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 ایران، زیستي ایمني ه انجمن علمينوماهانشریه د..

  1931شماره شانزدهم، اردیبهشت ماه سوم، سال

 بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس جدید پژوهشکده انتصاب  

 هاییاضی به عنوان نماینده انجمنانتخاب دکتر بهزاد قره 

 علمی در مجلس شورای اسالمی      

 ودجه پیشنهادی مبلغ هفت میلیارد تومان در ب

های علمی وزارت علوم در راستای حمایت از انجمن

 کشور

  عضویت انجمن ایمنی زیستی ایران در اتحادیه

 های علمی گروه حقوق ایرانانجمن

  شورای ملی ایمنی زیستی با حضور معاون تشکیل

سایر محققان برای تصویب  و اول ریاست جمهوری

 آئین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی

 غیبت وزرا در جلسه شورای عالی ایمنی زیستی 

 آخرین  متنهای علمی کشور به ایرادات انجمن

 آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی

 

  

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه شماره مطالب عناوین

 3 سرمقاله

 8 اخبار

 25 گزارش ویژه

 35 مصاحبه اختصاصی

 94 ارتباط با ما

 ایران زیستیایمنی میلعنشریه دوماهنامه انجمن 

  1341اردیبهشت ماه ،شانزدهم شماره ،سوم سال

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــ 

 ایران زیستیایمنی انجمن :امتیاز صاحب

 یاضیرهق بهزاد :مدیرمسئول

 : فهیمدخت مختاریسردبیر

 : زهرا آقچه کهریزیمدیر اجرایی

 سیما،لقخخوش اعظمنیر تحریریه: هیئت اعضای

 ناخدا، بابك مختاری، فهیمدخت نیا،امیدی اسکندر

 امید و زادهعالم عباس پناهی،شریعت عنایتی مهران

 اظهری

 محبوبه پورعبداهلل صفحه آرایی و طراحی جلد: 

  آبادیو فاطمه پورعبداهلل نجف آبادینجف

 کهن نشر چاپ:

 و قدردانی ضمن ایرانزیستی ایمنی انجمن دبیرخانه

 پژوهان،دانش د،ـاساتی کلیه توجه بذل از امتنان

 انتقاد، هـهرگون از گرامی، دگانـخوانن و صاحبنظران

 این یحـتصح و تکمیل تـر جهـنظ اظهار و پیشنهاد

 د.ـکنمی استقبال نآ بعدی هایدر شماره مجموعه

 الزاماً هـنشری این مطالب در درج است، شایان ذکر

 سوی از محترم نویسنده دیدگاه قبول یا رد معنی به

 .نیست انجمن این

  

ه نشریه دوماهان

 ایمني ميلعانجمن 
 ایران زیستي

  شانزدهم شماره ،سوم سال
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رمقالهس
جعفر ذوالعلی، رئیس بخش بیوتکنولوژی کشاورزی، 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 
 

دن و وجدانی برای چاره ـبرای آنان که گوشی برای شنی

  جستن دارند:

 «در مهد نخبگان، نخبگان بیوتکنولوژی بالتکلیفند»

یك موضوع دیگه پیشنهاد  استاد، انتقال ژن نه، لطفاً»

گویند تراریخته مشکل دارد،  ه میآخ»، چرا؟ «بدین!

ها  آینده ندارد، حداقل در کشور ما به این زودی

تو که در رشته  «مشکلش حل شدنی نیست!

دانی که برای یك  خوانی، نمی درس می *بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژیست افتخاری باالتر از انتقال ژن نیست؟ 

 استاد ما که از خدامونه،»مدتی بالتکلیف ماند و گفت: 

کنند یا  ای تولید می ولی کجای این کشور، تراریخته

فروشند که ما به آینده آن  خرند یا می کارند یا می می

و این بار این  «امیدی داشته باشیم! چه تضمینی هست؟

 من بودم که بالتکلیف و بی جواب ماندم. 

این گفتگوی کوتاه همین چند روز قبل من و دانشجوی 

نامه! از د، بر سر موضوع پایانام بو ارشد بیوتکنولوژی

ام که  پرسم و به امید و آرزوهای گذشته وجدانم که می

گویم: راست  دهم. با خود می کنم، به او حق می فکر می

گوید، او که یادش نیست همین چند سال قبل ما  می

اولین کشور اسالمی بودیم که بعنوان تولید کننده 

ناخته شدیم. محصوالت تراریخته در جهان به رسمیت ش

بیند که ما از میانمار، هندوراس و  او امروز را می

 ایم!  بورکینافاسو هم عقب مانده

دانشجوی من یکی از بهترین استعدادهای ورودی خود 

است. ما از این دست استعدادها در بین دانشجویان 

ایم، نداریم و نخواهیم  بیوتکنولوژی ایران کم نداشته

قوه ایران اسالمی هستند. ها نخبگان بالداشت. این

خواهند برای آموختن و مجالی برای شکفتن  امکانی می

تا پرچم ایرانی اسالمی، آباد، آزاد و سرافراز را بر 

ها به اهتزاز درآورند. انصاف بدهیم، رشته ترین قله رفیع

ایم  اند. اما چه آورده تحصیلی خوبی را نیز انتخاب کرده

بر سر ما، که فارغ  اند ها و چه آوردهبر سر این

ترین  التحصیالن رشته بیوتکنولوژی از جمله سرخورده

ز ـها نید! آنـهای ایران هستنالتحصیالن دانشگاه فارغ

د و ـارتباط با فارغ التحصیالن نیستن که دانشجویند، بی

 ل از شکفتن، پالسیده شده است. ـرویاهایشان قب

کنولوژی التحصیالن بیوت جواب این سئوال که چرا فارغ

اند؟ و این که چرا دانشجویان  بیکار و سرخورده

بیوتکنولوژی نسبت به آینده خود کم امیدند و اندک 

امیدی نیز که در دل دارند، امید هند و مالزی و ... است، 

التحصیل بیوتکنولوژی از آن چندان پیچیده نیست! فارغ

التحصیالنی نیست که به انتظار افتتاح  دست فارغ

شرکتی، ارگانی یا مرکز و دانشگاهی بنشیند،  سازمانی،

ای  تا فرصتی شغلی ایجاد شود و او هم از حقوق ماهانه
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بهرمند گردد. بیوتکنولوژیست، اجازه نشو و نما 

خواهد و اندکی حمایت و بس! او خود یك صنعت  می

کند، فرصت شغلی بوجود  کار است. اشتغال ایجاد می

نماید،  نصیب کشور می کند، ارز آورد، درآمدزایی می می

قطع وابستگی به بیگانگان در حوزه کشاورزی، صنعت و 

نماید، و به سهم خود بار کشور را به دوش  پزشکی می

 کشد. می

شود و نشده است؟ برداشت شخصی بنده تا  اما چرا نمی

های مدرن  چند سال قبل این بود که اگر ما در فنآوری

باطات و تبادل ای، هوا و فضا، ارت نظیر انرژی هسته

ایم، تقصیر بیگانگان  اطالعات، مکانیك و ... عقب مانده

های گذشته، افسار را به بیگانگان  بوده است. رژیم

کننده  ها هم ما را به واردکننده و مصرفسپردند و آن

های  ای کشور استعمارگر، فنآوری تبدیل کردند. عده

لی که المل گاه در مجامع بیننوین را توسعه دادند و آن

ای را  خود صاحب آن هستند، قوانین به شدت بازدارنده

واب ـه در خـد کـدنـویب رسانـه تصـی بـبرای سایرین

وش خرگوشی، فقط ماوقع را به نظاره نشسته بودند. ـخ

ایم و دستی از آستین بیرون  امروز هم که ما بیدار شده

خواهیم اندکی استقالل در حوزه علم و  ایم و می آورده

ری به دست آوریم، دیگر اجازه و مجال نداریم. فنآو

نمونه بارز آن، ایران امروز که برخورداری از انرژی 

داند، باید آماج  آمیز را حق مسلم خود می ای صلح هسته

حمله این قبیل بیگانگان قرار گیرد و هزاران تهمت و 

مسئولیتی تهدید را تحمل نماید و بهای گزاف بی

که در حق ملت خود کوتاهی گذشتگانی را بپردازد 

 . «وابستگی»کردند تا رفتند و میراثشان بر ملتشان شد 

ت. ـری اسـان دیگـوژی، داستـولـوتکنـان بیـا داستـام

بیوتکنولوژی، فنآوری مدرن ظهور یافته در عصر انقالب 

اسالمی است. این فنآوری در روزگاری در دنیا مطرح 

د و مردانی از جنس شد که ایران، ایران بیدار اسالمی بو

کردند. دیگر مجالی  اعتال و بالندگی، آن را رهبری می

رتبه برای بیگانگان و دسیسه آنان نبود. مقامات عالی

نظام، به زودی بیوتکنولوژی و نخبگان آن را پذیرفتند و 

حمایت کردند. نخبگانی از جنس جهاد پا به عرصه 

 گذاشتند و موسسات بزرگ تحقیقاتی در کشور بنا

های بزرگ، به گشایش نهادند و دوشادوش دانشگاه

التحصیالن مستعد همت گماردند. ها و تربیت فارغرشته

ی ـدبخشـده نویـد و آینـردیـاز گـی آغـجهادی علم

راروی بیوتکنولوژی ایران قرار گرفت. نخبگان این ـف

ی عرصه نیز چه جانانه تاختند و چه زود آن روی سکه

و اقتصاد بود، خود را نمایان  بیوتکنولوژی که صنعت

ساخت. ایران در زمره کشورهای صاحب محصوالت 

های  تراریخته تجاری قرار گرفت و برخی فرموالسیون

حاصل از تحقیقات بیوتکنولوژی به بازار داخلی وارد 

رفت که به سرعت ارزآوری آغاز شود. اگر  شدند و می

یالن ـالتحص ارغـروز فـود، امـه بـش رفتـه پیـگونآن

داران پیشرفت در  بیوتکنولوژی، نخبگان سرافراز و طالیه

 سایه فنآوری بودند! اما افسوس که ناگهان ورق برگشت!

دیری نپایید که نقش دلربای ایران از نقشه گیاهان 

تراریخته دنیا حذف گردید و بسیاری رهآوردهای دیگر 

که مسکوت گردید و کسی نخواست بداند که چرا؟! 

های ایران از  که سهم بیوتکنولوژیست چندی نگذشت

هایش، شد  بیوتکنولوژی، و سهم ایران از بیوتکنولوژیست

دور باطل حروف در خالل صفحاتی از کاغذ به نام پایان 

نامه و خالصه مقاله و مقاله. این چیزی نبود جز آن که 

 خواستند و به آن دست یافتند.  بیگانگان می

کننده درآمد نفت و به  بیوتکنولوژی ایران هم شد مصرف

باد دهنده استعداد و وقت! اما این بار، این خود ما بودیم 

که تکرار گذشته را به بیگانگان هدیه کردیم، بی آن که 

ای که میز و امضاء را به  زحمتی به خود داده باشند. عده

دست داشتند، ترجیح دادند و انشاء کردند که همه 

دنیا صنعت بنشینند و تماشا کنند که چگونه 

کند و  دهد و تنظیم می بیوتکنولوژی را توسعه می
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سازد و چگونه دامنه محصوالت تراریخته از  قانونمند می

ها تصمیم رسد. آن جهان اول به جهان سوم و چهارم می

گرفتند که ما در صنعت بیوتکنولوژی نیز نقش 

ی این  تماشاچی را بازی کنیم تا دوران آزادی در توسعه

های  پایان برسد و کشورها و کمپانی فنآوری به

قدرتمند، به فکر ممانعت از توسعه آن در عرصه جهانی 

گاه روزی که ما برخیزیم، سهممان بشود بیافتند. آن

گونه که امروز انرژی تهمت و تحریم و تهدید. همان

آمیز ما را تهدیدی برای منطقه و جهان ای صلح هسته

ژی ما را تهدیدی برای دانند، آن روز هم، بیوتکنولو می

 بشریت بخوانند. 

البته آن عزیزانی که چنین صالح دانستند و اخالف 

صالح آنان که مصلحت اندیشی اسالف خود را اجر 

ان به احوال ایران عزیز اند، همواره خود را مدبر نهاده

اند. موکالنی که به اصطالح، نگران و  دهمعرفی کر

، محیط زیست مصلحت اندیش و دوستدار تنوع زیستی

و سالمت ایرانیان هستند. آنچنان نگران، که حرف هیچ 

ای و دلیل هیچ دانشمندی و حتی صدها مقاله نخبه

ای که در  معتبر علمی و هزاران صفحه قانون و تذکره

وری ایمن از مواهب دنیا در پذیرش و ایجاد امکان بهره

این فنآوری گرانقدر ارائه شده است، خللی در عزم آنان 

اد ـایج «وژی در ایرانـولـوتکنـت بیـبازداش»ر ـی بـمبن

قانون ملی »ای بود،  د. و چه نیکو بهانهکن نمی

نعت ـت صـه آن دسـل بـه با توسـک «یـزیست یـایمن

بیوتکنولوژی را بیش از یك دهه در ایران چنان ببندند 

که بورکینافاسو و هندوراس هم صاحب تراریخته شوند و 

هایش را به فراموشی سپارد.  ریختهایران مدعی، ترا

نهضت »ای شد تا  بهانه «زیستی قانون ملی ایمنی»

آب بر آسیاب »که رهآوردی جز  «بیوتکنولوژی ستیزی

ندارد، تا به جایی پیش برود که شبکه  «بیگانگان ریختن

پخش کند و  «ی غذاآینده»فرهیختگان سیما، مستند 

تزریق »تصویر  های کشور،یکی از پرتیراژترین روزنامه

 چاپ کند.  «ژن با سرنگ! به گوجه فرنگی

ری ـم رهبـقام معظـظام، مـه نـرین رتبـتر عالیـمگ

العالی(، بارها ما را به لزوم توجه بیشتر به  )مدظله

های  استعدادهای نهان و نخبگان جوان، توسعه فنآوری

الملل، قطع وابستگی  نوین، رقابت سازنده در عرصه بین

ان، دانایی محوری، تفاهم و مهرورزی و ارزش به بیگانگ

اند؟ مگر  نهادن به تولید و سرمایه ملی، سفارش نفرموده

اندازی موتور صنعت بیوتکنولوژی مدرن در ایران،  راه

چیزی جز عمل به این منویات در حوزه مزبور است؟ 

پس چگونه رهروانی هستیم ما که گرانسنگی همچون 

دار کشور در  های سکان صیهبیوتکنولوژی که مهمترین تو

نماید و نیاز و مایه قدرت و اعتبار  مورد آن صدق می

ایم  امروز و فردای کشور و ملت ما است را به زیر پا نهاده

ها و  ها، نادیده گرفتن توانمندی و لگدمال کردن ارزش

نابود ساختن رهآوردهای این فنآوری و نخبگان آن را 

 انیم!د مایه اعتبار و افتخار خود می

آری، حفظ تنوع زیستی، محیط زیست و سالمت مردم، 

اولویت های بسیار مهمی هستند که نادیده گرفتن آنها 

در موارد لزوم، ضربات جبران ناپذیری در پی دارد و 

دانشمندی که به این اصول معتقد نباشد، ضد مردم 

توانست سد راه صنعت  است. اما، آیا این مالحظات می

مدت بیش از یك دهه در ایران شود؟ و بیوتکنولوژی به 

با ممانعت از توسعه کاربردی آن، دانشجویان، نخبگان و 

بست بالتکلیفی و متخصصان این فنآوری را به بن

سرخوردگی رهنمون سازد؟ بدیهی است که پاسخ این 

سئواالت از سوی هر وجدان بیداری که اندکی آشنایی با 

خواهد  «خیر»شد، زیستی در دنیا داشته با حوزه ایمنی

زیستی در دنیا به حدی  بود. امروزه، حوزه ایمنی

پیشرفت نموده است که هیچ مانعی بر سر راه تحقیق، 

ت. ـده اسـه باقی نمانـسازی تراریخت ه و تجاریـتوسع

های تراریخته در  ها و ممنوعیت مجوزها، محدودیت
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زی و وارد اعم از پروکاریوت و یوکاریوت، آبـتمامی م

وزه ـق و هم در حـوزه تحقیـزی، هم در حخاک

سازی تعیین گردیده و یا در حال تعیین است.  تجاری

روز شدن جالب آن که این موارد، همواره در حال به

المللی بسیار  ای و بین هستند و مجامع علمی منطقه

گزاران و اند که سیاست فعالی در دنیا بوجود آمده

ند. کن خود یاری می ر کشورهای متبوعمتولیان امر را د

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی  160امروز اگر بیش از 

کشور دنیا به کشت محصوالت تراریخته  30در بیش از 

اختصاص داده شده است، به این معنی نیست که در 

این کشورها تنوع زیستی، محیط زیست و سالمت انسان 

 بدیل جا ارزش و جایگاه بیارزشی ندارد. بلکه در آن

 شدهبیوتکنولوژی مدرن و محصوالت آن به خوبی درک 

و مسئوالن و متولیان امر در این کشورها با افزایش 

های فردی، تکیه بر دانش نخبگان بومی، تبادل  آگاهی

نظر در مجامع علمی، استفاده از تجربیات سایر کشورها 

ها و منافع و  ورزی المللی، و فارغ از غرض در عرصه بین

بستری بالنده را در اختیار صنعت  متامع شخصی،

 اند. بیوتکنولوژی در کشور خود قرار داده

شد فرایند تدوین و تصویب یك قانون ملی  اگرچه که می

و تبیین آیین نامه اجرایی آن بیش از یك دهه به طول 

ی اغراض  شد در سایه نیانجامد. همچنین اگرچه که می

حاصل و مسائل شخصی، منافع ملی قربانی نگردد و 

زحمات نخبگان بیوتکنولوژی ایران به ناحق به بوته 

ها گذشته است و فقط  فراموشی سپرده نشود، اما گذشته

باید از آن درس گرفت. آیا گروهی که به بیوتکنولوژی 

وامدار تنوع  ایران کم لطفی بسیار روا داشتند، واقعاً

زیستی و محیط زیست و سالمت مردم ایران بودند؟ 

زیستی،  نامه اجرایی قانون ایمنی ا ابالغ آیینبنابراین، ب

اند. اکنون دیگر بعید است  دین خود را به ملت ادا نموده

ها و  یـوانـردن ناتـهان کـرای پنـای ب هـه بهانـک

ی ـدهـوالن سامانـان و مسئـولیـهای مت نـواستـنخ

ات ـرای نجـود. بـدا شـران پیـوژی در ایـولـوتکنـبی

وز ـت داریم. هنـوز هم وقـران، هنـیوژی اـولـوتکنـبی

المللی  آلی در سطح ملی و بین های بسیار ایده فرصت

برای توسعه و بالندگی صنعت بیوتکنولوژی ایران وجود 

ای از دستاوردهای پیشین این فنآوری و تجربه  دارد. پاره

سازی آنها در گوشه انزوا موجود است. پشتوانه  تجاری

محققان بیوتکنولوژی در علمی بسیار مطلوبی توسط 

مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها ایجاد شده است. نیروهای 

اند که  متخصص بسیار مستعد و کارآمدی پرورش یافته

در بیکاری و دلواپسی خود آرزوی گشایش بند از پای 

پرورانند. آنان که  بیوتکنولوژی ایران را در دل می

توانند،  نمیتوانند، آستین همت باال بزنند و آنان که  می

با خدای خود معامله کرده و کار را به دست کاردان 

سپارند تا روزهای بالندگی و توسعه و تولید در حوزه 

بیوتکنولوژی به ایران برگردد و ضمن رهاشدن نخبگان 

این فنآوری از بند بالتکلیفی و سرگردانی، ایران اسالمی 

 به راهی رود که حق اوست.

ی بیوتکنولوژی در  ی پر غصه کالم آخر آن که اگر قصه

ایران ختم به خیر و خوشی و بالندگی نگردد، وضعیت 

هایش، آینه تمام نمای آینده  امروز بیوتکنولوژی و نخبه

نانوتکنولوژی و نظایر آن خواهد بود که به تازگی راهی 

اند که بیوتکنولوژی، دو دهه قبل شروع  را شروع کرده

های مدرن  م فنآوریکرد. آنگاه فقط خواهیم توانست نا

را با پیکر نخبگان بالتکلیف و سرخورده یدک بکشیم و 

های مدرن،  ی علوم و فنآوری بر خود ببالیم که در سایه

کشیم و دست نیاز به سوی بیگانگانی  همچنان وقت می

داریم که آقایی از برکت دست توانمند نخبگان از دست 

 ی ما دارند.  رفته

 محصوالت آن در این مقاله،  مقصود از بیوتکنولوژی و

ها( بر اساس GMOبیوتکنولوژی مدرن و محصوالت آن )

ت.اسزیستی کارتاهنا  تعریف پروتوکول ایمنی



 

7 

 

 

 اخبار
  بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس جدید پژوهشکده انتصاب

 کهریزیآقچه تهیه و تنظیم: زهرا 

 

 
 

مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید پژوهشکده 

ورخ ـه مـشنبهـسروز  رانـایاورزی ـوژی کشـولـنوتکـبی

 .برگزار شد 24/01/1341

در این مراسم که دکتر پرهمت، معاون وزیر جهاد 

، آموزش و ترویج تحقیقاتکشاورزی و رئیس سازمان 

ز ـراکـی و مـات تحقیقاتـسسـؤای مـسؤاورزی و رـکش

وان ـد، دکتر جواد توکلیان به عنـآموزشی حضور داشتن

جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  رئیس

   .معرفی شد

در  (ABRII) پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

به همت دکتر بهزاد و به صورت مستقل  1378سال 

های فعالیت. یاضی و همکاران وی بنیان گذاشته شد قره

مهندسی ژنتیك، پژوهشی این مؤسسه بیشتر در زمینه 

 قیقات مولکولی و بیوتکنولوژی حکشت بافت گیاهی، ت
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شامل  ده ـاین پژوهشک  ت.ـاس رهـو غی رفتهـگیاهی پیش

ومیکس، ـش ژنـت: بخـی اسـش تحقیقاتـدین بخـچن

ت، انتقال ژن و ـت بافـزیولوژی و پروتئومیکس، کشـفی

 چهارچنین هما(. ـهروارگانیسمـا )میکـهزسازوارهـری

رزی وابسته در کشاو یبیوتکنولوژ ایپژوهشکده منطقه

، زـایران وجود دارند که در شهرهای  اصفهان، تبری

ن مؤسسه حدود ـدر ای اند.دهـو رشت واقع ش دـمشه

نفر دارای درجات تحصیلی دکتری، کارشناسی  150

ال ـدر ح .دـد و کارشناسی مشغول به کار هستنـارش

 دهایـواحن ـتریرفتهـاز پیشده ـژوهشکـن پـایر ـحاض

سوب ـوتکنولوژی کشاورزی در ایران محبی یـژوهشـپ

 .شودمی

 

 

مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید پژوهشکده 

فروردین  24شنبه روز سهبیوتکنولوژی کشاورزی ایران 

دکتر  در این مراسم در محل این پژوهشکده برگزار شد.

ده ـد پژوهشکـوان رئیس جدیـجواد توکلیان به عن

واد ـر جـدکت د.ـمعرفی شزی وژی کشاورـوتکنولـبی

های  دار مسئولیت دهـن عهـش از ایـه پیـتوکلیان ک

سسه ؤریاست مهای کالنی همچون  پژوهشی و مدیریت

ن ـش از ایـت پیـور بوده اسـتحقیقات علوم دامی کش

ران در سازمان خواروبار ـر دائم ایـوان سفیـه عنـب

وده ه فعالیت بـول بـر رم ایتالیا مشغـجهانی در شه

آرزوی توفیق روزافزون انجمن ایمنی زیستی ایران است. 

در  برای دکتر خیام نکویی و دکتر جواد توکلیان

 .اند را دارد مسئولیت مهمی که بر دوش گرفته
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 های علمی کشور در مجلس شورای اسالمییاضی به عنوان نماینده انجمنانتخاب دکتر قره

 تهیه و تنظیم: سمیرا کهك 

یاضی به عنوان نماینده گروه کتر بهزاد قرهطی حکمی د

های مردم نهاد ای در سامانه تشکلتخصصی بین رشته

مجلس شورای اسالمی برگزیده شد. دکتر مجتبی شریعتی 

های علمی کشور ضمن تبریك نیاسر رئیس شورای انجمن

به اعضای انجمن ایمنی زیستی ایران از هیئت مدیره 

با حضور فعال و د فرمایند تا درخواست کرد تا ترتیبی اتخا

های موثری و با پیگیری جدی موضوع، گاممنتخب پویای 

های های علمی در کانوندر جهت تثبیت جایگاه انجمن

 مشورتی مجلس شورای اسالمی برداشته شود.

 
در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

یریت سازی و مد ها در تصمیم نسبت به مشارکت انجمن

اندیشی  کشور تاکید شده است. در این خصوص سامانه هم

منظور نهادینه کردن نقش    دولتی ایران به های غیر تشکل

های   ریزی سیاست های مردم نهاد در پی مشورتی سازمان

ای را با معاونت قوانین مجلس   نامه کالن کشور، تفاهم

شورای اسالمی منعقد کرده و موظف شده است، ضمن 

های تخصصی،  ها و لوایح مطروحه به تشکل ل طرحارسا

ها در این خصوص را دریافت و در    ها و نظرات آن دیدگاه

در این راستا و در جهت تثبیت  اختیار مجلس قرار دهد.

های مشورتی   های علمی کشور در کانون جایگاه انجمن

های علمی کشور جلساتی را جهت   نظام، شورای انجمن

های علمی   ای از هر گروه تخصصی انجمن انتخاب نماینده

جهت شرکت در جلسات مشورتی مجلس شورای اسالمی 

های علمی در  با حضور دکتر زهره الهیان و روسای انجمن

برگزار کرد. در این  1341نیمه دوم فروردین ماه سال 

جلسات ضمن تقدیر از این حرکت و با ابراز امیدواری به 

ها های علمی بر سیاست نجمناستمرار آن و تاثیر گذاری ا

و قوانین کشور نسبت به برگزاری انتخابات اقدام و 

های علمی به شرح  های تخصصی انجمن نمایندگان گروه

 :زیر معرفی شدند

 وان ـعن  ن آمار بهـس انجمـان رئیـر پارسیـدکت

 های علوم پایه نماینده انجمن

 زیستی یاضی رئیس انجمن ایمنی دکتر بهزاد قره

 ای هـرشت  نـای بیـه نـی انجم نوان نمایندهع  به

 های  عنوان نماینده انجمن  ها بهـدس کثیریـمهن

 گروه فنی و مهندسی 

 های گروه  عنوان نماینده انجمن  ر وفایی بهـدکت

 علوم انسانی 

 های گروه کشاورزیدکتر تلوری نماینده انجمن
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 ی علمی کشورهاتقاضای انجمن ایمنی زیستی جهت اختصاص ارز به انجمن

 کهریزیآقچه تهیه و تنظیم: زهرا 

 

زیستی ایران در اقدامی خواستار تخصیص انجمن ایمنی

های ارز به نرخ رسمی از طریق مراجع قانونی به انجمن

های علمی علمی کشور شد که از سوی کمیسیون انجمن

ای یاضی در نامهکشور مورد پیگیری قرار گرفت. دکتر قره

های علمی کشور ضمن تشکر یون انجمنبه رئیس کمیس

ر قربانی ـهای در خور تحسین دکتر براری و دکتاز تالش

 و علمی روابط ادـایجالمللی، ر در امور بینـمقام وزیقائم

 تبادل و جهان روز اطالعات و دانش انتقال هایهشبک

و آن را  الزم دانست را جهان ایرانیان با علمی دستاوردهای

 جامعه از ایران دشمنان سیاه تصویر سازیخنثی تنها راه

 عنوان کرد.  ایرانی

زیستی ایران در نامه خود به این نکته رئیس انجمن ایمنی

 محدودیت و ارز بهای شدن نرخی تك اشاره کرد که با 

 عدم و ردرگمیـس وجبـم ارجـخ رینـمساف به آن ارائه

ه شده ک ارز به  انجمن این اعضای و دانشمندان رسیـدست

و عقب  علمی مجامع درانجمن  حضور کاهشنتیجه آن را 

ماندن از قافله علمی جهانی دانست. در این راستا دکتر 

ی با بانك مرکزی ـرد که مذاکراتـی پیشنهاد کـیاضرهـق

ر مناسبی ارز )بر ـرار دادن مقادیـر در اختیار قـی بـمبن

ه ـه( بـی سالیانـابـج ارزشیـن و نتایـه انجمـب رتبـحس

ورت گیرد. پیشنهاد رئیس ـور صـهای علمی کشنـانجم

وی دکتر براری مورد ـزیستی ایران از سانجمن ایمنی

ه ـای بهـه وی در نامـرار گرفت کـری قـی و پیگیـبررس

ز ـس مرکـر و رئیـرم وزیـام محتـمقی قائمـر قربانـدکت

المللی وزارت علوم خواستار رسیدگی به های بینهمکاری

 .مر شداین ا
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مبلغ هفت میلیارد تومان   / 41های علمی کشور در سال درخواست افزایش اختصاص بودجه به انجمن

 های علمی کشوربودجه پیشنهادی وزارت علوم در راستای حمایت از انجمن

 یکهریزآقچه تهیه و تنظیم: زهرا 

 200ارد و ـمیلی1عادل ـای م هـبودج ،1383ال ـاز س

اص ـی اختصـهای علم نـساالنه به انجم میلیون تومان

 است.این بودجه تاکنون افزایشی نداشته  که ردـکدا ـپی

های علمی هر ساله  این در حالی است که تعداد انجمن

های  ون تعداد انجمنـهم اکن کهبطوری دـیاب افزایش می

که از این میان انجمن رسیده  265ور به ـعلمی در کش

روه ـدر گانجمن  63ه، ـپای روه علومـانجمن در گ 29

 28انجمن در گروه علوم انسانى و  62فنى و مهندسى، 

روه بین ـانجمن در گ 37 انجمن در گروه کشاورزى و 

د علم، ـه تولیـور در زمینـدر کش. دـدارن رارـاى قهـرشت

های مختلفی انجام  رداری از علم فعالیتتب آموزش و بهره

ای ـه ی از حلقهـکه یک ج علمـت به ترویـده، اما نسبتش

. تـده اسـت، کار زیادی انجام نشـنوآوری اس یهـچرخ

های این  وی توسعه باید تمامی حلقهـبرای حرکت به س

ی ـهای علمنـع انجمـرد که در واقـکل ـه را کامـچرخ

کننده این چرخه دگان علم و تکمیلـکننور ترویجـکش

 ر محمدـشوند. در این راستا دکتور محسوب میـدر کش

ور رئیس ـر عباسپـای به دکتهـوری در نامـدی نژادنـمه

وزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ـون آمـکمیسی

ورای اسالمی ـخواستار بررسی این موضوع در مجلس ش

ون ـس کمیسیـاوری و رئیـفن – یـژوهشـعاون پـد. مـش

های علمی ایران در این نامه عنوان کرد با توجه انجمن

 ،اـههـرداخت هزینـا در پـهده انجمنـت عدیه مشکالـب

ها را به های انجـمند توانمندیـتوانحمایت مذکور نمی

ه ـه در بودجـرد کـد. وی خاطر نشان کـشکوفایی برسان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبلغ هفت  1341سال 

میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی وزارت مذکور جهت 

ای علمی کشور تخصیص داده شده هحمایت از انجمن

است. دکتر محمدمهدی نژادنوری خواستار تصویب این 

  های علمی شدند.مبلغ جهت بودجه انجمن

انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن تقدیر از این حرکت از 

دگان ـن مذاکره با نماینـد تا ضمـخواهود میـاعضای خ

ت از ـان حمایـورای اسالمی خواهـس شـود در مجلـخ

 .تصویب این پیشنهاد در مجلس شورای اسالمی شوند

ایجاد تحول شگرف در  /های علمی کشوردرخواست تخصیص ده میلیارد تومان بابت ایجاد پارک انجمن

 اندازتوسعه علمی و سند چشم
تهیه و تنظیم: زهرا آقچه کهریزی

های  اوری و رئیس کمیسیون انجمنـفن - یـمعاون پژوهش

ای به دکتر عباسپور، رئیس کمیسیون مهعلمی ایران در نا

ود ـآموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی وج

ا و ـهی را از شاخصـی تخصصـهای علمنـانجم

ای عنوان کرد و هـه علمی در هر جامعـای توسعـمعیاره

وم ـلف علـهای مختروهـه در گـا کـهن انجمنـزود ایـاف

ن ـاورزی، بیـشی، علوم پایه، کـی و مهندسـی، فنـانسان

ی و ـپژوهش – یـای علمـهه فعالیتـر بـای و هنهـرشت

د و ـای در تولیدهـد سهم عمـغول هستنـی مشـتخصص

د. وی در نامه خود ـور به عهده دارنـترویج دانش در کش

 392دود ـه در سال در حـد کرد کـکیأه تـن نکتـه ایـب

ی و ـوزشـکارگاه آم 485المللی و نـی و بیـش ملـهمای
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مجله  150دود ـه و در حـها ارائتخصصی توسط انجمن

ا ـهی توسط انجمنـترویج – یـی و علمـپژوهش – یـعلم

انی و ـت و پشتیبـورت حمایـه در صـد کـیابار میـانتش

وان تحولی بس شگرف را در ـتها مید کردن آنـهدفمن

دکتر محمد  انداز بوجود آورد.توسعه علمی و سند چشم

ادنوری استفاده از ظرفیت موجود را در چرخه مهدی نژ

ثر دانست و حمایت از ظرفیت ؤور مـصنعتی کش - علمی

های موجود را برای تبدیل علم به ثروت که از خواسته

اون ـرد. معـوان کـم عنـت مهـری اسـم رهبـمقام معظ

های علمی پژوهشی و فناوری و رئیس کمیسیون انجمن

علمی را عدم  هایانجــمنایران علت مغفول واقع شدن 

حمایت مادی و معنوی کافی دانست. وی در نامه خود با 

ی ـها برای داشتن مکانتوجه به در تنگنا بودن انجمن

تخصیص  تارـی خواسـای اداری و علمـت انجام کارهـجه

های علمی ایران ده میلیارد تومان بابت ایجاد پارک انجمن

ئیس کمیسیون ی و فناوری و رـاون پژوهشـد. معـش

های علمی ایران تصویب بند مذکور را در مجلس انجمن

ت ـرکـت و این حـد امتنان دانسـورای اسالمی مزیـش

رگذار ـثیأار تـور بسیـی کشـای علمـد را در ارتقـارزشمن

 رد.عنوان ک

عضویت انجمن ایمنی زیستی ایران در اتحادیه 

 های علمی گروه حقوق ایرانانجمن

 کهریزیآقچه : زهرا تهیه و تنظیم

ر ـبناب  رانـوق ایـروه حقـی گـهای علمه انجمنـاتحادی

دبیر انجمن علمی حقوق  پیشنهاد دکتر محمود عباسی

های علمی و پزشکی ایران و تصویب کمیسیون انجمن

های علمی حقوقی موافقت اعضای هیأت مدیره انجمن

أت ـای هیـور اعضـبا حض 23/8/1340خ ـران در تاریـای

های علمی حقوقی ایران و ره و نمایندگان انجمنـمدی

 وم،ـی وزارت علـای علمـهمنـون انجـده کمیسیـنماین

شد. بنا به درخواست رئیس تحقیقات و فناوری تشکیل 

رئیس  - دکتر عباسپور - زیستی ایرانانجمن ایمنی

ی ـران، طـوق ایـروه حقـی گـهای علمه انجمنـاتحادی

و خوشامدگویی با عضویت انجمن  ای ضمن تبریكنامه

های علمی گروه ه انجمنـران در اتحادیـزیستی ایایمنی

 د.حقوق ایران موافقت کر

 

 

 

 



 

13 

 

 

 محیطی صمیمی ره درـو هیئت مدی ءزیستی با حضور اعضابرگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن ایمنی

 یم: محمد بهزادمندتهیه و تنظ

 

نی زیستی در تاریخ مجمع عمومی سالیانه انجمن ایم

با حضور اعضا و هیئت مدیره انجمن  27/12/1384

زیستی در جمعی دوستانه در خانه کشاورز برگزار ایمنی

یاضی رئیس انجمن  در آغاز این نشست دکتر قره شد.

ایمنی زیستی ضمن آرزوی شادی ارواح طیبه شهدای 

اسالم و شهیدان جمع حاضر و خوشامدگویی به شرکت 

ای از دستاوردهای انجام شده در  بیان مقدمهکنندگان و 

وز انتشار ـذ مجـه الف و اخـب رتبـه کسـیکسال گذشت

 نشریه علمی پژوهشی را تبریك گفتند. 

ه ـن با ارائـب رئیس انجمـاری نایـخانم مهندس مخت

از  1384گزارش کاملی از عملکرد انجمن در سال 

بر  های علمی کشور به خاطر اهتمام کمیسیون انجمن

های  رد انجمنـی عملکـحمایت و در عین حال ارزیاب

خواستند تا با مشارکت در  ءا از اعضاـه علمی انجمن

ها و ارائه گزارش عملکرد خود  تنظیم گزارش فعالیت

انجمن را در نیل به جایگاه برتر یاری کنند. وی افزود 

توانستیم مقاالت اعضایی را که در  چنانچه ما فقط می

 اًـم یقینـع کنیـد جمـان م آمدهـگرده عـن مجمـهمی

 ای را از آن خود کنیم.  رشتهتوانستیم رتبه اول بین می
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یاضی ضمن ارائه عملکرد انجمن در سال سپس دکتر قره

انجمن را نیز به اجمال  1341های سال  برنامه 1340

های انجمن  ارائه کرد. وی خاطر نشان کردند که فعالیت

های آن در سال  بر فعالیتچندین برا 1340در سال 

از آقای دکتر براری به  ویبوده است. در ادامه  1384

زیستی یاد عنوان مشوق و حمایت کننده انجمن ایمنی

شان در  شائبههای بی کرده و از ایشان به پاس تالش

ی در ـهای علم نـه انجمـایگاه شایستـه بازیابی جـزمین

جمن تشکر و های ان تر شدن فعالیت کشور و هر چه غنی

قدردانی کرد. وی در ادامه مشکالت موجود در مسیر 

ور را ـی در کشـزیستی ژنتیك و ایمنیـوسعه مهندسـت

وجود مدیران ناکارآمد و فناوری هراس ارتباط داده و 

تمامی اعضا انجمن و هیئت مدیره را به فعالیت بیشتر و 

 ثرتر دعوت کردند. ؤم

 

های انجمن به  تالشاعضای مجمع عمومی به اتفاق از 

ویژه اعضای هیئت مدیره و رئیس انجمن ایمنی زیستی 

تقدیر کردند و از رئیس این انجمن خواستند تا مراتب 

تقدیر و تشکر اعضای مجمع عمومی این انجمن را به 

طور کتبی و شفاهی به حضور دکتر مرتضی براری دبیر 

 های علمی کشور منعکس کنند.  کمیسیون انجمن

وبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور که خود دکتر ملب

ت ـز هسـی نیـزیستیـن ایمنـد انجمـزو اعضای ارشـج

ه بود که با ارائه گزارش مبسوطی ـدی جلسـسخنران بع

 زیستی، تالش مدیریتدر مورد تصویب قانون ایمنی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مورد شمول  سابق

میدانی و بازدارندگی زیستی بر تحقیقات قانون ایمنی

هرچه بیشتر قانون و ممانعت از اجرای قانون ایمنی 

نویس زیستی طی دو سال گذشته آخرین وضعیت پیش

زیستی را برای اطالع نامه اجرایی قانون ایمنیآیین

 حضار تشریح کرد. 

رگزاری ـدم بـوی با ارائه مستنداتی گفت: با وجود ع

ورا، تنها و رخانه شـی دبیـجلسات کمیسیون تخصص

ها و تقاضای برخی از افراد در  تنها بر اساس هماهنگی

وزارت بهداشت، هر روز بندهای جدید و صد البته 

ای به پیش نویس آئین نامه اجرایی افزوده  بازدارنده

 شد که نگران کننده است.  می

وی نبود آئین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی را هم به 

برای  «ها دولتی»برخی  ای بر تالش عنوان نشانه

جلوگیری از مهندسی ژنتیك در کشور و هم به عنوان 

ای برای این منظور تلقی کرده و گفتند پس چگونه  بهانه

زیستی است که وقتی آیین نامه اجرایی قانون ایمنی

نداریم کسی جلوی واردات محصوالت تراریخته را 

اخل گیرد و همه صرفا به دنبال جلوگیری از تولید د نمی

 هستند؟ 
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وی در ادامه با بیان اینکه یکی از بزرگترین معضالت 

موجود در مسیر رو به رشد ایمنی زیستی گزارشات 

آوری است که برخی از مدیران دولتی از گذشته و هراس

دهند و با تبلیغات گسترده  حال حاضر انتشار داده و می

گیرد جلسه را به  در دسترس عموم مردم قرار می

و دیگر  ءعلمی برای بحث و تبادل نظر اعضامیزگردی 

زیستی و مهندسی ژنتیك  نیـنام دیگر ایمه اساتید ب

 تبدیل کردند. 

پس از پایان سخنرانی دکتر ملبوبی و پرسش و پاسخ، 

جلسه مجمع عمومی به صورت بحث آزاد در اختیار 

شرکت کنندگان در مجمع قرار گرفت. اعضای مجمع 

ها و به ویژه تبلیغ بیشتر  یتعمومی خواهان توسعه فعال

کید بر أهای آن شدند و ضمن ت برای انجمن و فعالیت

دازی شعب ـانره برای راهـت مدیـهای هیئ ه فعالیتـادام

استانی و انجام تبلیغات و دعوت از وزارت دفاع برای 

حضور در جلسات انجمن و انجام تحقیقات و مطالعات 

ی را اعالم مشترک در مورد پدافند غیرعامل سخنان

 کردند.

نوروزی، بابك ناخدا،  یمانآزادی، پ پژمانآقایان دکتر 

 العابدینی، مهندس نخستین حقیقی، و تنی دیگر اززین

دس ـا، مهنـق سیمـخلوشـر خـدکتا ـه مـو خان ءاـاعض

فهیمدخت مختاری، مهندس انتصاری و ...در این زمینه 

ن جلسه نظرهای خود را اعالم کردند. مصوبات اینقطه

مجمع به شرح زیر جهت تعقیب و اجرا به هیئت مدیره 

 .اعالم شد

ه ـنامی آئینـس فعلـبا پیش نوی ءاق آراـت به اتفـمخالف

رسانی و زیستی، انتقاد از عدم اطالعاجرایی قانون ایمنی

اتخاذ تصمیم پشت درهای بسته و عدم ارسال آخرین 

ها  انجمن های آیین نامه حتی به نماینده قانونی نسخه

که با حکم رئیس جمهور عضو شورای ملی ایمنی 

نامه با قانون و بازدارندگی زیستی است، مغایرت آیین

گسترده آن خواهان پیگیری بیشتر هیئت مدیره انجمن 

نویس قانون ایمنی ایمنی زیستی برای اصالح پیش

زیستی و تسریع در تصویب و اجرای آئین نامه ای 

، رو به جلو و حضور گسترده شفاف، منطبق با قانون

های علمی در همه ارکان اجرای این  اعضای انجمن

 قانون شدند.

کننده در مجمع عمومی به اتفاق آرا از اعضای شرکت

های  دکتر مرتضی براری دبیر محترم کمیسیون انجمن

علمی کشور و همکاران محترم وی به خاطر تالش و 

های  جمنو پشتکار و حمایت وی از ان تصداقت، جدی

علمی تشکر و قدردانی به عمل آورده از ریاست انجمن 

زیستی خواستند تا مراتب تقدیر و تشکر خود را از ایمنی

مشارالیه و همکاران وی به صورت کتبی و شفاهی به 

 ایشان ابالغ کنند.

های صادقانه خانم  کنندگان در مجمع از تالششرکت

 ایمنیمهندس کهك مسئول محترمه دبیرخانه انجمن 

زیستی، خانم مهندس عبیری مسئول محترمه دبیرخانه 

و سایت مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران، خانم 

مهندس روحانی و خانم مهندس نسرین اباذری اعضای 

م ـوژی ایران، خانـولـوتکنـز اطالعات بیـرکـاری مـافتخ

مهندس کهریزی و مهندس انتصاری به خاطر تالششان 

زیستی، اعضای هیئت تحریریه ایمنیدر انتشار خبرنامه 

زیستی و سردبیر این نشریه نشریه علمی ترویجی ایمنی
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های صادقانه کلیه اعضای هیئت مدیره تشکر و  و تالش

های  همچنین از تالش ءتقدیر به عمل آوردند. اعضا

ی و مهندس ـدس متقـروی، مهنـدس خسـها مهن خانم

 یـن ایمنرخانه انجمـن دبیـبخش مسئوالن پیشیفیض

 زیستی تقدیر و تشکر کردند. 

یاضی دستاوردهای حاصله و کسب  در خاتمه دکتر قره

زیستی را حاصل تالش رتبه اول و ممتاز انجمن ایمنی

ور ـرین نقاط کشـت ن در دورافتادهـای انجمـتك اعضتك

 من تبریك پیشاپیش حلول سال نو وـرد و ضـوان کـعن

ور، ـرای کشـزت بـو ع ربلندیـم با سأوـی تـآرزوی سال

زیستی و مسئولین، مردم و اعضای محترم انجمن ایمنی

داقل دو ـح 1341ال ـول داد در سـان، قـهایش وادهـخان

برای تالش  ءجلسه مجمع عمومی برگزار شود و از اعضا

 بیشتر در جهت توسعه علمی کشور دعوت کرد. 

های صمیمانه  حاضرین پس از اتمام جلسه و ادامه بحث

ا شده بود ـرپـن بـوی انجمـه از سـت شامی کـر ضیافد

ر ـز شام دکتـام نیـرف شـد. در هنگام صـرکت کردنـش

بندی سخنرانی خود پرداخته و پیگیری و ملبوبی به جمع

عملکرد اعضای جوان و دانشجویان را برای تداوم دانش 

 ت. ـر دانسـثؤی مـزیستیـایمن

نظیر نیروهای تانسیل بید بر قدرت نفوذ و پـکیأایشان با ت

علمی و آموزش دیده در پیشبرد اهداف انجمن خاطر 

نشان کردند نسل جوان باید با آگاهی قدم برداشته و 

موانع شناخته شده در توسعه مهندسی ژنتیك را با کمك 

 د.تجربیات موجود هموار کنن
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 بحران انرژی زیستی

 تهیه و تنظیم: سعید پهلوانی

 

های ر بارها و بارها شاهد ابراز نگرانیـاخیهای هـده در

ای نچندان دور بر شدید از ایجاد بحران انرژی در آینده

را که ـایم چودهـی بـهای فسیلوختـر اتمام منابع سـاث

ر بر روی این کره خاکی تا حد زیادی وابسته ـحیات بش

این منابع است اما این منابع بیشتر  به انرژی حاصل از

های ای از سیستمقا و ادامه  فعالت مجموعهگر بتضمین

ت که سبك کنونی ـر اسـت بشـه دسـوع و ساختـمصن

زندگی بشری به نوعی به رفاه و آسایش نسبی حاصل از 

ها وابسته است. با اندکی جزئی نگری متوجه  آن

خواهیم شد  که حیات ما در ابتدا نیازمند نوع دیگری از 

های کره زمین اکوسیستم انرژی است، انرژی که در سایر

ت، این ـی از آن هستیم جاریسـود ما هم بخشـکه خ

ه ـز که در سطح گیاهان بـانرژی طی فرایند فتوسنت

ها انجام های سطح اول اکوسیستمدهـوان تولیدکننـعن

د و با استفاده از ـه طور مستقیم از خورشیـود بـشمی

در سپس  ده وـمین شأود در محیط تـواد کانی موجـم

ود که ـشده تزریق میـهای زند دیگر سیستمـکالب

ی را بر آن نهاد، این همان ـد بتوان نام انرژی زیستـشای

ه آن ـود بـاز خـع نیـرای رفـان بـت که انسـچیزی اس

د رو ـد. رونـکند کشاورزی استفاده میـزار قدرتمنـاز اب

ها با توجه به جمعیت فعلی د جمعیت انسانـه رشـب

ه چندی پیش با شمارش نمادین هفت ها کآن

میلیاردمین نفر از مرز هفت میلیارد گذشت بیانگر نیاز 

ت، با افزودن ـزون نوع بشر به انرژی زیستی اسـروز اف

وانع گسترش ـوان یکی از مـموضوع بحران آب به عن

ه ـتوان گفت که ما بیـد باال مـصنعت کشاورزی به رون

ران ـه با بحـمقایسر در ـتدیـی جـمراتب با بحران

رو هستیم و آن ـهای فسیلی روبرژیـان وخت وـس

بحران انرژی زیستی خواهد بود که جوامع امروزی با 

ه ـهایی از آن با نام بحران غذا آشنا هستند اما آنچجنبه
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ه این نامگذاری تنها بیانگر ـت کـت این اسـواضح اس

رژی ی از ابعاد این موضوع است. اما چرا تولید انـبخش

ه که ـآنچ تواند نوعی بحران محسوب شود؟زیستی می

ون کره زمین ـهای گوناگوان اکوسیستمـه عنـما اکنون ب

ای ـهها سال و با طی توالیشناسیم در طی میلیونمی

ه و دارای روابط ـل گشتـون اکولوژیکی حاصـگوناگ

ر ـت و هـر سیستمی بسیار دقیقی اسـی و زیـسیستم

د شرایط و ـها نیازمنرات در آنـییال تغـه اعمـگون

رف در تمام ـد و مصـت. میزان تولیـی اسـضوابط خاص

ه ـبت بـی نسـن در تعادل نسبـهای زمیمـاکوسـیست

زان گسترش هر سیستم ـرا که میـر قرار دارد چـیکدیگ

ای را منابع مورد نیاز آن سیستم جهت رشد که در زنده

ابراین تعادل کند. بنمحیط موجود است تعیین مـی

تولید و مصرف توسط یك نوع خودتنظیمی کنترل شده 

کند کند تجاوز نمیو از حدود که خود محیط تعیین می

اما نوع بشر به لحاظ برخورداری از قدرت تفکر واستفاده 

از ابزار قادر به تغییر برخی اجزای تشکیل دهنده محیط 

واره  وده و همـد بـه نتایج جدیـی بـه دسترسـو در نتیج

م ـود دارد. حجـری نیازهای خـن حداکثـمیأی در تـسع

ود ـای بهبـوان در راستـتا را میـهی از این تالشـوسیع

دف افزایش بازده محصوالت ـاورزی با هـای کشـهروش

مین أه تـرا که کشاورزی در سطح پایـرد چـده کـمشاه

اما چه  ها قرار دارد.تمام انرژی زیستی مورد نیاز انسان

کننده میزان بازده فرایند کشاورزی است و چیز تعیین

های ما در راستای افزایش بازده این فرایند تا چه تالش

میزانی قابلیت اجرایی داشته و چه چیز قادر به 

ه زاولین محدودیت در این حو ها است؟محدودسازی آن

های قابل کشت در توان محدودیت مساحت زمینرا می

یر آن چندان آسان نبوده و در دسترس دانست که تغی

مواردی حتی غیر قابل تغییر است اما محدودیت در 

دستیابی به باالترین میزان بازده محصوالت زیر کشت 

توان با تنظیم های در دسترس را میدر این زمـین

ن ـش داد اما ایـبرخی موارد و شرایط محیطی افزای

کند که باید ها از قوانینی پیروی میزا و المانـر اجـتغیی

 در یك زمین کشاورزی عکس ها توجه داشت.به آن

د یك گیاه )یا محصول کشاورزی( فقط به آن ـالعمل رش

ماده غذایی )عنصر( بستگی دارد که به میزان کمتری 

در اختیار گیاه قرار دارد موضوعی که از آن به عنوان 

شود و این موضوع یادآور قانون کمینه یا لیبیگ یاد می

ست که دسترسی به حداکثر بازده رشدی در یك آن ا

مین تمامی عناصر مورد نیاز گیاه  برای أگیاه نیازمند ت

رشد است و مرتفع سازی این عوامل محدود کننده از 

طریق اقداماتی نظیر کود دهی خود نیازمند صرف 

ه ـی کـر غذایـن عناصـمیأهزینه است، اما با تزریق و ت

وان بازده را ـتمی ،دـکننمی ده را ایفاـش محدودکننـنق

ر ـه عنصـی کـا زمانـش تـن افزایـش داد و ایـافزای

ت ولی با ـده تغییر نکند ادامه خواهد داشـمحدودکنن

د افزایشی متوقف ـن رونـده ایـر محدودکننـر عنصـتغیی

یابد. مین عنصر محدودکننده دوم ادامه میأگشته و تا ت

را به طور منظم  اگر کمبود تمام عنصر غذایی محیط

رسد که با وجود وفور همه برطرف کنیم، زمانی می

عناصر غذایی، منحنی رشد شکل افقی گرفته و دیگر 

برد، در افزایش عناصر غذایی میزان رشد را باالتر نمی

ور، ـاین زمان یك عامل محیطی نظیر مقدار گرما، ن

ل ـش عامـدار نقدهـعه phا ـی و یــت نسبـوبـرط

ت که نه تنها ـود این به آن معناسـشده میـندودکنـمح
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ه ـل محیط کـدام از عوامـک رـی، بلکه هـر غذایـعناص

 د نقش تعیینـکمترین مقدار را در محیط داشته باش

حنی که آن را با نام قانون بالک نکند مکننده را ایفا می

شود آن حال پرسشی که مطرح می شناسند.من می

یم و تزریق عناصر غذایی، است که اگر عالوه بر ترم

کمبود و ضعف عوامل محیطی را نیز به طور منظم 

برطرف کنیم چه وضعی از نظر افزایش میزان رشد پدید 

آید؟ پاسخ آن است که اگر محدودیت عوامل می

محیطی را نیز یك به یك برطرف کنیم هر بار با صعود 

منحنی رشد مواجه خواهیم بود ولی سرانجام زمانی فرا 

رسد که با وجود فراوانی همه عناصر غذایی و عوامل می

محیطی سیر صعودی منحنی رشد متوقف گشته و دیگر 

دهد و حتی طبق قانون شلفورد یا افزایشی را نشان نمی

قانون تحمل، شدت بیش از حد تحمل عوامل محیطی 

تواند به عنوان اعم از عوامل غذایی و غیر غذایی خود می

عمل کرده و محدودگر محدوده یك عامل محدودکننده 

ت که پتانسیل ژنتیکی ـرشد باشد. در این زمان اس

کننده داشته و نـی تعییـت نقشـر کشـول زیـمحص

تواند به عنوان راهکاری اساسی در راستای افزایش می

وری فرایند کشاورزی از آن بهره برد راهکاری که بهره

ریخته برای توان آن را با نام استفاده از گیاهان ترامی

های زراعی معرفی کرد روندی که کشت در زمین

های گوناگون از افزایش میزان بازده را در جنبه

ازی ـسقاومـا مـه تـول گرفتـحصـد مـش تولیـزایـاف

ه عواملی ـبت بـت نسـت کشـورد نیاز جهـمحصوالت م

ه ـد بـتواننود میـه خـغیره ک ون آفات، کم آبی وـهمچ

د از ـده مطرح باشنـوامل محدودکننـز عی اـوان نوعـعن

های مورد نیاز جهت کشت ورزی ژنوم گونهطریق دست

های دهد و عالوه بر کاهش هزینهدر اختیار ما قرار می

یابی به تولیدی پایدار را تـد افقی روشن برای دسـتولی

مین انرژی مورد نیاز جامعه جهانی أکه الزمه تضمین ت

مباحث باال بیانگر آن  دهد.است پیش روی ما قرار می

توانیم با اعمال برخی تغییرات است که اگر چه  ما می

بازده فرایند کشاورزی را افزایش دهیم اما سرانجام یك 

د ـود خواهـی وجـد انرژی زیستـد نهای برای تولیـح

توان پا را از آن فراتر نهاد و این حد ه نمیـت کـداش

وسیستم عظیم کره نهایی توسط امکانات موجود در اک

همین موضوع است که  زمین تعیین خواهد شد و دقیقاً

تواند در کنار الگوهای نامناسب تولید و مصرف می

ساز باشد. هرچند اگر فرایند هایی که بیان شد بحران

ی را ـبدرستی انجام شوند حجم عظیمی از انرژی زیست

رف ـد اما اگر الگوی مصـدهنرار میـدر اختیار ما ق

برداری رهـهای فعلی بهه در مورد روشـعه جهانی چجام

های رف فراوردهـوص الگوی مصـه در خصـن و چـاز زمی

رف انرژی ـهای تولید و مصکشاورزی و در کل روش

واره ـرد همـورد اصالح و بازنگری قرار نگیـی مـزیست

ی ـود انرژِی زیستـی از کمبـب ناشـد در انتظار عواقـبای

د فضای حاکم بر جهان ـتوانه میـک رس باشیمـدر دست

 د، حال آنـت کنـتر از آنچه هسامروز را بسیار ملتهب

دی ـا دیـرف بـد و مصـای تولیـوهـن الگـه اگر ایـک

نگرانه مورد بازبینی و اصالح قرار گرایانه و آیندهواقع

خواهد شد که نیاز جامعه انسانی به  گیرد شرایطی ایجاد

تی طوالنی برطرف خواهد ساخت انرژی زیستی را تا مد

یابی به این مقصود به طور حتم نیازمند البته دست

بازنگری در الگوی افزایش جمعیت انسانی کره زمین هم 

 .خواهد بود
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 گذاری ملکولیبرچسب در داخل سلول تخم با  اِ تعیین مقصد و سرعت حرکت آر.آن.

 تهیه و تنظیم: امیر فرتاش

 

 

 

ی ملکولی ـشناستـگاه زیسدان آزمایشـدانشمن

ان ـمـآل رگـبـدلـدر ه(EMBL) ی ـاروپای

(Heidelberg, Germany) ی ـه شناسایـوفق بـم

شدند  (Oskar RNA) اسکاراِ  ام آر.آن.ـه نـی بـولـملک

که این ملکول همانند یك بلیط مسافرتی شامل 

 هااطالعات جزیی همچون مقصد و نحوه انتقال است. آن

که حاوی  این ملکول عالوه بر این نشان دادند که

اطالعاتی است تا در مسیر درست حرکت کند حاوی 

اتی در مورد میزان سرعت حرکت نیز دارند. ـاطالع

 Natureها که در پایگاه اینترنتیتحقیقات آن

Structural & Molecular Biology پ رسیده به چا

هایی در مورد نحوه نخاست همچنین اطالعات و سر

برای  های منفرداین اطالعات توسط ملکول دریافت

ر ـت. طبق اظهار نظـمقصدهای متفاوت ارائه شده اس

آن قرار دارد  ه نوع سلولی که درـاسکار باِ ها آر.آن.آن

 بستگی دارد.
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اسکار  آر.آن.اِ  برای رشد صحیح جنین مگس میوه، 

تولید شده توسط والد ماده باید وارد سلول تخم و یا 

در حین رشد و بالغ شدن سلول تخم در  تخمك شود و

قطب پشتی )سلول کیسه جنینی( قرار گیرد. محققان 

 در آزمایشگاه زیست Anne Ephrussiتیم دکتر 

شناسی ملکولی اروپایی بر این باورند که این حرکت 

 .رسدتر از آن چیزی است که به نظر میبسیار پیچیده

اسکار طی عمل پردازش آر.آن.اِ قطعه  وقتی

قطعه  2شود )اسپالیسینگ( برای انتقال فرآوری می

ه ـم و در نقطـار هـکن درEJC  و SOLE ختلفـم

ر ـد. دکتـشوناسکار متصل میآر.آن.اِ به  یـمشخص

و همکارانش در تحقیقات خود  (Ephrussi)اِفروزی 

اسکار به مقصد صحیح آر.آن.اِ متوجه شدند برای اینکه 

های مشخص به محل خود برسد باید هر دو قطعه در

شود. در واقع این دو قطعه در کنار  اسکار متصلآر.آن.اِ 

 آر.آن. اِ  یکدیگر همانند بلیطی است که اجازه حرکت 

دهد و را می اسکار به قطب پشتی )سلول کیسه جنینی(

آر.آن.اِ با بقیه  آر.آن.اِ  نیز باعث ایجاد تفاوت بین این 

را آماده  آن و دـشونده میـهایی که وارد تخمك ش

 د.ـکنهای مختلف میرفتن به قسمت

به صورت ژنتیکی تغییر داده شد،  SOLEوقتی قطعه 

اسکار همانند حالت  آر.آن.اِ  دانشمندان مشاهده کردند  

عادی به سمت قطب پشتی )کیسه جنینی( حرکـت 

کند اما هنوز به سمت قطب پشتی )کیسه جنینی( نـمی

ن حرکت در جهت درست کند و ظاهراً ایحرکت می

باشد. مشکلی که پژوهشگران متوجه آن شدند این می

بود که اسکار به طرف یك مقصد متـحرک حرکــت 

)کیسه  رشد تخمك، قطب پشتی یهکند در نتیجمی

کند جنینی( از قطعۀ اسکاری که به طرف آن حرکت می

که به  SOLE یهرسد قطعشود. به نظر میدورتر می

تواند به اندازه تغییر داده شده است نمیصورت ژنتیکی  

کافی برای غلبه بر مشکلی که به خاطر رشد تخمك 

 «بلیط»شود سریع حرکت کند. بنابراین این ایـجاد می

 ثر است.ؤبه طریقی بر سرعت انتقال نیز م

و همکارانش  (Ephrussi)در حال حاضر دکتر اِفروزی 

  و SOLE بینمشغول تحقیق بر روی نحوه ارتباط 

EJC ها بر روی سلول برای ثیر آنأبا یکدیگر و نیز ت

ها همچنین دریافتند که در انتقال قطعه اسکار است. آن

ردازش ـد پـت فرآینـتحآر.آن.اِ ول ـه ملکـورتی کـص

تشکیل  SOLEرد تنها قطعه ـ)اسپالیسینگ( قرار گی

توانند آنجایی که برخی از آر.آن.ا ها می خواهد شد. از

ردازش ـت پـحـود تـول خـی از طـتلفـخـاط مـقـدر ن

)اسپالیسینگ( قرار گیرند این بدان معنی است که به 

ان امکان ـیکس آر.آن.اِ  ای ـهوه برای ملکولـور بالقـط

د مختلف وجود دارد. به ـبه مقاص )هاچاپ بلیط(انتقال 

های مختلف بستگی دارد که کدام عنوان مثال در سلول

ردازش ـد پـرآینـت فـتح آر.آن.اِ  ول ـمت از ملکـقس

 .گیردرار ـ)اسپالیسینگ( ق
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 گزارش ویژه

نامه اجرایی برای تصویب آئین شورای ملی ایمنی زیستی با حضور معاون اول ریاست جمهوریتشکیل 

 زیستیقانون ایمنی

 کهریزیآقچه تهیه و تنظیم: زهرا 

 به 88زیستی در مرداد ماه سال قانون ملی ایمنی

تصویب مجلس رسید و در همان ماه از سوی شورای 

نگهبان به تأیید رسید که بر اساس همان قانون برای 

ها و ضوابطی بود که  نامهاجرایی شدن آن نیاز به آیین

 رسید.  باید در شورای ملی به تصویب می

پس از قریب سه سال تاخیر و معطل نگه داشتن اجرای 

، ستی عصر روز شنبهزیجلسه شواری ملی ایمنیقانون 

به ریاست معاون اول سال جاری  نوزدهم فروردین

رییس جمهور تشکیل شد و کلیات آیین نامه اجرایی 

زیستی پس از بحث و گفتگو به تایید  قانون ایمنی

محمدرضا رحیمی در این جلسه با قدردانی از  .رسید

ها و اقدامات سودمند سازمان حفاظت محیط  تالش

های  اری کرد در سال جاری گامزیست اظهار امیدو

بلندی در جهت پیشرفت و تحقق اهداف در حوزه 

 محیط زیست برداشته شود.

در این جلسه رییس دبیرخانه شورا نیز گزارشی در  

های  زیستی در ایران، فعالیتخصوص تاریخچه ایمنی

نامه اجرایی نویس آییندبیرخانه و روند تدوین پیش

  کرد.زیستی ارائه قانون ایمنی

چنین در این نشست پس از بحث و تبادل نظر هم

نامه اجرایی قانون های مختلف آیین پیرامون بخش

ای با  نامه در جلسهزیستی، مقرر شد این آیینایمنی

حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست مورد 

بازنگری قرار گرفته و سپس برای تصویب نهایی ارائه 

رنگاران ـبا خب گفتگویاضی در هزاد قره. دکتر بشود

از  بسیاریراض ـورد اعتـس مـنویشـافزود: این پی

  .های علمی واقع شده استران و انجمنـپژوهشگ

از  بسیارینویس مورد اعتراض وی گفت: این پیش

پژوهشگران بود و جامعه علمی کشور، این آئین را 

 یافته ژنتیكبازدارنده و مانع تولید ملی محصوالت تغییر 

  .دانند افزایش واردات این نوع محصول می و موجب

یاضی خواستار واکنش فوری و ممانعت تصویب قرهدکتر 

فناوری و متولی آن نامه از سوی ستاد توسعه زیستآئین

دولت زیستی وی تصریح کرد: در قانون ملی ایمنی .شد

مکلف شده است تا تمهیدات الزم را برای این قبیل 

های اخیر ا دولت در سالمحصوالت فراهم بیاورد ام

تمهیدات الزم را برای واردات محصوالت تغییر  منحصراً

یافته ژنتیکی فراهم آورده است که این مسئله تولید 

  .ملی را کم رنگ خواهد کرد

: طبق فرمایشات زیستی گفترئیس انجمن ایمنی

رهبری با نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از 

نی، شورای ملی ایمنی زیستی و کار و سرمایه ایرا



 

23 

 

متعهد شود و به طور جدی نسبت دبیرخانه آن نیز باید 

ل و زنجیر بسته شده برپای محصوالت تغییر غرفع به 

یافته ژنتیکی که تولید داخلی را تحت تأثیر قرار می 

  .دهد اقدام کنند

های نامه تنظیم شده عالوه بر غلط: آئینکید کردأوی ت

یاب نمایندگان علمی کشور تهیه و فاحش علمی، در غ

تنظیم شده و در صورت تصویب به مفهوم پایان 

امیدواری برای تولید ملی این نوع محصوالت و استمرار 

واردات سالیانه سه تا پنج میلیارد دالری این قبیل 

 . محصوالت خواهد شد

 

 زیستیغیبت وزرا در جلسه شورای عالی ایمنی

 تهیه و تنظیم: لیال مرگن

زیستی گفت: در رئیس انجمن ایمنی - خبرگزاری موج

زیستی تشکیل شد که حالی جلسه شورای عالی ایمنی

 د. ـوزرای مربوطه در این نشست غایب بودن

گذار پژوهشکده بیوتکنولوژی  یاضی، بنیان دکتر بهزاد قره

گو با ـی در گفتـزیستن ایمنیـس انجمـکشاورزی و رئی

ار ـان این مطلب اظهـبا بیوج ـرنگار خبرگزاری مـخب

زیستی ورای عالی ایمنیـه شـون جلسـداشت: طبق قان

ت، ـاورزی، بهداشـاد کشـباید با حضور وزرای جه

وری اوزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فنـان و آمـدرم

 .تشکیل شود

ط ـس سازمان حفاظت از محیـچنین رییزود: همـوی اف

ورای ـمجلس شی از ـای حقیقی و ناظرینـت، اعضـزیس

یاضی خاطر  قره .اسالمی دیگر اعضای این شورا هستند

ی ـی زیستـی ایمنـورای عالـت: در جلسه شـنشان ساخ

وم، ـاورزی و علـاد کشـای جهـه هـدگان وزارتخانـنماین

تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از اعضا، ایراداتی به 

 نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی واردنویس آیینپیش

  .کردند

 بر اساس تصمیم رییس شورای عالی ایمنی :وی گفت

زیستی یعنی معاون اول رییس جمهور، مقرر شد این 

افراد در دفتر رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

 .نویس بپردازندتشکیل جلسه داده و به بازنگری پیش

زیستی تصریح کرد: پس از بازنگری رییس انجمن ایمنی

اجرایی بوسیله رییس جمهور یا پیش نویس، آیین نامه 

 .زیستی ابالغ خواهد شدرییس شورای ایمنی

های  هـورد اختالف وزارتخانـویس مـنکلیات پیش

 رتبطـم

یاضی در پاسخ به این نکته که ایرادات وارده به  قره

زیستی چه ون ایمنیـی قانـه اجرایـنامس آیینـنویپیش

وم، ـورزی و علاـاد کشـای جهـه هـت: وزارتخانـود، گفـب
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ه ـس تهیـنویشـآوری ایرادات کلی به پیتحقیقات و فن

 .اندشده وارد کرده

ی این ـی از نظرات اصالحـزود: جزئیات دقیقـوی اف

ی ـن ایمنـس انجمـریی .تـت نیسـا در دسـه وزارتخانه

د وزارت جهاد ـرس ر میـه نظـت: بـان داشـی اذعـزیست

دبیرخانه شورای عالی د ـکشاورزی از مداخله بیش از ح

وظایف  وایمنی زیستی در اموری که به صورت ذاتی جز

 .نهادینه این وزارتخانه است، چندان خوشنود نیست

وزارت جهاد کشاورزی به دلیل وی ادامه داد: همچنین 

 11د جایگاه مرجع ملی که طبق ماده ـبیش از ح تحقیر

قانون ایمنی زیستی به عهده وزارت جهاد کشاورزی 

نویس از پایه و اساس مخالفت ت، با کلیات این پیشـاس

 .دارد

ت دالیل مخالفت ـرد: البته بهتر اسـد کـکیأی تـیاض قره

نامه اجرایی س آیینـنویشـای مختلف با پیـه وزارتخانه

 .ها سئوال کردقانون ایمنی زیستی را از خود آن

تمرد مستمر وزارت امور خارجه از اجرای قانون ایمنی 

 ی، از نظرها مغفول مانده استزیست

زیستی با اشاره به مغفول ماندن رییس انجمن ایمنی

 7بررسی دالیل تمرد مستمر وزارت امور خارجه طی 

زیستی، گفت: در این سال گذشته از اجرای قانون ایمنی

مدت وزارت امورخارجه از واگذاری مرجعیت ملی به 

 .وزارت جهاد کشاورزی امتناع کرده است

سف و تعجب است در أطر نشان ساخت: جای توی خا

ذاری ـگ د ملی نامـی که سال جاری به نام سال تولیـحال

د استمرار پافشاری دبیرخانه ـت، همچنان شاهـشده اس

ه ـرراتی کـویب مقـی و تصـزیستیـی ایمنـورای ملـش

آفرین بوده، افکن و نگرانیراسـد ملی، هـده تولیـبازدارن

 .هستیم

ظهار داشت: در حالی که با استناد به نبود یاضی ا قره

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جلوی تولید ملی 

محصوالت تغییر یافته ژنتیکی )تراریخته( به طور کامل 

گرفته شده است و حتی در بسیاری از موارد تصویب 

های پژوهشی نیز در این بخش دچار اختالل شده  طرح

وی ادامه  .وارد نیستکس پاسخگوی این ماست، هیچ

میلیارد دالر محصول تراریخته  5تا  3داد: ساالنه بین 

شود و بدون اطالع مردم در  آماده مصرف وارد ایران می

 .شود بازار توزیع می

زیستی افزود: رییس سازمان رییس انجمن ایمنی

ها از  حفاظت محیط زیست چندی پیش در رسانه

ه به کشور خبر نوع محصول تراریخت 50واردات قاچاق 

داده بود که صد البته این خبر فاقد عنصر واقعیت است، 

اما معلوم نیست به چه دلیل در شورای ملی ایمنی 

زیستی با موضوع واردات این محصوالت در عین مقابله 

 شود.با تولید داخلی، واکنش خاصی دیده نمی
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 زیستینامه اجرایی قانون ایمنیهای علمی کشور به متن آخرین آیینایرادات انجمن

های بازدارنده تولید داخلی  نامههای علمی با آیین انجمن

 مخالفند

یاضی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با  دکتر قره

های علمی و  بیان این مطلب اظهار داشت: برخی انجمن

ای که بازدارنده  نامهدانشمندان مستقل با هر نوع آیین

های  باشد یا فراتر از قانون محدودیتتولید داخلی 

ها میدانی  غیرقانونی برای تحقیقات به ویژه آزمایش

 .فراهم کند، مخالفند

ها از رییس شورای عالی  وی ادامه داد: این انجمن

زیستی تقاضا دارند تا پیش از شنیدن مستقیم ایمنی

های علمی از اتخاذ هر تصمیمی  نظرات این مجموعه

زیستی خاطر نشان رییس انجمن ایمنی .خودداری کند

نویس حاضر در صورت تصویب عالوه بر ساخت: پیش

بازدارندگی کامل برای پژوهش، علم مهندسی ژنتیك و 

زیست فن آوری جدید را در کشور با مشکالت جدی 

  .کند مواجه می

نویس در نظام بازرگانی خارجی وی اضافه کرد: این پیش

م استراتژیك غذایی مورد و دسترسی به مهمترین اقال

نیاز کشور، یعنی روغن نباتی، علوفه و خوراک دام، 

  .اختالالت جدی ایجاد خواهد کرد

ایمنی زیستی پس از مشورت با در این راستا انجمن 

ای را خطاب به مهندس اعضای هیئت مدیره خود نامه

ازمان حفاظت محیط زیست زاده رئیس سمحمدی

نامه بالغ بر چند نویس آیین. متن پیشارسال کرده است

و بنابراین  ده صفحه فراتر از ظرفیت این خبرنامه بود

توانند از طریق این ایمیل عالقمندان می

(kahrizi_z@yahoo.com)  آن را تقاضا و دریافت

 کنند. 
 

یه های علمی به شرح زیر است. از کلپاسخ و نظر انجمن

های اعضای جامعه علمی کشور به ویژه اعضای انجـمن

رود در تبیین مواضع و نظرات یربط انتظار میذعلمی 

 . علمی انجمن کوشا باشند
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نامه نویس آیینارسال نامه دبیرکل خانه کشاورز به معاون اول رئیس جمهور در مورد ایرادات پیش

 زیستیاجرایی قانون ایمنی

عیسی کالنتری دبیر کل خانه کشاورز طی یك نامه فوری به معاون اول رئیس دکتر 

نامه اجرایی خواستار فرصتی شدند تا هیات رئیسه جمهور قبل از تصویب نهایی آیین

انجمن ایمنی زیستی و انجمن بیوتکنولوژی از در جریان پیامدهای ناشی از تصویب 

به شرح زیر نامه اجرایی قرار بگیرند که متن نامه آیین

 است.

 

 

 

 جناب آقای دکتر محمدرضا رحیمی

 س شورای ملی ایمنی زیستیمعاون اول رئیس جمهور و رئی

نامه اجرایی قانون ملی ها حاکیست که به زودی آیینبا سالم، شنیده

شورای ملی ایمنی زیستی به ریاست جنابعالی مطرح  ایمنی زیستی در

 و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نامه پیشنهادی به نظر تصمیم گرفته نویس آیینبا مطالعه دقیق پیش

ق، کاربرد و تولید محصوالت تغییر شکل شده است که هیچ نوع تحقی

نمایم یافته ژنتیکی در کشور صورت نپذیرد. لذا از جنابعالی تقاضا می

نامه فوق فرصتی را به هیات رئیسه و انجمن قبل از تصویب نهایی آیین

نامه زیستی بدهید تا در جریان پیامدهای تصویب آیین ایمنی

که اتخاذ کردید از روی  پیشنهادی فرار بگیرند و سپس هر تصمیمی

 د.ـآگاهی کامل باش
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نامه آیین های ناشی از تصویبارسال نامه رئیس انجمن به معاون اول رئیس جمهور در مورد چالش

 زیستیایمنی

ای به معاون زیستی ایران طی نامهرئیس انجمن ایمنی

اول رئیس جمهور ضمن تشکر از تشکیل جلسه شورای 

زیستی و زحمات سازمان حفاظت محیط ملی ایمنی

زیستی و به ویژه یست، دبیرخانه شورای ملی ایمنیز

اندرکاران تهیه  رئیس محترم این دبیرخانه و سایر دست

های ناشی از زیستی چالشنامه اجرایی قانون ایمنیآئین

ه مورد ـی را در این نامـزیستیـه ایمنـنامویب آیینـتص

ی و اساسی ـیاضی رویکرد اصلبررسی قرار داد. دکتر قره

ن را تضمین استفاده از زیست فناوری جدید و فواید قانو

وع ـآن دانست نه بازدارندگی پژوهش و تولید ملی این ن

محصوالت. وی در ادامه با اشاره به آمار سطح زیر کشت 

محصوالت تراریخته و میزان واردات این محصوالت به 

وان ـه عنـل بـد داخـری از تولیـور و جلوگیـداخل کش

زیستی بر تصویب و جمن با قانون ایمنیترین انمرتبط

زیستی به نحوی که نامه اجرایی قانون ایمنیابالغ آیین

کید کرد. أمتضمن تولید محصوالت تراریخته باشد ت

زیستی عنوان کرد که پیش نویس رئیس انجمن ایمنی

نامه در وضعیت موجود با وجود دارا بودن نکات آئین

در حوزه مهندسی  هایی را متوجه پژوهش مثبت، چالش

ه ـر شکل یافتـد ملی محصوالت تغییـك و تولیـژنتی

 کند.  ژنتیکی می

یاضی در مورد ایرادات وارد بر متن کامل نامه دکتر قره

آیین نامه ایمنی زیستی به معاون اول رئیس جمهور 

  :شرح است دینب

  برادر گرامی جناب آقای رحیمی

   معاون اول محترم رئیس جمهور

 ؛یکمسالم عل

عنوان  به 1341گذاری سال  با احترام، ضمن تبریك نام

از  «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»سال 

سوی مقام معظم رهبری، مایلم از تشکیل جلسه شورای 

زیستی و زحمات سازمان حفاظت محیط ملی ایمنی

زیستی و به ویژه زیست، دبیرخانه شورای ملی ایمنی

اندرکاران تهیه  بیرخانه و سایر دسترئیس محترم این د

زیستی که بیش از دو سال نامه اجرایی قانون ایمنیآئین

 گذرد تشکر و قدردانی کنم.  از تاریخ تصویب آن می

زیستی چنانچه حضرتعالی مستحضرید قانون ایمنی

تولید محصوالت تراریخته را که در این قانون تحت 

شود مجاز  اد میاز آن ی «تغییر یافته ژنتیکی»عنوان 

آوری تمهیدات الزم مکلف به فراهم»دانسته و دولت را 

این نوع  «برای تولید، واردات و صادرات، رهاسازی و...

 یـریف ایمنـوی دیگر در تعـد. از سـکن محصوالت می

تضمین بهره برداری از فواید »زیستی در متن قانون 

 برت. بنا ـده اسـبه صراحت قید ش «فناوری جدیدزیست

این رویکرد اصلی و اساسی قانون، تضمین استفاده از 

فناوری جدید و فواید آن است و نه بازدارندگی زیست

 پژوهش و تولید ملی این نوع محصوالت.

بر اساس آمار رسمی، محصوالت تراریخته در حال حاضر 

ها کشور  میلیون هکتار در ده 160در سطحی بیش از 
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شوند. به  کشت می اروپایی، آمریکایی و جهان سوم

د این نوع ـت تولیـپیوست گزارش آخرین وضعی

شود. بر اساس آمار رسمی،  محصوالت تقدیم حضور می

میلیارد دالر محصول سویا،  5تا  3ایران سالیانه بین 

روغن سویا، کنجاله سویا، ذرت و پنبه را از کشورهایی 

از کند که ب مانند برزیل، آرژانتین و کانادا وارد ایران می

درصد محصول  45هم بر اساس آمار رسمی بیش از 

ها تغییر شکل یافته ژنتیکی است. آزمایشات تولید آن

دوایر دولتی و مصاحبه معاون محترم رئیس جمهور و 

رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست نیز موید 

این نظر است که سالیانه مقادیر هنگفتی محصوالت 

 ا به هر دلیلی نبود آیینشود ام تراریخته وارد کشور می

نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی به عنوان مستمسکی 

برای جلوگیری از تولید داخلی آن تلقی شده است. 

ترین زیستی به عنوان مرتبطبنابراین، انجمن ایمنی

نامه زیستی بر تصویب و ابالغ آیینانجمن با قانون ایمنی

ضمن تولید زیستی به نحوی که متاجرایی قانون ایمنی

نویس کند. اما پیش کید میأمحصوالت تراریخته باشد ت

نامه در وضعیت موجود با وجود دارا بودن نکات آئین

هایی را متوجه پژوهش در حوزه مهندسی  مثبت، چالش

ژنتیك و تولید ملی محصوالت تغییر شکل یافته ژنتیکی 

نامه به شرح زیر کند. به طور عمده ایرادات این آیین می

 :شوند حضورتان اعالم میب

ای دارد و در  پیش نویس آیین نامه، رویکرد بازدارنده (1

شود  فناوری جدید دیده نمیای به فواید زیست آن اشاره

شود؛ مخاطراتی که برخی  کید میأولی بر مخاطرات آن ت

ای را  ها حتی احتمالی هم نیستند ولی هر خوانندهاز آن

د ـژنتیك به تردی یـتفاده از مهندسـدر مقابل اس

 د.ـاندازن می

های  پژوهش قانون صراحتاً 10و  5در حالی که مواد  (2

ای و میدانی را از شمول قانون  آزمایشگاهی و گلخانه

مستثنی کرده و هرگونه اخذ مجوز را به مراحل بعد از 

کند، فصل چهارم  انجام آزمایشات میدانی محول می

رای پژوهش و اخذ گزاری بنامه به طور کل ضابطهآیین

 کند که کامالً مجوز آزمایشات میدانی را الزامی می

 بازدارنده است.

گذاری در قانون منحصر به حمل و نقل  برچسب (3

نامه، برچسب  نویس فعلی آیینداخلی است، اما در پیش

گذاری بر روی تمام محصوالتی که حتی مجوز دریافت 

لزامی شده اند ا کرده و در معرض فروش هم قرار گرفته

گذاری عالوه بر افزایش قیمت تمام شده است. برچسب

داری جداگانه محصوالت تراریخته و  به دلیل هزینه نگه

ای از  ودهـه بیهـدازی شبکـانزم راهـه مستلـرتراریختـغی

هایی است که نه برای افزایش تولید ملی بلکه  آزمایشگاه

وند؛ ـد شاـد ایجـه بایـوالت ترایختـی محصـرای ردیابـب

ی ـوالت غذایـت محصـش قیمـز افزایـدی که جـفراین

ر این ـت. از طرف دیگـای برای کشور نخواهد داش فایده

ی که ـت و در حالـز اسـآمیگذاری تبعیض وع برچسبـن

ی ـوم شیمیایـق سمـده از طریـد شـوالت تولیـمحص

ت ـتوان انتظار داش یـد نمـخورن ب نمیـخطرناک برچس

اند و ثابت شده است  وز دریافت کردهـه مجمحصوالتی ک

 که خطری ندارند برچسب بخورند.
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زیستی بیمه محصوالت تراریخته نه در قانون ایمنی (9

زیستی و نه در هیچ وجود دارد نه در اصل پروتکل ایمنی

کجای دیگر جهان. حتی یك شرکت بیمه در سراسر 

د. جهان وجود ندارد که محصوالت تراریخته را بیمه کن

به این ترتیب مطالبه بیمه به مفهوم جلوگیری کامل از 

واردات محصوالت مهمی مانند روغن و خوراک دام 

درصد به  40خواهد بود که کشورمان تا میزان باالی 

واردات آن وابسته است و قطعا در صورت اجرای این 

 آیین نامه کشور را دچار بحران خواهد کرد.

ت مختصر باقی مانده به پیوست آدرس برخی از اشکاال

نامه فعلی را تقدیم حضور کرده از نویس آئیندر پیش

جنابعالی استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در 

نامه اشکاالت یاد شده به نحوی نویس آئینبازنگری پیش

های امیدوار  گونه که در سخنرانیبرطرف شوند تا همان

زیستی منیکننده رئیس محترم دبیرخانه شورای ملی ای

شود ما بتوانیم در سال تولید ملی با ارج نهادن  ابراز می

بر کار و سرمایه ایرانی به جای واردات محصوالت 

تراریخته به صادرکننده عمده این محصوالت در منطقه 

 و انشاءاهلل در جهان تبدیل شویم.

در خاتمه انجمن ایمنی زیستی ضمن مغتنم شمردن 

ترام، از حضورتان تقاضا فرصت برای تجدید مراتب اح

دارد وقتی را برای ارائه گزارش این انجمن در مورد 

وضعیت جهانی ایمنی زیستی و کسب رهنمود از محضر 

حضرتعالی اختصاص دهند. پیشاپیش از بذل توجه و 

فرمایید کمال تشکر و قدردانی را دارم.  عنایتی که می

والسالم

  

 تینامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیسنویس آیین اصالحات اعمال شده در پیش

زیستی با اشاره به برگزاری عضو شورای ملی ایمنی

جلسه اخیر شورا تصریح کرد: در این جلسه تمامی موارد 

های علمی و متخصصان برای  پیشنهادی از سوی انجمن

نامه اجرایی مورد پذیرش اعضا  نویس آیین اصالح پیش

ها و  شدن پژوهش  توان به مستثنی قرار گرفته که می

 یی و میدانی از قانون ملی ایمنی  های گلخانه آزمایش

زیستی و حذف مجوزهای متعدد برای تولید محصوالت 

ای که  تراریخته در مراحل مختلف اشاره کرد به گونه

پس از اخذ مجوز برای یك محصول مانند دیگر 

محصوالت کشاورزی با آن برخورد شده و دیگر نیازی به 

دکتر مختار جاللی  .متعدد بعدی نباشد مجوزهای

های علمی در شورای ملی  جواران، نماینده انجمن

خبرگزاری « فناوری»و با خبرنگار زیستی در گفتگایمنی

دانشجویان ایران )ایسنا( با اشاره به تصویب کلیات 

زیستی در جلسه اخیر نامه اجرایی قانون ملی ایمنی آیین

ن برگزار شد، اظهار کرد: فروردی 14شورا که روز شنبه 

 نامه اجرایی قانون ملی ایمنی نویس آیین تدوین پیش

سال به طول انجامید و در طول این  2زیستی حدود 

جلسه مفصل با حضور نماینده همه  35مدت بیش از 

ها برای  ها برگزار شد تا پیشنهادات آن نهادها و تشکل

 . نهایتاًنامه اجرایی اتخاذ شود نویس آیین اعمال در پیش

زیستی با ارائه نظرات در جلسه اخیر شورای ملی ایمنی
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های علمی و متخصصین از سوی  و پیشنهادات انجمن

ها از سوی اعضا کلیات  نمایندگان حاضر و پذیرش آن

نامه به تصویب رسیده تا در هفته آینده با  این آیین

جمهور برای ابالغ،  اعمال اصالحات پیشنهادی به رییس

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی  .ودارسال ش

دانشگاه تربیت مدرس در خصوص نظرات اصالحی 

مطرح شده خاطرنشان کرد: هنگامیکه برای محصوالت و 

شود باید برای  یا موجودات تراریخته مجوزی گرفته می

تمامی مراحل تولید و عرضه آن قابل قبول باشد، این در 

ز برای هر یك نویس اولیه، اخذ مجو حالی است که پیش

از مراحل تولید این محصوالت را ضروری دانسته که در 

این زمینه قرار شد تا اصالح این مورد به صراحت در 

جاللی جواران با اشاره  .نامه ذکر شود نسخه نهایی آیین

به برگزاری جلسه اخیر شورای ملی ایمنی زیستی به 

شامل  ءاـر اعضـریاست معاون اول رییس جمهور و دیگ

ییس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر علوم، وزیر ر

جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 

ر ـه متخصصان و دبیـهای علمی، نماین نماینده انجمن

 ون ملی ایمنیـقان ه داد:ـزیستی ادامشورای ملی ایمنی

 ها و  زیستی مصوب مجلس شورای اسالمی پژوهش

میدانی را از شمول مقررات این یی و   های گلخانه فعالیت

قانون و دریافت مجوز مستثنی کرده است با این حال در 

یی و میدانی و   نویس تهیه شده آزمایشات گلخانه شـپی

ای به دریافت مجوز ملزم شده بودند  ها نیز به گونه پژوهش

یك که اصالح این مغایرت با قانون نیز مورد مخالفت هیچ

وی با اشاره به اینکه اکثریت قریب  .قرار نگرفت ءاز اعضا

نامه  نویس آیین به اتفاق حاضران در جلسه با کلیات پیش

 زیستی موافق بودند، تصریح کرداجرایی قانون ملی ایمنی

ها و  پیشنهادات ارائه شده برای اعمال به دستگاه

 .های متولی داده شد وزارتخانه

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ از ما در  خوانندگان گرامی با توجه به حجم زیاد مطالب در این شماره بخش پرسش از شما

شما عزیزان در حوزه ایمنی زیستی  هایهای بعدی ارائه خواهد شد ما مشتاقانه منتظر سوالشماره

 .هستیم



 

31 

 

  

 مصاحبه اختصاصی
حل برطرف شدن مشکالت فعلی پنبه کشور ترین و شاید تنها راه هترین، مناسبکشت پنبه تراریخته ب

 است

، مجری طرح پنبه تراریخته وزارت جهاد کشاورزیکمال قاسمی بزدیدکتر 

 

ات ـز اطالعـرکـی، مـانـروح  شـه درویـو: بنفشـگـگفت

 بیوتکنولوژی ایران

 در اسفند ماه سال گذشته خبری به نقل از خبرگزاری

دانشجویان ایران )ایسنا( از تولید پنبه تراریخته مقاوم به 

کش منتشر شد. این خبر مرکز  ها و علف آفات، بیماری

رو هدف ـت تا پیـوژی را بر آن داشـولـوتکنـاطالعات بی

رسانی در مورد محصوالت تراریخته  ه اطالعنخود در زمی

 ای را که در ادامه خواهید خواند با مجری اصلی مصاحبه

عضو هیات این طرح آقای دکتر کمال قاسمی بزدی 

انجام دهد. وی که  سسه تحقیقات پنبه کشورؤعلمی م

ولوژی ـرشته بیوتکنخود را در  دکتری تخصصیمدرک 

ی ـگاه دولتـدانشژنتیك از  کشاورزی با گرایش مهندسی

آکادمی علوم کشاورزی تیمیریازوف  – علوم زراعی روسیه

یل ـالتحص فارغن ـت اولیـرده اسـت کـدریاف کوـمس

ولوژی کشاورزی داخل ـوتکنـکارشناسی ارشد رشته بی

ن ـام ایـهم بوده و وقت مبسوطی را برای انج کشور

وژی ـولـوتکنـات بیـز اطالعـرکـار مـه در اختیـاحبـمص

کش ه علفـاوم بـه مقـان تراریختـگیاه

ت را در ـح زیر کشـن سطـیشتریـب

ه ـیا بـه دنـن محصوالت تراریختـبی

 . دـانداده اصـاختص ودـخ
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 ت.ـقرار داده اس

ن ـاه ایشـکاری صمیمانـر همـرکز به خاطـن مـای 

دف ـسی ژنتیك با هدـه مهنـرای توسعـت تالش بـجه

رگه تولیدکنندگان محصوالت ـه جـور بـتن کشـپیوس

ها با وجود مشکالتی که در  تراریخته و نه واردکننده آن

سر راه این هدف وجود دارد از ایشان کمال تشکر را 

ر راه ـه در سـها و مشکالتی را ک کند. او چالش می

ود پتانسیل قوی ـه با وجـوالت تراریختـد محصـتولی

کند. و امروز و فرداهایی که  لمی وجود دارد مطرح میع

نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی پس از  برای ابالغ آیین

دو سال تصویب این قانون مطرح است را سدی بزرگ 

برای گرفتن مجوز تولید کشت محصوالت تراریخته 

 داند. می

 

آقای دکتر اخیراً خبری در مورد برنامه توسعه کشت 

خته منتشر شده که مجری اصلی این طرح پنبه تراری

کنم در مورد این برنامه از شما خواهش می .شما هستید

 بیشتر توضیح دهید.

تولید پنبه »بله، من مجری مسئول این طرح با عنوان 

 «ها شـک ا و علفـه ات، بیماریـه آفـه مقاوم بـتراریخت

هستم که به عنوان یك طرح کالن در شورای عالی 

زمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تحقیقات سا

رای ـای الزم بـه ریـت و پیگیـده اسـویب رسیـه تصـب

، ولی مشکالت حال انجام است دن طرح درـعملیاتی ش

ی مورد نیاز ـمین اعتبارات مالأه با تـ، در رابطزیادی اوالً

مسائل قانونی کشت گیاهان  رای طرح و ثانیاًـبرای اج

رایی ـه اجـنامویب آیینـدم تصـبه عه ـه با توجـتراریخت

دوارم در آینده نزدیك ـود دارد که امیـزیستی وجایمنی

 شاهد برطرف شدن این مشکالت باشیم.

ه ـه تحقیقات پنبـا همکاری موسسـرح کالن بـن طـای

ران و ـاورزی ایـوژی کشـولـوتکنـده بیـور، پژوهشکـکش

روژه و ـپ 30ور با ـی کشـپزشک سه تحقیقات گیاهـموس

ر از اعضای ـنف 16داد ـت. تعـاس دهـشرطرح تدوین ـزی

های مختلف  تهـور از رشـات مذکـسسؤی مـت علمأهی

کشاورزی،  شناسی رهـوتکنولوژی، اصالح نباتات، حشـبی

ب ـرز با اینجانـهای ه فـی و علـی گیاهـشناساریـبیم

 همکاری دارند.

 

ی در که محصوالت تراریخته بطور تجار 1446از سال 

دنیا مورد کشت و کار قرار گرفتند، تا کنون استفاده از 

های تراریخته بخصوص برای مبارزه با کرم قوزه  پنبه

پنبه، یکی از معیارهای اصلی برای کنترل این آفت در 

بسیاری از کشورهای دنیا بوده است. گیاهان تراریخته 

نیز بیشترین سطح زیر کشت را در  کش مقاوم به علف

اند.  والت تراریخته دنیا به خود اختصاص دادهبین محص

در صورت دریافت  شود  در این طرح سعی می بنابراین

 های هـپنبای  زرعهـی، آزمایشات مـوز ایمنی زیستـمج

ها به انجام برسد،  ه مقاوم به آفات و بیماریـتراریخت

ه آفات، ـت بـای مقاومـه ال ژنـا انتقـه بـکنـمن ایـض

بازار جهانی با رقمی در ها کشفروش حشره

میلیارد دالر رتبه دوم فروش را  1/8معادل 

 در سطح جهان به خود اختصاص داده

 .است
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های  به تعدادی از الین ها کش چی و علفهای قار بیماری

ای ـه اده از روشـا استفـور بـاری کشـه تجـام پنبـارق

د تجاری ـه جدیـتراریخته ـپنبی ژنتیك، ارقام ـمهندس

 .شودتولید نیز مقاوم 

 های پنبه تراریخته چیست؟فواید و ویژگی

پنبه محصول استراتژیکی است که روزگاری در ایران 

سفید و استان گلستان هم به عنوان عنوان طالی  به

شد. اما امروزه ببینیم  سرزمین طالی سفید شناخته می

 !جایگاه پنبه در کشور و استان گلستان چگونه است

سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان طی چند سال 

 گذشته تا ده هزار هکتار پایین آمده است.

ك، هر ساله آفات مهمی از قبیل زنجره، شته، سفید بال

هایی نظیر  کرم قوزه پنبه و غیره همراه با بیماری

ه ـی بـوم خسارات قابل توجهـوزاریـوم و فـیسیلیـورت

توان به  کنند. به عنوان مثال می های کشور وارد می پنبه

ان ـدر است 1340ال ـوزه در سـرم قـان کـه طغیـمسئل

که بخش عظیمی از محصول این  کردگلستان اشاره 

. شد های مکرر سمپاشیانجام د کرد و باعث استان را نابو

های هرز نیز بخش عظیمی از مشکالت مربوط به  علف

در مرحله داشت را باعث شده و  کشت پنبه خصوصاً

رل ـود و کنتـوجـای مـه شـک ن علفـب بیـدم تناسـع

 اتتولیدمیزان رز، کاهش چشمگیری را در ـهای هعلف

نه تولیدات کشاورزی . کاهش سالیااند وجود آورده پنبه به

ات، ـد آفـی ماننـای زیستـه ه دلیل تنشـهان بـدر ج

د ـدرص 36ه ـب وعـدر مجمرز ـهای ه ا و علفـه بیماری

  د.ـرس می

ای شیمیایی ـه شـک تـول از آفـداوم و معمـفاده مـاست

های گزاف سم  تبعات منفی زیادی را دربردارد که هزینه

ها  کش فات به حشرهو سمپاشی، افزایش روند مقاومت آ

 . ستو آلودگی محیط زیست از جمله آنها

موم ـرید سـرف خـی صـای هنگفتـه ساله هزینه هـهم

طوری که بازار جهانی  ود، بهـش شیمیایی در جهان می

میلیارد دالر  1/8ها با رقمی معادل  کش فروش حشره

رتبه دوم فروش را در سطح جهان به خود اختصاص 

تنها با کاهش  گیاهان تراریخته نه بنابراینداده است. 

اد ـا، بلکه با ایجـه های مبارزه با آفات و بیماری هـهزین

زایی در حفظ منابع ـهم به سـاورزی پایدار سـنوعی کش

تولید و محیط زیست خواهند داشت. بنابراین با استفاده 

ها  کش ها و علف از ارقام تراریخته مقاوم به آفات، بیماری

، مطمئن باشید که هزینه تولید بسیار در زراعت پنبه

 پایین خواهد آمد.
 

وژی و استفاده از ـولـرورت و اهمیت بیوتکنـروزه ضـام

ت رسیدگی به مشکالت ـه جهـوالت تراریختـمحص

میلیارد نفری کره  7گرسنگی و تأمین غذا برای جمعیت 

 زمین بر کسی پوشیده نیست. 

 

اهکارهایی تأمین غذا در آینده به موفقیت پذیرش ر

والت کشاورزی ـبستگی دارد که از افزایش تولید محص

ری از ـگی د، لذا بهرهـکنت د سطح حمایـدر واح

ه ـهای نوین در عرص بیوتکنولوژی و سایر فناوری

انداز تیره  تواند چشم ت که میـکشاورزی تنها راهی اس

د. در شرایطی ـامنیت غذایی بشر در آینده را روشن کن

ور جهان ـکش 200دود ـاریخته در حکه محصوالت تر
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های  ای از دانه د و حداقل بخش عمدهـشون رف میـمص

ده ـدکننـولیـورهای تـروغنی وارداتی ایران نیز از کش

شوند، عدم کشت  ه وارد میـراریختـوالت تـحصـم

محصوالت تراریخته در کشور تنها به سود کشورهای 

. ودـد بـخارجی تولیدکننده این محصوالت خواه

 مندی از نیروهای ز با بهرهـور ایران نیـکش بنابراین

د ـمتخصص و امکانات کافی، نباید از این قافله رو به رش

گیری  ن طرح و بهرهـرای ایـبا اج سـپد. ـدنیا عقب بمان

از فناوری مهندسی ژنتیك، سعی خواهد شد امکان 

ها  شـک ها و علف های مقاومت به آفات، بیماری انتقال ژن

و عملیات الزم  ودـشور فراهم ـه کشـرقام تجاری پنببه ا

ها و  جهت تولید پنبه تراریخته مقاوم به آفات، بیماری

 برداری برسد. ها به مرحله بهره کش علف

 

ریزی برای برداشت در حال برنامهکه در این خبر آمده 

مکانیزه پنبه تراریخته هستید. آیا پنبه تراریخته مقاوم 

ید دارد و یا تولید شده که به فکر به آفت مجوز تول

 برداشت مکانیزه آن هستید؟

خبر مقداری بد برداشت شده است. منظور از  نه، احتماالً

خبر منتشر شده، برداشت مکانیزه پنبه تراریخته 

ه ـد پنبـود که تولیـده بـن آمـچنی ر اینـت. در خبـنیس

های اصلی کانون هماهنگی  تراریخته یکی از فعالیت

و صنعت پنبه و گیاهان لیفی است. در کنار این  دانش

ال انجام ـز در حـهای دیگری نی تـون، فعالیـاولویت کان

ش ـه و کاهـزه پنبـت مکانیـه مسئله برداشـت کـاس

 ماشین مدرن برداشت پنبه نیز های پنبه با ساخت هزینه

رود و این دو مقوله  های کانون به شمار می از اولویت

ر ـکدام مسی رـکه ه دـنستهز یکدیگر زا اـمج کامالً

 ند.نک را طی می انخودش

یعنی منظور شما این است که به موازات پروژه پنبه 

تراریخته طرح دیگری برای مکانیزاسیون برداشت آن در 

 حال انجام است؟

د در این رابطه دو اولویت اصلی را ما در مؤسسه ـببینی

ن پنبه پنبه در نظر داریم. یکی بحث عملیاتی کرد

تراریخته را داریم که اصالً ربطی به مکانیزاسیون ندارد و 

خودش یك طرح کالن است که سه زیرطرح دارد و 

کنند  طور جداگانه مسیر خودشان را طی می هرکدام به

های تراریخته مقاوم به آفات،  که مربوط به تولید پنبه

عنوان  شود که هر سه مورد به ها می کش ها و علف بیماری

 ضالت پنبه کشور مطرح هستند.مع

مکانیزاسیون مسیر دیگری است که برای مکانیزه کردن 

سیستم کشت پنبه است و از اهداف اصلی دیگر مؤسسه 

شود، ولی بحث  تحقیقات پنبه کشور محسوب می

 گياهان تراريخته              

فات و  كاهش هزينه هاي مبارزه با ا 
 ها بيماري 

 ايجاد نوعي كشاورزي پايدار   

 حفظ منابع توليد و محيط زيست 
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مکانیزاسیون پنبه تراریخته اصالً مطرح نیست نه در 

 ایران و نه در حال حاضر در هیچ جای دیگر دنیا.

-دت طول میـه مـرح چـدن طـر رسانـه ثمـرا و باج

 کشد؟

بینی شده است  در تدوین طرح اصلی سه زیرطرح پیش

های مذکور از تعدادی پروژه و  و هرکدام از زیرطرح

 اند. زیرطرح دیگر تشکیل شده

 :طرح اصلی طبق دو برنامه مختلف دنبال خواهد شد

 ساله( 9الف( برنامه کوتاه مدت )

ای صفات کمی، کیفی و مقاومت  های مزرعه شامل ارزیابی

به آفت کرم قوزه و بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه 

های تراریخته موجود پنبه و همچنین بررسی  در الین

های پنبه تراریخته مقاوم به کرم قوزه روی  اثرات الین

 سایر حشرات.

 ساله( 7ب( برنامه میان مدت )

تراریخته مقاوم به کرم های  شامل تمام مراحل تولید پنبه

کش  قوزه، بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه و علف

های نوترکیب جدید  رانداپ )گالیفوسیت( از ساخت سازه

حاوی چند ژن تا انتقال ساختارهای تهیه شده به ارقام 

سنجی،  تجاری پنبه و سپس آنالیزهای مولکولی و زیست

ه و ـهای تراریخت هـای پنب زرعهـای و م های گلخانه ارزیابی

ه ـهای پنب ب اثرات الینـی تمام جوانـهمچنین بررس

ه ـی ارقام پنبـنهایت، معرف ده و درـد شـه تولیـتراریخت

  تراریخته جدید.

ن طرح ـر راه ایـود در سـدر نهایت اگر مشکالت موج

سال و تولید انبوه  9، نتایج اولیه آن پس از شودبرطرف 

سال دیگر  8یا  7ر پس از ه در کشوـهای تراریخت پنبه

 میسر خواهد بود.

 

دانید که در همسایگی  آقای دکتر قاسمی، شما می

ای به نام پاکستان  کشور ما کشور نه چندان پیشرفته

تا  2010وجود دارد که طی دو سال گذشته )بین 

میلیون هکتار را رسماً به کشت  6/2( بیش از 2011

مدت مشابه پنبه تراریخته اختصاص داده است. در 

د محصوالت تراریخته ـمجوز تولی 1277ن ـور چیـکش

را صادر کرده است. آنوقت شما انگار تازه دارید از صفر 

کشید. چرا  سال را پیش می 8-7کنید و بحث  شروع می

ال از ـس 10ا ـفرمایید م د؟ یعنی شما میـاینقدر کن

 2011تر هستیم که در سال  بورکینافاسو و میانمار عقب

ام صدها هزار هکتار پنبه تراریخته کشت هرکد

انداز  د چشمـت؟ تکلیف سنـد؟ مشکل چیسـان کرده

ه اول ـنظام که ابالغی مقام معظم رهبری است و رتب

  شود؟ ه میـد چـخواه ه را برای ما میـمنطق

همه چیز را باید از صفر شروع کرد، ولی در حال حاضر 

بودیم،  ما در نقطه صفر نیستیم. اگر در نقطه صفر

سال دیگر به تولید انبوه پنبه تراریخته  12گفتم  می

سال آینده،  8-7گویم  دست خواهیم یافت. وقتی می

سال جلو هستیم. شما در جریان  5-9یعنی به اندازه 

سال در مهندسی ژنتیك  8-7اگر 

امروز ما هم  کشاورزی توقف نداشتیم

 تولید کننده پنبه تراریخته بودیم!
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ای گیاهان  هستید که ما در مسیر آزمایشات مزرعه

ایم و داریم. اگر این  سال توقف داشته 7-6تراریخته 

های  انبوه پنبه مئناً ما هم امروز به تولیدتوقف نبود، مط

یافتیم و هزاران هکتار از  تراریخته در کشور دست می

 های کشور زیر کشت محصوالت تراریخته بودند. زمین

لب دو طرح میان طور که گفتم این پروژه در غا همان 

ود ولی ما دو مشکل ـمدت و بلندمدت قرار است اجرا ش

ه ـنام ترین آن، آیین م که اصلیـود داریـر راه خـرا در س

ی کشور است و دیگری ـی زیستـون ایمنـی قانـاجرای

مسائل مالی و بودجه این طرح. اگر این دو مشکل 

برطرف نشود ما فعالً در این شرایطی که هستیم 

سال آینده که جای شکرش  8یا  7ا خواهیم ماند و ت

دا سال آینده هم به آن دست پی 20باقی است، شاید تا 

نکنیم. امّا اگر این دو مشکل که ما شدیداً با آن درگیر 

هستیم برطرف شود، آن موقع برای اینکه بتوانیم در 

 8یا  7ها را کشت کنیم به  سطح وسیع و تجاری آن

ورهای ـسال نیاز داریم و این به آن مفهوم نیست که کش

د، ـه شما فرمودیـرا ک میانمار و وـبورکینافاسپاکستان، 

د و امسال مثالً پاکستان ـروع کرده باشنـرسال شاز پا

 6/2سطح زیر کشت محصول تراریخته خود را به 

ها هم از چندین سال  میلیون هکتار رسانده باشد. آن

ها هم از صفر اند و آن قبل این کارها را شروع کرده

ده ـدکننـورهای تولیـزء کشـد و حاال جـان روع کردهـش

ها نه تنها شوند. اما آن می محصوالت تراریخته شناخته

اند،  ه نداشتهـمحصوالت تراریختت ـر کشـتوقف در مسی

 اند. مثالً هـز داشتـوی نیـهای ق دهـت کننـه حمایـبلک

های قبل اعالم کرد که من  جمهور پاکستان سال رئیس

 گرسنگی حاضرم مردم کشورم از سرطان بمیرند، ولی از

انه از کشت پنبه نمیرند و لذا دولت این کشور، قاطع

در حال  تراریخته حمایت کرده است. ما هم درست است

های تراریخته مقاوم به آفات و یا حتی  حاضر، پنبه

تاحدی مقاوم به بیماری را داریم، امّا برای رساندن به 

ای و بسیاری از  های مزرعه سطح تجاری باید آزمایش

ور های دیگر که تا بحال مجوز این کارها در کش آزمایش

ما داده نشده است، به انجام برسند. وقتی ما قانون 

ایمنی زیستی داریم، بایستی طبق قانون، این آزمایشات 

فروردین  5قبل از آزادسازی اجرا شوند. اگر امروز که 

 9ای مجوز صادر شود  های مزرعه است برای آزمایش 41

ها به سرانجام برسند. کمتر  کشد تا بررسی سال طول می

اه دیگر پنبه باید کشت شود و اگر این اعتبارات از یك م

شوند،  ذکر شده تأمین نشوند که مسلماً هم تأمین نمی

قطعا یك سال دیگر را هم از دست خواهیم داد، چون از 

ایم تا حتماً  ماه گذشته شدیداً پیگیر این امر بوده 2-3

ای  در اردیبهشت ماه سال جاری، آزمایشات مزرعه

ه مورد کشت قرار گیرد، ولی با این های تراریخت پنبه

رویم مجوز و اعتبارات الزم را مسلماً  شرایط که پیش می

زراعی امسال را هم از دست  توانیم اخذ کنیم و سال نمی

ای  برای آزمایشات مزرعه آینده خواهیم داد و تا سال

های تراریخته پنبه موجود در کشور باید صبر  الین

ای که اعالم کردم، از زمان  هسال 8-7کنیم؛ و آن برنامه 

ای باید به حساب آیند. زمان  کشت آزمایشات مزرعه

ام، برای این  بینی نموده سالی که پیش 8-7نسبتاً زیاد 

عنوان مثال، ارقام پنبه تجاری کشور، ساحل،  است که به

ها است  ورامین، بختگان و گلستان هستند که سال

پنبه تجاری کشور  کدام از ارقام شوند، امّا هیچ کشت می

 تراریخته نیستند.
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های پنبه تراریخته موجود در کشور مربوط به رقم  الین

شود و یك  کوکر هستند که رقم تجاری محسوب نمی

رقم پنبه شاهد است. برای تولید تجاری پنبه تراریخته، 

د. ـهای مقاومت به ارقام تجاری منتقل شون د ژنـبای

ود تالقی ـهای تجاری موج ینها را با البنابراین، باید آن

مجوز، یك دهیم که عملیات این طرح، پس از اخذ 

 8-7ساله است. اگر شرایط فراهم شود در  8-7برنامه 

توانیم به عنوان کشور تولید کننده  سال آینده ما می

 پنبه تراریخته به حساب بیاییم.

 6/2بینید  شما کشوری مثل پاکستان را که االن می

را به کشت پنبه تراریخته اختصاص داده  میلیون هکتار

ها قبل کار را آغاز کرده است و االن  است، مسلماً از سال

های متفاوتی برای  به این جایگاه رسیده است. البته راه

ین جایگاه وجود دارد که کشورهای مختلف، رسیدن به ا

ور ـالً کشـد. مثـان ردهـی کـی را طـتفاوتـرهای مـمسی

تراریخته را وارد کشور خود کرده و از هندوستان پنبه 

کند. با این شرایط اگر ما مانند هند عمل  آن استفاده می

تری به پنبه تراریخته دست پیدا  کنیم در زمان کوتاه

وان ـعن  به اینکه سال جاری به خواهیم کرد. امّا باتوجه

ها  ت و ما ایرانیـده اسـذاری شـی نامگـد ملـسال تولی

ی ـعنوان عرق مل تولید ملی را به هم خودکفایی در

اً ـا تمامـادی مـرح پیشنهـم، طـدانی یـودمان مـخ

براساس تحقیقات ارزشمند پژوهشگران کشورمان بنا 

توانستیم مجوز را  اگر ما امسال می نهاده شده است.

فت کنیم، مسلماً طی سالیان آینده به عنوان دریا

رای تولید شدیم که تمام کارها را ب کشوری قلمداد می

پنبه تراریخته خودش از پایه شروع کرده است، اما با 

 ایم. شرایط موجود ما امسال را نیز هدر داده

 

پروژه  1374پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از سال 

پنبه تراریخته را به اجرا درآورده و مقاالت متعددی به 

یاضی در مقاالت نمایه  قلم دکتر توحیدفر و دکتر قره

و غیره منتشر شده و حتی گزارش نهایی  ISI شده در

اعتباری را هم معاونت  1383هم موجود است. در سال 

س ـرای تأسیـاورزی بـوقت زراعت وزارت جهاد کش

ه ـای پنب ای برای انجام آزمایشات گلخانه هـگلخان

ته ـال گذشـس 7دت ـن مـاختصاص داد. آیا در ای

 ه؟کده بیوتکنولوژی هیچ کاری نکردـژوهشـپ

بینی شده نیز برای این است که  ساله پیش 9این برنامه 

نتایج تحقیقات بدست آمده توسط همکاران خود در 

های  پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را در آزمایش

ی در ای بررسی کنیم و منظور این نیست که کار مزرعه

ت. کارهای ـه تراریخته صورت نگرفته اسـرابطه با پنب

 د داریم عملیاتی کنیم.انجام شده را قص

ول انجام ـای این محص هـهای گلخان ی االن آزمایشـیعن

 شده است؟

 در سال تولید ملی هم مجوز ندادند. 

 باز هم عقب افتادیم!
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ای محدودی انجام شده، ولی دوباره  های گلخانه آزمایش

باید تکرار شود. پنبه تراریخته نیز تولید شده است، امّا 

ور ما ـر روی ارقام تجاری کشـده بـد شـهای تولی الین

ر روی ـم بـای را ه هـات گلخانـج آزمایشـت. نتایـنیس

اند که  دست آورده های پنبه تراریخته موجود به الین

ای پنبه تا  البته باید تکرار شوند، امّا آزمایشات مزرعه

ده است که هدف ـکجای کشور انجام نش  کنون در هیچ

ات ـت که آزمایشـدت این اسـه کوتاه مـما در برنام

ای شروع شوند  مزرعه ای انجام شوند و آزمایشات گلخانه

بینی  امر پیشسال برای این  9طور که گفتم ما  و همان

فروردین امسال و در صورت داشتن  کرده بودیم، از

شود، ولی در کشور ما وقتی دو  مجوز این امر میسر می

دهند، تا دو ماه بعد هم  هفته برای انجام کاری قول می

یك ماه شود و ما تنها  مطمئن باشید کاری انجام نمی

 فرصت داریم تا این مجوز را اخذ کنیم.

خاطر نداشتن مجوز از دست دهیم،  اگر امسال را به 

سال آینده پنبه تراریخته  5سال، برای  9جای  به

های آینده  خواهیم داشت و اگر سال آینده و سال

ز از دست دهیم، خب خاطر اخذ مجو  دیگری را هم به

رای تولید تجاری معلوم است که سالیان بیشتری را ب

 محصوالت تراریخته خود باید در انتظار بمانیم.

 ای در پژوهشکده شما گفتید که آزمایشات گلخانه

بیوتکنولوژی بر روی پنبه انجام شده است ولی دوباره 

 باید انجام شود. چرا؟

ها توسط خود محققین این پژوهشکده و در  این آزمایش

ا در این طرح سطح یك پژوهشکده انجام شده است، امّ

ه تحقیقات گیاه ـه و مؤسسـه تحقیقات پنبـد مؤسسـبای

پزشکی کشور هم دخیل باشند. ما وقتی پنبه مقاوم به 

آفت را تولید کردیم، آیا مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی 

کنید  نباید آن را تأیید کند؟ و چون پنبه است فکر نمی

سسه تحقیقات پنبه هم باید در آن نقشی داشته مؤ

ای فقط بر روی رقم  شد؟ از طرفی، آزمایشات گلخانهبا

پنبه شاهد کوکر انجام شده است؛ و برای ارقام تجاری 

های  ریق روشـتقیماً از طـا مسـه ه ژنـد، حاال چـجدی

تقل ـور منـه تجاری کشـه ارقام پنبـی ژنتیك بـمهندس

کالسیك تالقی برگشتی های  شوند و چه از طریق روش

 ها ادامه یابند. این آزمایش صورت گیرد، باید

مزایا و اهداف این در مورد این موضوع قانع نشدم ولی از 

 بگویید.طرح 

که طی سالیان گذشته، باالترین قیمت تاریخی  حالی در

در ، سطح زیرکشت آن شاهد بودیمجهان در پنبه را 

ا در صورت است، امّ حد خود رسیدهترین  پایینبه ایران 

اریخته در کشور، خودکفایی و حتی استفاده از پنبه تر

واهد بود. ـر خـپذی ی کوتاه امکانـه در مدتـصادرات پنب

های تراریخته در کشور،  استفاده از پنبه کردنکاربردی 

های اقتصادی  د و زیانـهای تولی ر کاهش هزینهـعالوه ب

های  کش موم و آفتـی از آن، کاهش استفاده از سـناش

یش عملکرد محصول پنبه را شیمیایی و در نتیجه افزا

به دنبال خواهد داشت تا شاید نتایج تحقیق، کمکی به 

رفع مشکالت بهداشتی و زیست محیطی مختلف و 

های متعددی باشند  راهکاری جهت پیشگیری از سرطان

سفانه در استان گلستان به عنوان سرزمین طالی أکه مت

 .هستندسفید با درصد بسیار باالیی شایع 
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 :تواند در موارد زیر موثر باشد نتایج تحقیق میبنابراین، 

 خودکفایی در تولید پنبه 

 المللی های بین مقابله با تحریم 

 حفظ و پایداری استقالل اقتصادی و سیاسی 

 الج در ـالع بـای صعـه اریـری از بیمـپیشگی

 جامعه همانند سرطان و غیره.

زیستی  نامه اجرایی ایمنیبا توجه به عدم تصویب آیین

گذاری ای این سرمایهبه چه پشتوانه ،س از دو سالپ

 کالن انجام شده است؟

ر ـشتـون بیـا کنـده تـام شـای انجـه ذاریـگ هـایـرمـس

ت که محققان محترم ـهای فکری بوده اس گذاری سرمایه

سسات تحقیقاتی مختلف نهایت همکاری ؤکشورمان از م

نتیجه  اند. کارهای تحقیقاتی انجام شده نیز را داشته

هایی بوده است که در حال حاضر نیز در ایران و  پروژه

ت. ـها آزاد اسر روی آنـق بـری تحقیـور دیگـر کشـه

ه مطرح ـوالت تراریختـه با محصـای که در رابط مسئله

ای  ات مزرعهـرای آزمایشـوزهای الزم بـت کسب مجـاس

ران ـت. در ایـی اسـی زیستـایمنی ـاجرایه ـنام و آیین

ا و ـه شگاهـقال ژن در دانـر روی انتـات زیادی بـقیقتح

 رد. ـگی ه و میـسسات تحقیقاتی صورت گرفتؤـم

ست. مشکل ما مسائل پس از ـمشکل ما تحقیقات نی

تحقیقات است. همان طوری که در ابتدای عرایضم نیز 

مین اعتبارات مالی أگفتم، مشکالت ما هم در رابطه با ت

ح و هم مسائل قانونی کشت مورد نیاز برای اجرای طر

ه ـنامب آیینـه با توجه به عدم تصویـان تراریختـگیاه

زیستی کشور است. اگر هرکدام از این دو اجرایی ایمنی

ا ـه ج سالـان طوری که نتایـود، همـق نشـمورد محق

داری ـتحقیقات انجام شده در این زمینه در انبارها نگه

قاتی ـری و تحقیـفک های زنیـها رای ود، نتایج ماهـش می

ن و همکارانم جهت تدوین این طرح نیز در داخل ـم

ده نزدیك ـامیدوارم در آین د.ـد شـها بایگانی خواه پوشه

 د برطرف شدن این مشکالت باشیم.ـشاه

مگر قانون ایمنی زیستی دولت را مکلف نکرده است که 

تمهیدات و تسهیالت الزم را برای تولید و کشت و 

تفاده از محصوالت تراریخته به کار ببندد؟ رهاسازی و اس

پس چرا اینقدر این قانون ایمنی زیستی در دست 

ها بازدارنده تلقی شده و آن را مانع توسعه کشت  دولتی

بینند؟ چرا با وجود همین قانون، نداشتن آیین نامه  می

 اجرایی مانع واردات محصوالت تراریخته نشده است؟

این طرح طی سال  یکی از مشکالتی که باعث شد

گذشته در شورای عتف مطرح نشود و در وزارت علوم 

هم نتوانستیم آن را به پیش ببریم و به تصویب نهایی 

برای تأمین اعتبار برسانیم، شاید این بود که ما حداقل 

بینی کرده بودیم. من فکر  سال را پیش 7تا  6زمان 

های کوتاه  گذاری بر روی طرح کنم دولت سرمایه می

دهد و اگر ما انجام  دت و زود بازده را مد نظر قرار میم

شد  کردیم حتماً تصویب می سال اعالم می 3- 2طرح را 

هایی که در  رفت. مثالً از طرح تر پیش می یا الاقل سریع

طرح به سبب  5یا  9سازمان تحقیقات مطرح شده بود 

ساله بودند در شورای عتف مطرح شدند و  2یا  1اینکه 

به دنبال این است که بیشتر بر روی  دولت هم

ها  شوند و نتایج آن هایی که زودتر عملیاتی می طرح

گذاری کند. امّا عقیده من این  مشهودتر است، سرمایه
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است که نباید الزاماً به زمان توجه کرد، بلکه باید دید 

کدام طرح برای کشور مفیدتر است. حتی ما از طریق 

اهـان لیفی کـه زیـر نظـر گیه و ـی پنبـون هماهنگـکان

و فناوری ریاست جمهوری است هم اقدام  معاونت علمی

ایم ولی تا کنون جوابی را برای تأمین اعتبار  کرده

ایم. شاید در قانون، دولت مکلف شده  دریافت نکرده

ها به این  باشد که چنین کاری را انجام دهد، امّا خیلی

کنند. من  میقوانین شاید فقط به چشم یك قانون نگاه 

ام قانون باید طوری طراحی شود  همیشه عقیده داشته

که انسان را به هدف برساند نه اینکه سد راه او شود و 

کننده نگاه  همیشه به قانون باید به چشم یك تشویق

سفانه نگاه به قوانین أکننده. مت کنیم نه یك تحمیل

 گونه است. ایمنی زیستی در کشور ما این

سازی محصوالت  ساله برای تجاری 8-7بینی  پیش

زی و ـری هـرنامـاس بـد اسـتراریخته در کشور نبای

د بر این اساس ـزی بایـری د. برنامهـری باشـگی مـمیـتص

ما چگونه  ورـورت گیرد که االن وضعیت پنبه در کشـص

ایمنی زیستی به درستی اجرا نشود   نامه است؟ اگر آیین

نده نیز سیر نزولی سال آی 8-7و اگر پنبه کشور در 

فعلی را طی کند، نابود خواهد شد. اگر دو مشکلی که 

ذکر کردم برطرف شود من هم مانند سایرین قول 

سال آینده پنبه تراریخته در سطح  8دهم که در  می

 تواند مورد کشت قرار بگیرد. بسیار وسیعی می

پایی محسوب  کار کشور کشاورزان خرده کشاورزان پنبه

کار چین و هند فقیر  انند کشاورزان پنبهشوند و هم می

تر باشند. در یکی  ها هم پایین هستند و شاید از آن

تا  100دوسال گذشته بزرگترین مزارع پنبه ما در سطح 

اند، امّا در بسیاری از مناطق خراسان و  هکتار بوده 150

گلستان مزارع نیم و یك هکتاری زیادی وجود دارد و 

رزانی که عرق ملی دارند پنبه دانیم که تنها کشاو می

خواهند آن را حفظ کنند. حال اگر  کنند و می کشت می

ه ـت پنبـر کشـوند، سطح زیـوزهای الزم داده شـجـم

وع توجه ـرود، ولی اگر به این موض ه باال میـتراریخت

ها هم عالقه به کشت پنبه را از دست خواهند  نکنیم آن

کار را هم  ن پنبههای آتی همین کشاورزا داد و در سال

 ممکن است نداشته باشیم.

آیا در ایران بر روی محصول تراریخته دیگری هم برای 

 گذاری شده است؟رساندن به سطح تجاری سرمایه

بله، در ایران روی محصوالت مختلفی از جمله برنج، 

پنبه، کلزا، چغندرقند، ذرت و غیره کارهای انتقال ژن 

کار در این زمینه بر  ا بیشترینصورت گرفته است، امّ

ها  ت و این دو محصول سالـه اسبود  و پنبه  روی برنج

ر ـد. اگـان ازی قرار گرفتهـس ر تجاریـت که در مسیـاس

 ت، مسلماًـمشکالت ایمنی زیستی در کشور وجود نداش

توانستند  های گذشته می سال برنج و پنبه تراریخته طی 

 ند.ای سربلند بیرون آی از آزمایشات مزرعه

ولی آقای دکتر، شما مستحضرید که برنج با پنبه 

ای  سال آزمایشات مزرعه 6وضعیت متفاوتی دارد. برنج 

رهاسازی شده و کشاورزان آن را  را سپری کرده و رسماً

کنند. اما در مورد پنبه  کارند و مردم مصرف می می

 ای هم صورت نگرفته است. تراریخته حتی کار گلخانه

ه جلوتر است ولی عقیده من این است و بله برنج از پنب

جای  ام که اگر به آن را در جای دیگری هم مطرح کرده
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ه روی کار ـه تراریختـان پنبـه در آن زمـرنج تراریختـب

داشتیم. شما اگر  آمد شاید این مشکالت را کمتر می می

بحث محصوالت تراریخته را در دنیا مد نظر قرار دهید از 

دای آن ـسال ابت 12تا  10، در تهـه گذشـسالی ک 15

اند که مستقیم  دهـای به بازار آم فقط محصوالت تراریخته

 رسیدند.  ه مصرف غذای انسان نمیـب

ه درختی، در دو سه سال گذشته است که بحث خربز

ن داریم و ـفرنگی، فلفل و برنج را در چی گوجه

ه مستقیم به مصرف ـد کـان ه بازار آمدهـوالتی بـمحص

رسند و این درست هنگامی است که  انسان میغذای 

ه کامالً مطمئن ـوالت تراریختـجهانیان از سالمتی محص

ی کشورهای اروپایی هم که به ادعای ـاند. حت دهـش

اند و سالیان زیادی،  برخی در ایران، ساز مخالف را زده

رد ـک با کشت این محصوالت مخالفت می «صلح سبز»

ی ساز ـهای دولت ارگانور ما بعضی ـه در کشـ)البت

د!(، امروزه محصوالت تراریخته را تولید ـمخالف می زنن

ال ـه در سـت کـد که نمونه بارز آن آلمان اسـکنن می

مع کشورهای تولیدکننده ـاره به جـدوب 2010

محصوالت تراریخته پیوست. ما هم به عنوان کشوری که 

ر ایم، د قصد استفاده از محصوالت تراریخته را داشته

چند سال اول بر روی برنج تمرکز کردیم و اگر به ثمر 

رسید که بسیار عالی بود، چون اولین کشوری بودیم  می

که برنج تراریخته را در سطح وسیع و تجاری تولید 

 کرده است.

آقای دکتر شما فرمودید که پنبه تراریخته کشور از 

واریته کوکر است که سطح زیر کشتی در ایران ندارد و 

های تجاری مثل ساحل،  این واریته با واریته باید

گلستان یا ورامین تالقی داده شود تا قابل استفاده باشد 

کشد. پس چرا در  سال طول می 7-5و این کار خودش 

 اند؟ ها صورت نگرفته سال گذشته الاقل این تالقی 7

تالقی باید در مزرعه انجام شود و وقتی مجوز آزمایشات 

توانستیم این کار را  ه است، چگونه میای داده نشد مزرعه

از قبل شروع کنیم، زمانی که اجازه کشت حتی یك 

 بوته تراریخته را هم در مزرعه نداشتیم و نداریم؟!

آقای دکتر در مورد گلخانه چطور؟ تا آنجایی که اطالع 

ها در گلخانه وجود داشته  دارم امکان انجام این تالقی

 مراه بوده است.است که متأسفانه با مخالفت ه

حتی در مورد تالقی در گلخانه هم اوالً این کار بسیار 

سخت است. ثانیاً، گلخانه مجهز برای انجام این کار 

وجود ندارد. در همین موسسه تحقیقات پنبه کشور، 

ای که امکان تالقی در آن وجود داشته باشد  گلخانه

هایی که  نداریم، در پژوهشکده بیوتکنولوژی هم گلخانه

ای خودشان است  های گلخانه وجود دارد برای آزمایش

که یا امکان تالقی وجود نداشته یا آنقدر کم و محدود 

است که امکان عملیاتی کردن آن ضعیف است. امّا 

حال برای آن مجوز  شرایط مزرعه بهتر است که تا به

 ایم.  نداشته

در پاکسـتان هـمـه مسئـوالن و کشـاورزان موافـق 

میلیون هکتـار  6/2محصـوالت تراریخته هستنـد پس 

شـود. در ایران مسئـوالن مخالفت پنبـه کشـت می

 شود!نام ایران حذف می کننـد در نتیجهمی
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در عین حال ما قصد نداریم یك مسیر را طی کنیم و در 

ایم که  بینی کرده مسیر را پیش خودمان هم چندپروژه 

ها انتقال ژن مقاومت از واریته کوکر به ارقام  یکی از آن

های کالسیك است و مسیر  تجاری کشور از طریق روش

های مقاومت به ارقام تجاری پنبه کشور  دیگر انتقال ژن

های مهندسی ژنتیك است. هرکدام از  از طریق روش

شد ما آن را مد نظر  یاتی و اجراییها که زودتر عمل این

دهیم تا فرصت را از دست ندهیم ولی متأسفانه  قرار می

ال را از ـم یك سـه داریـنام خاطر یك آیین  بینیم به می

متر مربع هم  100ر امسال حداقل ـم. اگـدهی ت میـدس

 دادیم. کشت داشتیم، حداقل یك سال را از دست نمی

یلیون هکتار را رسماً به م 6/2پاکستان در سال گذشته 

زیر کشت پنبه تراریخته برده است. با توجه به هدف 

که مقاوم اول علمی  1909انداز نظام در افق سند چشم

بینی کرده است و اقتصادی در منطقه را برای ما پیش

 رسد؟یافتنی به نظر میآیا اکنون این هدف دست

 میلیون 6/2با کشت بیش از  2011پاکستان در سال 

هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات رتبه هشتم 

بزرگترین کشورهای تولید کننده محصوالت تراریخته 

در جهان و رتبه اول منطقه را از آن خود کرده است. 

درصد  42بیش از  2011این در حالی است که در سال 

پنبه زیر کشت پاکستان تراریخته بوده است و دولت 

این رقم به  2012در سال  است که کردهپاکستان اعالم 

 درصد خواهد رسید.  100

 

با توجه به اینکه پاکستان به عنوان پنجمین تولیدکننده 

بزرگ پنبه، سومین صادر کننده عمده پنبه خام و 

، امکان اینکه استچهارمین مصرف کننده پنبه جهان 

ایران بتواند چه از نظر سطح زیر کشت و چه میزان 

نیافتنی  و دستبعید بسیار ، تولید به پاکستان برسد

عنوان محصول اصلی و استراتژیك  است، زیرا پنبه به

پاکستان بوده و سطح زیر کشت زیادی را در این کشور 

ا در زمینه تولید پنبه به خود اختصاص داده است. امّ

تراریخته، اگر ایران برای تحقق اهداف مندرج در سند 

به اول علمی )و کسب رت 1909چشم انداز نظام در افق 

منطقه( بخواهد با پاکستان رقابت کند، باید حداقل 

حدود سه میلیون هکتار از اراضی خود را به کشت 

محصوالت تراریخته اختصاص دهد، درصورتی که تا آن 

در همان جایگاه بماند. لذا  سال بعد( پاکستان 19زمان )

ران ـدر ایه ـچنین چیزی در مورد پنبه تراریخت

ورتی که مشکالت مربوط به ـص . درتـنیس پذیـر امکان

سال طول  7ایمنی زیستی در ایران برطرف شود، 

خواهد کشید تا ما بتوانیم پنبه تراریخته تجاری را در 

دن ـد رسانـکنی کشور گسترش دهیم. حال آیا فکر می

 !انی باشد؟ـار آسـار کـون هکتـه میلیـه سـآن ب

 در پاکستان دولت گرچه که نجاستیا یاصل مسئله اما

 ریز به رسماً را خود کشور از یعیوس سطح گذشته سال

 ارائه آمار اساس بر اما است، برده ختهیترار پنبه کشت

 در 2010 سال در پاکستان نام، ISAAA یسو از شده

قرار  ختهیترار محصوالت دکنندهیتول یکشورها فهرست

 . استگرفته 

زیر کنید پاکستان در عرض دو سال سطح  آیا فکر می

میلیون هکتار  6/2کشت پنبه تراریخته خود را به 

ها  طور نیست. پاکستان سال رسانده است؟ مسلماً این
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عنوان کشور تولیدکننده محصوالت  قبل از اینکه رسماً به

تراریخته شناخته شود، پنبه تراریخته را در این کشور 

کشت کرده است و قوانین ایمنی زیستی نیز مانع کشت 

در پاکستان همه طرفدار  اند، زیرا ت نشدهاین محصوال

محصوالت تراریخته هستند و کشاورزان پاکستانی پس 

از پنبه خواهان کشت ذرت تراریخته هستند و ممکن 

با ران ـا در ای، امّشوداست از یکی دو سال آینده عملی 

ل از ـال قبـس 5و  2005ال ـکه در سـود اینـوج

ه را دریافت ـریختراـت محصوالت تـتان مجوز کشـپاکس

کردیم، گرچه دو سال بعد این جایگاه را از دست دادیم، 

. اگر مسئوالن مقررات بازدارنده را می نویسندهنوز ولی 

ما بخواهیم خودمان را کشور در حال توسعه بنامیم، باید 

همگام با کشورهای درحال توسعه دیگر در این مسیر 

سمت فراگیر  درحالی که دیدگاه جهانی به گام برداریم.

شدن محصوالت تراریخته و صفات مختلف طی 

 های آینده است، ولی ما هنوز در مورد همان صفت سال

که  Btهای تراریخته  و استفاده از پنبه مقاومت به آفات

شود تردید  سال است در دنیا کشت می 15بیش از 

ر بخواهیم مشکالت ـداریم. باید این سد شکسته شود، اگ

گویم که  ن با قاطعیت میـود. مـل شران حـه ایـپنب

ترین  ران، بهترین، مناسبـه در ایـه تراریختـت پنبـکش

و شاید تنها راه حل برطرف شدن مشکالت فعلی پنبه 

 کشور است.

ماندگی کشور در زمینه تولید محصوالت شما علت عقب

ه و علم ـدان برجستـه با وجود داشتن دانشمنـتراریخت

 دانید؟ه میـرا در چه ـن زمینـکافی در ای

توان برشمرد که به  عوامل مختلفی را دراین زمینه می

عنوان مثال: عدم وجود یك متولی و نهاد عالی آگاه، 

دایت ـا و هـه ویتـن اولـرای تعییـدر بـمستقل و مقت

ود ـی و وجـطح ملـی در سـپژوهش –های علمی  فعالیت

ر وزشی دـشی و آمـدد پژوهـز متعـا و مراکـه بخش

ر ـدون هماهنگی با یکدیگـای مختلف که بـهوزارتخانه

 توان از دالیل اصلی آن ذکر کرد.  کنند را می فعالیت می

با وجود داشتن دانشمندان برجسته و علم کافی در این 

زمینه، عدم توانایی در حفظ و جذب افراد برجسته و 

توان از  تعیین جایگاه افراد در محل پژوهش را نیز می

ماندگی کشور عقب به تواند اصلی دانست که میمسائل 

 .در زمینه تولید محصوالت تراریخته دامن زند

 

آیا شما دانایی ستیزی، فناوری هراسی و مخالفت و 

اغراض شخصی برخی از مدیران میانی در حوزه 

ته ساالری ـوژی کشاورزی و یا الاقل ناشایسـولـوتکنـبی

ی ـوان بخشـعن  وتان را بهـکس نشین کردن پیشو خانه

پذیرید؟ نظرتان  ور نمیـدگی کشـمانبـاز علل عق

  چیست؟

طوری که گفتم شاید یکی از دالیل اصلی که ما  همان

این مشکالت را داریم این است که یك متولی و نهاد 

عالی که بخواهد همه چیز را هدایت کند ضمن اینکه 

ازات ها همه به مو ها و پژوهشگاه وجود ندارد، در دانشگاه

کنند و ضمن اینکه متولی نداریم، همه خود  هم کار می

رسند.  دانند و هیچوقت به سرانجام نمی را متولی می

حاال شاید یك پژوهشکده خاص را در نظر بگیریم و در 

وجود آید، ولی تنها این  ساالری به  آن بحث ناشایسته

ها در کشور بصورت  نیست. وقتی بسیاری از سازمان
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شود که همدیگر را درک  کنند باعث می یموازی کار م

و نبینند یا نپذیرند و ممکن است افرادی که در نکنند 

ها باشند به صورت درست در جای خودشان  این سازمان

کنم  قرار نگرفته باشند. برای مثال من خودم را عرض می

ها را  روم تا ناشایستگی آن و به سراغ افراد دیگر نمی

 بررسی کنم. 

رشته  در دـارش یـیل کارشناسـالتحص فارغ اولینن ـم

 بیوتکنولوژی کشاورزی داخل کشور از دانشگاه تهران در 

 

نفر از ایران  9هستم که در آن دوره فقط  1378سال 

کردند. از آن زمان تا کنون  در این رشته تحصیل می

 5-9سال گذشته است. در این مدت بجز  12بیش از 

مشغول گذراندن دوره  سالی که من در خارج از کشور

دکتری خود بودم، هیچ وقت نه اجازه داشتم و نه 

امکانات این را داشتم که در رشته تحصیلی و زمینه 

تخصصی خودم فعالیت تحقیقاتی مناسبی را انجام دهم، 

هایی که من و امثال  درحالی که اگر از بسیاری از قابلیت

یی شد، خب کارا من در این زمینه داریم استفاده می

ته باشیم تا ـتوانستیم برای کشور داش بسیار باالتری می

ه ـقات پنبـحقیـه تـن در مؤسسـطور مثال م ه بهـکاین

 نامکانـات بیـوتکنولـوژیکی در آچ ـتم و هیـور هسـکش

ن بیوتکنولوژی با گرایش ـته مـدارد، امّا رشـود نـوج

خواهند آن را  مهندسی ژنتیك است که امروزه همه می

شور عملیاتی کنند و از کمبود نیروی تخصصی رنج در ک

سر جای خودشان  برند. لذا اگر نیروهای متخصص می

که از د به اینـقرار بگیرند شاید بسیار کمك کن

ود ـه شـد کاستـمشکالتی که در این زمینه مطرح هستن

تر  تـها درس گیری ن هنگام تصمیمـو مسلماً در ای

ر اجازه ـت افراد الیق د نسبت به زمانی کهـد شـخواهن

درت ـه قـی کـا کسانـد و یـدارنـری نـگی مـتصمی

 گیرند. ت میـهای نادرس ـد، تصـمیمگیری دارن میمـتص

 که ها یفناور تیرهبر و ییشکوفا دوران دربنابراین، 

 مشهوددر جهان  یآور سرسام سرعت با راتییتغ روند

 م،یـبرس میخواه یم که ییجا به کهنـیا یبرا د،ـهستن

 میخواه باهوش یراهنما كی و خوب نقشه كی ازمندین

 .ودـب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده خاص را در نظـر بگیریـم و ـد یك پژوهشکـشای

وجود آید، ولی ساالری به  در آن بحـث ناشایستـه

 تنها این نیست.
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