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

خــود محفــوظ مــي دارد. اســتفاده از مطالــب خبرنامــه بــا ذکــر منبــع بالمانــع اســت.
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بــه تجــارت غیرقانونــی و ســایر روش هــای 
ــر کشــت  ــد شــدند. در نتیجــه ســطح زی غیرمول
پنبــه در ســال های اخیــر بــه زیــر 90 هــزار 
ــده  ــب ش ــرده و موج ــدا ک ــش پی ــار کاه هکت
اســت کــه ایــران مجبــور باشــد ســالیانه 60 هــزار 
ــه  ــوع تراریخت ــرا ن ــه اخی ــد ک ــه وارد کن ــن پنب ت
آن از پاکســتان وارد کشــور می شــود.« دکتــر 
ســموم  »مصــرف  کــرد:  تاکیــد  قره یاضــی 
شــیمیایی در اراضــی کشــت پنبــه افزایــش 
ــن عملکــرد  ــته اســت و میانگی چشــمگیری داش
ــت و  ــیده اس ــار رس ــن در هکت ــه دو ت ــور ب کش
منطقــه مکــران همچنــان دچــار بحــران تولیــد و 
اشــتغال اســت. در صــورت تولیــد پنبــه تراریختــه 
در ایــران کــه کامــال آمــاده ارائــه بــه بــازار بــوده 
ــش  ــدود آزمای ــطح مح ــر در س ــال حاض و در ح
مزرعــه ای حــدود 10 هکتــار تولیــد می شــود 
ــن  ــزود: »ای ــبی دارد.« وي اف ــج مناس ــه نتای ک
نــوع پنبــه نســبت بــه کــرم ســرخ پنبــه و کــرم 
غــوزه پنبــه مقــاوم اســت و می توانــد در منطقــه 
ــه  ــت پنب ــعه کش ــود و توس ــت ش ــران کش مک
ــرای  ــغل ب ــاد ش ــب ایج ــه موج ــن منطق در ای
کارخانجــات پنبــه پاک کنــی و روغن کشــی و 
ــازار  ــد و ب ــد ش ــرای دام خواه ــه ب ــد کنجال تولی
می کنــد.«  ایجــاد  کشــاورزان  بــرای  را  کار 
ــار  ــتی اظه ــی زیس ــی ایمن ــن علم ــس انجم رئی

ــرف  ــه مص ــه تراریخت ــت پنب ــا کش ــت: »ب داش
ــید و  ــد رس ــر خواه ــه صف ــره کش ب ــم حش س
بخشــی از روغــن نباتــی و کنجالــه دام وارداتــی 
کاهــش خواهــد یافــت و در نهایــت محیــط 
ــد آورد.  ــان خواه ــه ارمغ ــالم تری را ب ــت س زیس
ــی  ــی قطع ــود کفای ــه خ ــال ب ــه س ــدت س در م
رســیده و پــس از آن حتــی صــادر خواهــد 
شــد.« وي در ادامــه گفــت: »توســعه ســطح 
ــن آن در  ــرار گرفت ــب ق ــه موج ــت پنب ــر کش زی
ــات  ــدم شــده موجــب کاهــش آف ــا گن ــاوب ب تن
ــدم  ــد گن ــش تولی ــدم و افزای ــای گن و بیماری ه
تصریــح  قره یاضــي  دکتــر  می شــود.«  نیــز 
کــرد: »در حــال حاضــر بیــش از 68 درصــد کل 
ــاص  ــان اختص ــه جه ــت پنب ــر کش ــاحت زی مس
ــه دارد و  ــه تراریخت ــوع پنب ــن ن ــه کشــت همی ب
ــر  ــطح زی ــون س ــا 13 میلی ــتان ب ــور هندوس کش
کشــت پنبــه تراریختــه و پاکســتان بــا 2.9 
میلیــون هکتــار پنبــه تراریختــه در جــوار ایــران 
تقریبــا تمــام مســاحت زیــر کشــت پنبــه خــود را 
ــه اختصــاص داده و از  ــه تراریخت ــه کشــت پنب ب
ــره  ــادی آن به ــی و اقتص ــت محیط ــد زیس فوای
ــوز  ــات مج ــظ نبان ــازمان حف ــرا س ــد. اخی می برن
ــه از پاکســتان را صــادر کــرده اســت  واردات پنب

ــت.« ــه اس ــا تراریخت ــه تمام ک

اخبار
تهيه و تنظيم: ليال سرمدي

ــم ــهخواهی ــدهپنب ــادرکنن ــهص ــهتراریخت ــتپنب ــاکش ب
ــد ش

ــب  ــه موج ــت پنب ــر کش ــطح زی ــعه س ــرد: »توس ــوان ک ــران عن ــتی ای ــی زیس ــن ایمن ــس انجم رئی
ــا گنــدم شــده و باعــث کاهــش آفــات و بیماری هــای ایــن محصــول  قــرار گرفتــن آن در تنــاوب ب
ــی زیســتی کشــور  ــس انجمــن ایمن ــزاد قره یاضــی رئی ــز می شــود.« به ــدم نی ــد گن ــش تولی و افزای
ــاوم  ــه مق ــه تراریخت ــت: »پنب ــر: 417714(، گف ــد خب ــا )ک ــگار اقتصــادی ایلن ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــا اســتفاده از روش هــای نویــن مهندســی  ــه پنبــه ای اطــالق می شــود کــه ب ــه ای ب ــه آفــات پروان ب
ــد  ــه تولی ــادر ب ــا ق ــن ژن ه ــل شــده اســت. ای ــه آن منتق ــا CRY1C ب ــک ژن CRY1A ی ــک ی ژنتی

ــام کــه قادرنــد حشــرات آفــت را قبــل از ایــراد هــر نــوع پروتئینی  هســتند. بــه همیــن ن
ــت  ــر زراع ــال حاض ــه داد: »در ح ــد.« وي ادام ــن ببرن ــارتی از بی خس
ــج  ــه رن ــوزه پنب ــرم غ ــام ک ــه ن ــی ب ــت مهم ــه از آف ــد پنب و تولی
ــا 9  ــن 4 ت ــران بی ــت در ای ــن آف ــرل ای ــرای کنت ــرد. ب می ب
بــار گاهــی تــا 14 بــار سمپاشــی صــورت می گیــرد کــه نــه 
تنهــا هزینــه گزافــی بــرای کشــاورز و اقتصــاد ملــی تحمیــل 
ــرگ و  ــط زیســت م ــی محی ــب آلودگ ــه موج ــد؛ بلک می کن
ــرگ و  ــی م ــمومیت و حت ــدف و مس ــات غیره ــر حیوان می
ــتی  ــی زیس ــن ایمن ــس انجم ــود.« رئی ــان می ش ــر انس می
ــه طــالی ســفید  در ادامــه گفــت: »در ســال های قبــل پنب
ــطح  ــار س ــزار هکت ــدود 350 ه ــا ح ــرا ب ــد زی ــده می ش نامی
ــهم  ــوده و س ــه ب ــادرات پنب ــه ص ــادر ب ــران ق ــت ای ــر کش زی
مهمــی در تامیــن ارز کشــور داشــت.« وي افــزود: »در ســال های 
ــتان های  ــه در اس ــرخ پنب ــرم س ــام ک ــه ن ــی ب ــه 1350 آفت اول ده
سیســتان و بلوچســتان طغیــان کــرد و در ســال 1353 مقــررات منــع 
کشــت پنبــه در ایــن اســتان ها اعمــال شــد. در نتیجــه عامــل اصلــی 
ــای  ــه و کارخانه ه ــت پنب ــی کش ــه یعن ــادی منطق ــق اقتص رون
ــادی  ــه اقتص ــهر از گردون ــی در ایرانش ــاک کن ــه پ پنب
خــارج شــد و کشــاورزان و کارگــران بیــکار شــده 

ــر از و بــرای ارتــزاق خــود و  ــواده ناگزی خان
آوردن  روی 
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ــات  ــتي در جلس ــي ایمني زیس ــوراي مل ــي ش ــه داخل ــب آیین نام ــي و تصوی بررس
ــتي ــي ایمني زیس ــه تخصص کمیت

آیین نامــه داخلــي شــوراي ملــي ایمنــي زیســتي 
کــه پیــش نویــس آن توســط دبیرخانــه شــوراي 
ملــي ایمنــي زیســتي تهیه شــده بــود در جلســات 
متعــدد کمیتــه تخصصــي کــه بــا شــرکت 
ــتگاههاي  ــي دس ــاي تخصص ــران کارگروه ه دبی
ــزار  ــتي برگ ــي زیس ــي ایمن ــوراي مل ــو ش عض
شــد، مــورد بررســي قــرار گرفــت و بــه تصویــب 
ــورخ  ــه م ــه جلس ــه مصوب ــه ب ــا توج ــید. ب رس
ــن  ــتي ای ــي زیس ــي ایمن ــوراي مل ــرداد ش 27 م
ــیون  ــب در کمیس ــس از تصوی ــس پ ــش نوی پی
ــي  ــوراي مل ــه ش ــوان مصوب ــه عن ــي ب هماهنگ
ــالغ خواهــد شــد. کمیســیون  ــي زیســتي اب ایمن
هماهنگــي شــوراي ملــي ایمنــي زیســتي و 
کمیتــه تخصصــي از ارکان شــوراي ملــي ایمنــي 
ــن  ــاده )10( ای ــب م ــه موج ــتند. ب ــتي هس زیس
 )BCH(ــي زیســتي ــر ایمن ــاق تهات ــن نامــه ات آیی

، بــه منظــور اجــراي موضــوع مــاده 20 پروتــکل 
ــاوري  ــات و فن ــوم، تحقیق ــا در وزارت عل کارتاهن
ــتي-  ــریه ایمني زیس ــع: نش ــت. منب ــتقر اس مس

ــتان 95 ــماره 55- تابس ش

برگزاريسومینجلسهشورایملیایمنیزیستیدردولتیازدهم

هفتمیــن جلســه شــورای ملــی ایمنــی زیســتی و ســومین جلســه ایــن شــورا 
در دولــت یازدهــم بــا حضــور دکتــر اســحاق جهانگیــري، معــاون اول رئیــس 
ــاد کشــاورزي  ــوزش پزشــکي؛ جه ــان و آم ــور و وزراي بهداشــت، درم جمه
ــط زیســت  ــس ســازمان حفاظــت محی ــاوري و رئی ــات و فن ــوم، تحقیق و عل
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــزار ش ــاري برگ ــال ج ــاه س ــرداد م ــنبه 27 م در روز چهارش
خبرگــزاري مهــر )کــد خبــر: 3744169( ایــن جلســه بــه ریاســت معــاون اول 
رئیــس جمهــور و بــرای اولیــن بــار بــا حضــور همــه وزرا و ریاســت ســازمان 
ــه منظــور بررســی  ــن جلســه ب ــزار شــد. ای ــط زیســت برگ حفاظــت از محی
چرایــی عــدم ابــالغ نقــض آییــن نامــه اجرایــی قانــون ایمنــی زیســتی و ارائه 
گــزارش دســتگاه های عضــو برگــزار شــده بــود و عملکــرد ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و اظهــارات مدیــران ایــن ســازمان بــه شــدت مــورد اعتــراض 
ــرار  ــای علمــی ق ــده انجمن ه ــه دســتگاههای حاضــر در جلســه و نماین کلی

گرفــت.
ــازمان  ــر کل س ــارات مدی ــی از اظه ــت بخش های ــا قرائ ــمی ب ــر هاش دکت
حفاظــت از محیــط زیســت و مشــاور ایــن ســازمان کــه در یکــی از رســانه ها 
منتشــر شــده بــود، نســبت بــه تشــویش اذهــان عمومــی و اظهــارات عامیانــه 
و غیرواقــع ابــراز گالیــه کــرد. وی از آنــان خواســت تــا نســبت بــه مســایل 
بهداشــتی و ایمنــی، جامعــه را ملتهــب نکننــد و اجــازه دهنــد وزارت بهداشــت 

کار قانونــی خــود را در زمینــه ســالمت مــواد غذایــی انجــام دهــد.

وزیــر بهداشــت و وزیــر کشــاورزی همچنیــن در 
ایــن جلســه از ایجــاد تشــویش اذهــان عمومــی 
و جــو رســانه ای از ســوی منتقدیــن و ارائــه 
اطالعــات کامــال غلــط دربــاره مســائلی همچون 
ــد و نســبت  ــه کردن ــه گالی محصــوالت تراریخت
ــد،  ــد. رســول دینارون ــه آن هشــدار دادن ــه ادام ب
معــاون غــذا و داروی وزارت بهداشــت نیــز در این 
ــج  ــه برن ــا هیچ گون ــه م ــرد ک ــد ک ــه تأکی جلس

ــم. ــازار نداری ــه ای در ب تراریخت
ایمنــی  انجمــن  رئیــس  قره یاضــی،  بهــزاد 
ــالش  ــا ت ــه م ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــتی ب زیس
ــد  ــه را بع ــج ترایخت ــی برن ــد داخل ــم تولی می کنی
از طــی مراحــل قانونــی دوبــاره از ســر بگیریــم، 
گفــت: »متأســفانه در حــال حاضــر تولیــد داخلــی 
ــن  ــر اســت بنابرای ــا صف ــه م محصــوالت ترایخت
آنچــه رســانه ها بــه آن دامــن می زننــد بــا 

ــود.« ــال می ش ــتی دنب ــداف نادرس اه
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2- پیوست شماره 2: ضمیمه 3 پروتکل ایمني زیستي کارتاهنا: ارزیابي مخاطرات احتمالي

هدف
1- هــدف از ارزیابــي ریســک تحــت ایــن 
پروتــکل، تعییــن و ارزیابــي اثــرات بالقــوه زیــان 
ــر  ــه ب ــي یافت ــر ژنتیک ــده تغیی ــودات زن آور موج
حفــظ منابــع طبیعــي و اســتفاده پایــدار از تنــوع 
ــورت  ــه ص ــاال ب ــه احتم ــي ک ــتي در محیط زیس
کننــده محســوب مي شــود  دریافــت  بالقــوه 
ــر  ــر ب ــزان خط ــن می ــر گرفت ــا در نظ ــز ب و نی

ــت. ــان اس ــالمت انس س

استفاده از ارزیابي ریسک
2- ارزیابــي ریســک توســط افــراد مســئول جهــت اتخــاذ تصمیم هایــي کــه 
قبــال بــه اطــالع رســانیده شــده، در مــورد موجــودات زنــده تغییــر ژنتیکــي 

ــه مي شــود. ــه کار گرفت ــه ب یافت
اصول عمومي

3- ارزیابــي خطــر بایســتي بــه طــور کامــال علمــي و روشــن انجــام گیــرد و 
مي توانــد بــا در نظــر گرفتــن تجــارب مکتســبه و قوانیــن موضوعــه توســط 

ــد. ــه باش ــي مربوط ــازمان هاي بین الملل س
ــوان شــاخص  ــه عن ــد ب ــا نبای ــا هم فکــري علمــي الزام 4- فقــدان دانــش ی
وجــود یــا فقــدان یــا قابــل قبــول بــودن ســطح خاصــي از خطــر محســوب 

شــود.
ــا  ــه ی ــي یافت ــر ژنتیک ــده تغیی ــودات زن ــا موج ــط ب ــک هاي مرتب 5- ریس
محصــوالت مربــوط بــه آنهــا، یــا نــام مــواد پــردازش شــده کــه داراي منشــا 
موجــود زنــده تغییــر ژنتیکــي یافتــه هســتند و حــاوي ترکیبــات جدیــد قابــل 
ــتفاده از  ــي اس ــتند و ط ــر هس ــل تکثی ــي قاب ــاده ژنتیک ــایي از م شناس
بیوتکنولــوژي مــدرن بــه دســت آمده انــد، بایــد در مجموعــه خطراتــي 
ــا آن  ــي ب ــازواره هاي والدین ــا س ــه ی ــر نیافت ــاي تغیی ــه گیرنده ه ک
ــوه  ــورت بالق ــه ص ــاال ب ــه احتم ــي ک ــتند، در محیط ــه هس مواج

ــوند. ــه ش ــر گرفت ــود، در نظ ــوب مي ش ــده محس ــت کنن دریاف
6- ارزیابــي ریســک بایــد بــه صــورت مــورد بــه مــورد انجــام 
گیــرد. اطالعــات مــورد نیــاز ممکــن اســت برحســب موجــود 
ــورد اســتفاده  ــورد نظــر، م ــه م ــر ژنتیکــي یافت ــده تغیی زن
آن و محیطــي کــه احتمــاال بــه صــورت بالقــوه گیرنــده 
محســوب مي شــود، از نظــر ماهیــت و ســطح جزییــات 

از مــوردي بــه مــورد دیگــر متفــاوت باشــد.
ادامه دارد ...

دســتورالعملاجرایــیوزارتبهداشــت،درمــانوآمــوزشپزشــکیدر
ــا ــایآنه ــهوفرآوردهه ــکیافت ــرژنتی ــدهتغیی ــوداتزن ــوصموج خص

ــتي  ــي و بهداش ــي فرآورده هــاي غذایــي، آرایش اداره کل نظــارت و ارزیاب
ــده  ــودات زن ــوص موج ــي در خص ــتور العمل اجرای ــذا و دارو دس ــازمان غ س
ــن  ــت. ای ــرده اس ــر ک ــا را منتش ــای آنه ــه و فرآورده ه ــک یافت ــر ژنتی تغیی
ــت،  ــتي وزارت بهداش ــي ایمني زیس ــروه تخصص ــط کارگ ــتورالعمل توس دس
درمــان و آمــوزش پزشــکي تهیــه شــده اســت کــه بــه تاییــد دبیــر کارگــروه 
تخصصــي ایمني زیســتي دکتــر مهرنــاز خیراندیــش رســیده اســت و معــاون 
ــد آن را تصویــب  ــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو دکتــر رســول دینارون وزی
ــذا و دارو و  ــازمان غ ــط س ــي توس ــتورالعمل اجرای ــن دس ــت. ای ــرده اس ک
ــت  ــذا و دارو، معاون ــرل غ ــع کنت ــگاه هاي مرج ــز آزمایش ــکاري مرک ــا هم ب
بهداشــت، معاونــت درمــان و معاونــت تحقیقــات و فنــاوري وزارت بهداشــت، 
ــي  ــي مهندس ــگاه مل ــران، پژوهش ــتور ای ــتیتو پاس ــه، انس ــه تراریخت کمیت
ــران،  ــي ای ــات صنعت ــتاندارد و تحقیق ــازمان اس ــک و زیســت فناوري، س ژنتی
معاونــت تولیــدات گیاهــي جهــاد کشــاورزي، مرکــز تحقیقــات بیوتکنولــوژي 
ــران،  ــکي ته ــوم پزش ــگاه عل ــازي دانش ــکده داروس ــاورزي، دانش ــاد کش جه
گــروه صنایــع غذایــي دانشــکده کشــاورزي کــرج، دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
دانشــکده مهندســي انــرژي و فناوري هــاي نویــن در ســال 1387 تدویــن و 
ــتي وزارت  ــي ایمني زیس ــروه تخصص ــط کارگ ــال 1393 توس ــاه س در دي م
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي بازنگــري شــد. ایــن دســتورالعمل در 
17 صفحــه تنظیــم و در تاریــخ 93/11/15 بــه تصویــب رئیــس ســازمان غــذا 
و دارو رســیده و از تاریــخ تصویــب الزم االجــرا اســت. ایــن دســتورالعمل در 
هفــت بخــش مقدمــه، هــدف، دامنــه کاربــرد، تعاریــف، مســئولیت اجرایــي، 
فرآینــد بررســي، فلوچــارت بررســي موجــودات زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه و 
فرآورده هــاي مرتبــط بــا مــواد غذایــي تنظیــم شــده اســت. همچنیــن داراي 
ســه پیوســت اســت کــه شــامل تعهدنامــه عــدم تراریختگــي، ضمیمــه ســه 
ــر  ــي تغیی ــواد غذای ــت م ــا و فهرس ــتي کارتاهن ــي ایمني زیس ــکل جهان پروت
ــه  ــن مقدم ــه انجم ــین خبرنام ــماره هاي پیش ــت. در ش ــه اس ــک یافت ژنتی

ــه  ــوان تعهدنام ــا عن ــک ب ــا پیوســت شــماره ی ت
عــدم تراریختگــي ایــن دســتورالعمل آورده شــد. 
در ادامــه پیوســت ها در دســتورالعمل اجرایــی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
خصــوص موجــودات زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه 
ــي،  ــول عموم ــدف، اص ــا ه ــای آنه و فرآورده ه
روش شناســي و غیــره آورده شــده اســت کــه در 

ــم. ــه مي خوانی ادام
ــان  ــت، درم ــی وزارت بهداش ــتورالعمل اجرای دس
و آمــوزش پزشــکی در خصــوص موجــودات 
زنــده تغییــر ژنتیــک یافتــه و فرآورده هــای 
آنهــا داراي ســه پیوســت اســت. پیوســت شــماره 
ــه  ــن دســتور العمل در خصــوص تعهدنام ــک ای ی
ــه  ــین خبرنام ــماره پیش ــي در ش ــدم تراریختگ ع
ــماره 2  ــت ش ــماره پیوس ــن ش ــد. در ای آورده ش
ــي زیســتي  ــکل ایمن ــوان ضمیمــه 3 پروت ــا عن ب
کارتاهنــا: ارزیابــي مخاطــرات احتمالــي آورده 
ــن پیوســت  ــه در ای ــرح تعهدنام ــده اســت. ش ش

ــر اســت. ــرار زی ــه ق ب

بخشچهارم
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فناوري تراریخته؛ ایمن ترین روش اصالح محصوالت کشاورزی است

اجرایــی آن مصــوب شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی )ســال 1386( و قانــون 
ــف  ــه را تکلی ــوالت تراریخت ــد محص ــاده دو( تولی ــتی )م ــی زیس ــی ایمن مل
کرده انــد. همچنیــن وزرای ســابق بهداشــت، جنــاب آقــای دکتــر لنکرانــی و 
دکتــر پزشــکیان و مراجــع رســمی همچــون وزارت بهداشــت، ســتاد توســعه 
ــاوری، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج وزارت کشــاورزی،  زیســت فن
مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی، مراکــز تحقیقــات ملــی، و انجمن هــای علمــی 
کشــور همــواره بــا رد شــایعات بــر ســالمت ایــن فنــاوری تأکیــد کرده انــد. 
ــت فناوری،  ــران در زیس ــرفت های ای ــش پیش ــا افزای ــر ب ــال های اخی در س
فشــارها و تبلیغــات خــالف واقــع بــر علیــه ایــن فنــاوری شــدت یافتــه اســت. 
ــه  ــال های 1384 و 1394 ب ــع در س ــانه ای در دو مقط ــازی رس ــن فضاس ای
ــمندان  ــالش دانش ــع، ت ــر دو مقط ــترک ه ــی مش ــت. ویژگ ــیده اس اوج رس
ــه  ــال آنک ــت. ح ــوده اس ــی ب ــد بوم ــدازی تولی ــرای راه ان ــت فناوری ب زیس
ــن  ــده ای ــا تولیدکنن ــه آمریکایی ه ــته ک ــال گذش ــع در 15 س ــایر مقاط در س
ــانه ها  ــی در رس ــچ نگران ــده آن، هی ــا مصرف کنن ــد و م ــوالت بوده ان محص
ــال  ــور از س ــرک کش ــار گم ــق آم ــه مطاب ــب آن ک ــد. جال ــده نمی ش دی
ــانه ای  ــارهای رس ــت فش ــه تح ــج تراریخت ــد برن ــف تولی ــال توق 1384 )س
ــدی واردات کل  ــد 27 درص ــود رش ــا وج ــال 1391 ب ــا س ــی( ت غیرکارشناس
کشــور، واردات محصــوالت اساســی )کــه بیشــتر آن از نــوع تراریختــه بــوده 
ــت؛  ــته اس ــد داش ــارد دالر( رش ــه 8.12 میلی ــد )از 7.2 ب ــت( 530 درص اس
بنابرایــن، حاصــل ایــن جریــان رســانه ای تــا کنــون افزایش شــدید وابســتگی 
ــد  ــاورزی و تهدی ــآوری کش ــم فن ــیار مه ــاخه های بس ــی از ش ــور در یک کش

ــوده اســت. ــی ب امنیــت غذای
ــاورزی  ــت فناوری کش ــان زیس ــاع متخصص ــور و اجم ــی کش ــه علم جامع
کشــور ازجملــه امضاکننــدگان ایــن نامــه تأکیــد دارنــد کــه در ورای حجــم 
انبــوه مطالــب و شــبهات رســانه ای علیــه ایــن فنــاوری، هیــچ مقالــه و مطالعه 
علمــی و منبــع معتبــری وجــود نــدارد؛ بلکــه ســالمت ایــن محصــوالت در 
چنــد هــزار مطالعــه پیمایشــی و علمــی منتشــره در منابــع معتبــر علمــی بــه 
اثبــات رســیده اســت. کشــت گیاهــان تراریختــه توســط بیــش از 18 میلیــون 
کشــاورز در ســطح 180 میلیــون هکتــار در 28 کشــور از پنــج قــاره جهــان 
ــرف  ــی و مص ــه اروپای ــا در اتحادی ــرف آنه ــت و مص ــوز کش ــدور مج و ص
آن در 200 کشــور جهــان بــدون مشــاهده کوچک تریــن عــوارض نیــز 

ــاوری اســت. والســالم. ــن فن ــی و ســالمت ای ــان دهنده ایمن نش

فنــاوری اصــالح ژنتیــک ارقــام کشــاورزی 
پیشــرفته ترین  از  تراریختــه(  )محصــوالت 
ره آوردهــای دانــش بشــری در حــوزه کشــاورزی 
دقیق تریــن  و  ایمن تریــن  به عنــوان  و  بــوده 
روش اصــالح ارقــام بــرای حــل بحــران آب 
زیان بــار  ســموم  از  بی نیــازی  کشــاورزی، 
بــرای انســان و محیــط زیســت و افزایــش 
ــود.  ــناخته می ش ــول ش ــت محص ــت و کیفی کمی
ــاوری در  ــن فن ــا هــدف انحصــار در ای ــکا ب آمری
کنفرانــس اســیلومار در ســال 1975 بــرای اولیــن 
بــار از دانشــمندان جهــان خواســت به دلیــل 
برخــی بــه اصطــالح ابهامــات، پژوهــش در 
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــف کنن ــوزه را متوق ــن ح ای
ــر  ــاورزی ب ــت فناوری کش ــک زیس ــا کم ــود ب خ
ــوالت  ــژه در محص ــان به وی ــی جه ــت غذای امنی
اساســی ســلطه یافتــه اســت. در ســال های 
همچــون  تنــدرو  جریان هــای  برخــی  بعــد، 
حــزب صهیونیســتی صلــح ســبز در پوشــش 
عناویــن ارزشــمندی همچــون محیــط زیســت و 
ــی انتشــار  ــون اصل ــه کان ــک ب کشــاورزی ارگانی
علیــه  سندســازی  و  واقــع  خــالف  مطالــب 
زیســت فناوری بــدل شــدند. در نتیجــه ایــن 
تالش هــا برخــی کشــورهای جهــان کــه شــمار 
آنهــا بــه عــدد انگشــتان دســت نمی رســد، 
تحقیــق و توســعه گیاهــان و حیوانــات تراریختــه 
را بــدون اســتناد بــه هیــچ مطالعــه کارشناســی در 

ــد. ــدود کردن ــان مح کشورش
در ایــران، تأکیــدات قولــی و فعلــی مقــام معظــم 
ــه  ــات تراریخت ــد حیوان ــه تولی ــبت ب ــری نس رهب
ــگران  ــش روی پژوهش ــان پی ــگاه روی در پژوهش
سیاســت های  و  دارد  قــرار  سیاســت گزاران  و 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــدت جمه ــی و بلندم کل
ــی  ــند مل ــاه 1379(، س ــوم بهمن م ــوب س )مص
راهبردهــای  و   )1384 )ســال  زیســت فناوری 

حمایتپژوهشگرانواساتیددانشگاهیازفناوریمحصوالتتراریخته

بیــش از 100 نفــر از مدیــران و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ها و 
ــه مشــترک از  ــک بیانی ــا انتشــار ی ــز پژوهشــي کشــور ب پژوهشــگران مراک
فنــاوری بومــی - ملــی محصــوالت تراریختــه حمایــت کردنــد. بــه گــزارش 
ــه  ــن بیانی ــاه 95 در ای ــر م ــورخ 3 مه ــر: 34828( م ــد خب ــا )ک ــگار ایان خبرن
ــاع  ــت: اجم ــده اس ــه، آم ــرار گرفت ــا ق ــار ایان ــخه آن در اختی ــک نس ــه ی ک
ــدگان  ــه امضاکنن ــور ازجمل ــاورزی کش ــاوری کش ــت فن ــان زیس متخصص
ــبهات  ــب و ش ــوه مطال ــم انب ــه در ورای حج ــد ک ــد دارن ــه، تأکی ــن بیانی ای

رســانه ای علیــه فنــاوری محصــوالت تراریختــه، 
نه تنهــا هیــچ مطالعــه علمــی مضــر بــودن ایــن 
ــای  ــه یافته ه ــرده، بلک ــد نک ــوالت را تأیی محص
ــه پیمایشــی منتشــر شــده در  ــزار مطالع ــد ه چن
منابــع معتبــر علمــی، ســالمت ایــن محصــوالت 
را اثبــات کــرده اســت. متــن کامــل ایــن بیانیــه 

ــه شــرح زیــر اســت ب
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ــود.  ــد مي ش ــاي تولی زیســتي و کاهــش هزینه ه
ــان و  3- ضمــن تشــکر از وزارت بهداشــت، درم
ــر  ــق ب ــارت دقی ــورد نظ ــکي در م ــوزش پزش آم
محصــوالت تراریختــه اي کــه داراي مصــرف 
غذایــي هســتند و ضمــن تقدیــر از ســازمان 
ــه  ــي ب ــد مجوزده ــروع فرآین ــذا و دارو در ش غ
محصــوالت تراریختــه در کشــور، از دولــت تقاضا 
دارد از تولیــد داخلــي محصــوالت اصــالح شــده 
ــد  ــا در ح ــرده ت ــت ک ــه( حمای ــک )تراریخت ژنتی
ممکــن از حجــم واردات اجتناب ناپذیــر فعلــي 

ــود. ــته ش ــوالت کاس ــن محص ای

4- از وزارت جهــاد کشــاورزي بــه عنــوان متولــي اصلــي کشــاورزي و تولید غذا 
در کشــور درخواســت مي شــود بــا ورود فعال تــر در عرصــه مهندســي ژنتیــک 
و اســتفاده از محصــوالت تراریختــه ضمــن تســریع مراحــل بررســي و ارزیابــي 
ــده واردات محصــوالت  ــه مســیر فزاین و صــدور مجــوز محصــوالت تراریخت
تراریختــه را بــه ســمت تولیــد ملــي و دورن زا منطبــق بــر سیاســت هاي اقتصاد 

مقاومتــي و اجــراي کامــل قانــون ایمني زیســتي ســوق دهــد.
ــا ســابقه تمــدن 12 هــزار ســاله از توانمندي هــاي  5- اســتان کرمانشــاه ب
ــت  ــت. حمای ــوردار اس ــي برخ ــت محیطي و صنعت ــاورزي، زیس ــاالي کش ب
ــژه  ــه وی ــتان ب ــي اس ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــي، دانش ــاختارهاي علم از س
ــه از  ــت قطعنام ــي اس ــت. گفتن ــد اس ــورد تاکی ــتي م ــوم زیس ــوزه عل در ح

ــت. ــده اس ــت ش ــتي دریاف ــي ایمني زیس ــع مل ــه مرج دبیرخان

قطعنامــههمایــشملــیمحصــوالت
تراریختــهدرخدمــتســامتانســانو

محیــطزیســت
ــا اســتعانت از هدایت هــاي راهبــردي و هوشــمندانه رهبــر معظــم انقــالب  ب
ــي  ــاد مقاومت ــرد اقتص ــور و رویک ــه کش ــي و فناوران ــرفت علم ــت پیش جه
ــکیل  ــي آن را تش ــري ارکان اصل ــي و برون نگ ــي، درون زای ــه دانش بنیان ک
مي دهنــد. همایــش ملــي محصــوالت تراریختــه در خدمــت ســالمت 
ــگران،  ــر از پژوهش ــش از 200 نف ــور بی ــا حض ــت ب ــط زیس ــان و محی انس
ــکي،  ــت، پزش ــاورزي، بهداش ــت، کش ــط زیس ــران محی ــن و مدی متخصصی
اقتصــاد، علــوم اجتماعــي و ... در تاریــخ 13 خــرداد مــاه 1395 در دانشــکده 
ــه  ــش ک ــن همای ــد. در ای ــزار ش ــاه برگ ــگاه رازي کرمانش ــه دانش ــوم پای عل
ــي  ــن روحان ــر حس ــام دکت ــري و پی ــم رهب ــام معظ ــتفتاء مق ــت اس ــا قرائ ب
بــه همایــش بیوتکنولــوژي کشــور، ســخنراني دکتــر اعلمــي آل آقــا رئیــس 
دانشــگاه افتتــاح شــد، ســخنراني ها از دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــي کشــور 
مقــاالت خــود را در زمینــه مهندســي ژنتیــک، ایمني زیســتي، محیــط زیســت 
ــش  ــن همای ــرکت کنندگان در ای ــد. ش ــه کردن ــه ارائ ــوالت تراریخت و محص
ــدات مقــام معظــم رهبــري و تالش هــاي  ــي از تاکی ضمــن تشــکر و قدردان
دولــت جمهــوري اســالمي ایــران در توجــه بــه پژوهــش و فنــاوري به ویــژه 

ــد. ــالم مي دارن ــر را اع ــوارد زی ــو م ــاي ن ــعه فناوري ه توس

1- در شــرایطي کــه علــم و فنــاوري اســاس عــزت و اقتــدار در ســطح جهــان 
ــناد  ــق اس ــت تحق ــران در جه ــالمي ای ــوري اس ــرورت دارد جمه ــت، ض اس
باالدســتي همچــون نقشــه جامــع علمــي، ســند چشــم انداز 20 ســاله نظــام، 
ــي  ــت هاي ابالغ ــي و سیاس ــاي اجرای ــت فناوري و راهبرده ــي زیس ــند مل س
مقــام معظــم رهبــري در حــوزه علــم و فنــاوري فعالیــت کنــد. تحقــق اقتصاد 
ــه توســعه عرصه هــاي  ــژه ب مقاومتــي در اقــدام و عمــل، مســتلزم توجــه وی
ــتیزي اســت.  ــا دانایي س ــه ب ــي و مقابل ــت از هراس افکن ــان و ممانع دانش بنی
زیــرا علــم و فنــاوري صرفــا ابــزار پیشــرفت و توســعه اند و بهره گیــري ایمــن 
ــم  ــام معظ ــت. از مق ــور اس ــرفت کش ــده پیش ــد از آن تضمین کنن و نظام من
رهبــري، ریاســت محتــرم جمهــور و رســانه ملــي درخواســت مي شــود مانــع 
ــتاوردهاي  ــه دس ــر علی ــازمان یافته اخی ــاروا و س ــاي ن ــتمرار هجمه ه از اس
ــژه محصــوالت اصــالح شــده ژنتیکــي  ــه وی ــان زیســتي کشــور ب دانش بنی

)تراریختــه( شــود.

ــد  ــن تایی ــش ضم ــرکت کنندگان در همای 2- ش
ایــن کــه همــه رشــته هاي علــوم و فنــون 
ممکــن اســت داراي جنبه هایــي باشــند کــه 
قابلیــت اســتفاده دوگانــه داشــته و مالحظاتــي در 
ــود  ــد مي ش ــد تاکی ــر باش ــا مدنظ ــتفاده از آنه اس
ــه  کــه مهندســي ژنتیــک و محصــوالت تراریخت
ــر  ــر بش ــده اخی ــاي س ــن فناوري ه از پاکیزه تری
ــه  ــدارد بلک ــبي ن ــر نامناس ــا تاثی ــه تنه ــوده ن ب
موجــب بهبــود کیفیــت و ســالمت غــذا و انســان 
ــاداب تري  ــالم تر و ش ــت س ــط زیس ــده و محی ش
ــوع  ــش تن ــب افزای ــان آورده و موج ــه ارمغ را ب
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بیوتکنولوژی دقیق ترین روش اصالح نباتات است

دکتــر توحیدفــر از بیوتکنولــوژی بــه عنــوان 
ســومین روش اصالحــی یــاد کــرد و گفــت: 
ــاخه ها ی  ــی از ش ــه یک ــوژی ک ــم بیوتکنول "عل
آن مهندســی ژنتیــک اســت، از روش هــا ی قبلــی 
ــوان  ــا مهندســی ژنتیــک می ت ــر اســت. ب دقیق ت
اجــازه داد کــه یــک صفــت، تنهــا در بخشــی از 
ــا ی  ــه در روش ه ــی ک ــد در حال ــور یاب ــاه ظه گی
ــتاد  ــن اس ــدارد." ای ــود ن ــکان وج ــن ام ــر ای دیگ
ــود آب در  ــران کمب ــه بح ــاره ب ــا اش ــگاه ب دانش
کشــور، اظهــار کــرد: "تــا بــه حــال بــا اســتفاده از 
روش هــا ی اصــالح ســنتی نتوانســتند گیــاه مقاوم 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــد ام ــد کنن ــی تولی ــم آب ــه ک ب
ــه  ــد ک ــد ش ــی تولی ــک، ذرت ها ی ــی ژنتی مهندس

مردود بودن مقاله مورد استناد مخالفان تراریخته

در بخــش دیگــری از ایــن کارگاه آموزشــی، 
دکتــر مطهــره محســن پــور، عضــو هیئــت 
ــا  علمــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ب
اشــاره بــه پدیــده داده ســازی و جعــل مقالــه علیه 
مهندســی ژنتیــک، عنــوان کــرد: "کشــت تجاری 
ــه از حــدود 20ســال پیــش  محصــوالت تراریخت
ــادی در  ــاالت زی ــدت مق ــن م ــاز شــد و در ای آغ
مــورد اثــرات آن منتشــر شــده اســت امــا مقاالتی 

مخالفان تراریخته چه کسانی هستند؟

ــمار  ــت ش ــت، انگش ــرده اس ــوال ب ــوالت را زیرس ــن محص ــالمت ای ــه س ک
ــا اســتفاده از روش هــا ی اصــالح ســنتی نتوانســتند  ــه حــال ب ــا ب هســتند. ت
گیــاه مقــاوم بــه کــم آبــی تولیــد کننــد امــا بــا اســتفاده از مهندســی ژنتیــک، 
ــح  ــاز دارد." وی تصری ــی آب نی ــدار کم ــه مق ــه ب ــد ک ــد ش ــی تولی ذرت ها ی
کــرد: "تنهــا مقالــه علمــی پژوهشــی کــه مخالفــان تراریختــه بــه آن اســتناد 
ــیاری از  ــوی بس ــه از س ــت ک ــکاران اس ــرالینی و هم ــه س ــد، مقال می کنن

جوامــع علمــی و دانشــگاهی مــردود اعــالم شــده اســت."

بــه مقــدار کمــی از آب نیــاز دارد." وی بــا بیــان ایــن کــه کشــت محصــوالت 
ــا ی  ــرد: "در روش ه ــح ک ــود، تصری ــام می ش ــور انج ــه در 29 کش تراریخت
ــد  ــت، بای ــاوم نیس ــا  مق ــات و بیماری ه ــه آف ــاه ب ــون گی ــنتی چ ــالح س اص
ــه  ــم ک ــرف می کنی ــم مص ــن س ــزار ت ــران 27ه ــا در ای ــرد. م ــی ک سمپاش
ــه  ــد ب ــوع می توان ــن موض ــت. ای ــرم اس ــرد 400 گ ــر ف ــرانه ه ــرف س مص
ــر کاهــش  ــد ف ــه ســرطان منجــر شــود." توحی ــا  از جمل گســترش بیماری ه
گازهــای گلخانــه ای را از جملــه مزایــای کشــت گیاهــان تراریختــه دانســت 
ــال  ــوند و 6-7 س ــد می ش ــال تولی ــه یک س ــوالت تراریخت ــت: "محص و گف
ــه نحــوی کــه بایــد ثابــت کــرد  ــد ب مــورد تســت و آزمایــش قــرار می گیرن

ــل هــم هســتند." ــه مث ــه و غیرتراریخت ــاه تراریخت ــه گی ک

ــي ــئولیتمل ــوانمس ــاعن ــانهب ــلرس ــراياه ــيب ــزاريکارگاهآموزش برگ
رســانهدرحــوزهزیســتفناوري

مدتــی اســت موضــوع اســتفاده و کاشــت محصــوالت تراریختــه بــه موضــوع 
روز و جنجالــی بیــن کارشناســان و مســئوالن مختلــف در حــوزه کشــاورزی 
و محیــط زیســت تبدیــل شــده اســت. بــه تازگــی کارگــروه کشــاورزی ســتاد 
ــاوری کارگاه آموزشــي مســئولیت ملــی رســانه در حــوزه  توســعه زیســت فن
زیســت فنــاوری را برگــزار کــرده تــا بــه شــبهات و حواشــی پیرامــون ایــن 
محصــوالت پاســخ گفتــه شــود. ایــن کارگاه یــک روزه بــرای آشــنایی اهــل 
ــئولیت  ــوع مس ــا موض ــا ب ــگار خبرگزاري ه ــگاران و خبرن ــانه  و روزنامه ن رس
ــت  ــط معاون ــاه 95 توس ــر م ــت فناوري 15 مه ــوزه زیس ــانه در ح ــي رس مل
علمــی ریاســت جمهــوری و انجمــن ایمنی زیســتی ایــران در محــل 
ــرکت  ــی ش ــران گواه ــه حاض ــان ب ــزار و در پای ــرج برگ ــره ک ــع گاج مجتم
ــان و  ــدادي از کارشناس ــي تع ــن کارگاه آموزش ــد. در ای ــه ش در کارگاه ارائ
ــوژی ســخنرانی  ــاوری، ژنتیــک و بیوتکنول متخصصــان در حــوزه زیســت فن
ــن کارگاه  ــگاران حاضــر در ای ــگاران و خبرن ــه ســواالت روزنامه ن ــد و ب کردن
ــاره  ــن کارگاه درب ــده در ای ــرح ش ــات مط ــن موضوع ــد. مهمتری ــخ گفتن پاس
چیســتی تراریختــه، محصــوالت کشــاورزی و غذایــی تراریختــه، مخالفت هــا 
و انتقــادات دربــاره آن بــود. آشــنایی بــا زیســت فنــاوری و انــواع روش هــای 
ــی  ــه مهندس ــه علی ــل مقال ــازی و جع ــه داده س ــی ب ــات، نگاه ــالح نبات اص
ــت  ــا زیس ــه ب ــانه ای مقابل ــادی و رس ــی اقتص ــای سیاس ــک و جریان ه ژنتی
ــده  ــه ش ــخنرانی های ارائ ــاالت و س ــی مق ــن برخ ــه عناوی ــاوری، از جمل فن
ــر بهــزاد قره یاضــی رئیــس انجمــن ایمنی زیســتی  ــود. دکت ــن کارگاه ب در ای
ایــران، دکتــر محمدعلــي ملبوبــی رئیــس کارگــروه کشــاورزی ســتاد توســعه 
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــو هی ــر عض ــعود توحیدف ــر مس ــاوری، دکت ــت فن زیس
شــهید بهشــتی، دکتــر مطهــره محســن پور عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده 
ــی پژوهشــگر در پژوهشــگاه  ــدي معل ــر مه ــوژی کشــاورزی و دکت بیوتکنول

ــد. ــن کارگاه بودن ــه ســخنرانان ای فرهنــگ و اندیشــه اســالمی از جمل

ــگار گــروه اجتماعــي روزنامــه  ــه گــزارش خبرن ب
ــور  ــز حض ــن کارگاه نی ــه در ای ــزد ک ــاب ی آفت
داشــت، دکتــر توحیدفــر اظهــار داشــت: »در 
دنیــا 800 میلیــون نفــر بــا مشــکل فقــر غذایــی 
ــاالنه  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای مواجه ان
6.2 میلیــون کــودک بــه دلیــل گرســنگی از 
را  بیماری هــا   و  آفــات  وی  می رونــد.«  بیــن 
از مهمتریــن عوامــل تهدیــد امنیــت غذایــی 
دانســت و افــزود: »30 تــا 40 درصــد محصــوالت 
از  بیماری هــا  و  آفــات  اثــر  در  کشــاورزی 
بــه  اشــاره  بــا  توحیدفــر  می رونــد.«  بیــن 
ــر آفــات  ــرای کاهــش اث روش هــا ی اصالحــی ب
روش  »اولیــن  کــرد:  تصریــح  بیماری هــا ،  و 
ــوده،  ــج ب ــته ها ی دور رای ــه از گذش ــی ک اصالح
ــه از  ــنتی اســت ک ــه روش س ــات ب اصــالح نبات
ــودن  ــودن، نب ــر ب ــه زمانب ــوان ب ــب آن می ت معای
ــی  ــکان تالق ــدم ام ــاوم، ع ــی مق ــام وحش ارق
ــت  ــو هیئ ــرد.« عض ــاره ک ــودن اش ــق نب و دقی
ــی را  ــهید بهشــتی جهش زای ــی دانشــگاه ش علم
روش دوم عنــوان کــرد و گفــت: »در ایــن روش، 
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــت پرتوتاب ــا تح بذره
ــوند و  ــی ش ــر ژنتیک ــار تغیی ــود دچ ــث می ش باع
ــی  ــه صــورت تصادف ــر ب ــن تغیی ــه ای از آنجــا ک
نامطلــوب  ویژگی هــا ی  اســت،  کورکورانــه  و 

ــال دارد.« ــه دنب ــم ب ــی ه ژنتیک

13 12



برخي ناآگاهانه مخالفند

در ادامــه ایــن کارگاه آموزشــی، دکتــر قره یاضــي 
»در  گفــت:  زیســتی  ایمنــی  ملــی  مرجــع 
ــه  ــت ک ــد گف ــیت بای ــم گالیفوس ــوص س خص
ــه  ــز ب ــک نی ــوالت ارگانی ــم در محص ــن س ای
ــم  ــالم ترین س ــیت س ــت. گالیفوس ــه اس کار رفت

موجــود در دنیاســت، به گونــه ای کــه ســمیت آن 
ــاس  ــن اس ــر ای ــام اســت. ب ــر از نمــک طع کمت
ــتفاده  ــف کشــی اس ــرای عل ــه ب ــیت ک گالیفوس
می شــود، احتمــال نــدارد کشــنده باشــد و اجالس 
مشــترک فائــو و بهداشــت جهانــی نتیجه گیــری 
ــدارد  ــال ن ــیت احتم ــه گالیفوس ــت ک ــرده اس ک
بــرای انســان ریســک ســرطان زایی در پــی 
داشــته باشــد.« بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاري 
دکتــر  آموزشــي،  کارگاه  ایــن  در  ایــران  کار 
قره یاضــی افــزود: »محصــوالت تراریختــه و 
ــوالت  ــم محص ــر طع ــال تغیی ــه دنب ــک ب ارگانی
ــوالت  ــت محص ــی قیم ــور کل ــه ط ــتند، ب نیس
ارگانیــک از قیمــت ســایر محصــوالت کشــاورزی 
باالتــر اســت؛ چــون تولیــد آنهــا مشــکل و 
گــران اســت، بــه ایــن دلیــل کــه اگــر بــر روی 
ــک  ــرار اســت محصــوالت ارگانی ــه ق ــی ک زمین
ــه  ــا ســم اســتفاده شــود، ب ــود ی ــد شــود، ک تولی

ــد از  ــرد: »بع ــد ک ــد کاشــت انجــام شــود.« وي تاکی ــال نبای ــدت ســه س م
گذشــت تنهــا 20 ســال، 10درصــد تولیــد جهــان، تراریختــه اســت؛ ایــن در 
ــی اســت کــه بعــد از گذشــت 60 ســال، کمتــر از یــک درصــد اراضــی  حال
دنیــا ارگانیــک هســتند و ایــن نــوع محصــوالت تنهــا تأمین کننــده مطالبــه 
ــاال خواهــد بــود کــه  عــده ای متمــول و برخــوردار از تمکــن مالــی خیلــی ب
بــه آســانی هزینــه ســه برابــری محصــول ارگانیــک در مقابــل غیرارگانیــک 

ــد، 99  ــد چغندرقن ــر، 94 درص ــال حاض ــه در ح ــن اینک ــد. ضم را می پردازن
درصــد ســویا و 98 درصــد ذرت آمریــکا تراریختــه اســت کــه عمــده آن در 
داخــل خــود آمریــکا در حــال مصــرف اســت.« دکتــر قره یاضــی ادامــه داد: 
ــل مســمومیت  ــه  دلی ــالدی ب ــه در ســال 2012 می ــری ک ــزار نف »از 128 ه
ــا  ــان از دنی ــزار نفرش ــه  ه ــش از س ــدند، بی ــتری ش ــکا بس ــی در آمری غذای
رفتنــد کــه بــر اســاس تحقیقــات و بررســی صــورت گرفتــه پیرامــون علــل 
ــه  ــر از آنهــا ب ــراد مشــخص شــد حتــی مســمومیت یــک نف ــن اف مــرگ ای
مصــرف محصــوالت تراریختــه مربــوط نبــوده اســت.« دکتــر قره یاضــی بــا 
اشــاره بــه افزایــش مصــرف گالیفوســیت در جهــان، گفــت: »طبیعــی اســت 
ــال دو  ــد س ــرض چن ــه در ع ــوالت تراریخت ــت محص ــطح زیرکش ــی س وقت
ــش  ــز افزای ــش نی ــن آفت ک ــرف ای ــب آن مص ــد متعاق ــود، بای ــر می ش براب
ــال  ــوژی در ح ــون پژوهشــکده بیوتکنول ــه اکن ــن ک ــن ای ــه باشــد. ضم یافت
ــری  ــچ خط ــا هی ــه نه تنه ــت ک ــش اس ــن علف ک ــری از ای ــوع دیگ ــد ن تولی
نــدارد، بلکــه مزایــای غذایــی هــم در آن نهفتــه اســت. رانــدآپ نــام تجــاری 
ــن  ــه داران ای ــا دغدغ ــه مونسانتوســت ام ــق ب ــه متعل ــیت اســت ک گالیفوس
ــم  ــی ه ــیت های داخل ــاری گالیفوس ــای تج ــد از برنده ــوع می توانن موض

ــد.« ــتفاده کنن اس

دکتــر محمدعلــی ملبوبــی، رئیــس کارگــروه کشــاورزی ســتاد توســعه زیســت 
ــه  ــا محصــوالت تراریخت ــرا ب ــه چ ــن پرســش ک ــا طــرح ای ــاوری هــم ب فن
کــه منافــع زیــادی دارنــد، ایــن قــدر مخالفــت می شــود؟ گفــت: "مخالفــان 
مهندســی ژنتیــک را می تــوان بــه چهــار دســته تقســیم کــرد: 1- گروه هــا ی 
اقتصــادی ماننــد ســم فروشــان کــه منافــع آنهــا در اثــر تولیــد محصــوالت 
ــه در  ــان تراریخت ــدگان گیاه ــز تولیدکنن ــد و نی ــر می افت ــه خط ــه ب تراریخت
جهــان کــه نمی خواهنــد فــرد دیگــری وارد ایــن عرصــه شــود. 2- مخالفــان 
ایدئولوژیــک. 3- گروه هــا ی زیســت محیطــی کــه بــا هــر فنــاوری مخالفــت 

مصوبه کمیسیون کشاورزی متضمن ممنوعیت تراریخته نیست

ــن  ــس انجم ــی، رئی ــزاد قره یاض ــر به ــی، دکت ــن کارگاه آموزش ــه ای در ادام
ایمنــی زیســتی بــا اشــاره بــه مصوبــه کمیســیون کشــاورزی مجلــس مبنــی 
بــر ممنوعیــت محصــوالت تراریختــه در برنامــه ششــم توســعه، گفــت: »در 
خــالل بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه در مجلــس شــورای اســالمی، 
کمیســیون کشــاورزی مصوبــه ای داشــت کــه در آن واردات و تولیــد 
ــوع  ــالح ممن ــع ذی ص ــوز از مراج ــذ مج ــدون اخ ــه ب ــوالت تراریخت محص
ــچ  ــه هی ــن مصوب ــه ای ــن اســت ک ــه ای ــزود: »صــورت قضی ــود.« وی اف ش
ــا قانــون ملــی ایمنــی زیســتی نــدارد. چــون مــاده 2 ایــن قانــون  تفاوتــی ب
ــا  ــه ب ــوالت تراریخت ــتفاده از محص ــد و اس ــادرات، تولی ــد واردات، ص می گوی
ــرای  ــه الزم ب ــف اســت کــه زمین ــت مکل ــون مجــاز و دول ــن قان ــت ای رعای
انجــام آن را فراهــم کنــد.« دکتــر قره یاضــی تصریــح کــرد: »رویکــرد قانــون 
ــی  ــرد لفظ ــا رویک ــت ام ــه اس ــوالت تراریخت ــودن محص ــاز ب ــر مج ــم ب دائ
مصوبــه کمیســیون کشــاورزی ممنوعیــت اســت مگــر ایــن کــه مجــوز اخــذ 
ــرای  ــای اج ــه پیامده ــاره ب ــا اش ــتی ب ــی زیس ــن ایمن ــس انجم ــود.« رئی ش

ــه  ــی." وی ادام ــا ی سیاس ــد. 4- گروه ه می کنن
ــان یــک وجــه مشــترک  ــن مخالف داد: "همــه ای
ــد و آن، اســتفاده کــردن از ناآگاهــی عمــوم  دارن
ــه ســالمت  ــی ک ــا رد ادعاهای ــی ب اســت." ملبوب
ــد،  ــوال می برن ــر س ــه را زی ــوالت تراریخت محص
ــت  ــرای ثاب ــش ب ــوع آزمای ــد: "75 ن ــادآور ش ی
و  تراریختــه  این همانــی محصــوالت  کــردن 

ــود." ــام می ش ــه انج غیرتراریخت

ــن  ــر ای ــرد: »اگ ــار ک ــیون، اظه ــه کمیس مصوب
ــد  ــد شــاهد باشــیم ظــرف چن ــد، بای ــاق بیفت اتف
ــر شــود و  ــاه قیمــت مــرغ و گوشــت ســه براب م
بســیاری از محصــوالت هم نایاب شــود.« وی در 
ادامــه تاکیــد کــرد: »اگرچــه مصوبــه کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس مــورد تاییــد جامعــه علمــی 
کشــور نیســت امــا متضمــن ممنوعیــت گیاهــان 
ــن  ــود. بنابرای ــوب نمی ش ــم محس ــه ه تراریخت
فنــاوری هراســان خوشــحال نباشــند، چــون 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــس فرهیخت ــا، مجل ــس م مجل
ــتیابی  ــرای دس ــی ب ــع مل ــود مناف ــر نمی ش حاض
ــوع اســتراتژیک،  ــاوری آن هــم از ن ــه یــک فن ب

ــده اي شــود.« ــات ع دســتخوش تمنی
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در  کشــاورزي  کمیســیون  رییــس  اظهــارات 
قطعیــت ممنوعیــت محصــوالت تراریختــه البتــه 
مي کنــد.  متبــادر  را  پرشــماري  پرســش هاي 
ــد  ــر نق ــاله اخی ــوص در یکس ــفانه و به خص متاس
بیوتکنولــوژي  فناوري هــاي  بــا  مخالفــت  و 
گیاهــي به طــور زودرس و بــا فضاســازي هاي 
نگران کننــده و چــه بســا جهــت دار، راه بــه 
میــان جامعــه غیــر متخصــص بــرده اســت. 
چنیــن نشــت زودهنگامــي و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــي  ــر سیاس ــان، از نظ ــاي مخالف ــده تریبون ه عم
ــت  ــد، فرص ــت بوده ان ــن دول ــدوده منتقدی در مح
ــي از صاحب نظــران  ــي و فن ــادل نظــرات علم تب
هــر دو ســو را ســتانده اســت. جالب آنکه ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت نیــز به طــور جداگانــه و 
ــاي  ــان از ظرفیت ه ــن جری ــوي ای ــه همس البت
ایــن فنــاوري  بازدارندگــي توســعه  خــود در 
ــه در  ــازماني ک ــت. س ــیده اس ــته کوش ــا توانس ت
فاجعه بــار  بحران هــاي  از  متراکــم  انباشــتي 
بســتر حیــات کشــورمان بــا بزرگنمایــي موضــوع 
ــي  ــات اصل ــال مطالب ــه عم ــوالت تراریخت محص
جامعــه را از خــود بــه بایگانــي نهــاده اســت کــه 
ــا  ــد ام ــه بحــث و مجــال دیگــري را مي طلب البت
درخصــوص موضع گیــري رییــس کمیســیون 
بیوتکنولــوژي  فرآورده هــاي  در  کشــاورزي 
ــم  ــیتي ه ــر حساس ــد اگ ــر مي آی ــه  نظ ــي ب گیاه
در رابطــه بــا بایــد و نبایدهــاي ایــن محصــوالت 
ــد آن را در  ــد بای ــته باش ــود داش ــس وج در مجل
ــه  ــان و ن گام اول در کمیســیون بهداشــت و درم
ــت.  ــار داش ــاورزي و آب انتظ ــیون کش در کمیس
نکتــه دوم آن کــه چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم 
مباحــث فنــي و علمــي در ارتبــاط بــا توســعه یــا 
ــک  ــي ژنتی ــاي مهندس ــعه فناوري ه ــدم توس ع
گیاهــي اکنــون از مــدار صاحبنظــران متخصــص 
وارد مجــادالت سیاســي و جناحــي شــده اســت. 

هــم از کمیســیون کشــاورزي و هــم از مدیریــت 
اجرایــي ایــن بخــش همــواره ایــن انتظــار 
ــتر  ــه بس ــط ب ــور مرتب ــز در ام ــه هرگ ــت ک هس
ــي  ــم ایران ــا طع ــات و گســتراندن ســفره اي ب حی
ــر ســقف هاي  ــراي تمامــي تنــوع جامعــه در زی ب
خوشــبختانه  نکننــد.  موضع گیــري  جناحــي 
ــیاري  ــاعري و بس ــد ش ــاي علي محم ــوابق آق س
ــه  ــت از آن دارد ک ــیون حکای ــاي کمیس از اعض
ــه دیــدگاه خــاص سیاســي هــم  اگــر منســوب ب
و  تولیــد  کالن  ضرورت هــاي  هرگــز  باشــند 
ــه جامعه شــمول  ــر ســقف هایي ک ــع را در زی مناب
ــیون  ــن کمیس ــد. چنی ــدود نمي کنن ــتند مح نیس
ــه قطعیــت ممنوعیــت عــام  ــي ب فراجناحــي زمان
ــه  ــد ک ــد راي ده ــه بای ــرا ریخت ــوالت ت محص
ــي دانشــمندان و صاحبان نظــران در  ــا تمام اساس
حــوزه مهندســي ژنتیــک کشــور )اعــم از موافــق 
ــي  ــي هاي کارشناس ــن بررس ــف( در ای ــا مخال ی
کمیســیون  محتــرم  رییــس  اشــاره  مــورد 
مشــارکت کــرده باشــند. هــرگاه کــه جمــع قابــل 
توجهــي از ایــن صاحبنظــران اتفاقــا بــر ضــرورت 
ــا  ــن فرآورده ه ــد ای ــعه و تولی ــر توس اجتناب ناپذی
ــرند  ــاي مي فش ــد پ ــورت قانونمن ــه به ص و البت
نشــان از آن اســت کــه بررســي هاي کمیســیون 
ــد  ــت. امی ــوده اس ــع نب ــوز جام ــاره هن ــن ب در ای
بــا درک  اســت کــه کمیســیون کشــاورزي 
ــاي  ــي و فوریت ه ــران اقلیم ــه از بح ــي ک عمیق
ــا و  ــي ام ــاورزي دارد بررس ــش کش ــر بخ مهمت
ــش  ــا آرام ــه را ب ــوالت تراریخت ــاي محص اگره
ــه اجمــاع منابــع صالحیــت دار علمــي  موکــول  ب
و واگــذارد. گفتنــي اســت یادداشــت فــوق، مــورخ 
23 شــهریور مــاه 95 در روزنامــه اعتمــاد شــماره 

ــت. ــده اس ــر ش 3624 منتش

افزایش هر ساله سطح زیر کشت محصوال تراریخته در دنیا

ــه پرســش برخــی کارشناســان  ــش ب ــس انجمــن ایمني زیســتي در واکن رئی
محیــط  زیســت مبنــی بــر کاهــش ســطح زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه 
در جهــان، عنــوان کــرد: "20 ســال اســت کــه گروهــی بــه نــام صلــح ســبز 
ــن  ــت ای ــر کش ــطح زی ــون س ــا اکن ــد ام ــاری می کن ــا پافش ــن ادع ــر ای ب
ــال پیشــرفت  ــیده و در ح ــار رس ــون هکت ــاالی 181 میلی ــه ب محصــوالت ب
اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه در ســال 2015 نســبت بــه ســال قبــل، نیــم 
درصــد یعنــی یــک میلیــون هکتــار از ســطح زیــر کشــت تراریختــه کاســته 
شــد کــه علــت اصلــی آن خشکســالی و در کل کاهــش ســطح زیــر کشــت 
بســیاری از محصــوالت کشــاورزی ازجملــه غیرتراریختــه هــم بــود." دکتــر 
قره یاضــی بــا بیــان ایــن کــه ایجــاد نظــام کشــت تــک محصولــی و کاهــش 
ــن تصــوری  ــرد: "ای ــح ک ــدارد، تصری ــه ن ــه تراریخت ــوع زیســتی ربطــی ب تن
ــوع زیســتی را  ــک، تن ــم ژنتی ــه محصــوالت حاصــل از عل ــتباه اســت ک اش
ــیاری از  ــد و بس ــن، هن ــمالی، چی ــکای ش ــرا آمری ــرد؛ زی ــد ب ــن خواهن از بی
کشــورهای پیشــرفته در ایــن حــوزه، بــا وجــود افزایــش ســطح زیــر کشــت 

ــه  ــز ب ــتی را نی ــوع زیس ــترین تن ــه، بیش تراریخت
ــد، عملکــرد محصــوالت  خــود اختصــاص داده ان
ــد  ــا 21.6 درص ــودن ت ــه ب ــطه تراریخت ــه واس ب
افزایــش داشــته و در مجمــوع، 39.2 درصــد 
هزینــه مصــرف آفت کش هــا کاهــش یافتــه 
ــد  ــتی تاکی ــی ایمنــی زیس ــع مل ــت." مرج اس
ــده و  ــع کنن ــل قان ــدون دالی کــرد کــه برخــی ب
ــه  ــش مقابل ــن دان ــا ای ــی ب ــه پســند علم محکم
ــن  ــرف ای ــه از مص ــک عارض ــی ی ــد حت می کنن
ــوع محصــوالت گــزارش نشــده اســت ضمــن  ن
ــن در  ــانی های دروغی ــی اطالع رس ــه برخ آن ک
برخــی رســانه ها موجــب جوســازی نادرســتی در 

ایــن زمینــه شــده اســت.
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ــام  ــتقلی انج ــی مس ــی بررس ــد کل ــا تایی ــی ی نف
ــاالنه  ــور س ــا در کش ــه داد: »م ــود.« وي ادام ش
ــا  ــم ام ــاز داری ــذا نی ــن غ ــون ت ــه 300 میلی ب
ظرفیــت تولیــد فقــط 100 میلیــون تــن از آن را 
داریــم، بنابرایــن بــرای رفــع خــال موجــود بایــد از 
دانش هــای موجــود اســتفاده و بــه خــود اتکایــی 
ــه  برســیم. ریســک کشــت محصــوالت تراریخت
ــور  ــه تص ــت ک ــزی اس ــتر از آن چی ــیار بیش بس

می شــود.«
ــی زاده  ــی متول ــر عل ــره دکت ــن مناظ ــه ای در ادام
اردکانــی در خصــوص عــدم پیشــرفت علــم 
ــی در بررســی مخاطــرات  زیست شناســی و ناتوان
ــرب  ــت: »غ ــه گف ــوالت تراریخت ــت محص کش
بــه مــدت 2 قــرن بــه صــورت سیســتماتیک بــه 
ــا  زیست شناســی پرداختــه اســت امــا در ایــران ب
ایــن مقولــه بســیار مهــم ضعیــف برخــورد شــده و 
زمینــه علمــی کامــال شــفافی در مــورد آن وجــود 
نــدارد. وي بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس دیــدگاه 
تکاملــی اگــر مــا در جایــی از حیــات تغییــر ایجــاد 
کنیــم کل حیــات تحــت تاثیــر آن موضــوع قــرار 
ــر  ــی اگ ــرد: »حت ــت، خاطرنشــان ک خواهــد گرف
ــود  ــاد ش ــر ایج ــم تغیی ــری ه ــک باکت در ژن ی
بایــد منتظــر تبعــات آن در دیگــر موجــودات نیــز 
باشــیم.« متولــی زاده ادامــه داد: »ســاختار فکری 
در هنــگام دســتکاری ژنتیکــی بایــد طوری باشــد 
کــه بــه همــه تغییــرات احتمالــی فکــر کنــد، چــه 
کســی می توانــد تضمیــن کنــد کــه تغییــر یــک 
ژن، کل زیســت بــوم یــک منطقــه تحــت تاثیــر 
منفــی قــرار نگیــرد.« وي افــزود: »متاســفانه در 
ــن  ــه ای ــود ک ــان داده می ش ــن نش ــران چنی ای
ــه  ــی ک ــه اســت در حال ــع جامع ــه نف ــرات ب تغیی

امروز 80 درصد از 
محصوالت مبادله 
شده در بازارهای 
جهانی تراریخته 
است

در ادامــه دکتــر توالیــی اظهــار داشــت: "کشــور 
ــارد دالر  ــط 14 میلی ــته فق ــال گذش ــران در س ای
ــاد از  ــم زی ــن حج ــت و ای ــرده اس ــاده وارد ک نه
واردات بــه دلیــل نیــازی اســت کــه مــا بــه ایــن 
ــم." توالیــی ادامــه داد: "مــا در  محصــوالت داری
مناطــق حاشــیه خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
ــم،  ــردم داری ــتغال م ــرای اش ــادی ب ــه زی دغدغ
ــا  ــه ب ــادی دارد ک ــای زی ــق زمین ه ــن مناط ای
تغییــر ژن گیاهــان بــرای مقاومــت در برابــر 
شــوری و خشــکی می توانــد بــه آبادانــی آن 
ــا  ــا ب ــه م ــی ک ــزود: "زمان ــد." وی اف ــک کن کم
ــی  ــای غذای ــع نیازه ــه رف ــادر ب ــا ق ــایر راه ه س
کشــور نیســتیم و مجبــور بــه واردات هســتیم راه 
ــا  ــن نیازه ــع ای ــرای رف ــن روش ب ــز ای ــی ج حل
ــروز 80 درصــد  ــه داد: "ام ــی ادام نیســت." توالی
از محصــوالت مبادلــه شــده در بازارهــای جهانــی 
ــادی  ــیل زی ــا پتانس ــور م ــت، کش ــه اس تراریخت
بــرای ایــن موضــوع دارد و می توانــد از گنجینــه 

ــد." ــی اســتفاده کن ــه خوب ــی موجــود ب ژن

باید میدان را برای 
کشت محصوالت 
تراریخته باز کنیم

چنیــن نیســت زیــرا هیــچ کــس نمی توانــد 
تضمینــی در ایــن خصــوص دهــد.« 

مناظرهباموضوعمحصوالتتراریخته

تجاري ســازي  و  تولیــد  نزدیک شــدن  بــا 
ــفانه در  ــور متاس ــه در کش ــوالت تراریخت محص
ــراس و  ــار فناوري ه ــا اخب ــي از خبرگزاري ه برخ
ــن  ــود. ای ــر مي ش ــک منتش ــي ژنتی ــد مهندس ض
ــث  ــا باع ــي صرف ــاس علم ــه و اس ــار بي پای اخب
تشــویش اذهــان عمومــي مردمــي مي شــود 
کــه مهمتریــن مصرف کننــدگان محصــوالت 
تراریختــه هســتند. در ایــن راســتا پردیــس 
ــوم  ــامگاه روز س ــران ش ــاورزی دانشــگاه ته کش
آبــان ماه ســال جــاري، شــاهد اولیــن مناظــره در 
مــورد کشــت محصــوالت تراریختــه بــود. در این 
مناظــره دکتــر محمــود توالیــی، رئیــس انجمــن 
ــدار  ــق و طرف ــوان مواف ــه عن ــران ب ــک ای ژنتی
کشــت محصــوالت تراریختــه در کشــور و دکتــر 
علــی متولــی زاده اردکانــی، دبیــر انجمــن زیســت 
فنــاوری کشــور بــه عنــوان مخالــف کشــت ایــن 
ــادل نظــر  ــه بحــث و تب ــران ب محصــوالت در ای

ــد. پرداختن

کشت محصوالت 
تراریخته، راهی 

برای تامین نیازهای 
غذایی کشور

بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا منطقــه البــرز )کــد 
ــن  ــدای ای ــی در ابت ــر توالی ــر: 58001(، دکت خب
مناظــره بــا بیــان ایــن کــه مدتــی اســت بحــث 
ــده  ــرح ش ــور مط ــه در کش ــوالت تراریخت محص
اســت، گفــت: »مــا بــرای پیشــرفت کشــور 
راهبــردی  تکنولوژی هــای  از  نمی توانیــم 
غافــل و دانــش موجــود را نادیــده بگیریــم 
ــا  ــش روز در دنی ــم از دان ــن حج ــر ای ــرا اگ زی
را نادیــده بگیریــم هــر روز بایــد دنبالــه رو 
دیگــران بــوده و بــه رونــد وابســتگی خــود ادامــه 
ــر  ــزود: »اگ ــک اف ــس انجمــن ژنتی ــم.« رئی دهی
ــال ها  ــی س ــش نوین ــر دان ــرای ه ــت ب ــرار اس ق
صبــر کنیــم تــا چالش هــای آن حــل شــود 
ــی  ــدگان باق ــف مصرف کنن ــد در ص ــواره بای هم
ــی از  ــرد: »یک ــان ک ــی خاطرنش ــم.« توالی بمانی
ــن  ــت ای ــاورزی اس ــوزه کش ــا، ح ــن زمینه ه ای
ــا حرکــت در مســیر  حــوزه در ســال های اخیــر ب
ــز  ــا نی ــت و م ــرده اس ــت ک ــی حرک دانش بنیان
ــی در  ــم.« توالی ــیر گام برداری ــن مس ــد در ای بای
ادامــه بــه تحــوالت روز در حــوزه پزشــکی اشــاره 
و اعــالم کــرد: »امــروز دانــش پزشــکی در مســیر 
ــه  ــان ژن هم ــرار دارد و زب ــی ق پزشــکی مولکول
ــه اســت.«  ــم ریخت ــه ه ــادالت پزشــکی را ب مع
ــا را  ــه م ــرد محتاطان ــرد: »رویک ــح ک وی تصری
همیشــه در آخــر صــف نگــه مــی دارد و مــا را بــه 
ــم  ــزود: »عل ــی اف ــاند.« توالی ــن بســت می رس ب
ــن  ــه ضم ــد ک ــاب می کن ــان ایج ــرد انس و خ
کنتــرل مخاطــرات، راهکارهایــی بــرای ارزیابــی 
ــه  ــه هم ــان طــور ک ــته باشــد، هم ریســک داش
داروهــا عــوارض جانبــی دارنــد امــا کل مکانیــزم 
ــار گذاشــته نشــده اســت در  آن توســط بشــر کن
ــدون  ــد ب ــز بای ــه نی ــوالت تراریخت ــوزه محص ح
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مصرف سم و کود 
با کشت محصوالت 
تراریخته کاهش 
می یابد

بیشــترین  گفــت:  توالیــی  دکتــر  ادامــه  در 
ــل  ــه دلی ــور و ب ــمال کش ــم در ش ــرف س مص
ــج اســت و همیــن علــت  اســتفاده در مــزارع برن
اصلــی بســیاری از بیماری هاســت، بــا ایــن روش 
می تــوان از اســتفاده بیــش از حــد ســموم در ایــن 
مــزارع جلوگیــری کــرد." توالیــی افــزود: "امــروز 
خــاک کشــور از شــدت مصــرف مــواد شــیمیایی 
مــرده اســت و ایــن مســاله مــا را بغرنجتــر کــرده 
ــد پاســخ داده شــود کــه نســخه  اســت حــال بای

ــن مســاله چیســت؟" ــرای ای ــن ب جایگزی
در پایــان تصمیــم گرفتــه شــد تــا این مناظــره در 
روزهــای آتــی ادامــه داشــته باشــد کــه گــزارش 

مفصــل آن منتشــر خواهــد شــد.

ــه  ــور اضاف ــه کش ــوالت تراریخت ــت محص کش
شــود." وي ادامــه داد: "چطــور وقتــی هنــوز ایــن 
ــث  ــن مباح ــیده ای ــه ای نرس ــه نتیج ــوع ب موض
می شــود."  گنجانــده  کشــور  برنامه هــای  در 
وی خطــاب بــه دکتــر توالیــی کــه در موافقــت 
ــور  ــه در کش ــه تراریخت ــج و پنب ــت برن ــا کش ب
صحبــت می کــرد گفــت: شــما می خواهیــد 
ــی  ــاز اصل ــه نی ــد ک ــه کنی ــی را تراریخت محصول
ــرات  ــدن خط ــت ش ــک دس ــت و ی ــور اس کش
ــال دارد." وی  ــه دنب ــور ب ــرای کش ــادی را ب زی
نمونه هایــی از ممنوعیــت محصــوالت تراریختــه 
در کشــورهای خارجــی را عنــوان کــرد و گفــت: 
"در اســرائیل ایــن محصــوالت کشــت نمی شــود، 
ــه  در ترکیــه کشــت ممنــوع اســت، در روســیه ن
ــه حتــی محصــوالت آن  ــود و ن ــت می ش کش

ــرف را دارد."  ــازه ورود و مص اج

دکتــر توالیــی عنــوان کــرد: "در ســال های 
ــد  ــی درآم ــع اصل ــی از مناب ــه یک ــته پنب گذش
سیســتان و بلوچســتان بــوده امــا بــه دلیــل 
مشــکالت نابــود شــده اســت. حــال اگــر کســی 
بتوانــد از یــک راه میانبــر گونــه ای جدیــد آورده و 
ایــن موضــوع را احیــا کنــد آیــا ایــن یــک ضــد 
ارزش اســت؟" وی ضمــن تاکیــد اهمیــت مراجــع 
نظارتــی بــه ســند راهبــردی کــه در حــوزه 
ــرد  ــاره ک ــود دارد، اش ــه وج محصــوالت تراریخت
و گفــت: "مــا در ایــن ســند 60 ســوال را در مــورد 
مخاطــرات آن مطــرح و مــورد ارزیابی قــرار دادیم 
ــم  ــه حج ــد ک ــر ش ــندی منتش ــت س و در نهای
ــی  ــود." توالی ــتوانه آن ب ــش پش ــادی از دان زی
ــه 15  ــوالت تراریخت ــرد: "محص ــان ک خاطرنش
ــود  ــرف می ش ــور مص ــه در کش ــت ک ــال اس س
امــا حــال کــه مباحثــی بــرای اختصــاص بودجــه 
ــرح  ــور مط ــول در کش ــک محص ــت ی ــه کش ب
شــده کــه قــرار اســت جــای واردات آن را قــدری 
ــود." ــاد می ش ــیه ها ایج ــن حاش ــد ای ــگ کن تن

در ادامــه دکتــر متولــی زاده در خصــوص مراجــع 
نظارتــی و اهمیــت نظــارت بــر محصــوالت 
تراریختــه گفــت: "در ایــران هیــچ مجموعــه 
نظارتــی بــرای نظــارت بــر محصــوالت تراریخته 
وجــود نــدارد." وی افــزود: "در کشــورهای خارجی 
همچــون ســوئیس بــرای بررســی هــر موضوعــی 
ــدود  ــود ح ــوط می ش ــاله مرب ــن مس ــه ای ــه ب ک
ــت  ــاز اس ــورد نی ــات م ــه اطالع ــزار صفح 11 ه
تــا بــه یــک ســند ایــن چنینــی ختــم شــود امــا 
بــه عنــوان مثــال ایــن اســناد مــورد ادعــا فقــط 
ــه  ــج تراریخت ــوع برن ــه موض ــه ب ــک صفح در ی
از  اســت." وی در بخــش دیگــری  پرداختــه 
ســخنان خــود بــه ممنوعیــت مصــرف محصوالت 
تراریختــه بــرای کــودکان و دانش آمــوزان در 
کشــورهای ازبکســتان و تایــوان اشــاره و اعــالم 
ــی  ــچ اطالع ــا هی ــت م ــا وزارت بهداش ــرد: ام ک
از ایــن موضوعــات و خطــرات ایــن محصــوالت 
نــدارد." متولــی زاده وجــود پتانســیل در ایــران را 
دلیلــی ناموجــه بــرای ورود ایــن محصــوالت بــه 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت: "ت ــرد و گف ــوان ک ــور عن کش
هیــچ نظــارت اولیــه ای بــر ایــن موضــوع وجــود 

ــن کار درســت نیســت." نداشــته باشــد ای

ایجاد ترس در 
جامعه در مورد 

محصوالت تراریخته 
درست نیست

ــن  ــر ای ــی ب ــچ نظارت ــه هی ــن ک ــن ای همچنی
موضــوع وجــود نداشــته هــم نادرســت اســت و 
ــور را  ــتی کش ــتگاه بهداش ــط دس ــا فق ــن ادع ای
ــرد: "کاش  ــح ک ــرد." وی تصری ــر ســوال می ب زی
بــه جــای ایجــاد تــرس در جامعــه راه حــل ارائــه 
ــه  ــوالت تراریخت ــک محص ــر ریس ــد؛ اگ می ش
ــر  ــس چــرا ســندی دال ب ــات اســت پ ــل اثب قاب

آن ارائــه نمی شــود."
ــرد  ــن انتقــاد از عملک ــي ضم در ادامــه اردکان
ــوالت  ــا محص ــورد ب ــا در برخ ــی از نهاده برخ
تراریختــه گفــت: "کمیتــه آمــوزش شــورای 
ــرده اســت  ــالب فرهنگــی مصــوب ک ــی انق عال
کــه ســاالنه بایــد 500 هــزار هکتــار محصــوالت 
تراریختــه در کشــور کاشــته شــود." متولــی زاده 
افــزود: "در برنامــه ششــم توســعه نیــز ایــن بنــد 
ــده  ــج ســال آین ــه طــی پن آورده شــده اســت ک
بایــد هــر ســال یــک میلیــون هکتــار بــه مــزارع 

ــاد  ــه ایج ــخ ب ــی در پاس ــر توالی ــه دکت در ادام
ســند بــدون پشــتوانه گفــت: "ایــن کــه مــا ســند 
بــدون پشــتوانه نوشــته ایم درســت نیســت، 
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150 میلیــارد دالر آمریــکا بــرای کشــاورزان 
ــن  ــالم و ایم ــاورزی س ــودآوری داشته اند.کش س
بــا کشــت محصــوالت تراریختــه، تولیــد گیاهــان 
ســازگار بــا محیــط زیســت، افزایــش تولیــد 
و  ســالمت  تأمیــن  کشــاورزی،  محصــوالت 
امنیــت محصــوالت غذایــی، حفــظ تنوع زیســتی، 
غیرزیســتی،  و  زیســتی  تنش هــای  تحمــل 
ــر  ــت در براب ــا، مقاوم ــات و بیماری ه ــل آف تحم
محیــط  حفــظ  آفت کش هــا،  و  علف کش هــا 
ــول،  ــت محص ــت و کمی ــش کیفی ــت، افزای زیس
حفــظ و صرفه جویــی منابــع زمیــن، ایجــاد 
بهبــود وضــع کشــاورزان،  و  بیشــتر  ثــروت 
ــردم گرســنه و کمــک  ــر م ــا نف ــه میلیون ه تغذی
ــن  ــان زمی ــا سرمایه ش ــه تنه ــاورزانی ک ــه کش ب
اســت و همــه امیدشــان محصــول؛ تنهــا بخشــی 
از مزایــای به کارگیــری گیاهــان تراریختــه در 
ــن  ــده جایگزی ــال آین ــا چندس ــه ت ــت ک دنیاس
ــور  ــد؛ همان ط ــد ش ــنتی خواهن ــوالت س محص
کــه درحال حاضــر تمــام ســویا، ذرت و پنبــه 

ــت.  ــه اس ــا تراریخت ــازار دنی ب
ــی  ــرویس بین الملل ــزارش س ــن گ ــق آخری طب
دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی، 
تولیــد   ،2015 ســال  تــا   1996 ســال  از 
محصــوالت تراریختــه بــه امنیــت غذایــی، تولیــد 
پایــدار و تغییــرات اقلیــم و حفــظ محیــط زیســت 
کمــک قابل توجهــی کــرده  اســت کــه از آن 
ــش  ــون افزای ــواردی چ ــه م ــوان ب ــه می ت جمل
ــارد دالر  ــه ارزش 150 میلی ــی ب ــدات زراع تولی
بــا  بهتــر  زیســت  محیــط  تأمیــن  آمریــکا، 
صرفه جویــی 583/5 میلیــون کیلوگــرم مــاده 

ــز  ــته نی ــال گذش ــده در 20 س ــه انجام ش مطالع
ــک  ــي ژنتی ــاوري مهندس ــه فن ــرد ک ــد ک تأیی
ــور  ــه ط ــه ب ــوالت تراریخت ــتفاده از محص و اس
ــرف  ــدي مص ــش 37 درص ــث کاه ــط باع متوس
آفت کش هــا، افزایــش 22 درصــدي عملکــرد 
ســود  درصــدی   68 افزایــش  و  محصــول 
کشــاورزان شــده اســت. درواقــع هــدف از ایجــاد 
یــک فنــاوری، خدمــت بــه رفــاه و راحتــی 
ــت آنهاســت و  ــن ســالمت و امنی ــان و تأمی انس
فنــاوری مهندســی ژنتیــک در بخــش کشــاورزی 
بــا تولیــد گیاهــان تراریختــه بــه منظــور تحقــق 
ــم  ــی عظی ــان تحــول و انقالب اهــداف فــوق، چن
ــه آن را  ــت ک ــود آورده اس ــه وج ــان ب را در جه
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب انقــالب ســبز دیگــري می دانن
مزایــای قابل توجــه زراعــی و زیســت محیطی 
ــن  ــی، همچنی ــت غذای ــن ســالمت و امنی و تأمی
مهندســی  محصــوالت  بــاالی  پذیــرش 
چشــم انداز  جهانــی،  بازارهــای  در  ژنتیــک 
تولیــد محصــوالت تراریختــه در دنیــا بســیار 
ــاال و افزایــش  امیدوار کننــده اســت. ســودآوری ب
ســه الــي چهاربرابــری درآمــد کشــاورزان از 
تولیــد محصــوالت بیشــتر در ســطح زیــر کشــت 
کمتــر، باعــث موفقیــت کشــاورزان شــده اســت. 
همــه کشــاورزان تراریختــه کار موفقیــت خــود را 
ــد  ــک می دانن ــی ژنتی ــاوری مهندس ــون فن مدی
کــه ضمــن ســودآوری و منافــع اقتصــادی بــاال، 
ســالمتی و مزرعــه ای امــن را بــا اســتفاده کمتــر 
ــان  ــه ارمغ ــیمیایی ب ــموم ش ــا و س از علف  کش ه
ــت  ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــت. ب آورده اس
دنیــا و کمبــود منابــع آب و غــذا، اســتفاده 
امــروز  دنیــای  در  تراریختــه  محصــوالت  از 
نه تنهــا یــک انتخــاب بلکــه یــک ضــرورت 
ــا مزایــای  اســت. اســتفاده از ایــن محصــوالت ب
ــت محیطی  ــادی، زیس ــی، اقتص ــمار اجتماع بی ش
ــط  ــرای انســان و محی و بهداشــت و ســالمتی ب
زیســت، به تنهایــي معضــل کمبــود غــذا و منابع را 
در دنیــا حــل کــرده اســت. درواقــع، در دنیایی که 
ــای  ــری فناوری ه ــاهد به کارگی ــرروز در آن ش ه
نــو در تمــام بخش هــا هســتیم، اســتفاده از 
ــتاوردهای آن  ــک و دس ــی ژنتی ــاوری مهندس فن
یــک الــزام اســت. گفتنــي اســت یادداشــت فــوق 
در روزنامــه شــرق شــماره 2642 مــورخ 7 مــرداد 

ــت. ــده اس ــر ش ــاه 95 منتش م

کاهــش  شــیمیایی،  حشــره کش های  مؤثــر 
ــه  ــک )ک ــرم گازکربنی ــارد کیلوگ ــد 27 میلی تولی
ــا  ــل از جاد ه ه ــون اتومبی ــذف 12 میلی ــادل ح مع
تنــوع  اســت(، حفــظ  مــدت یک ســال  بــه 
ــت 152  ــی در کش ــق صرفه جوی ــتی از طری زیس
ــش  ــه کاه ــک ب ــن و کم ــار زمی ــون هکت میلی
 16/5 از  بیــش  بــه  کمــک  طریــق  از  فقــر 
ــا  ــای آنه ــا و خانواده ه ــاورز خرده پ ــون کش میلی
ــاره  ــتند، اش ــر هس ــون نف ــش از 65 میلی ــه بی ک
ــی  ــد جهان ــزارش جدی ــال 2014 گ ــرد. در س ک
از  قابل توجهــی  متعــدد  مزایــای  متاآنالیــز، 
ــت و تولیــد محصــوالت تراریختــه در 20  کش
ــک  ــرد. ی ــالم ک ــد و اع ــته را تأیی ــال گذش س
ــاي 147  ــر یافته ه ــد ب ــا تأکی ــی ب ــل جهان تحلی

يادداشت روز
فنــاوریمهندســیژنتیــکوظهــورانقــابســبزدیگــري
ــعهو ــایتوس ــه،راهگش ــوالتتراریخت ــاورزي/محص درکش

پیشــرفتهســتند
ليال سرمدي

قــرن 21، قــرن فنــاوری و پیشــرفت اســت. 
ــک  ــی ژنتی ــاوری مهندس ــروز فن ــای ام در دنی
تحــول بزرگــی در تمــام عرصه هــا از جملــه 
پزشــکی، داروســازی، صنعــت، محیط زیســت، 
شــیالت و کشــاورزی بــه وجــود آورده اســت. در 
ــای  ــن ها و داروه ــازی، واکس ــکی و داروس پزش
نوترکیــب و در کشــاورزی و محیــط زیســت، 
گیاهــان مهندســی ژنتیــک کمــک بزرگــی 
تراریختــه،  محصــوالت  کرده انــد.  دنیــا  بــه 
ــاوری  ــتاورد فن ــن دس ــن و تأثیرگذارتری مهم تری
کشــاورزی  بخــش  در  ژنتیــک  مهندســی 
هســتند. محصــوالت تراریختــه محصوالتــی 
ــي  ــاي مهندس ــک روش ه ــا کم ــه ب ــتند ک هس
ــاختار  ــه س ــد ب ــد ژن مفی ــا چن ــک ی ــک، ی ژنتی
ژنــوم گیــاه منتقــل شــده و باعــث ایجــاد 
ــر  ــت در براب ــد مقاوم ــمندی مانن ــات ارزش صف
ارزش  بهبــود  آفت کش هــا،  و  علف کش هــا 
ــوری  ــکی و ش ــر خش ــل دربراب ــی و تحم غذای
ــی  ــوالت مهندس ــود. محص ــول می ش در محص
ژنتیــک بــا مزایــای فــراوان و ویژگی هــای 
بــارزی کــه در راســتای خدمــت بــه رفــاه 
انســان دارنــد، ضمــن تأمیــن ســالمت و امنیــت 
ــه  ــذا، ب ــود غ ــنگي و کمب ــع گرس ــی و رف غذای
حفــظ محیــط زیســت نیــز کمــک قابل توجهــی 
ــاورزی در  ــمند کش ــع ارزش ــن مناب ــد. ای کرده ان
ــي  ــن زراع ــات زمی ــرروز از قطع ــه ه ــي ک دنیای
آن کاســته مي شــود، عــالوه بــر عملکــرد و 
ــاال، از کیفیــت و کمیــت باالیــی نیــز  بازدهــي ب
ــد. به طوری کــه محصــوالت تراریختــه  برخوردارن
نســبت بــه محصــوالت مشــابه ســنتی خــود، در 
ــی  ــره وری باالی ــر به ــن کمت ــطح زمی ــزان س می
ــتری  ــوالت بیش ــا محص ــت آنه ــته و از کش داش
تولیــد می شــود. رشــد بیــش از صدبرابــری 
ــه در  ــوالت تراریخت ــت محص ــر کش ــطح زی س

استفاده از فناوری 
مهندسی ژنتیک و 
دستاوردهای آن 
الزامی دلپذیر است

بیستمین ســال تولیــد و تجاری ســازی موفــق 
 ،)1996-2015( دنیــا  در  محصــوالت  ایــن 
ــریع ترین  ــی از س ــه یک ــه را ب ــان تراریخت گیاه
ــر  ــخ معاص ــرش در تاری ــورد پذی ــای م فناوری ه
ــزارش  ــن گ ــق آخری ــت. طب ــرده اس ــل ک تبدی
ســرویس بین المللــی دســتیابی و اســتفاده از 
ــار  ــال 2016، آم ــاورزی در س ــوژی کش بیوتکنول
روز افــزون کشــت و تولیــد محصــوالت تراریختــه 
امنیــت  و  ســالمت  نشــان دهنده  دنیــا  در 
از کشــت  اســتقبال کشــاورزان  محصــوالت، 
ــردم و  ــت م ــوالت و رضای ــن محص ــد ای و تولی
ــوالت  ــرف محص ــده از مص ــورهای تولیدکنن کش
توســعه یافته  کشــور   28 اســت.از  تراریختــه 
محصــوالت  تولیدکننــده  درحال توســعه  و 
رضایــت  بــا  کــه  کشــوري   11 تراریختــه، 
دنیــا  در  را  تراریختــه  بیشــترین محصــوالت 
ــکا،  ــد از: آمری ــب عبارتن ــد، به ترتی ــد مي کنن تولی
ــن،  ــادا، چی ــتان، کان ــن، هندوس ــل، آرژانتی برزی
ــه و  ــي، اروگوئ ــه، پاکســتان، آفریقاي جنوب پاراگوئ
بولیــوي. در قــاره اروپــا نیــز کشــورهای اســپانیا، 
پرتغــال، رومانــی و جمهــوری چــک بــا رضایــت 
ــود  ــای خ ــه در زمین ه ــت ذرت تراریخت ــه کش ب

می دهنــد. ادامــه 
درحال حاضــر، همــه کشــورهای تولیدکننــده 
و  کشــت  مزایــای  از  تراریختــه  محصــوالت 
ــان بهره منــد  تولیــد و مصــرف ایــن گیاهــان چن
بــا  را  کشورشــان  اقتصــاد  کــه  شــده اند 
ــه  به کارگیــری ایــن فنــاوری متحــول کــرده و ب
ــا  ــیده اند. ب ــی رس ــی غذای ــتقالل و خودکفای اس
توجــه بــه عملکــرد و کارایــی بــاالی محصــوالت 
تراریختــه، 18 میلیــون کشــاورز در سراســر دنیــا 
بــا رضایــت بــه کشــت محصــوالت تراریختــه در 
ــد. در  ــه مي دهن ــان ادام ــود همچن ــاي خ زمین ه
ــه  ــوالت تراریخت ــق، محص ــد موف ــال تولی 20س
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ــتي ــيزیس ــيایمن ــمپوزیومبینالملل ــنس چهاردهمی
ــه ــيیافت ــرژنتیک ــوداتتغیی موج

ایمنــي  بین المللــي  ســمپوزیوم  چهاردهمیــن 
زیســتي موجــودات تغییــر ژنتیکــي یافتــه از 4 تــا 
8 ژوئــن 2017 )15 الــي 19 خــرداد مــاه 1396( 
ــدف از  ــود. ه ــزار مي ش ــک برگ ــور مکزی در کش
ــات  ــبرد تحقیق ــمپوزیوم، پیش ــن س ــزاري ای برگ
ایمنــي زیســتي در جهــان و شــکل دادن بــه 
ــه  ــاوري تراریخت ــه در آن فن ــت ک ــي اس راه های
بــه کار گرفتــه و کنتــرل مي شــود. موضــوع 
ــرات  ــي مخاط ــمپوزیوم »ارزیاب ــن س ــي ای اصل
زیســت محیطــي: گذشــته، حــال و آینــده« 
اســت. بــا ایــن امیــد کــه یــک تجزیــه و تحلیــل 

خبرهاي خارجي

ــاتو ــهاطاع ــيب ــاني،دسترس ــردآگاهيرس ــنمیزگ دومی
ــده ــاموجــوداتاصاحش ــاطب ــومدرارتب ــارکتعم مش

ــه  ــي ب ــاني، دسترس ــرد آگاهي رس ــن میزگ دومی
اطالعــات و مشــارکت عمــوم در ارتبــاط بــا 
موجــودات تراریختــه از 15 تــا 17 نوامبــر 2016 
)25 الــي 27 آبــان 1395( در ژنــو ســوئیس 
ــرد، تحــت نظــارت  ــن میزگ ــزار مي شــود. ای برگ
کنوانســیون دسترســي بــه اطالعــات، مشــارکت 
دسترســي  و  تصمیمــات  اتخــاذ  در  عمــوم 
بــه عدالــت در موضوعــات زیســت محیطــي 
ــوس(، کمیســیون اقتصــادي  )کنوانســیون آره
ــي  ــکل ایمن ــا و پروت ــراي اروپ ــل ب ــازمان مل س
زیســتي کارتاهنــا انجــام مي شــود. هــدف از 

ــق  ــرد توانمندســازي کشــورها از طری ــن میزگ ای
تبــادل اطالعــات، تجــارب و درس هــاي آموختــه 
شــده در افزایــش آگاهــي و دسترســي عمــوم بــه 
اطالعــات مرتبــط بــا موجــودات تغییــر ژنتیکــي 
یافتــه و ارائــه توصیه هــا بــراي فعالیت هــاي 
آینــده در ســطوح ملــي، منطقــه اي و بین المللــي 
هشــتمین  در  میزگــرد  ایــن  نتایــج  اســت. 
ــتي  ــي زیس ــکل ایمن ــن پروت ــالس متعاهدی اج
ارائــه خواهــد شــد. عالقمنــدان مي تواننــد بــراي 
ــه  کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن خصــوص ب

ــد ــه کنن ــل مراجع ــگاه ذی وب
/http://www.unece.org/env/pp/grt_
lmo_gmo_#2016

ــي  ــعه عمل ــه توس ــه ب ــال تجرب ــق از 30 س عمی
ارزیابــي مخاطــرات زیســت محیطــي موجــودات 
تغییــر ژنتیکــي یافتــه و محصــوالت آنهــا بــراي 
اثــرات زیســت محیطــي و  محــدود کــردن 
ــوراک  ــان و خ ــذاي انس ــالمت غ ــان از س اطمین
ــراي  ــد ب ــدان مي توانن ــد. عالقمن ــک کن دام کم
ــه  کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن خصــوص ب
http://isbr.info/ :ــد ــه کنن ــل مراجع ــگاه ذی وب
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ــل  ــه قاب ــت: "نکت ــم، گف ــور وارد می کنی ــه کش ب
توجــه ایــن اســت کــه در میــان گونه هــای 
ــر را  ــن خط ــا کمتری ــه، روغن ه ــی تراریخت گیاه
دارنــد." وی بــا بیــان ایــن کــه تولیــد محصــول 
ــام  ــک ژن انج ــی ی ــر جابجای ــر اث ــه ب تراریخت
کــه  صــورت  ایــن  "بــه  افــزود:  می شــود، 
ــر  ــاه دیگ ــک گی ــلول ی ــل س ــه داخ ــی را ب ژن
ــته  ــتری داش ــی بیش ــا کارای ــد ت ــق می کنن تزری
ــن  ــی را در ای ــن ژن، پروتئین ــن ای ــد. بنابرای باش
ــی  ــال از آنجای ــد. ح ــاد می کن ــوالت ایج محص
کــه روغــن دارای مــاده خالصــی اســت، پروتئیــن 
در آن وجــود نــدارد و در نتیجــه هیچــگاه نگرانــی 
اســت  ممکــن  کــه  پروتئینی هایــی  دربــاره 

ــدارد."  ــود ن ــد،  وج ــیت زا باش حساس

فراورده هــای  ارزیابــی  و  نظــارت  کل  مدیــر 
بهداشــتی  و  آرایشــی  آشــامیدنی،  خوراکــی، 
ســازمان غــذا و دارو ادامــه داد: نکتــه دیگــر 
ــاده  ــک م ــی ی ــوال وقت ــه معم ــت ک ــن اس ای
غذایــی، چــه تراریختــه و چــه غیرتراریختــه، بــه 
ــود،   ــا می ش ــای دنی ــاری وارد بازاره ــورت تج ص
بررســی های مختلــف از بعــد ســالمتی و زیســت 
محیطــی روی آن انجــام می گیــرد. در عیــن 
حــال بایــد توجــه کــرد کــه طبــق گزارش هــای 
مختلــف، تقریبــا روغــن یــا ســویای غیرتراریختــه 
بــه صــورت تجــاری دیگــر در دنیــا وجــود نــدارد 
و بیــش از 90 درصــد ایــن محصــوالت بــه 
ــوند.  ــه می ش ــازار عرض ــه در ب ــورت تراریخت ص
در نتیجــه نــه تنهــا ایــران بلکــه همــه دنیــا، ایــن 
ــت گفــت:  ــد." جن محصــوالت را عرضــه می کنن
ــن  ــک روغ ــزا، ی ــن کل ــال روغ ــوان مث ــه عن ب
تراریختــه اســت کــه از گیاهــی تراریختــه ایجــاد 
ــد  ــش از 70 درص ــال بی ــن ح ــود. در عی می ش
ــه  ــز تراریخت ــا نی ــای دنی ــود در بازاره ذرت موج
ــور از  ــالن کش ــم ف ــم بگویی ــت و نمی توانی اس
ــورها از  ــه کش ــه هم ــد، بلک ــتفاده نمی کن آن اس

ــر ارتبــاط مصــرف  ــاره ادعاهــای مطــرح شــده مبنــی ب جنــت در ادامــه درب
محصــوالت تراریختــه بــا بــروز ســرطان، افــزود: معمــوال صحبت هایــی کــه 
ــرادی  ــت و اف ــی اس ــورت کلی گوی ــه ص ــود ب ــام می ش ــه انج ــن زمین در ای
ــه  ــرای آن ارائ ــتندی ب ــچ مس ــد، هی ــت می کنن ــه صحب ــن زمین ــه در ای ک
نمی کننــد. اگــر ایــن موضــوع درســت بــود، میــزان شــیوع و بــروز ســرطان در 
کشــورهایی ماننــد کانــادا و آمریــکا کــه بیشــترین اســتفاده را از محصــوالت 
ــن طــور نیســت.  ــا ای ــا بیشــتر باشــد، ام ــد از همــه ج ــد، بای ــه دارن تراریخت
ــن  ــدارد. در عی ــود ن ــه وج ــن زمین ــتندی در ای ــن مس ــه داد: بنابرای وی ادام
ــک روزه  ــه ســرطان ی ــه اینطــور هــم نیســت ک ــرد ک ــد توجــه ک حــال بای
ــلول ها  ــان س ــن طغی ــت بی ــی اس ــک رقابت ــرطان ی ــه س ــود، بلک ــاد ش ایج
ــرطانی در  ــلول های س ــه س ــورت ک ــن ص ــه ای ــدن. ب ــی ب ــتم دفاع و سیس
تمــام بــدن مــا ایجــاد می شــوند، امــا سیســتم دفاعــی بــدن آن را شناســایی 
ــا غــده  ــر هــم ریــزد، تــوده ی ــود می کنــد. حــال هــرگاه ایــن تعــادل ب و ناب
ــد آن  ــدن نمی توان ــی ب ــتم دفاع ــی سیس ــرد. یعن ــکل می گی ــرطانی ش س
تــوده را شناســایی و نابــود کنــد. جنــت بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال زمــان 
زیــادی از ورود محصــوالت تراریختــه بــه بازارهــای دنیــا نمی گــذرد، اظهــار 
کــرد: ایــن درحالیســت کــه بــرای شــکل گیری یــک تــوده ســرطان، ده هــا 
ــال ها  ــرطان از س ــه س ــی ممکــن اســت نطف ــان الزم اســت.  یعن ــال  زم س
قبــل شــکل بگیــرد، امــا بعــد از ســال های طوالنــی، خــودش را نشــان داده 
و طغیــان کنــد. بنابرایــن در حــال حاضــر مــا در هیــچ کجــای دنیــا اطالعــات 
ــه  ــروز ســرطان را ب ــه و ب ــن محصــوالت تراریخت ــاط بی ــه ارتب مســتندی ک
ــات  ــاز اثب ــه مج ــی تراریخت ــوالت غذای ــاره محص ــد درب ــورت 100 درص ص

کــرده باشــد، نداریــم. 

جملــه آمریــکا، کانــادا، چیــن و کشــورهای اروپایــی آن را مصــرف می کننــد." 
وی دربــاره برچســب گذاری محصــوالت تراریختــه در کشــور، گفــت: 
برچســب گذاری محصــوالت تراریختــه داســتان متفاوتــی دارد و ایــن کار در 
کشــورهایی ماننــد برزیــل و ژاپــن انجــام می شــود و تعریــف خــاص خــودش 
را هــم دارد. در عیــن حــال یکــی از بحث هایــی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه آیــا در برچســب گذاری محصــوالت بایــد تراریختــه بــودن آنهــا مشــخص 
شــود یــا خیــر. در ایــن زمینــه معمــوال کشــورهای چــون آمریــکای شــمالی 
ــان  ــروش محصوالتش ــرای ف ــد، ب ــوالت تراریخته ان ــده محص ــه تولیدکنن ک
ــورهای  ــه کش ــت ک ــی  اس ــن در حال ــد. ای ــا مخالفن ــب گذاری آنه ــا برچس ب
ــد  ــودن آنهــا بای ــه ب ــد کــه تراریخت ــن محصــوالت، معتقدن ــده  ای مصرف کنن
ــال  ــد مث ــا می گوین ــه آنه ــوری ک ــه ط ــود. ب ــاظ ش ــب گذاری ها لح در برچس
محصوالتــی کــه در فرموالسیونشــان بــاالی پنــج درصــد پرتئیــن تراریختــه 
یــا محصــول تراریختــه اســتفاده شــده، بایــد روی برچســب محصــول، ایــن 
ــه،  ــه روی همــه محصــوالت تراریخت ــه ن موضــوع اطالع رســانی شــود. البت
ــود.  ــام می ش ــخص انج ــی مش ــده و تعریف ــاس قاع ــر اس ــن کار ب ــه ای بلک

دانايی ستیزی و فناوری هراسی

بپرسیدوپاسخبگیرید.

ــد" به منظــور  ــخ بگیری ــید و پاس ــش "بپرس بخ
ــام  ــه ابه ــر گون ــواالت و ه ــه س ــخگویی ب پاس
در رابطــه بــا محصــوالت تراریختــه در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. عالقمنــدان می تواننــد 
ــال  ــش ارس ــن بخ ــرای ای ــود را ب ــوال های خ س
ــی اســت  ــد. گفتن ــت کنن و پاســخ خــود را دریاف
کــه گیاهــان تراریختــه مهمتریــن دســتاورد 
ــا  ــه ب ــک در کشــاورزی اســت ک مهندســی ژنتی
وجــود بهره منــدی 28 کشــور دنیــا در تولیــد 
و به کارگیــری محصــوالت تراریختــه، هنــوز 
ــود  ــا وج ــا آنه ــه ب ــی در رابط ــواالت و ابهامات س
دارد. انتشــار آخریــن گــزارش از وضعیــت تولیــد 
محصــوالت تراریختــه در دنیــا در انتهــای ســال 
2015 کــه بــا رشــد بیــش از 100 برابــری ســطح 
ــرو  ــا روب ــد آنه ــن ســال تولی ــر کشــت از اولی زی
ــوالت  ــت محص ــالمت و امنی ــد س ــت؛ موی اس
کشــت  بــه  کشــاورزان  اعتمــاد  تراریختــه، 
ــرف  ــردم از مص ــت م ــوالت و رضای ــن محص ای
ــه در  ــی ک ــه اســت. در حال محصــوالت تراریخت
ــار کشــور  ــن ب ــرای اولی ــالدی ب ســال 2013 می
بنــگالدش کــه کشــوری کوچــک و فقیــر اســت، 
اقــدام بــه کشــت بادمجــان تراریختــه مقــاوم بــه 
آفــات کــرد، کشــور ایــران کــه روزی تولید کننــده 
ــود،  ــات ب ــه آف ــاوم ب ــه مق ــج تراریخت ــن برن اولی
ــراس در  ــران فناوری ه ــدن مدی ــا روی کار آم ب
ــده  ــورهای تولیدکنن ــه کش ــل از قافل ــت قب دول
محصــوالت تراریختــه عقــب افتــاد و نــام ایــران 
ــوالت  ــده محص ــورهای تولیدکنن ــت کش از لیس
تراریختــه حــذف شــد. البتــه بســیار جــای 
ــد،  ــر و امی ــت تدبی ــه در دول ــدواری اســت ک امی
ــه و دانایی دوســت  ــا تجرب ــا انتخــاب مدیــران ب ب
راه بــرای تولیــد ایــن محصــوالت در ایــران 
ــوالت  ــد محص ــال تولی ــن س ــود. از اولی ــاز ش ب
تراریختــه در ســال 1996 میــالدی، همــواره 
ــا  ــه ب ــده ای در رابط ــات ابراز ش ــی مالحظ برخ
ــت  ــه اس ــل توج ــت. قاب ــته اس ــود داش ــا وج آنه
ــه گــزارش علمــی  ــه امــروز هیــچ گون ــا ب کــه ت
ــن  ــرات منفــی و ســوء مصــرف ای ــر اث ــی ب مبتن

ــا ثبــت نشــده  محصــوالت در هیــچ کجــای دنی
دانشــجویان،  عالقمنــدان،  کلیــه  از  اســت. 
مصرف کننــدگان  و  کشــاورزان  پژوهشــگران، 
دعــوت می شــود کــه ســوال های خــود را در 
ــا  ــا مالحظــات محصــوالت تراریختــه ب رابطــه ب
ــد  ــزان می توانی ــد. شــما عزی ــان بگذارن مــا در می
نشــاني  بــه  خــود  ســوال های  ارســال  بــا 
leila. یــا   biosafetysocietyofiran@gmail.com

sarmadi@gmail.com پاســخ خــود را از اســاتید و 
کارشناســان متخصــص در ایــن زمینــه دریافــت 
ــخ  ــه پاس ــی خبرنام ــماره های آت ــا در ش ــد ت کنی

ــد. ــارا بخوانی آنه
تجاري ســازي  و  تولیــد  نزدیک شــدن  بــا 
ــي اســت  ــه در کشــور، مدت محصــوالت تراریخت
مخالفــان توســط برخــي از خبرگزاري هــا بــا 
انتشــار اخبــار ضــد مهندســي ژنتیــک؛ بــه 
فناوري هراســي نســبت بــه محصــوالت تراریخته 
کمــر همــت بســته اند و بــا دادن اطالعــات 
نادرســت موجــب تشــویش اذهــان عمومــي 
شــده اند. در ادامــه ســازمان غــذا و داروي کشــور 
ــت  ــالمت و امنی ــئول در س ــازماني مس ــه س ک
غــذا و داروي کشــور اســت، جوابیــه اي در مقابــل 
اتهامــات و ابهامــات محصــوالت تراریختــه آورده 

ــم.  ــه مي خوانی ــه در ادام ــت ک اس

جوابیه سازمان غذا 
و دارو به ابهامات 

محصوالت تراریخته

ــرف محصوالت  مص
تراریخته 

ند لم تر ســا

فرآورده هــای  ارزیابــی  و  نظــارت  کل  مدیــر 
بهداشــتی  و  آرایشــی  آشــامیدنی،  خوراکــی، 
ســازمان غــذا و دارو بــه برخــی از امــا و اگرهــای 
محصــوالت تراریختــه ماننــد برچســب گذاری 
آنهــا، انــواع وارداتــی، ارتباطشــان بــا بــروز برخــی 
ــران،  ــازار ای ــه در ب ــج تراریخت ــا و برن بیماری ه
پاســخ داد. دکتــر بهــروز جنــت در گفت وگــو 
ــاره  ــر: 95063018752(، درب ــد خب ــنا )ک ــا ایس ب
مســاله واردات محصــوالت غذایــی تراریختــه بــه 
کشــور و انتقاداتــی کــه در ایــن بــاره وجــود دارد، 
ــزا،  ــان ایــن کــه مــا تنهــا ســه روغــن کل ــا بی ب
ذرت و ســویا را از محصــوالت غذایــی تراریختــه 
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تولیــدات  عمومــي  آگاهي بخشــي  پایــگاه 
معرفــي  بــه  اســت کــه  تراریختــه ســایتي 
محصــوالت تراریختــه و اهمیــت ایــن محصوالت 
محیــط  و  انســان  ســالمت  روي  به ویــژه 
آگاهي بخشــي  پایــگاه  مي پــردازد.  زیســت 
ــه نقــد و بررســي  عمومــي تولیــدات تراریختــه ب
اخبــار  انعــکاس  و  تراریختــه  محصــوالت 
ــانه ها  ــه در رس ــه محصــوالت تراریخت ــوط ب مرب
و  شــرکت ها  بخش هــاي  مي پــردازد.  نیــز 
ــازار، ســالمت انســان،  محصــوالت، اقتصــاد و ب
ــه  ــي از جمل ــي و حقوق ــت، اجتماع ــط زیس محی
ــر  ــر جعف ــت. دکت ــایت اس ــن س ــاي ای بخش ه
کشــاورزي  بیوتکنولــوژي  دکتــري  ذوالعلــي 
کرمــان  باهنــر  شــهید  دانشــگاه  اســتادیار 
ــن ســایت اســت.  ــر مســول ای ــذار و مدی بنیان گ
ــتري  ــت: بس ــده اس ــایت آم ــن س ــي ای در معرف
ــاوري را در  ــک فن ــه ی ــوط ب ــث مرب ــه مباح ک
ــزایي  ــر بس ــد، تاثی ــي مي کن ــور میزبان ــک کش ی
در سرنوشــت آن فنــاوري در آن کشــور دارد. 
بــر  منطبــق  تصمیم ســازي هاي  موفق تریــن 
ــا  ــري ی ــوه بکارگی ــي در نح ــع مل ــن مناف تامی
اســتفاده از یــک فنــاوري زمانــي محقق مي شــود 
ــک بســتر  ــاوري در ی ــد و بررســي آن فن ــه نق ک
علمــي توســط گروهــي از افــراد متخصــص کــه 
تامیــن کننــده منافــع مــادي یــا معنــوي گــروه، 
ــي  ــادي، سیاس ــاح اقتص ــا جن ــزب ی ــته، ح دس
ــود.  ــام ش ــند، انج ــي نباش ــي خاص ــا اجتماع ی
ــه از تجــاري  ــه بیســت ســال اســت ک ــب ب قری
ــا  ــه در دنی ــي تراریخت ــوالت گیاه ــدن محص ش

در مــرام نامــه پــآت آمــده اســت: پــآت معتقــد بــه اســتفاده درســت و ســازنده 
ــن  ــتاي تامی ــد در راس ــاي مفی ــه فناوري ه ــي از کلی ــع مل ــر مناف ــي ب مبتن
نیازهــاي محیــط زیســت، تنــوع زیســتي و ســالمت مــردم اســت. نظــر بــه 
ــق و بررســي  ــي در تحقی ــي طرف ــدگاه مســتلزم ب ــن دی ــن ای ــن کــه تامی ای
ــا احتــرام بــه کلیــه موافقــان و  عادالنــه موضوعــات اســت بنابرایــن پــآت ب
مخالفــان فنــاوري گیاهــان تراریختــه، در موضــع طرفــدار یــا مخالــف محض 
تولیــد، توســعه و تجــاري ســازي ایــن محصــوالت قــرار نــدارد و جانبــداري 
یــا مخالفــت وي بــا تولیــدات تراریختــه، بســته بــه مــورد خواهــد بــود. زبــان 
پــآت، زبــان علــم و گفتــار آن صرفــا مبتنــي بــر بررســي منابــع علمــي موثــق 
اســت. پــآت، مــردم را مخاطــب خــود و خــود را نســبت بــه حفــظ صداقــت و 

ــد. ــش مســئول مي دان ــال مخاطبان راســتي در قب

ــا  ــي در رابطــه ب ــق مختلف ــق و غیرموث ــاي موث ــاله آماره ــر س ــذرد. ه مي گ
ســطح زیــر کشــت و میــزان تولیــد و تجــارت جهانــي ایــن محصــوالت ارائــه 
ــن  ــد ای ــه رش ــت رو ب ــي وضعی ــه نوع ــا ب ــن آماره ــي ای ــه تمام مي شــود ک
فنــاوري در دنیــا را گوشــزد مي کنــد. در تمــام ایــن دوره بیســت ســاله و در 
کنــار رشــد و توســعه قابــل مالحظــه ایــن فنــاوري و محصــوالت آن، همواره 
گیاهــان و محصــوالت تراریختــه موضــوع مالحظــات و مباحــث بســیار داغي 
ــه  ــوده اســت. بســته ب ــي و اجتماعــي ب در مجامــع علمــي، اقتصــادي، قانون
بســتر سیاســي، اقتصــادي و اجتماعــي جوامعــي کــه ایــن مباحــث را میزبانــي 
کرده انــد، محصــوالت تراریختــه در کشــورهاي مختلــف بــا آزادي هــا 
ــره  ــورها در زم ــي کش ــده اند. بعض ــه ش ــي مواج ــاي مختلف و محدودیت ه
تولیدکننــدگان یــا مصــرف کننــدگان بســیار فعــال تولیــدات تراریختــه قــرار 
دارنــد و برخــي نیــز بــر اســاس ضوابــط خــود حداقــل بــا بخشــي از فراینــد 
تولیــد یــا رهاســازي و مصــرف ایــن محصــوالت مخالفنــد. پایــگاه آگاهــي 
بخشــي عمومــي تولیــدات تراریختــه )پــآت( بــا هــدف اطالع رســاني، معرفــي 
و نقــد و بررســي تولیــدات تراریختــه و مالحظــات مربــوط بــه آنهــا در یــک 
بســتر صرفــا علمــي توســط جمعــي از متخصصــان راه انــدازي شــده اســت. در 
ــع  ــر اســاس مناب ــاوري ب ــگاه، بررســي قابلیت هــاي واقعــي ایــن فن ایــن پای

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

معرفی سايت

ســایتپاســخگوییبــهســواالتمربــوطبــه
گیاهــانتراریختــه

گیاهــان تراریختــه مهمتریــن دســتاورد مهندســی ژنتیــک در کشــاورزی اســت 
کــه بــا وجــود بهره منــدی 28 کشــور دنیــا در تولیــد و بکارگیــری محصــوالت 
تراریختــه، در برخــی از کشــورها هنــوز تردیــد در تولیــد آنهــا وجــود دارد. بدین 
منظــور ســایت پاســخگویی بــه ســواالت مربــوط بــه محصــوالت تراریختــه 
ــکاری  ــا هم ــان و ب ــوژی جه ــات بیوتکنول ــورای اطالع ــای ش ــط اعض توس
فدراســیون کشــاورزی آمریــکا، انجمــن تجــارت دانــه آمریــکا، انجمن ســویای 
آمریــکا، انجمــن ملــی پرورش دهنــدگان ذرت و شــورای ملــی پنبــه تشــکیل 
ــر  ــه ه ــه ب ــایت پرســش و پاســخی اســت ک ــایت، س ــن س ــت. ای ــده اس ش
ــه  ــوالت تراریخت ــوژی و محص ــا بیوتکنول ــه ب ــام در رابط ــوال و ابه ــه س گون
جــواب می دهــد. هــدف ایــن ســایت ارائــه اطالعــات کامــل و جدیــد 
ــوالت  ــد محص ــاورزی و تولی ــوژی در کش ــاوری بیوتکنول ــرد فن ــاره کارب درب
ــان  ــا گیاه ــه ب ــود را در رابط ــواالت خ ــد س ــما می توانی ــت. ش ــه اس تراریخت
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــد. کاف ــت کنی ــود را دریاف ــخ خ ــید و پاس ــه بپرس تراریخت
نشــاني http://gmoanswers.com مراجعــه کــرده و ســواالت خــود را مطــرح 
ــد.  ــواب می ده ــما ج ــواالت ش ــه س ــت ب ــرع وق ــایت در اس ــن س ــد. ای کنی
ســایت پاســخگویی بــه ســواالت مربــوط بــه محصــوالت تراریختــه بــا تیمــی 
ــه  ــا هــر گون ــاده اســت ت ــد« آم ــا شــعار »بپرســید و پاســخ بگیری مجــرب ب
ســوال در رابطــه بــا تاریخچــه محصــوالت تراریختــه، چگونگــی تولیــد آنهــا، 
ایمنــی و ســالمت محصــوالت تراریختــه، آزمایشــات، ارزیابــی و بررســی های 
ــه ایــن  زیســت محیطی و ســایر ســواالت مطرح شــده را از طریــق پیوســتن ب

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

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

 . نمی کنــد
عالقمنــدان بــراي کســب اطالعــات بیشــتر 

مي تواننــد بــه نشــاني
 http://gmoanswers.com/studies/top-
-10consumer-questions-about-gmos

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

ــت.  ــوردار اس ــادي برخ ــیار زی ــت بس اهمی

»نینــا فدوروف« پروفســور دانشــگاه پنســیلوانیاي 
ایــاالت متحــده امریــکا و مشــاور ســابق علــوم و 
تکنولــوژی وزیــر خارجــه ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــاره مهندســي ژنتیــک گفتــه اســت: اصــالح  درب
ژنتیــک و تغییــرات مولکولــي فنــاوري فوق العــاده 
ــا توســعه  ــه م ــن اســت. وظیف ــد و مطمئ قدرتمن
ایــن فنــاوري و مشــارکت بــراي افزایــش مقــدار 
مــواد غذایــي بــراي جمعیــت در حــال رشــد دنیــا 

اســت.

ــر کشــاورزي و  ــرا« وزی ــي نی ــل میجامب »زروباب
عضــو منتخــب پارلمــان اوگانــدا و دبیــر اجرایــي 
شــوراي ملــي علــوم و تکنولــوژي گفتــه اســت: 
ــه  ــه هم ــق ب ــه متعل ــان تراریخت ــاوري گیاه فن
ــن درک  ــه ای ــد ب ــا بای ــردم م ــت. م ــا اس دنی
ــوالت  ــده محص ــط مصرف کنن ــه فق ــند ک برس
ــق و  ــا تحقی ــد ب ــه بای ــند بلک ــه نباش تراریخت
ــي  ــوان راه ــه عن ــوژي ب ــش از بیوتکنول پژوه
بــراي حــل مشــکالت در آفریقــا اســتفاده کنیــم.

»جائــو ســندي«  دانشــمند و پژوهشــگر موسســه 
ــن  ــاورزي چی ــوم کش ــي عل ــوژي آکادم بیوتکنول
ــه و  ــات پنب ــا آف ــارزه ب ــدر مب ــوان پ ــه عن و ب
ــن  ــه در چی ــر صنعــت دان یکــي از ده چهــره برت
مي گویــد: فنــاوري بیوتکنولــوژي نــه تنهــا پــرده 
از راز حیــات برداشــته اســت بلکــه طبیعــت را نیــز 
دگرگــون کــرده اســت و باعــث تکامــل، توســعه 
و پیشــرفت هاي بزرگــي در زندگــي انســان شــده 

اســت. 
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صداهاودیدگاهها:چرازیستفناوري؟
ــامل 158  ــاب ش ــن کت ــت. ای ــه اس ــا پرداخت دنی
صفحــه و پنــج فصــل اســت. فصــل اول مربــوط 
ــراي انســان اســت. فصــل  ــه زیســت فناوري ب ب
دوم بــه بهره بــرداري از مزایــاي محصــوالت 
تراریختــه و پتانســیل محصــوالت زیســت فناوري 
پرداختــه اســت. در فصــل ســوم دفاع و پشــتیباني 
از محصــوالت تراریختــه آورده شــده اســت. 
ــم و  ــارکت عل ــادل و مش ــه تب ــارم ب ــل چه فص
ــوان  ــا عن ــم ب ــل پنج ــردازد و فص ــاوري مي پ فن
ــم اندازهاي  ــه چش ــه ارائ ــوژي ب ــر از تکنول فرات
آینــده ایــن رشــته در دنیــا پرداختــه اســت. هــر 
ــوالت  ــاي محص ــرد و مزای ــاره کارب ــش درب بخ
زیســت فناوري بــه ارائــه توضیحاتــي مي پــردازد. 
ــا  ــه م ــده اســت ک ــاب آم ــن کت در بخشــي از ای
ــه  ــم ک ــانی داری ــدای کس ــنیدن ص ــه ش ــاز ب نی
فکــر می کننــد فنــاوري چیــزي را بــه دنیــا 
عرضــه مي کنــد کــه مي تــوان بــه تولیــد پایــدار 
رســید. نــاوارو در فصــل اول »زیســت فناوري 
ــا  ــا م ــه آی ــت ک ــته اس ــریت« نوش ــراي بش ب
ــال  ــت در ح ــارد جمعی ــذاي ده میلی ــم غ مي توانی
ــن فصــل،  ــم؟ او در ای ــن کنی ــا را تامی ــد دنی رش
ــاي  ــرد و مزای ــه تاریخچــه، کارب ضمــن اشــاره ب
محصــوالت مهندســي ژنتیــک روي مصــرف 
ــژه در جهــان آینــده  ــه به وی محصــوالت تراریخت
تاکیــد فــراوان کــرده اســت. در واقــع، نویســنده 
و  اســاتید  از  ارزشــمند  جمــالت  آوردن  بــا 
ــداي  ــد ص ــت فناوري مي خواه ــان زیس متخصص
آنهــا را از طریــق ایــن کتــاب بــه گــوش مــردم 
ــه  ــین خبرنام ــماره هاي پیش ــاند. در ش ــا برس دنی
ــناس از  ــگر و کارش ــش از ده پژوهش ــخنان بی س
ــه  ــماره ب ــن ش ــد. در ای ــا منتشــر ش ــر دنی سراس
صحبت هــاي برخــي دیگــر اشــاره شــده اســت.

ــتیابي  ــي دس ــرویس بین الملل ــط س ــده توس ــاب منتشرش ــن کت در جدیدتری
ــاوارو«  ــال 2015، »ماریچــل ن ــوژي کشــاورزي در س ــتفاده از بیوتکنول و اس
ــته  ــوص رش ــان در خص ــمندان جه ــرات دانش ــا و نظ ــان دیدگاه ه ــه بی ب
بیوتکنولــوژي و مهندســي ژنتیــک پرداختــه اســت. کتــاب »صداهــا و 
ــز  ــر مرک ــاوارو مدی ــل ن ــط ماریچ ــت فناوري؟« توس ــرا زیس ــا: چ دیدگاه ه
دانــش جهانــی بخــش زیســت فناوري کشــاورزي و زراعــت و اصــالح 
نباتــات تالیــف شــده اســت. نویســنده در ایــن کتــاب بــه کاربــرد و مزایــاي 
زیســت فناوري و بیوتکنولــوژي بــا تاکیــد بــر مصــرف محصــوالت تراریختــه 
در ســایر کشــورها از زبــان پژوهشــگران، اســاتید و کارشناســان بیوتکنولــوژي 
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و  علــوم  ســابق  وزیــر  خاویــر«  »امیــل 
آکادمــي  ســابق  رئیــس  فیلیپیــن،  فنــاوري 
ــگاه  ــابق دانش ــس س ــوژي و رئی ــوم و تکنول عل
فنــاوري  کــه  مي دانیــم  مي گویــد:  فیلیپیــن 
دارد.  فراوانــي  پتانســیل هاي  بیوتکنولــوژي 
ــان  ــوالت آن چن ــوژي و محص ــاي بیوتکنول مزای
زیــاد اســت کــه بــر معایــب احتمالــي آن پیشــي 
گرفتــه اســت. فنــاوري مهندســي ژنتیــک علومي 
ــت. ــده اس ــف نش ــوز کش ــه هن ــود دارد ک در خ

»محمــد نــازل کمــال« پروفســور ســابق در 
دانشــگاه تکنولــوژي مالــزي و مدیر عامــل بیوتک 
ــوژي  ــت: بیوتکنول ــه اس ــزي گفت ــي در مال گیاه
ــا پتانســیل هاي بســیار  ــردي ب ــه کارب ــک برنام ی
ــرم  ــت ف ــاس پل ــر اس ــه ب ــه اي ک ــت. برنام اس
فنــاوري و قابــل اجــرا در تمــام حوزه هــا از جملــه 
ــط زیســت، کشــاورزي  ــان، محی بهداشــت و درم
ــش  ــع چال ــوژي در رف ــت اســت. بیوتکنول و صنع

ــر اســت.  ــز موث اکوسیســتم نی

»شــیخ صالــح موهــد« عضــو ارشــد مرکــز مطالعــات علــم و محیــط زیســت 
ــان  ــا بی ــاب در رابطــه ب ــن کت ــر ای ــزي در فصــل آخ موسســه اســالمي مال
دیدگاه هــاي دانشــمندان اســالمي مي گویــد: بیوتکنولــوژي شــاخه اي از 
علــم و فنــاوري اســت کــه بــراي انســان از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت. 

ــا اســت.  ــعه و پیشــرفت  در دنی ــده توس ــوژي تعیین کنن ــن بیوتکنول بنابرای
نویســنده در ایــن کتــاب ضمــن اشــاره بــه دیــدگاه یــک متخصــص 
ــح  ــر و توضی ــروح آن نظ ــه مش ــه ارائ ــل ب ــر فص ــاز ه ــوژي در آغ بیوتکنول
دربــاره آن دیــدگاه در آن فصــل کتــاب پرداختــه اســت. ایــن کتــاب در هــر 
بخــش بــا بیــان دیدگاه هــاي دانشــمندان و کارشناســان رشــته بیوتکنولــوژي 
و مهندســي ژنتیــک دنیــا در خصــوص دســتاوردها و کاربردهــاي محصــوالت 
تراریختــه در سراســر دنیــا بــه بررســي مزایــا و نگراني هــاي مطــرح در ایــن 

ــر اســتفاده از محصــوالت تراریختــه پرداختــه اســت.  رابطــه و تاکیــد ب
ــرویس  ــگاه س ــه پای ــد ب ــاب می توانن ــن کت ــه ای ــت تهی ــدان جه عالقمن
ــاني  ــه نش ــاورزي ب ــوژي کش ــتفاده از بیوتکنول ــتیابي و اس ــي دس بین الملل
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دپارتمــان  پروفســور  رونالــد«  »پامــال 
در  ژنــوم  مرکــز  و  گیاهــي  آسیب شناســي 
ــزه  ــده جای ــس و برن ــا و دیوی ــگاه کالیفرنی دانش
غــذا و کشــاورزي گفتــه اســت: اســتفاده از 
کشــاورزي  در  ژنتیــک  مهندســي  فنــاوري 
و گیاهــان تراریختــه باعــث حفــظ محیــط 
ــد  ــا تولی ــه ب ــاوري تراریخت ــود. فن زیســت مي ش
ــه  ــا ب ــات و بیماري ه ــه آف ــاوم ب محصــوالت مق
کاهــش تلفــات محصــول نیــز کمــک مي کنــد.

»اینــز اســالمت لوئدیــن« دانشــمند و سرپرســت 
ارشــد آزمایشــگاه انتقال ژن در موسســه تحقیقات 
ــوان دانشــمند جــوان  ــه عن ــج و ب ــی برن بین الملل
ــي در  ــذاي مل ــت غ ــزه امنی ــده جای دریافت کنن
اندونــزي مي گویــد: مــا بــه تبــادل اطالعــات در 
ــان  ــوژي و گیاه خصــوص محصــوالت بیوتکنول
ــردم  ــوم م ــا عم ــا ب ــارکت آنه ــه و مش تراریخت
ــده  ــر عه ــه ب ــم ک ــاز داری ــان نی ــژه جوان به وی

ــن رشــته اســت. دانشــمندان ای

»ویــن پــروت« پروفســور مرکــز اصــالح نباتــات، 
جورجیــاي  دانشــگاه  در  ژنومیــک  و  ژنتیــک 
ــا زمانــي  ایــاالت متحــده امریــکا گفتــه اســت: ت
ــود دارد،  ــا وج ــه در دنی ــوء تغذی ــکل س ــه مش ک
بیوتکنولــوژي راه حــل آن اســت. تــا زمانــي کــه 
ــد پیشــرفت و  ــه نمي توانن ــتند ک ــاورزاني هس کش
ــل آن  ــوژي راه ح ــد، بیوتکنول ــاش کنن ــرار مع ام
اســت. بیوتکنولــوژي باعــث اســتفاده کمتــر از آب 

33و ســموم شــیمیایي مي شــود. 32



کنفرانسساالنهتحقیقاتکشاورزیایران

برگزارکننده
فنــاوری  و  علــوم  عالــی  موسســه 

شــیراز  خوارزمــی 

محورهای همایش
ترویج و آموزش کشاورزی  •

زراعت و اصالح نباتات  •
بیوتکنولوژی کشاورزی  •

مهندسی تولیدات گیاهی  •
حشره شناسی کشاورزی  •

علوم و مهندسی آب  •
مهندسی فضای سبز  •

مدیریت کشاورزی  •
اقتصاد کشاورزی  •

مهلت ارسال مقاالت
20 آذر ماه 1395 

تاریخ برگزاری همایش
 7 بهمن ماه 1395

محل برگزاري همایش
 شیراز

سایت همایش
  http://agconf.kharazmii.com/fa/

معرفی همايش

نخستینهمایشملیتوسعهدرعلوموصنایعشیمیایی

برگزارکننده
 دانشگاه جیرفت

محورهای همایش
مهندسي کشاورزي

مهندسي صنایع
شیمي معدني
شیمي تجزیه

بیوشیمي
بیوفیزیک
نانوشیمي

مهلت ارسال مقاالت
15 آذر ماه 1395

تاریخ برگزاری همایش
13 و 14 بهمن ماه 1395

محل برگزاری همایش:
جیرفت

سایت همایش 
hamayesh-ujiroft.ir
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ارتباط با ما

از کلیــه عالقمندانــی کــه مایلنــد مطالــب مرتبــط 
بــا ایمنی زیســتی شــامل خبــر، گــزارش یــا 
ــوت  ــد دع ــن نشــریه منتشــر کنن ــه را در ای مقال
ــل  ــورت فای ــه ص ــود را ب ــب خ ــود مطال می ش
ــه  ــک دبیرخان ــه نشــاني پســت الکترونی Word ب

انجمــن ایمنی زیســتی ایــران ارســال کننــد. 
بدیهــی اســت ارســال مطالــب بــه منزلــه چــاپ 
قطعــی آنهــا نبــوده و در صــورت چــاپ، نشــریه 
در ویراســتاری مطالــب آزاد اســت. همچنیــن 
ــن  ــی در ای ــه آگه ــه ارائ ــل ب ــه مای ــی ک عزیزان
نشــریه هســتند، می تواننــد بــرای اطالعــات 
بیشــتر از طریــق تلفن هــا یــا پســت الکترونیــک 

ــی ــهعلمیترویج ــهفصلنام ــهب ــالمقال ــوانارس فراخ
ایمنیزیســتی

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

اطالعیه
CropBiotechUpdate عضویتدرخبرنامههفتگی

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

فراخوان

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

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

ــد. ــدام کنن com  اق

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

subscribe/ir  مراجعــه کــرده و جهــت عضویــت 
ــد. ــدام کنن ــه اق ــن خبرنام در ای

ــد.  ــل کنن ــاس حاص ــن تم ــه انجم ــا دبیرخان ب
ــن  ــران ضم ــتی ای ــن ایمنی زیس ــه انجم دبیرخان
قدردانــی و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید، 
خواننــدگان  و  صاحب نظــران  دانش پژوهــان، 
و  پیشــنهاد  انتقــاد،  گونــه  هــر  از  گرامــی 
ــن  ــح ای ــل و تصحی ــت تکمی ــر جه ــار نظ اظه
ــتقبال  ــدی آن اس ــماره های بع ــه در ش مجموع
خواهــد کــرد. شــایان ذکــر اســت درج مطالــب 
ــول  ــا قب ــی رد ی ــه معن ــا ب ــن نشــریه الزام در ای
دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی انجمــن 

ایمنی زیســتی ایــران نیســت.

تلفن: 09127659857- 09122191787   
تلفکس: 44580375   

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

ــه  ــرم مربوط ــت ف ــران و دریاف ــتی ای ــن ایمنی زیس ــت در انجم ــوه عضوی ــی از نح ــت آگاه جه

ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــه کنی ــران مراجع ــتی ای ــن ایمنی زیس ــایت انجم ــه س ــد ب می توانی
ــت و  ــک اس ــت الکترونی ــایت و پس ــق س ــک و از طری ــت الکترونی ــت عضوی ــل ثب ــه مراح کلی

ــت.  ــوری نیس ــه حض ــه مراجع ــازی ب نی
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ــه درج  ــل ب ــه مای ــازمان  هایي ک ــرکت ها و س ش
تبلیغــات خــود در نشــریه انجمــن ایمني زیســتي 
انجمــن  بــه  وابســته  ســایت هاي  یــا 
در  مي تواننــد  هســتند،  ایــران  ایمني زیســتي 
و   44580375 تلفن هــاي  بــا  اداري  ســاعات 
09127659857 تمــاس گرفتــه و تعرفه هــاي 
را  ایــران  ایمني زیســتي  نشــریه  در  تبلیغــات 
دریافــت کننــد. بــر اســاس مصوبــه هیئــت 
ــاي  ــران اعض ــتي ای ــن ایمني زیس ــره انجم مدی
موسســاتي انجمــن مي تواننــد ســاالنه یــک 
نوبــت تبلیــغ رایــگان درج کننــد. مدیــران اعضاي 
ــر  ــل تصوی ــال فای ــا ارس ــن ب ــاتي انجم موسس
ــه انجمــن، مي تواننــد  تبلیغــات خــود بــه دبیرخان
از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد. همچنیــن انجمن 
ــي  ــراي طراح ــي ب ــران تمهیدات ــتي ای ایمني زیس
تبلیغــات شــرکت ها در نشــریه و ســایت هاي 
انجمــن در نظــر گرفتــه اســت کــه بــراي اطــالع 

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

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

قــرار مي گیــرد.
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آدرس پستی دبیرخانه 
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تلفن دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ایران: 09122191787
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