکــه رقمــی بتوانــد مجــوز کشــت و 
ــا خــوراک دام در داخــل  ــه عنــوان غــذای انســان ی ــا مصــرف ب ی
ــمی  ــات رس ــد آزمایش ــب کن ــا را کس ــه اروپ ــارج از اتحادی ــا خ ی
ــمندان  ــئله دانش ــن مس ــرد. همی ــورت می گی ــر آن ص ــی ب فراوان
و مراجــع رســمی غــذا و دارو را بــه بررســی دربــاره ایــن تحقیــق 
واداشــت تــا در صــورت لــزوم در مجوزهــای صــادره تجدیــد نظــر 

کننــد.                     
در مقالــه ســرالینی تصریــح شــده اســت کــه از موش هــای 
ــده  ــتفاده ش ــپراگیو-داولی«  اس ــن اس ــژاد »هارل ــگاهی ن آزمایش
ــرطان  ــه س ــا ب ــد آنه ــا 9۵ درص ــی ت ــور طبیع ــه ط ــه ب ــت ک اس
مبتــال می شــوند و بــرای آزمایــش درمــان ســرطان کاربــرد 
ــر و شــصت  ــوش ن ــه شــصت م ــدت دو ســال ب ــه م ــد. وی ب دارن
مــوش مــاده از ایــن نــژاد در گروه هــای ده تایــی بــا جیــره 
غذایــی ذرت تراریختــه رقــم NK6۰۳ مقــاوم بــه ســم علف کــش 
ــر، ۱۱، 22 و ۳۳  ــزان صف ــه می ــروه ب ــر گ حــاوی گالیفوســیت ه
درصــد تغذیــه شــده اســت. همچنیــن، در نیمــی از موش هــا نیــم 
ــه  ــه صــورت مســتقیم ب ــز ب درصــد از ســم علف کــش مذکــور نی
ــه مذکــور افــزوده شــده  آب آشــامیدنی همــه گروه هــای چهارگان
اســت. در نهایــت میــزان مــرگ و میــر و تومورهــای ایجــاد شــده 
در بــدن ایــن موش هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. جــدول 
ــج حاصــل از مطالعــه ســرالینی را نشــان  ذیــل خالصــه ای از نتای

می دهــد.

 پاسخ به مجعوالت
                             قضیه سرالینی



17

جدول ۱: خالصه نتایج گزارش شده از سوی سرالینی

ــه از ســوی مراجــع علمــی و رســمی  ــی ک ــر اســاس ارزیابی های ب
ــا،  ــه اروپ ــذا و داروی اتحادی ــازمان های غ ــژه س ــه وی ــف ب مختل
ــارك  ــد، و دانم ــی، هلن ــل، رومان ــادا، برزی ــه، کان ــان، فرانس آلم
ــاری  ــت، ســرالینی از طــرح آزمایشــگاهی و روش آم صــورت گرف
مشــخص و اســتانداردی در مطالعــه خــود اســتفاده نکــرده و 
همیــن امــر موجــب شــده اســت صرفــا بــه برخــی نتایــج تصادفــی 
ــن  ــه همی ــد ارزش اســت. ب ــی فاق ــر علم ــه از نظ ــد ک دســت یاب
دلیــل تمامــی ســازمان های غــذا و دارو پــس از بررســی های الزم 
ــده  ــه منتشــر کنن ــتناد دانســتند. مجل ــل اس ــه وی را غیرقاب مقال
ــه  ــن مقال ــی ها ای ــن بررس ــج ای ــار نتای ــس از انتش ــز پ ــه نی مقال
ــرد. مشــکل  ــالم ک ــل اع ــردود )Retracted( دانســته و غیرقاب را م
ــپراگیو- ــن اس ــژاد »هارل ــتفاده از ن ــرالینی اس ــه س ــی مطالع اصل

داولــی« بــود کــه بــه طــور طبیعــی بــه ســرطان مبتــال می شــوند 
بــه ویــژه آنکــه صرفــا بــا آزمایــش روی دو دســته ده تایــی نتیجــه 

ــود. گرفتــه شــده ب

معرفی کتاب

مبانی ژنتیک، اصالح نژاد و بیوتکنولوژی ماهیان

پدیدآورندگان: نویسنده: داگالس تیو 

 مترجم: فرهاد امینی

ناشــر : جهــاد دانشــگاهی )واحــد تهــران( , جهاد دانشــگاه دانشــکده 
دامپزشــکی دانشــگاه تهران

ــه عنـــوان بزرگ تریــن دریاچــه جهـــان، هم چــون  ــای خــزر ب دری
نگیـــنی بـــین پنـج کشـور جمهـوری اســـالمی ایـــران، روسـیه، 
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ــن  ــد. از مهم تری ــان می درخش ــتان و آذربایج ــتان، قزاقس ترکمنس
ــر  ــان منحص ــودن آبزی ــا، دارا ب ــن دری ــر ای ــای بی نظی ویژگی ه
بــه فــرد و بــاارزش چــون ماهیــان خاویــاری، فــک خــزری، شــاه 
میگــوی آب شــیرین و بســیاری از گونه هــای ماهیــان اســتخوانی 
اســت. یکــی از مهم تریــن ایــن ماهیــان، ماهــی ســفید اســت کــه 
ــش  ــی آن پراکن ــواحل ایران ــر در س ــا و بیش ت ــن دری ــا در ای تنه
ــی  ــن ماه ــفید تقریبــا محبوب تریــن و لذیذتری ــی س دارد. ماه
مصرفــی مــردم ایــران بــه ویــژه در شــمال کشــور اســت و جایــگاه 
ــاب حاضــر،  ــردم منطقــه دارد. کت ــه م رفیعــی در اقتصــاد و تغذی
ــی  ــوه ماه ــای بالق ــا و ارزش ه ــاندن ویژگی ه ــتای شناس در راس
ــوم  ــان عل ــی، محقق ــران اجرای ــرای آشــنایی بیشــتر مدی ســفید ب
ــاکنان  ــط و س ــته های مرتب ــجویان رش ــاتید و دانش ــتی، اس زیس
ــا  ــوده و ســعی شــده اســت ت ــای خــزر ب کشــورهای حاشــیه دری
ــود در  ــی موج ــی و عملیات ــه ای، تحقیقات ــات کتابخان ــه اطالع کلی

ــه گــردد. ایــن کتــاب ارائ

 Hyde, David  :نام تولیدکنندگان

مترجمین: حمید لطیفی نوید و همکاران

 تعداد صفحات: ۵۵2
در کتاب حاضر اصول و مفاهـیم پایه ای علم ژنتیک و پیشـرفهای 
فناوری اخیر مورد بحث قرار گرفته است.  این کتاب با شش بخش 

 که در ۲۵ فصل گرد آوری شده و در دو جلد ارائه می شود.

اصول ژنتیک هاید

این شش بخش مباحث زیر را در بر می گیرد:

ــی  ــاس مولکول ــان ژن- اس ــوارث و بی ــم های ت ــا و مکانیس الگوه
ــرل  ــر DNA  کنت ــی ب ــای مبتن ــان ژن- تکنولوژی ه ــوارث بی و ت
ــت و  ــک جمعی ــتی- ژنتی ــای زیس ــک و فرآینده ــان ژن- ژنتی بی

ــل. تکام

در  آزمون هــا  داوطلبــان  و  دانشــجویان  بــرای  کتــاب  ایــن 
ــک،  ــی )ژنتی ــت شناس ــف زیس ــای مختل ــش ه ــته های  گرای رش
ســلولی...(، بیوتکنولــوژی و ویــروس شناســی پزشــکی مفیــد 

ــود. ــد ب خواه

نام نویسنده : دکتر پیروزنیا، دکتر قلمبران

تعداد صفحات: ۸64 صفحه

کاربــرد بیوتکنولــوژی در زمینــة علــوم پزشــکی و دارویــی، 
ــاًل  ــای کام ــداع روش ه ــد اب ــترده ای مانن ــیار گس ــات بس موضوع
جدیــد بــرای “تشــخیص مولکولــی مکانیســم هــای بیماری زایــی و 
گشــایش ســرفصل جدیــدی بــه نــام پزشــکی مولکولــی “، “امــکان 
تشــخیص پیــش از تولــد بیماری هــا و پــس از آن “، ”ژن درمانــی 
و کنــار گذاشــتن )نســبی( برخــورد معلولــی بــا بیمــار و بیمــاری 
ــد “، “ســاخت  “، ”تولیــد داروهــا و واکســن های نوترکیــب و جدی
ــی  ــم های مهندس ــاد میکروارگانیس ــخیصی”، ”ایج ــای تش کیت ه
ــای  ــد پادتن ه ــاص “، “تولی ــای خ ــرای کاربرده ــده ب ــی ش ژنتیک

ــرد. ــر می گی ــره را در ب ــال( “ و غی ــی )منوکلون ــک دودمان ت

کاربرد و روشهای بیوتکنولوژی دارویی
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Plant Biotechnology 

هــدف از ایــن کتــاب ارائــه یــک مجموعــه مــروری از محصــوالت 
تراریختــه اســت و با برجســته کردن پیشــرفت های کلیــدی علمی 
 و فنی در این زمینه، به درک و توســعه فکری آن کمک شــده است.

مجموعــه پیــش رو بــا مــرور خالصــه ای از دانــش فعلــی در مــورد 
ــی  ــه معرف ــپس ب ــاز و س ــان ژن آغ ــی و بی ــوم گیاه ــازمان ژن س
تکنیک هــای کشــت بافــت گیاهــی و تحــول ژنتیکــی و ... ادامــه 

می یابــد.

 Adrian  Slater,  Nigel  Scott,  Mark  Fowler:نویســندگان 
تعداد صفحات: ۳46 صفحه

معرفی همایش

دومیــن همایــش علمــی پژوهشــی کشــاورزی، مهندســی 
ژنتیــک و گیــاه پزشــکی ایــران

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

برگزار کننده: شرکت علم محوران آسمان

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

شهر برگزاری: کرمان

محورهای همایش

۱- کشاورزی و گیاه پزشکی:

تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی 

فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی 

ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک 

علوم زیست شناسی)گیاهی / جانوری(

میوه های مناطق معتدله 
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به زراعتی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی 

2-آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:

آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری 

مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک، آبیاری و زهکشی 

حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک 

کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب 

۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار:

مباحث نوین در منابع طبیعی 

تغییر اقلیم و آالینده های محیطی 

استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی 

ریزگردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی 

4- علوم صنایع غذایی:

مباحث نوین در علوم صنایع غذایی 

علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی 

بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی 

بهداشت غذایی و مسمویت غذایی 

فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی 

میکروب شناسی مواد غذایی 

۵- مهندسی ژنتیک و اصالح نباتات:

محصوالت تراریخته 

بانک ژن و ذخایر ژنتیکی 

زراعت و اصالح نباتات 

روشهای جدید به نژادی در گیاهان 

بیوتکنولوژی، کشت بافت 

-6مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی:

صنایع غذایی و محصوالت لبنی و گلخانه ای 

سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال 

بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن 

بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی 

مشاغل خانگی، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها 

7- علوم شیالت و آبزیان:

کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیالت و آبزیان 

نقش آبزی پروری در توسعه پایدار 

تکثیر و پرورش آبزیان 

بهداشت و بیماری های آبزیان 

صید و بهره برداری 

۸- علوم دامی و دامپزشکی:

ــی در  ــوم دام ــش عل ــی و نق ــوم دام ــن در عل ــای نوی ــرد فناوریه کارب
ــدار  ــعه پای توس

تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور 

کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور 

مدیریت و پرورش، بهداشت، ایمنی و بیماریهای دام و طیور 

نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی 

9- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:

کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی 

ماندگاری پس از برداشت محصوالت باغی 

تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی 

بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی 

کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی 

گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی 

به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی 

۱۰-  نانو تکنولوژی در کشاوزی:

نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان 

کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی 

نقش نانو کودها در افزایش عملکرد گیاهان زراعی 

نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی 

نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی 

ــان  ــی گیاه ــی و کیف ــرد کم ــش عملک ــوژی در افزای ــو تکنول ــش نان نق
ــی  ــی و باغ زارع

کاربــرد نانــو تکنولــوژی در صنایــع غذایــی، علــوم دامــی، محیــط زیســت 
و منابــع طبیعــی 
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حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

برگزار کننده: کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

شــهر برگــزاری: کــرج- ســالن همایــش هــای موسســه اصــالح و تهیــه 
نهــال و بــذر

 چهارمیــن همایــش ملــی نانــو فنــاوری در کشــاورزی بــا شــعار چشــم 
اندازهــا و افــق هــای نویــن از ۵ تــا 6 اردیبهشــت ۱۳96 توســط کمیتــه 
نانــو فنــاوری وزارت جهــاد کشــاورزی بــا حمایــت ســتاد ویــژه توســعه 

ــزار می شــود. ــو برگ ــاوری نان فن

 اهداف همایش: 

ــگران و  ــن پژوهش ــی بی ــی علم ــم اندیش ــل و ه ــای تعام ــاد فض ایج
اندیشــمندان حــوزه هــای مختلــف کشــاورزی و نانوفنــاوری

ارائــه دســتاوردهای جدیــد علمــی، پژوهشــی و فنــاوری اســاتید، 
ــا کشــاورزی و  دانشــمندان، پژوهشــگران و بخــش خصوصــی مرتبــط ب

ــاوری  نانوفن

محورهای همایش:

نقش فناوری نانو در:

مدیریت مصرف منابع آبی و بهره وری از آبهای نامتعارف

اصالح و افزایش حاصلخیزی خاکهای کشاورزی

تولیدات دامی، شیالت و آبزی پروری

دامپزشکی )بهداشت، تشخیص و درمان(

کاهش ضایعات کشاورزی، فرآوری و بسته بندی مواد غذایی

کنترل آفات، بیماری های گیاهی و علفهای هرزچهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی
بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه تولید انرژی های پاک
ماشین های کشاورزی، مکانیزاسیون و کشاورزی دقیق

تولید و فرآوری گیاهان دارویی
تبدیل زایدات کشاورزی به محصوالت با ارزش افزوده

حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

کنترل کیفیت فراورده های کشاورزی)نانوحسگرها(

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: بصورت الکترونیکی

محورهای همایش: 
کشاورزی و منابع طبیعی

مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی و اقلیم شناسی

)GIS( سیستم اطالعات جغرافیایی
بیوتکنولوژی کشاورزی

ــردی  ــای کارب ــی پژوهش ه ــش بین الملل ــن همای اولی
ــط زیســت ــع طبیعــی، محی ــوم کشــاورزی، مناب در عل



22

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک

علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی و فضای سبز

علوم دام و دامپزشکی
علوم شیالت و آبزیان
علوم و صنایع غذایی

حشره شناسی
زراعت و اصالح نباتات
جنگل، مرتع و بیابان

آبیاری و زهکشی
توسعه روستایی

محیط زیست
استاندارسازی، سیستم های مدیریتی

)HSE( ایمنی، بهداشت و محیط زیست
آلودگی ها )آب، خاک، هوا، صوت(

ــه، آتــش ســوزی، طوفــان، گــرد و غبــار  مدیریــت بحــران )ســیل، زلزل
و کــم آبــی(

مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری

مدیریت پسماند و بازیافت
مدیریت انرژی

اقتصاد، حقوق، اخالق و فرهنگ محیط زیست
گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

مهندسی آب و فاضالب
زمین شناسی

جغرافیا و برنامه ریزی )طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری(
تغییرات اقلیمی

تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
علوم زیست شناسی )گیاهی / جانوری(

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
 شهر برگزاری: شیراز

محورهای کنفرانس
علوم و مهندسی آب

علوم دام و طیور
زراعت و اصالح نباتات

مهندسی تولیدات گیاهی 
اقتصاد کشاورزی 

حشره شناسی کشاورزی
علوم باغبانی                                      

.بیماری شناسی گیاهی
ترویج و آموزش کشاورزی                

مهندسی مکانیک بیوسیستم
علوم خاک                                         

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی            

توسعه روستایی
مدیریت کشاورزی و ...

سومین کنفرانس ساالنه تحقیقات کشاورزی ایران



معرفی سایت

)www.ibrc.ir( ســایت مرکز ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایــران 

از مهمتریــن عناصــری کــه زیســت فنــاوری بــه آن وابســته اســت؛ 
ــون  ــل گوناگ ــه عل ــه ب ــد ک ــتی می باش ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای
همــواره در حــال انقــراض و تغییــر هســتند. انقــراض هــر نمونــه 
زیســتی یعنــی از دســت رفتــن گنجینــه ای بــا ارزش کــه فقــدان 
ــران  ــد. کشــور ای ــد نمای ــی بشــر را تهدی ــن اســت زندگ آن ممک
بــه دلیــل برخــورداری از تنــوع زیســتی گســترده، یکــی از 
ــه برخــی  ــی و زیســتی اســت ک ــر ژنتیک ــع ذخای ــن مناب غنی تری
ــن رو  ــوند. از ای ــت نمی ش ــری یاف ــای دیگ ــج ج ــا را در هی از آنه
 مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران بــا هــدف شناســایی، 

ــای زیســتی و  ــه ه ــر گون ــداری، کشــت و تکثی ــع آوری، نگه جم
ــت  ــر محافظ ــن ذخای ــا از ای ــت ت ــالش اس ــی در ت ــر ژنتیک ذخای
نمــوده و بــا در اختیــار قــرار دادن ایــن منابــع بــه مراکــز علمــی، 
دانشــگاهی و پژوهشــی، زمینــه اســتفاده بهینــه از آنهــا را فراهــم 

آورد.

مرکــز ملــي ذخایــر ژنتیکــي و زیســتی ایــران، بــه عنــوان مرکــز 
ــرد آوري،  ــه گ ــي در زمین ــن الملل ــي و بی ــطح مل ــتاز در س پیش
تعییــن هویــت، کنتــرل کیفیــت، طبقــه بنــدي، ثبــت، نگهــداري، 
تکثیــر و توزیــع انــواع میکروارگانیســم ها و ســلول هاي قابــل 
کشــت و تجدیــد پذیــر اعــم از باکتــري، قــارچ، ویــروس، دانه هــا 
ــاي  ــي و فرآورده ه ــي و DNA ژنوم ــي و حیوان ــلول هاي گیاه و س
نابــودي  و  تضییــع  از  جلوگیــري  منظــور  بــه  نوکلئوتیــدي، 

ــد. ــت مي نمای ــور ، فعالی ــي کش ــاي مل ثروت ه

ــه  ــاد ب ــا اعتق ــال و ب ــد متع ــتعانت ازخداون ــا اس ــز، ب ــن مرک ای
بهبــود مســتمرفعالیت فرآیندهــا و خدمــات خــود و هــدف 
ــي و  ــز تحقیقات ــامل مراک ــتریان ) ش ــت مش ــطح رضای ــاء س ارتق
پژوهشــي، صنعتــی، مراکــز درمانــي و ... ( تــالش نمــوده و در ایــن 
 ISO راســتا، بــراي تحقــق اهــداف خــود، نیازمندیهــاي اســتاندارد
9۰۰۱:2۰۰۸ را بــه عنــوان سیســتم مدیریــت کیفیــت انتخــاب و 

ــه اجــرا گذاشــته اســت. ب
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۱- افزایش حجم فعالیت ها و بهبود خدمات قابل ارائه ) تولید نمونه و خدمات فني (، به منظور توسعه فعالیت هاي بازرگاني مرکز
2- اســتفاده بهینــه از منابــع فنــاوري نویــن و دانــش فنــي روز و همچنیــن توســعه زیــر ســاخت هاي مــورد نیــاز، در جهــت ارتقــاء ســطح کیفیــت 

خدمــات و توســعه بانک هــاي ذخایــر ســلولي، میکربــي، مولکولــي و گیاهــي 
۳- ایجــاد و توســعه ارتبــاط و تعامــل علمــي ، تخصصــي بــا مراکــز و بانک هــاي مرتبــط و معتبــر ملــي و بیــن المللــي و ارتقــاء موقعیــت علمــي، 

پژوهشــي مرکــز در ســطح ملــي ، منطقــه اي و جهانــي 
4- توسعه آگاهي، مسئولیت پذیري ، تعهد و توانمندي کارکنان مرکز، از طریق:

                - به کار گماردن کارکنان بر اساس اصل شایسته ساالري
                - آموزش نظام مند کارکنان، به منظور افزایش مستمر دانش فني و تخصصي مهارت هاي شغلي ایشان

                - جلب مشارکتهاي کارکنان در جهت افزایش آگاهي آن ها از تصمیمات تاثیرگذار بر سیستم مدیریت کیفیت
۵- اســتاندارد ســازي و تهیــه و ارائــه پیشــنهادات قوانیــن و آئین نامه هــاي مــورد نیــاز  بــه مراجــع قانونــي ذیصــالح بــراي تصویــب، بــه منظــور 

حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــي و زیســتي کشــور 
6- اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه نسبت به اقدامات اصالحي

ســایت فــوق بــا معرفــی بانکهــای انســانی و جانــوری، میکروارگانیســم ها، گیاهــی و مولکولــی، فضــای مناســبی جهــت ارائــه اطالعــات بــه محققیــن 
را ارائــه نمــوده اســت.

 دیدگاه مرکز، همواره بر اصول زیر پایه گذاري شده است: 



فرم عضویت انجمن ایمنی زیستی ایران

 

 انجمن علمی ایمنی زیستی ایران

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

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

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

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

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

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

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

             پیوسته                وابسته                دانشجویی                موسساتیدرخواست عضویت 

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

 امضا رئیس انجمن                                               زیستی ایران موافقت گردید/ نگردید.      

 

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

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

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

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

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

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

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

 در این قسمت چیزی ننویسید

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

 
 امضا متقاضی
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شــرکت ها و ســازمان ها یی کــه مایــل بــه درج تبلیغــات خــود در نشــریه انجمــن ایمنــی زیســتی یــا ســایت های وابســته 
بــه انجمــن ایمنی زیســتی ایران هســتند، می توانند در ســاعات اداری بــا تلفن هــای 447874۳۱ -۰۲۱ و ۰9۱۲۲۱9۱787 
تمــاس گرفتــه و تعرفه هــای تبلیغــات در نشــریه ایمنــی زیســتی ایــران را دریافــت کننــد. براســاس مصوبــه هیــات مدیره 
انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران اعضــای موسســاتی انجمــن می تواننــد ســاالنه یــک نوبــت تبلیــغ رایــگان درج کننــد. 
مدیــران اعضــای موسســاتی انجمــن بــا ارســال فایــل تصویــر تبلیغــات خــود بــه دبیرخانــه انجمــن، می تواننــد از ایــن 
فرصــت اســتفاده کننــد. همچنیــن انجمــن ایمنی زیســتی ایــران تمهیداتی بــرای طراحی تبلیغات شــرکت ها در نشــریه و 
 ســایت های انجمــن در نظرگرفتــه اســت کــه برای اطــاع از شــرایط آن، می توانید بــرای دبیرخانه انجمن تمــاس بگیرید.

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

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

 تبلیغات در
                  خبرنامه انجمن

                             ایمنی زیستی 
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ارتباط با ما

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

ایــران نیســت.

• همراه : 09122191787	

• تلفکس: 021-44787431	

•  نشاني سایت انجمن:	
www. biosafetysociety.ir                               

•  نشاني پست الکترونیک:	
biosafetysocietyofiran@gmail.com             

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

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

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

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

اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update
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