




  ۸۹۳۱سال دوم، شماره سوم، بهار 



 / ک ن ش36۹شماره مجوز: 

  ۸۹۳۱سال دوم، شماره سوم، بهار 

 صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد

 مدیر مسئول و سردبیر: سارا ثالثی

 

 هیأت تحریریه:

 *دکتر سعید ترکش اصفهانی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *دکتر سید ابراهیم سیفتی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *دکتر عاطفه شهبازی؛ دکتری مهندسی منابع طبیعی گرایش علوم مرتع دانشگاه صنعتی اصفهان

 *سارا ثالثی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد

 *مژگان اسدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد

 *کیمیا سرائی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد

 *علی محمد محیط اردکانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد

 *محمود همتیان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد

 *مهسا غفاری؛ دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد

 *زهرا حسین احمدی؛ دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد

 *پریسا شریفی؛ دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد

 هیئت داوران:

 *دکتر حمید سودائی زاده؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *دکتر کاظم کمالی علی آبادی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *دکتر آفاق تابنده ساروی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *دکتر سید ابراهیم سیفتی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *دکتر سعید ترکش اصفهانی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *دکتر سید کاظم صباغ؛ عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه یزد

 استاد مشاور:

 *دکتر سید ابراهیم سیفتی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 ویراستاران علمی:

 *دکتر سید ابراهیم سیفتی؛ عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد

 *سارا ثالثی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد

 طراح و صفحه آرا:

 سید داوود طباطبایی

 همکاران:

 *سازمان نظام مهندسی کشاورری، منابع طبیعی و محیط زیست استان یزد*

 *آزمایشگاه نوین پایش گستران یزد*

 

***** 

 

 

 آدرس پستی: 

 یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و کویرشناسی، طبقه دوم، دفتر انجمن علمی بخش بیوتکنولوژی کشاورزی

yazd.biotech96  @yazd_biotech Salesi.sara95@gmail.com ۷۳۳۷۳3۹۹6۹3 



 سرمقاله ........................................................................
 ..........................................................یادداشت .............

 گیاهان تراریخته چه هستند؟..............................................

 گیاهان تراریخته؛ قاتل آفات محصوالت کشاورزی .......................
 چرا ایرانیان ترس از فناوری تراریخته دارند؟..............................
 بیوتکنولوژی به زبان آدمیزاد...............................................

 سخنرانی تد ..................................................................
 تازه های بیوتکنولوژی در ایران و جهان .....................................
 جهان بدون ذرت مکزیکی ...................................................
 کتابیوتک......................................................................

 راهنمای نگارش مقاله در نشریه اومیکس ..................................

4 
5 
6 
8 

14 
17 
20 
24 
26 
28 
31 



4 

هبار  
وم ، 

ه س
مشار

س، 
ک

ومی
صی ا

ختص
می 

 عل
امه

صلن
ف

89 
O
M
IC
S

 ســرمقاله 
جنگ بر سر غذا؛ این جمله ای است که این روزها زیاد شنیده می شود. سطح بهداشت عمومی باال رفته و جمعیت جهان با 
روند چشمگیری رو به افزایش است؛ اما ایا زمین، سیاره ای که میلیاردها سال است انسان را در آغوشش مأووا داده، مأی 
تواند پاسخ گوی نیاز کنونی بشر به غذا باشد؟ اگر انسان به محیط زیست آسیب نرسانده بود جواب این سوال می توانست 
مثبت باشد اما فرسایش شدید خاک، کمبود منابع آب شیرین و افزایش ناگهانی دمای کره زمین که نتیجه انقالب صنعتی و 

پاسخ را منفی کرده است. پس راه حل چیست؟ ترک زمین و رفتن به یک سیاره دیگر؟ تأامأیأن   فعالیت مخرب انسان است؛
منابع از کرات دیگر؟ تشکیل کلونی انسانی در فضا؟ دانشمندان بیوتکنولوژی راه حل بهتری دارند که بتوان بدون تأرک 

 سیاره ی مادرمان این مشکل را حل کرد: گیاهان تراریخته!
راهأکأاری  -به عنوان یکی از دستاوردهای بیوتکنولأوژی کشأاورزی-در سال های اخیر استفاده از گیاهان تراریخته 

برای حل مشکالت بشر مطرح شده است. با این حال، گیاهان تراریخته نیز همانند هر فناوری جدید دیگری، سأواالت و 
نگرانی هایی از جنبه ی سالمت انسان، محیط زیست و... ایجاد نموده است. آن چه مسلّم است این است که هر فناوری در 
کنار مزایا و فواید خود، معایب و نگرانی هایی نیز به همراه دارد. در این شماره سعی شده با تعریف و توضیح علمی، دقیق 
و بی طرفانه به ابعاد مختلف این معقوله مهم پرداخته شود و جدیدترین و به روزترین اطالعات در مأورد ایأن عألأم در 
اختیار شما قرار گیرد. همچنین در این شماره افتخار مصاحبه با دکتر بهزاد قره یاضی، ریاست محترم انجأمأن ایأمأنأی 
زیستی ایران، برای فصلنامه اومیکس میسر شد و ثمره این مصاحبه در دستأان شأمأاسأت. در هأمأیأن مأوضأو  نأهأایأت 
سپاسگذاری را از ایشان دارم که زمان ارزشمندشان را در اختیار فصلنامه اومیکس قرار داده و با صأبأر، شأکأیأبأایأی و 

 اشتیاق فراوان به سواالت ما پاسخ دادند.
 

 سارا ثالثی
 8931بهار 
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غنی یر کشاورزی ایران به دلیل توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد، اقلیم های متنوع، منابع خاک، آب و ذخا

این آمار باید  ۴۱۴۱ژنتیکی توانسته است از موقعیت ممتاز و ویژه ای در میان سایر بخش های اقتصادی کشور برخوردار باشد که بر اساس سند چشم انداز 

 درصد صادرات غیر نفتی )منهای محصوالت پتروشیمی( برسد. ۲۴درصد اشتغال کشور و  ۰۲درصد تولید ناخالص ملی،  ۰۴به 

 اما مهم ترین چالش های پیش روی کشاورزری کشور شامل پایین بودن راندمان مصرف آب، کمبود منابع آب شیرین،  بروز تنش های خشکی، افزایش

 شوری و فرسایش خاک، کاهش کمیت و کیفیت منابع خاک، سرمازدگی، باالبودن ضایعات محصوالت کشاورزی، وجود آفات و بیماری های مختلف گیاهی

ن تادو دامی، پایین بودن کمیت خوراک دام و طیور و آبزیان، فقدان استانداردهای مصرف بهینه کود و سم، آلودگی های زیست محیطی، و به خطر اف

به یز سالمت و امنیت غذایی و نیز ذخایر ژنتیکی است؛ که با توجه به جمعیت رو به رشد کشور دستیابی به روش های جدید تحقیقاتی و اجرایی، تجه

 های مذکور ضروری به نظر می رسد.ابزارهای پیشرفته و ارتقای دانش فنی و به موازات آن تقربت مدیریت ها به منظور رفع چالش

حل  در امروزه دانش و فناوری هسته ای در کنار سایر علوم و روش های معمول می تواند به عنوان روشی همراه )در برخی موارد به عنوان تنها روش(

توپ ها در یزومؤثر و سریع بسیاری از مسائل کشاورزی و منابع طبیعی مورد بهره برداری قرار گیرد. در این راه پرتوهای یون ساز، ایزوتوپ ها و رادیوا

توان با توسعه بکار گیری آنها در این عرصه دستاوردهای با ارزش، پژوهش های عرصه کشاورزی و منابع طبیعی کشور مورد استفاده قرار گرفته و می

 کاربردی و با قابلیت تجاری سازی برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پی داشته باشد.

ه توجاستفاده از روش ایجاد موتاسیون)جهش( به منظور تنوع بخشیدن به محتویات ژنتیکی با هدف ارتقاء صفات کمی و کیفی در گیاهان زراعی مورد 

کنندگان بلکه برای  خاص قرار گرفته است. از طرف دیگر با توجه به اینکه مصرف مواد شیمیایی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی نه تنها برای مصرف

خطر استریلیزه کردن در اکثر کشورهای جهان متداول شده  باشد، استفاده از پرتودهی محصوالت کشاورزی به عنوان یك روش بی محیط زیست مضر می

 های بسیار مثبتی در نقاط مختلف دنیا برداشته شده است. است. در رابطه با کنترل آفات از طریق پرتودهی و عقیم نمودن حشرات نیز گام

های ها یکی از راهکننده تریپسین، اسید فایتیك، تانن ای نظیر عوامل ممانعتدر حوزه تغذیه دام و طیور، حذف یا کاهش سموم و ترکیبات ضدتغذیه

های بسیار مهم بهبود ارزش غذایی مواد خوراکی دام و طیور است. همچنین در مدیریت منابع آب یا بهبود دسترسی به منابع آب جهان، یکی از زمینه

کنند که دسترسی مناسب به آب آشامیدنی ششم جمعیت جهان در مناطقی زندگی میتوسعه، استفاده از فناوری هسته ای شناخته شده است. بیش از یك

های سطحی و زیرزمینی، کشف و کنترل آلودگی و کنترل نشت های آبخیز زیرزمینی، هدایت آبای برای شناسایی حوزههای هستهبهداشتی ندارند. تکنیك

 شود.ها برای شیرین کردن آب شور و آب دریا نیز استفاده میو ایمنی سدها به کار می رود. از این تکنیك

 کاربه منظور گردهمایی متخصصین، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی و بررسی مشکالت روز ایران و ارائه بهترین راه

ی از بیعحل مشکالت از طریق کاربرد فناوری هسته ای، برنامه ریزی برگزاری پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع ط

پس از موافقت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه یزد، طی جلساتی با حضور نمایندگان گروه بیوتکنولوژی دانشگاه یزد و ریاست و  79ابتدای سال 

آبان ماه در دانشگاه یزد  0۴و  ۰7کارشناسان محترم پژوهشکده کشاورزی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای انجام و مقرر گردید پنجمین دوره در روزهای 

 برگزار گردد.

برداران، کشاورزان خبره، مدیران و تر این همایش در نظر دارد از بهرهریزی و راهبردی پنجمین همایش به جهت برگزاری هرچه کاربردیکمیته برنامه

هایی که به این منظور با حضور دانشجویان نخبه و اساتید ها و کارگاهصاحبنظران اجرایی کشوری و استانی دعوت به عمل آورد تا با شرکت در نشست

رفت از برخی موانع کنونی ای برای برونکارهای علمی، عملی و اجرایی مناسبی را با کمك فناوری هستهگردد، راهصاحبنظر در حاشیه همایش برگزار می

 این حوزه، یافته و به مسئولین امر معرفی نمایند.

هایی که به برداران و دانشجویان نخبه کشوری در حاشیه همایش بتوانند از ظرفیت غرفهشایان ذکر است تمهیداتی درنظر گرفته شده است تا بهره

 ای، برپا خواهد شد استفاده نمایند.منظور معرفی دستاوردهای خود در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بخصوص در رابطه با کاربرد فناوری هسته

 شهر من شهر قشنگی در کویر

 شهر آب انبار، شهر بادگیر

 شهر من شهر گِل و خِشت و دعا

 های همیشه با خداشهر دل

 منتظر قدوم گرمتان، در پاییز زیبای نخستین شهر خشت خام دنیا، هستیم.
 

ای در پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته

  کشاورزی و منابع طبیعی

 سیدابراهیم سیفتی

دبیر پنجمین همایش و عضو هیات 

 علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه یزد
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 دکتر عاطفه شهبازی؛ دکتری منابع طبیعی گرایش علوم مرتع دانشگاه صنعتی اصفهان 

 تراریخته به چه معناست؟

به محصوالتی که از طریق مهندسی و اصالال  ژنالهالای یالك 

ارگانیسم به دست می آیند، تراریخته می گویند کاله مالعالادل 

GMOs    یاGenetically modified organisms  ست. گیاهان ا

تراریخته، گیاهانی شبیه همتای خود هستند، با این تفاوت کاله 

نسبت به گیاهان طبیعی خود از مزیت های نسبی مانند مقالاوم 

بودن به آفات و حشرات، باال بودن عملکرد، ارزش تالغالذیاله ای 

بهتر و ویژگی های مطلوب متعددی برخوردارند که در نتالیالجاله 

ی تغییر در ژن های نامطلوب گیاهان طبیعی خود باله وجالود 

 (.۴0۳7آمده اند )پزشکی راد و نعیمی،

 قابلیت های گیاهان تراریخته

 ( حفظ سرمایه و جلوگیری از فقر و گرسنگی۸

افزایش رشد جمعیت از یکسو  و منابع محدود تالممالیالن مالواد 

غذایی از سوی دیگر موجب شده که  گرسنگی و فقر، حالیالات 

بشر را به مخاطره بیاندازد. در این راستا محصوالت تراریالخالتاله 

کمك به سزایی در افزایش بهره وری و کاهش فقالر خالواهالنالد 

داشت و این ابتدایی ترین توجیهی بود که انسانهالا بالرای ایالن 

 دستکاریهای ژنتیکی یافتند.

 ( اثر بر سالمتی انسان۲

استفاده از محصوالت تراریخته به دلیل وجود ژنهای مقاوم باله 

آفات در گیاه، مشکل استفاده از سموم کشاورزی را حل کالرده 

است و بارها سازمانهای بهداشت جهانی و خواروبار جهانی عالدم 

سمّیت محصوالت تراریخته را تمیید کرده انالد)عالادلالی و قالره 

 (.۴07۰یاضی،

 ( فواید زیست محیطی۹

گیاهان تراریخته از طریق کاهش میزان دست ورزی خاک باله 

دلیل عدم نیاز یا نیاز کم این گیاهان به شخم زدن، به زمیالن و 

کیفیت خاک کمك می کنند. همچنین استفاده از محالصالوالت 

تراریخته طی سه مکانیزم قابلیت کاهش گازهای گلخانه ای را 

 دارند:

الف( کاهش مصرف سوخت های فسیلی و تولید گاز کربنالیالك  

 از طریق کاهش مصرف سموم. 

ب( کاهش نیاز به شخم زدن مزرعه و در نتیجه تقلیالل رهالا   

 شدن گاز کربنیك از خاک.

ج(تولید سوخت های زیستی و به دنبال آن کاهش استفاده از   

 (. ۴07۴سوختهای فسیلی )خسروی و توحیدفر،

گیاهان تراریخته عالوه بر مقاوم بودن به علف کش ها، مقاومالت 

به تنش های محیطی از جمله خشکی، گرما یا سرما زدگالی و 

 شوری آب و خاک ، در حفظ منابع آب نیز نقش بسزایی دارند.

 محدودیت های استفاده از گیاهان تراریخته

یکی از عواملی که باعث شده بسیاری از صالاحالب نالظالران از 

عاقبت کار گسترش گیاهان تراریخته نگران باشند مالحالظالاتالی 

( در پنج طبقه باله ۰۴۴۲است که  توسط زاوندی و همکارانش )

 شر  زیر دسته بندی شده اند:
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 اقتصادی -مالحظات اجتماعی(۸

اقتصادی به دو مورد عالمالده  -در زمینه ی مالحظات اجتماعی

اشاره شده است. یکی اینکه احتماأل بذور تراریخته نسالبالت باله 

بذور سنتی قیمتهای باالتری خواهند داشالت و در نالتالیالجاله 

کشاورزان ثروتمندتر می توانند از مزایای آن بهره مند شوند که 

در نهایت باعث افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد و دیگر اینکاله 

با گسترش و رواج بذور تراریخته و تغییراتی که احتماأل هر ساله 

در این بذور اتفاق خواهد افتاد، دیگر کشاورزان قادر نخالواهالنالد 

بود از بذور تولید شده در مزرعه ی خالود بالرای کشالت آتالی 

استفاده کنند و این مسمله موجب تغییراتی بنیادی در نالظالام 

 تولید کشاورزی به ویژه در اقشار ضعیفتر کشاورزان خواهد شد.

 (محدودیت ها یا موانع قانونی، سیاست گذاری و استراتژیک ۲

در حوزه ی مسائل قانونی، سیاست گذاری و استراتژیك بالیالان 

شده است که با رواج زیست فناوری در کشاورزی، حفظ حقالوق 

مالکیت معنوی و حق ثبت نوآوری ها پیالچالیالده تالر شالده و 

مشکالتی به وجود خواهد آورد. به عالوه، با توجه باله سالرعالت 

تغییرات و پیچیدگی های موجود در حوزه ی زیست فالنالاوری، 

احتماأل کشورهای در حال توسعه از استقالل فاصله ی بیشتری 

ی گرفته و وابستگی آنها به ممالك توسعه یافته بالرای تالهالیاله

 فناوری های زیستی افزایش خواهد یافت.

 (مالحظات زیست محیطی۹

احتمال فرار ژن از گیاهان تراریخته به ارقام وحشی و در نتیجه 

مقاوم شدن ارقام وحشی به آفات و حتی آفت کش ها یکالی از 

مهمترین این مالحظات هستند. مالحظه دیگر در مورد اخالالل 

در اکوسیستمها و چرخه های طبیعی آنهاست. موجودات زنالده 

طی سالیان دراز با هم و در سازگاری کامل بالا اکالوسالیالسالتالم 

پیرامونی خود تغییر کرده و همچنان نیز در حال تغییر و تحول 

هستند. در هر اکوسیستم چرخه هایی شکل گرفالتاله انالد کاله 

پایداری تمامی اجزاء آن اکوسیستم، به آن چرخه هالا وابسالتاله 

است و امکان بررسی تمامی تمثیرات احتمالی ایجاد تالغالیالیالرات 

ژنتیکی در گیاهان بر چرخه های زیستی وجود ندارد. از بالیالن 

رفتن ذخایر ژنتیکی محلی، احتمال شار ژن مقاومت به حشرات 

از گیاهان تراریخته به حشرات آفت و در نتیجه مقاوم شدن آنها 

در برابر حشرات شکارچی از دیگر مالحضات زیست محالیالطالی 

 محسوب می شود.

 (مالحظات مربوط به سالمتی انسان3

احتمال ایجاد حساسیت، تغییر کیفیت مواد غذایی، سالمّالیالت 

پنهانی مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکی، ایجالاد ویالروس هالا و 

باکتری های جدید و انتقال افقی ژن که عبارت است از انتالقالال 

مواد ژنتیکی بین سلولها یا ارگانیسم هایی که به گونه های غیالر 

خویشاوند متعلق هستند، از مالحظات مربوط به سالمتی انسان 

 است.

 (مالحظات اخالقی۵

در زمینه ی مالحظات اخالقی نیز عنوان شده اسالت کاله بالا 

توسعه ی توان بشر در ایجاد تغییرات دلخواه در موجودات زنده 

)اعم از گیاهان، جانوران و انسان( ممکن است این قابلیت بالرای 

کسب منافع بیشتر ولو به قیمت آسیب دیدن دیگران، تالوسالط 

 افراد یا جوامع سودجو مورد سوء استفاده قرار گیرد.

 نتیجه گیری

به منظور تغذیه و رفع گرسنگی جمعیت در حال رشد جالهالان، 

ضروری است که تولید و توزیع غذا بهبود پیدا کرده و در کالنالار 

آن آثار مخرب زیست محیطی کاهش یابد. این امالر مسالتاللالزم 

استفاده از یافته های علمی و فناوری های جدید مالی بالاشالد. 

استفاده از گیاهان تراریخته به عنوان یکالی از دسالتالاوردهالای 

بیوتکنولوژی کشاورزی در سال های اخیر به عنوان راهالکالاری 

برای حل برخی از مشکالت بشر در این حوزه مطر  شده است. 

با این حال، همانند هر فناوری جدید دیالگالری، اسالتالفالاده از 

محصوالت تراریخته سواالت و نگرانی هایی از جنبه ی سالمالت 

انسان و محیط زیست ایجاد نموده است. آن چه مسلّم است این 

است که هر فناوری در کنار مزایا و فواید خود، معایب و نگرانالی 

هایی نیز به همراه دارد. با آنالیز سود و زیان یالك فالنالاوری و 

مقایسه آن با سایر فناوری های موجود و به کارگیری روشهالای 

مناسب برای به حداقل رساندن مخاطرات می توان از مالزایالای 

 بیشمار فناوری های مفید بهره مند شد.

 منابع:

(. تحلیل عالاماللالی  ۴0۳7پزشکی راد غالمرضا، نعیمی امیر. ) .1

نگرش متخصصان بیوتکنولوژی استان تالهالران نسالبالت باله 

بکارگیری گیاهان تراریخته. مجله تحقیقات اقتصاد و توسالعاله 

 .۴70-۱۴:۰۴۰-۰ی کشاورزی ایران، دوره

(. نقش محصوالت  ۴07۴خسروی سولماز، توحیدفر مسعود. ).2

تراریخته در توسعه ی پایدار. مجلهی ایمنالی زیسالتالی، دوره 

 چهارم، شماره چهارم.

(. مقایسالهالی کشالت  ۴07۰عادلی نگین، قره یاضی بهزاد. ) .3

متداول گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم باله آفالات از 

جنبه اثر بر سالمت محیط زیست، انسان و دام. مالجاللالهالی 

 .۴-۰۳:۴مهندسی ژنتیك و ایمنی زیستی، دوره دوم، 
4.Zoundi JS, Hitimana L , Hussein K. 2006. Agricultur-

al Biotechnology and the transformation of west 

5.african agriculture: Synthesis of the regional consulta-

tion with west african actors. Sahel and West Africa 

6.Club Secretariat (SWAC)/OECD. 
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 عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه یزد  ؛دکتر سعید ترکش اصفهانی

 مقدمه

یکی از راهکارهای نوین برای ایجاد مقاومت پایدار نسالبالت باله 

آفات گیاهان زراعی و باغی، استفاده از گیاهان تراریخته حالامالل 

کش است که هم به صورت تنها و هم باله  یك نوع پروتئین آفت

های مدیریت تلالفالیالقالی آفالات، مالورد  عنوان جزئی از سیستم

گیرند. در عرصه کشاورزی، مقاومت به حشالرات  استفاده قرار می

آفت به عنوان دومین صفت تراریخته مهم در گیاهان )پالس از 

هالای  رود. امالروزه هالزیالناله ها( به شمار می کش تحمل به علف

هالای  اقتصادی و زیست محیطی کالنالتالرل آفالات و خسالارت

غیرمستقیم حاصل از آنها بسیار باالست و به هالمالیالن دلالیالل 

گیاهان تراریخته مقاوم به آفات در رده مهمترین مالحالصالوالت 

گیرند. گالیالاهالان  بیوتکنولوژی گیاهی در سطح تجاری قرار می

ای که سموم طالبالیالعالی مالتالعاللالق باله بالاکالتالری            تراریخته

Bacillus thuringiensis   (Bt  )کنند، سالهاسالت کاله  را بیان می

انالد. برای تممین مقاومت در برابر آفات مالورد اسالتالفالاده شالده

انالد،  ای که در سطالح تالجالاری آزاد شالده محصوالت تراریخته

زمینی، سویا و توتون که ژن عالامالل  عبارتند از ذرت، پنبه، سیب

باله   Bacillus thuringiensisکش از باکتالری تولید سموم آفت

آنها منتقل و بیان شده است. در آمریکای شمالی سالطالح زیالر 

کشت این محصوالت بسیار زیاد و همچنان رو به افزایش اسالت. 

های خاص هم بالرای کشالورهالای خالاص آزاد  برخی از واریته

 اند. شده

 

 Btساز و کار مقاومت مبتنی بر 

یك باکتری گرم مالثالبالت و    Bacillus thuringiensisباکتری 

تولیدکننده اسپور است که در اغلب نقاط از قبیل خاک، سطالح 

گیاه و گرد و غبار موجود در انبارها به وفور وجود دارد. مشخصه 

هالای  هایی است که از پالروتالئالیالن این باکتری وجود کریستال

ها هستند کاله  اند. همین پروتئینتشکیل شده  (Cry(کریستالی 

Bt کنند. در جریان هضم این  کش مؤثر تبدیل می را به یك آفت

ها در دستگاه گوارش حشره، محیط قلیایی روده میانی  کریستال

هالا حالل شالونالد و  شود که این کالریسالتالال حشره باعث می

های یك سم کشنده را در داخل روده آزاد کالنالنالد.  ماده پیش

هالای  شود. سم حاصل باله گالیالرنالده سپس سم فعال تولید می
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شالود  های روده میانی متصالل مالی خاصی بر روی غشای سلول

هالا و  دهد که باعث مرگ این سلالول هایی را تشکیل می وسوراخ

 شوند.  نهایتاً مرگ حشره می

کنند کاله  ها یك منبع غنی از تنوع ژنتیکی را فراهم می این ژن

های متعددی از حشرات آفالت  برای ایجاد مقاومت در برابر گونه

اند. این اختصاصیت، یك بعالد مالهالم از خالواص  قابل استفاده

که هر پروتئین تنها  رود. به طوری به شمار می Cryهای  پروتئین

 Cryدر یك یا چند گونه آفت فعال است. اعضای خانواده ژنالی 

هالای حشالرات باله    بر اساس اختصاصیت آنالهالا در خالانالواده

 Diptera)صالدپالایالان(،  Lepidopteraهایی شامل  زیرخانواده

شوند.   ها( تقسیم می  )سوسك Coleopteraها( و  ها و پشه )مگس

های دیالگالری از  هم بر علیه خانواده  Btبرخی دیگر از نژادهای 

انالد.  های پهن و پروتوزوآها مؤثر بالوده ها، نماتدها، کرم قبیل کرم

اما در زمینه استفاده عملی از آنها گزارشی وجود ندارد. برخی از 

های سفالیالد  ها و مگس حشرات آفت مانند کرم ریشه ذرت، شته

 ندارند.  Cryهای  هم حساسیتی به پروتئین

 

 Btهای مبتنی بر  کش آفت

های شامل ترکیبات اسپور و پروتئین Btهای مبتنی بر  کش آفت

میالدی مورد  ۴70۴کریستالی باکتریایی برای اولین بار در دهه 

کالش  استفاده قرار گرفتند، اما تولید انبوه آنها با معالرفالی آفالت

اتفاق افتاد و پس از  ۴7۲۴در اواخر دهه  )Thuricide(توریساید 

های متعدد ساخته و  آن محصوالت مشابه دیگری توسط شرکت

رغم سازگاری به محیط زیسالت،  عرضه شد. این محصوالت علی

ها نداشتند و بیشتر توسط  کش هیچگاه سهم زیادی در بازار آفت

انالد.  داران استفاده شده کشاورزان ارگانیك و باغداران و یا جنگل

 سرعت کند گسترش این محصوالت سه دلیل دارد:

 عدم پایداری .1

شود نتواند به هالماله  ها که باعث می عدم نفوذ به داخل بافت .2

 های گیاه برسد. قسمت

 اختصاصیت باال و دامنه میزبانی محدود .3

 Btهای مبتنی بالر  کش مهمترین محدودیت در استفاده از آفت

به سرعالت  UVهای کریستالی در برابر نور  آن است که پروتئین

-دهند و بنابراین آفالت تجزیه شده و فعالیت خود را از دست می

باید چندین بار در طالول فصالل رشالد  Btهای مبتنی بر کش

کالنالد. استفاده شوند و از نظر اقتصادی هزینه زیادی ایجاد مالی

های غیالرسالیالسالتالمالیالك  کش ، آفتBtهای  عالوه بر آن، افشانه

هستند و بنابراین در برابر حشراتی که در تماس مستالقالیالم بالا 

گیرند از قبیل حشرات مکالنالده شالیالره و  ها قرار نمی کریستال

سوراخ کننده آفات ریشه و الروهایی که به سرعت بافت گیاه را 

شوند، مؤثر نیستند. همچنین گیاهان  سوراخ کرده و وارد آن می

گیرنالد  زراعی معموالً مورد حمله تعداد مختلفی از آفات قرار می

از آنها محافظت کرد. با وجود  Btتوان با یك نوع محصول  و نمی

در حد بسالیالار  Btهای  کش ها، امروزه آفتتمام این محدودیت

درصالد از مالحالصالوالت  7۴شوند و بالغ بر  وسیعی استفاده می

 Btهالای  میکروبیولوژیکی کنترل آفات، بر اسالاس تالوکسالیالن
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هستند. به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که حشالرات باله 

مقاومت کسب کنالنالد. مالثالالً  Btهای  تدریج نسبت به توکسین

 Plutellaهای پالرواناله پشالت الالمالاسالی ) برخی از جمعیت

xylostella )  در واکنش به مواجهه مالکالرر بالا سالمالوم حالاوی

در سطح آزمایشگاهی، نسبت به ایالن سالمالوم  Btهای  پروتئین

 مقاومت کسب کرده است. 

 

 Btتولید گیاهان تراریخته حامل ژن 

در سالطالح  Btزمینی  امروزه گیاهان پنبه، ذرت، سویا و سیب

تجاری تولید شده و توسط کشاورزان مالورد اسالتالفالاده قالرار 

آمیز و امیدبخشی هم بالر روی   های موفقیت اند، آزمایش گرفته

انجام گرفته است. تجربه نشان داده است که این قبیالل  Btبرنج 

هالای  گیاهان از نظر افزایش عملکرد، کالاهالش مصالرف نالهالاده

کننده محصول و.....  شیمیایی، افزایش سالمت کشاورز و مصرف

تر از این فناوری مسالتاللالزم  مزایای زیادی دارند. استفاده وسیع

آزمون طیف وسیعی از حشراتی است که از نالظالر کشالاورزی 

روند و نیز حشرات مفیدی که الزم  های مهمی به شمار می آفت

 ها در امان باشند. است از تمثیر این پروتئین

تالوان بالا  را مالی Btهای مبتنی بر کشمشکالت مربوط به آفت

را بالیالان  Btهالای  ای که ژن پروتئیالن تولید گیاهان تراریخته

به طور  Btکنند، به نحو مؤثری حل کرد. در این گیاهان سم  می

شود و در برابر تجزیه مقاوم است و اگالر در  پیوسته تولید می

بافت مناسب بیان شود بر علیه الروهای سوراخ کننده هم مؤثالر 

تالوان از  خواهد بود. مشکل دامنه محدود میزبانی آنها را هم می

های مالخالتاللالف  های رمزکننده پروتئین طریق بیان همزمان ژن

سازی( حل کرد. همچنین، کسب مقاومت در برابر گیاهالان  )هرم

در حشرات، هنوز در سالطالح  Btهای  تراریخته حامل توکسین

مزرعه مشاهده نشده است. این تا حدودی نالاشالی از کالارآیالی 

های مقاومت و تا حد بیشتری هم به خالاطالر اجالرای  باالی آلل

برداری از گیاهان تراریختاله مناسب راهکارهای عملیاتی در بهره

Bt  است. مثالً گیاهانBt  در ایاالت متحده بایالد باله هالمالراه

هایی نگهداری و استفاده شوند که موجب کاهش فشالار  پناهگاه

در   Btانتخاب بر آفات هدف و کاهش احتمال توسعه مقاومت به 

از طالریالق  Btها برای پنبه  این آفات شود. در چین، این پناهگاه

یك گیاه میزبان جایگزین که گونه اصلی آفالت را حالمالایالت 

کند، فراهم شده است. اجرای این سیستم برای محصالوالتالی  می

از قبیل برنج و ذرت در کشورهای در حال توسعه کاله اراضالی 

های جایگزین برای حشرات آفت  زراعی کوچك هستند و میزبان

وجود ندارند، به راحتی امکانپذیر نیست. در چالنالیالن مالواردی 

پیشنهاد شده است که از گیاهانی استفاده شود که دوز باالیی از 

کنند و بالنالابالرایالن  چندین توکسین را به طور همزمان بیان می

ها مقاوم شوند، باید  های آفت برای آنکه به این توکسین جمعیت

های متعددی را به طور همزمان داشته باشند کاله ایالن  جهش

های هیبالریالد مالانالنالد  فرایند بسیار غیرمحتمل است. پروتئین

Cry1Ba/Cry1Ia  وBtRB هالای قالوی و  توانند مالقالاومالت می

هالای  پایداری را به وجود آورند که غلبه بر آنها مستلزم جالهالش

چندگانه در آفت است، اما تراریخت کردن گیاهان فقط با یالك 

 توکسین تراریخت ممکن است.
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 Btهای گیاهان تراریخته معایب و محدودیت

هالایالی باله نیز محدودیت Btاستفاده از گیاهان تراریخته با ژن 

های موجود در این گیاهان ممالکالن اسالت  همراه دارد. توکسین

اثرات مخربی بر موجودات غیرهدف از جمله بر شکالارگالرهالا و 

کنند به همراه داشته باشالد.  هایی که از این آفات تغذیه می انگل

های  عالوه، مواجهه مداوم و درازمدت حشرات آفت با توکسینبه

Bt تواند باعث افزایش فشار انتخاب و توسعه مقاومت نسبت می

ها در حشرات شود. هرچند تاکنون هیچ موردی  به این توکسین

از مقاوم شدن یك جمعیت طبیعی حشره به گیاهان تراریخالتاله 

Bt  گزارش نشده است، اما بدون شك پتانسیل ژنتیکالی بالرای

تکامل و بروز این مقاومت در دنیای بسیار متنوع حشرات وجود 

 دارد. 

 

 Btراهکارهای افزایش پایداری مقاومت مبتنی بر 

ترین راهکارهایی که برای افالزایالش پالایالداری  فهرستی از مهم

و تمخیر در توسعه مقاومت حشالرات  Btمقاومت های مبتنی بر 

پیشنهاد شده است، شامل موارد زیالر  Btهای  در برابر توکسین

 است:

سازی چندین ژن مختلف در یك گالیالاه تالراریالخالتاله و  هرم.1

های هیبرید )حاصل اتصال بین دو پروتئین  استفاده از توکسین

کریستالی متفاوت(؛ نتایج مطالعات انجام شده بر روی ذرت و 

های هیبرید، نشان داده است که ایالن  برنج تراریخته با پروتئین

ای از حشالرات آفالت  گیاهان سمیت بسیار بیشتری برای دامنه

دارند و بسیار مؤثرتر از گیاهانی هستند که تنها یك پروتئین را 

 کنند. به صورت تکی بیان می

استفاده از چندین ژن توکسین با نحوه عمالل مالتالفالاوت از .2

 یکدیگر به منظور جلوگیری از مقاومت متقاطع

اختصاصی یا القاء شونده جهت -استفاده از پروموتورهای بافت.3

 ها دستیابی به تنوع در بیان توکسین

های زمانی یا مکانی از قبیل تناوب گیاهالان  استفاده از پناهگاه.4

Bt  با گیاهان غیرتراریخته و یا کشالت هالمالزمالان گالیالاهالان

 غیرتراریخته در قسمتی از مزرعه برای تغذیه آفات
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 چرا ایرانیان ترس از فناوری تراریخته دارند؟
  مصاحبه با دکتر بهزاد قره یاضی؛ رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران

 تخصصی اومیکس -مصاحبه: سارا ثالثی؛ مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علمی

 نویسنده: مهسا غفاری؛ دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد 

در تهران متولد شدند. تحصیالت ابتدایی و دبیرستان خود را در تهران ادامه داده و برای تحصیل در رشته مهننندسنی  ۸۹۹۱دکتر بهزاد قره یاضی در سال 

اخنذ  رایکشاورزی گرایش زراعت و اصالح نباتات عازم گیالن شدند. سپس تحصیالت تکمیلی خود را در دانشگاه تربیت مدرس تهران به پایان رسانده و بن

فوق دکتری ژنتیک گیاهی )مهندسی ژنتیک(  از موسسه بین المنلنلنی درجه دکتری ژنتیک مولکولی عازم فیلیپین شدند. نهایتا ایشان موفق به اخذ مدرک 

رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران، رئیس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، عضو شنورای ایشان هم اکنون شدند.  ۹۵تحقیقات برنج فیلیپین در سال 

بنه های نمونه برداری و آزمون وابسنتنه  هماهنگی کدکس وزارت جهاد کشاورزی وابسته به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس کمیته روش

ایجاد اولین گیاه تراریخته ایرانی از طریق مهندسی ژنتیک، که در عین حال عنننوان دکتر قره یاضی با  .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هستند

 کرد:ره اولین برنج تراریخته ایجاد شده در دنیا را نیز دارد، تا کنون جوایز متعددی را به خود اختصاص داده اند که می توان به موارد زیر اشا

  ”و برنده جایزه مرحنوم دکنتنر “  چهره تاثیر گذار در بیوتکنولوژی

 (۸۹۳۲کاظمی آشتیانی )

  دریافت جایزه دستاورد برتر از موسسه بین المللی تحقیقات بنرننج

 (.۸۳۳3واقع در لوس بانیوس فیلیپین )

  منلنینت( و  ۵۷دریافت جایزه بهترین پایان نامه تحصیلی )دربین

عضویت افتخاری انجمن گاما، سیگما دلتای دانشگاه فیلیپین واقنع 

 (.۸۳۳6در لوس بانیوس فیلیپین )

 هنای عنلنوم  برنده جایزه بهترین مقاله علمی از فدراسیون انجمن

 (.۸۳۳6انجمن علمی( فیلیپین ) ۵زراعی )

 های ایراننی بنا اسنتنفناده از  بندی علمی برنج ارائه اولین طبقه

 در سطح جهان. DNAنشانگرهای 

  بنیانگذاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که هم اکنننون از

 معتبرترین موسسات تحقیقاتی در سطح منطقه است.

 ( ثبت دو ژن در بانک های ژن بین المللی )NCBI به نام جنمنهنوری

 .اسالمی

  مقاله علمی در نشریات معنتنبنر داخنلنی و  ۲۹۷انتشار بیش از

ی داخلی و خارجی )فنهنرسنت   ها و سمینارها المللی و همایش بین

 ضمیمه(. 

 های تنهنران، گنینالن،  تدریس دروس نظری و عملی در دانشگاه

، صنعتی اصفهان، زنجان، تربیت مندرس،  مازندران، رازی کرمانشاه

های کارشناسی ارشد و دکتری )از  زابل، شهید بهشتی و .... در دوره

 (. ۸۹۱۳تا  ۸۹6۱سال 

 هنای  مدیریت علمی و تدریس مباحث نظری و عملی در زمنینننه

ها دوره داخلی و ده ها  نشانگرهای مولکولی و مهندسی ژنتیک در ده

 المللی. دوره بین

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 مورد(. ۹۷)بیش از 

  دریافت تقدیر کتبی از رئیس مجلس شورای اسالمی، منعناون اول

رئیس جمهور، وزیر کشاورزی سابق و اسبق و معاون وزیر جنهناد 

 کشاورزی. 

  ساخت ترکیب جاذب اتیلن به عنوان اختراع و اکتشاف ثبت شده با

 .تایید مراجع ذیربط

  برنده اولین دوره تندیس جهانی کاج طالیی آرمان جهانی منحنینط

 “ .۲۷۸۵زیست در سال 
” 
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۸  . بنظر شما علت اصلی ترس از تولید و مصرف محصوالت

تراریخته در جامعه ایران چیست و  بزرگترین علت اینننکنه 

 مردم ایران در این معقوله فناوری گریزی دارد چیست ؟ 
برگردیم به زمان کودکی البته کودکی های من نه کودکی هالای 

شما . بگوییم علم بهتر است یا ثروت ؟ این عنوان انشایالی بالود 

که در دوره ما می دادند و همه بدون استثنا می گفتیم کاله بالر 

همه کس واضح و مبرهن است که علم بهتر از ثالروت اسالت . 

امروز این موضوع زیر سوال رفته است . برگردیم دوباره این انشا 

را بنویسیم و این ها را از دایره رسانه درون گروهی دانشگاه یالزد 

فراتر ببریم . دردانشگاه یزد منتشر کنیم. بدهیم خبرگزاری مهر 

و ایسنا هم منتشر کنیم. یك یادداشت بدهیم برای روزنامه هالا؛ 

وقتی دیدند که مردم دارند از این نوع مطالب مالی فالرسالتالنالد 

وظیفه خودشان و نظر مردم را متوجه می شوند . اما در غالیالاب 

فعالیت ما آن کامنتور ها حقوق میگیرند و روزی سه تا مالقالالاله 

برای این و آن می فرستند . بعضی ها تجارتشان بر مبنای عاللالم 

 اگرچه ما در سطو  عالی کشور هراسی و فناوری هراسی است .

حتی شخص مقام معظم رهبری توصیه های بسیار شالدیالد و ,

تمهیدات بسیار بسیار قوی برای تضمین حرکت علالمالی ایالران 

دارند . ما به هر حال در همین ایرانی که علم و فناوری هراسالی 

ها وجود دارد باالترین رشد علمی جهان را از نظر تعداد مقالاالت 

در ده تا پانزده سال گذشتاله   ISIمنتشر شده و نمایش شده در 

داریم پس ما چطور می توانیم این همه رشد عاللالمالی داشالتاله 

باشیم اما باز هم فکر کنیم فناوری هراسی در جامعه زیاد است . 

واقعیت این است که تعداد فناوری هراسان در جامعه کم اسالت 

اما صدای آن ها توسط صدا و سیمای ملی یا برخی رسانه هالای 

خاص مثل تسنیم اکو می شود . بنابراین ناظرین تصور میکننالد 

که تعداد مخالفان زیاد است درصورتی که به هیچ عنالوان ایالن 

موضوع صحت ندارد و دانشمندانی مثل شما جوانان و اساتیالدی 

که داریم هم شاهدی بر این مدعا هستند که علم دوسالتالی مالا 

بیش از علم گریزی است؛ اما چرا همین تعداد کم و اندک وجود 

دارند و چرا دارد کمی آزاردهنده می شود ؟ واقعیت این اسالت 

که نفع بغضی از افراد در تولید ملی نیست، باللالکاله در واردات 

است . در واردات هم رانت ارزی نهفته است، هم سود کالالن . 

سود دارد و می تواند مدیالریالت شالود در  ,واردات راحت است 

جهتی که منافع آن برای بهره برداری سیاسی خاصی توسط آقا 

بنابراین هر حرکتی کاله ”  ها یا آقازاده های خاصی استفاده شود 

” کشور را به سمت تولید مقاله برساند خیلی با آن کاری ندارند 

سر میز هم می آورنالد و باله آن  ,به آن افتخار هم می کنند 

مدالی هم می دهند . خود من هم تا یك روزگالاری کاله قصالد 

تولید ملی این نوع محصوالت را نداشتم گروه گروه به من جایزه 

و مقام می دادند؛ شما اگر رزومه من را مطالعه کنید می بینیالد 

که معاونت وزیر , رئیس پژوهشگاه , رئیس دانشکالده و ... در 

بنابر این بحثی که داریم مالی کالنالیالم   رزومه من موجود است.

تولید ملی است , مردم بروند تولید کنند , کشالاورزان بالرونالد 

تولید کنند . وقتی بحث تولیدش آمد همه ی آن هالا واژگالون 

شد . دیگر آن فردی که به او جایزه می دادند شد فردی مسئلاله 

دار، جاسوس، کسی که دانش آموخته راکفلر اسالت و تالاجالر 

 تراریخته است و از این قبیل حرف ها .
پس اگر در این کشور بخواهی موجب آبادی کشورت بشالوی , 

باید خانه خودت خراب بشود . اگر بخواهی که خانه خالودت را 

آباد کنی باید بزنی کشورت را خراب کنی . من بالیالن ایالن دو 

گزینه ترجیح دادم که همواره به فکر کشورم باشم و به هرحالال 

خودم را برایش آماده کردم. پس پاسخ شما در یك جمله کوتالاه 

این است که اوال فناوری هراسی زیاد نیست , علم دوسالتالی در 

کشور ما زیاد و نهادینه است ولی فناوری هراسان باله خالاطالر 

رسانه ها صدای بلندتری دارند . همان تعداد فناوری هالراسالان 

هم متاسفانه قدرت زیادی دارند و یواش یواش دارند سعی مالی 

کنند نهاد های خاص، مجامع , محافل و رسانه های خاص را بالا 

خود همراه کنند ,آن ها خود قربانی ایالن فالنالاوری هالراسالان 

هستند؛ به هیچ عنوان من قبول ندارم که در این کشور حالتالی 

یك روحانی داشته باشیم که با علم مخالف باشد اگر کسی جلالو 

می آید و حرفی می زند می بینیم که پشت پرده با خود انجمن 

ارگانیك بسته و از آن محل برای زندگی خود کسب درآمد مالی 

 کند. 

 

۲ به عنوان یک جامعه کوچک از دانشجویان ایرانی که در .

رشته بیوتکنولوژی, اصالح، زراعت، ژنتیک یا هررشته ای کنه 

مرتبط با معقوله تراریخته است تحصیل می کنینم، سنواالت 

زیادی در جامعه از ما پرسیده می شود؛ چگونه باید پاسخگوی 

این افراد باشیم برای اینکه کمک بسیار کوچکی به حرکتی که 

 مسلما شما سردمدار آن در کشور هستید کنیم ؟

در درجه اول بایستی که حرف بزنید , باید بنویسالیالد , بالایالد 

حضور داشته باشید , باید ظهور داشته باشید. مالن وقالتالی در 

دانشگاه ها سخنرانی می کنم یا در امالاکالن مالخالتاللالف غالیالر 

دانشگاهی سخنرانی می کنم , اکثریت قریب به اتفالاق هالمالراه 

هستند . می آیند تشکر می کنند , پیام می دهند و هالمالکالاری 

می کنند اما حضور و ظهور کمی دارند یعنی آن فعالیالتالی کاله 

فناوری هراسان در فضای مجازی دارند بچه های مالا نالدارنالد؛ 

البته پاسخش این هست که آن ها کامنتور های ساعتی هالفالت 

هزارتومانی استخدام میکنند . ساعتی هفت هزار تومالانالی مالی 

دهند، پنج نفر مینشینند هی فضای مجازی را پر می کنند. مالا 

نه می خواهیم و نه می توانیم کامنتور استخدام کنیم. پس بایالد 

چکار کنیم ؟ باید همین عده که معتقد هستند مثال دانشجویان 

 میتوانند روزی یك ساعت یا نیم ساعت وقت بگذارند و 
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” 

“ 

باید همین عده که معتقد هستند مثال 

دانشجویان میتواننند روزی ینک 

ساعت یا نیم ساعت وقت بگذارند و 

نظراتشان را بیان کنند و از جنامنعنه 

علمی، اساتیدشان و خودشان حمایت 

کنند. در انجمن های علنمنی عضنو 

بشوند و فعالیت کنند. کاری که شمنا 

االن دارید انجام می دهیند . ینک 

نشریه خوب دارید و جامعه هندفنش 

گروه های زیستی دانشگاه یزد اسنت 

و می تواند یک تریبون علمی و مفید 

در این راستا باشد. شما رسالتی کنه 

دارید این است که شما مطالب علمی 

پیچیده را به زبان ساده و عمومنی و 

مردمی ترجمه کنید و در اختیار مردم 

قرار دهید و این رسالت سنگنینننی 

 است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظراتشان را بیان کنند و از جامعه عاللالمالی، اسالاتالیالدشالان و 

خودشان حمایت کنند. در انجمن های علمی عضو بشالونالد و 

فعالیت کنند. کاری که شما االن دارید انجام می دهید . یالك 

نشریه خوب دارید و جامعه هدفش گروه های زیستی دانشالگالاه 

یزد است و می تواند یك تریبون علمی و مفید در ایالن راسالتالا 

باشد. شما رسالتی که دارید این است که شما مطالب عاللالمالی 

پیچیده را به زبان ساده و عمومی و مردمی ترجمه کنید و در 

اختیار مردم قرار دهید و این رسالت سنگینی است؛ زیرا شالمالا 

باید صحیح , صادقانه و علمی صحبت کنید در صالورتالی کاله 

رقبای شما و دشمنان تعالی علمی کشور , نه اخالق دارند، ناله 

تقوا دارند و نه قیدی دارند که حرف علمی بزنند. مثال به دروغ 

می آیند می گویند اگر فالن پدیده این شکلی است چالرا ایالن 

همه سرطان زیاد شده است؟ خب باید ببینند سرطان زیاد شده 

است یا نه؟ حاال این زیادی سرطان به دلیل افزایش جمعیت ما 

است یا نرخش بیشتر شده است ؟ اگر نرخش زیاد شده است به 

چه عوامل بستگی دارد ؟ همینجوری چشمشان را می بندند و 

می گویند فالن پدیده سرطان زا است. فالن پدیده عقیالم مالی 

کند. شخصی که پروفسور است می گوید ما می خواهیم مالردم 

وحشت کنند . شما بیخود می خواهید مالردم را باله وحشالت 

بندازید وقتی که فردی خودش میگوید ما میخواهیم مردم را به 

وحشت بیندازیم یعنی تقوا و ایمان وجود ندارد و دروغالگالویالی 

جای راست گویی را گرفته است . پس شما کالارتالان خالیاللالی 

مشکل است . باید حقیقت را بگویید و صادق باشالیالد , بالایالد 

 اخالق داشته باشید , باید علمی حرف بزنید.

۹ به عنوان سوال آخر؛ برای دانشجویان که عالقه مننند .

هستند پایان نامه های ارشد و دکتری خود را روی مسائنلنی 

مثل  مهندسی ژنتیک , ایمنی زیستی و موضوعاتی از اینن 

قبیل کار کنند، چه پیشنهاداتی دارید تا بتوانند در این حرکت 

 بزرگ سهیم باشند ؟ 

اولین پیشنهاد من این است که همگی اصرار کنیالد کاله یالك 

جنبه مهندسی ژنتیك در پایان نامه های خود داشته باشالیالد . 

همه رشته ها خوب اند . به کسی که رشته دیگری را انالتالخالاب 

کرده است باید به احترام نگاه کنیم زیرا شما به آن هالا نالیالاز 

دارید و آن ها هم به شما نیاز دارند . کسی کاله دارد زراعالت 

میخواند , میداند که وقتی شما یك محصول تراریخالتاله ای را 

تولید کردید او هست که باید فاصله کاشت صحیح بذر , نالحالوه 

مبارزه با علف هرز و ... را به شما یاد بدهد یا تحقیالق کالنالد و 

دربیاورد . پس در درجه اول خودتان سعی کنید که جنبه هالای 

مهندسی ژنتیك و ایمنی زیستی در پروژه هایتان بالاشالد؛ دوم 

اینکه مطالبه کنید از اساتید محترمتان و بعد دوستان دیگری را 

که رشته های دیگری می خوانند همراه و همیار خود کنید کاله 

آن ها قطعا رکن اصلی و اساسی رشد و توسعه مهندسی ژنتیك 

در کشور هستند و هم چنین سعی کنید رابطه خودتالان را بالا 

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیالك در تالهالران و پالژوهشالگالاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی زیاد کنید. موضوعاتی که انتخالاب مالی 

کنید حتما مرتبط با نیاز های کشور باشد . به موضوعات فانتزی 

که نیاز کشور نیستند نپردازید. به موضوعاتی که مالورد نالیالاز 

کشور ما هست مخصوصا در منطقه ای مثل یالزد طالبالیالعالتالا 

خشکی، تنش های زیستی مهمترین مسائل هستند. هر کسالی 

یك جنبه این موضوعات را بررسی کند مثال یکی ساختار ریشه 

را تغییر بدهد، یکی ریشه را ضخیم تر کند، یکی تحمل آن را 

قلیایی افزایش بدهد، یکی تحمل در برابر دمالای بالاال   PHبه 

افزایش بدهد و... . این ها همگی راهکار مهندسی ژنتیك دارد و 

 کلید حل مشکالت ماست.

 

 بسیار سپاسگذارم از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار

فصلنامه علمی تخصصی اومیکس قرار دادید. امنیندوارینم 

سخنان گرانبهایتان توشه راه دانشجویان و اساتیند دلسنوز 

میهن عزیزمان قرار گیرد و روز های روشن تری را برای کشور 

 عزیزمان به ارمغان آورد.
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( روزی World Environment Dayروز جهانی محیط زیست )  

است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم بالرای 

نگهداری محیط زیست و تحریك سیاستمداران باله گالرفالتالن 

تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه هالای 

عنوان روز محیط زیست انتخاب شده اسالت.  زیستی جانوری ، به

گردد. در  برمی ۴79۰تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال 

آن سال برای اولین بار سازمان ملل متحد کنالفالرانسالی را بالا 

موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد بالرگالزار 

کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومالی سالازمالان 

 UNEPملل قطعنامه ای را تصویب کرد که منجر به تشکالیالل 

سالال  ۱۱)برنامه محیط زیست سازمان ملل( شد. هم اکنالون 

در سراسر جهان مراسم ویژه ای را به مناسبت   UNEPاست که 

این روز برگزار می نماید. مراسم این روز میتوانالد باله اشالکالال 

متفاوت باشد. مثل راهپیمایی خیابانی، همایش های دوچالرخاله 

سواری، درختکاری در مدارس، فعالیت های مربوط به بازیالافالت 

 و ....

هدف از برگزاری چنین مراسماتی جلب توجه عمومی به مسایل 

است که محیط زیست را تهدید میکند به عنوان مالوضالوع روز 

 انتخاب میشود.

 

 چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم؟

حفاظت از محیط زیست و منابع آب و خاک از دغالدغاله هالای 

جدی جوامع بشری است زیرا بدون محیط زیست سالم، زندگی 

 .در روی کره خاکی امکان پذیر نیست

امروزه مشکالت محیط زیستی رو به رشالد بالوده و فالعالاالن  

های بدیعی برای حفظ اکالوسالیالسالتالم ارائاله  زیست ایده محیط

های شماری در جهت حفظ زمیالن از  کنند. با این که تالش می

محیطی صورت گرفته است، اما تهدید اکوسیستالم  فاجعه زیست

از جهات مختلف همچنان ادامه داشته و ممکن است در نهایالت 

موجب از بین رفتن آن شود. شاید فکر کنیم وظیالفاله فالعالاالن 

توانیالم  زیست است که اکوسیستم را حفظ کنند، اما نمی  محیط

به این بهانه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم. این وظالیالفاله 

همه ما است که جلوی تخریب زمین و طبیعت آن را بگیریم. ما 

که ساکنین کره زمین هستیم، الزم است که اقالدامالات فالوری 

برای کاهش تمام احتماالت از دست رفتن این خالاناله زیالبالا و 

 چیزهایی که در آن قرار دارد را انجام دهیم.

 

  دفع زباله

پس از صرف یك فنجان چای در کنار جاده، لیالوان یالك بالار 

اندازیم؟ ما باید به خودمان و افراد دیگری کاله  مصرف را کجا می

زیسالت  آیند بهداشت مربوط به محیط برای تفریح به طبیعت می

هالا  ها در محیط نه تن ها و پالستیك ها کردن زباله را یاد دهیم. ر

شالود  های دیگر مالی ها و میکرب ها و باکتری موجب تکثیر پشه

شود، بیالشالتالر مالردم فالکالر  بلکه موجب آلودگی خاک نیز می

ها مربوط به خانه اسالت و باله راحالتالی  کنند پاکیزگی تن می

اندازند، این تفکر مثل این است کاله  هایشان را در جاده می زباله

اش را پر از زباله کند بدون این که آن فضا را  فرد بخشی از خانه

اش بداند. این احساس که کره زمین خانه ماسالت  بخشی از خانه

کند که این افکار اشتباه را کنار بگذارد، بالایالد  به فرد کمك می

هالا  دهی دفع مناسب زباله گهگاه به مقامات مسئول برای سازمان

هایالی  آوری زباله هایی برای جمع گوشزدهایی داده شود تا برنامه

 .که در مناطق ریخته شده را اجرا کنند

 

  ممنوعیت پالستیک

ها، جالزء کشالفالیالات و اخالتالراعالات  پالستیك در کنار بمب

رسان علمی است که توسط دانشمندان اخالتالراع شالده  آسیب

است. پالستیك کلر دار بدترین تمثیر را روی زمالیالن ایالجالاد 

کالنالنالد و  کند، چرا که مواد شیمیایی زیان بخشی تولید می می

هالای آبالی  شود و به سالفالره ها جاری می وقتی آب در این زمین

کند. در واقع ما راهی بالرای مالردن  رسد، آن را نیز آلوده می می

 مژگان اسدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد
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ایم! تا به امروز گالزارش شالده اسالت کاله وقالتالی  کشف کرده

اندازیم یا روی زمالیالن  های پالستیکی را به داخل آب می کیسه

مالیالرنالد و یالا در  گونه جاندار مالی ۰۲۴کنیم، بیش از  ها می ر

پالذیالر در  های تجزیاله شوند. پالستیك ها محبوس می پالستیك

شالونالد  شوند، اما موجب تولید گاز متان مالی بلندمدت تجزیه می

تالوانالیالم از  که نقش اصلی در گرم شدن کره زمین دارد. ما می

های کالنالفالی باله  بندی، از کیسه های قدیمی برای بسته روزنامه

ای یا کنفی باله جالای  های شیشه عنوان کیسه حمل و از بطری

هالای  های پالستیکی استفاده کنیم. حتی اگر از کالیالساله بطری

پالستیکی استفاده مجدد کنیم بهتر از این است که هر بالار از 

یك پالستیك جدید استفاده کنیم، با این کار مقدار پالستالیالك 

یافته و خطرات آن نیز به نسبالت کالمالتالر  مورد استفاده کاهش

  .شود می

 

  استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی

های مختلف دعالوت باله اعالتالصالاب یالا  گاهی اوقات که گروه

کنند، شمار وسایل نقلیه در جاده کالم شالده و  راهپیمایی می

شود. اکنالون زمالان اسالتالفالاده از  میزان آلودگی نیز کمتر می

های مختلفی بالرای  روی رسیده است که جنبه دوچرخه و پیاده

تالوانالیالم آلالودگالی  سالمت انسان در بر دارد: با این کار هم می

ایجادشده به واسطه اتومبیل را کاهش دهیم و هم میزان چربالی 

ونالقالل  و کلسترول بدنمان را تعدیل کنیم. باید از وسایل حالمالل

عمومی استفاده کرده و استفاده از وسایل نقلیاله شالخالصالی را 

بسیاری از ما ممکن است پیش از این با افالزایالش  .محدود کنیم

ونقل عمالومالی روی  هزینه بنزین و گازوئیل به استفاده از حمل

آورده باشیم. به هر علتی که باشد اگر چنین عمل نکنالیالم، بالا 

دنیایی رو به رو خواهیم شده که مملو از مصنوعات ساخته بشالر 

  .و عاری از هر گونه مخلوقات جاندار خواهد بود

 

  کشاورزی

ها غالب شده است،  گرایی که در بیشتر کشور در فرهنگ مصرف

شود. در گذشتاله، مالردم  زیست آسیب وارد می به تعادل محیط

بردند تا به عنوان زمین کشاورزی از آن  ها را از بین می جنگل

ها و غالذاهالای  استفاده کنند، سپس با به وجود آمدن فست فود

ها باله جالای آن  ها کردند و کارخانه ها را ر حاضری مردم زمین

ساخته شدند. اگر روزی چیزی برای خریدن و خوردن نداشالتاله 

شود؟ کشاورزی را باید از خودمان شروع کالنالیالم،  باشیم چه می

گلدان یا سبزیجات در حیات پشتی بالکالاریالم تالا عالالوه بالر 

جویی در هزینه و سالمتی، فرهنگ تولید را دوباره احالیالا  صرفه

توانیم مسئوالن مربوطه را وادار به متوقالف کالردن  کنیم. ما می

 ها به ساختمان و کارخانه کنیم تبدیل زمین

 

  جلوگیری از شکار غیرقانونی

کنند، اما هنالوز  نگهبانان جنگل با تمام وجود با شکار مبارزه می

شوند. بالایالد از  شماری توسط شکارچیان نابود می حیوانات بی

وضعیت بد مدیریت و عملکرد اجتماعی به جای ایجاد آگالاهالی 

در بین مردم گالیه کرد. برای ممنوعیت محصوالت حیوانی باید 

ای وجود داشته باشد و خریداران آن بالایالد  گیرانه قانون سخت

شونالد  ها کشته می شده را کنار بگذارند. وقتی ببر اشیاء خریداری

یافته و باعث تضعیف پوشش گیاهی  خواران افزایش جمعیت گیاه

شوند. این کار تعادل زنجیره غذایی را بر هم میزند و هالماله  می

رویه حیوانات اتفاق افتالاده اسالت کاله  ها به خاطر شکار بی این
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 ها راه پایان دادن به آن مبارزه همگانی با شکار است. تن

 

 توقف جنگل زدایی

ها به عنوان برنامه کاری پسا استعماری دیده  از بین بردن جنگل

شود. استعمارگران درصد زیادی از گیاهان و حالیالوانالات در  می

کشورهای مستعمره را به دنبال تخریب منابع زندگی و نیز برای 

شالان از بالیالن  هایی برای سود بردن از مستعمالره ساخت جاده

ها حیوان برای سرگرمی و نالیالز اسالتالفالاده از  بردند، میلیون

هایی از بدنشان مانند عاج، کشته شدند. زنجیره کشتن و  بخش

تخریب منجر به ویرانی اولیه طبیعت شالد. ایالن کشالورهالای 

های استعماری را دنبال کرده و  مستعمره پس از استقالل، روش

شروع به جنگل زدایی کردند و هنوز هم این روند اداماله دارد. 

دهالد، مالنالجالر باله  قطع درختان، میزان اکسیژن را کاهش می

شود زیستگاه طبیعی حیوانات  فرسایش خاک و لغزش زمین می

هالا  ها را مجبور به پیشروی به شهر برد و آن وحشی را از بین می

تالری باله نالام  های خطرناک کند، در آنجا با گونه ها می و روستا

هالا  شوند و به خاطر آسیبی که بالرای انسالان انسان رو به رو می

شوند. باید الزامی وجود داشته باشالد  رحمانه کشته می دارند، بی

که باید به جای هر درختی که برای مصارف مختاللالف بالریالده 

شود، گیاهی کاشته شود. این باید شعار ما باشد: زندگی کالن  می

 .و اجازه زندگی بده
 

 آسیب هایی که به محیط زیست وارد می شود

قطع بی رویه درختان که باعث از بین رفتن درخالتالان زیالادی 

شده و از طرفی درختان که اولین تصفیه کننده هوا محالسالوب 

میشود ازبین میروند و باعث افزایش آلودگی هوا و اکوسیسالتالم 

میشنود. از طرفی با قطع بی رویه درختان سیالل هالم اتالفالاق     

می افتد. با بروز سیل زمین های کشاورزی، خانه ها، حیوانات و 

حیات وحش حتی انسان ها هم ازبین میرود. در مورد آلالودگالی 

هوا، بعلت نبود درخت بعنوان تصفیه کننده هوا گازهای گلخانه 

ای نیز افزایش پیدا میکنند که باعث گرم تر شدن زمالیالن، آب 

 شدن یخچال های طبیعی و حتی نازک شدن الیه ازن میگردد.  

 

 ء محیط زیست نقش بیوتکنولوژی در احیا

در واقع همه چیز در محیط زیست مکمل یکدیگر هستنالد. در 

مطالب نوشته شده در شماره اول نشریه اومیکس در قسالمالت 

بیوتکنولوژی به زبان آدمیزاد معرفی، شاخه ها و کاربردها گفتاله 

شاخه بیوتکنولوژی وجود دارد: سبز یا گیاهی، سفیالد  ۱شد که 

یا صنعتی، قرمز یا دارویی، آبی یا دریا. که این چالهالار شالاخاله 

میتوانند کمك بسزایی برای احیا و حفظ محیط زیست انالجالام 

دهند. اما مهمترین آنها بیوتکنولوژی سبز و سفیالد اسالت. در 

واقع بیوتکنولوژی سبز میتواند بهترین راه حل سالازگالار بالرای 

 محیط زیست باشد.

از انجایی که رشد یك درخت سال های زیادی طول میالکالشالد 

یك راهکار خوب درخصوص بیوتکنولوژی سبز کشت گیاهان یا 

درختان جنگلی بصورت کشت بافت است. که باله کالمالك آن 

میتوان درختان زیادر در مدت زمان کمتری تولید کالرد و در 

جنگل و مراتع کاشت. از طرفی با این کار میتوان بیابان زدایالی 

 نیز کرد.

که هدفش استفاده کمالتالر از -از بیوتکنولوژی سفید یا صنعتی

منابع تجدید ناپذیر است و نسبت به هر چیزی که در حالالالت 

نیز می توان اسالتالفالاده -طبیعی آسیب کمتری به طبیعت بزند

کرد. برای مثال آنزیم ها و میکروارگانیسم های مفیدی تالولالیالد 

کنیم که مواد پالستیکی که از قاتالن خاموش محیالط زیسالت 

 هستند را تجزیه کنند و آسیبی به محیط زیست وارد نشود.
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 محمود همتیان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد 

صحبت درباره ی محرک های ژنی است. اما میخواهم بالا یالك 

داستان کوتاه شروع کنم. بیست سال پیش یك زیست شالنالاس 

به این فکر افتاد که پشه هایی تولید کنالد “  آنتونی جیمز” به نام 

که نتوانند ماالریا را منتقل کنند. این فکر فوق العاده بالود، امالا 

کامالً با شکست روبرو شد و معلوم شد که واقعاً سخت است کاله 

بتوانیم یك پشه مقاوم به ماالریا تولید کنیم. چندسالال پالیالش 

موفق شد این کار را انجام دهد. با افزودن چنالد “  جیمز” بآلخره 

ژن که باعث میشود عامل ماالریا نتواند در بدن پشه زنده بماند. 

اما این قضیه، مشکل دیگری ایجاد کرد و آن مشکل ایالن بالود 

که: حاال که یك پشه مقاوم به ماالریا داریم، چگونه میتوانیم آن 

را بجای پشه های ناقل ماالریا در طبیعت قرار دهالیالم؟ چالنالد 

گزینه وجود دارد اما اساس اولین گزینه این خواهد بود که یالك 

گروه پشه ی تراریخته پرورش دهیم، آنها را در محیط رها کنیم 

و امیدوار باشیم ژن های خود را به دیگر پشه ها منتقل کنالنالد. 

مشکل این است که در این صورت مجبوریم دقیقاً ده برابر پشه 

های بومی، پشه آزاد کنیم تا اثربخش باشد. پس در روستایی بالا 

ده هزار پشه باید صدهزار پشه دیگر آزاد کنیم. شاید حدس زده 

باشید که اهالی روستا نباید این روش را زیاد دوسالت داشالتاله 

یالك “  آنتونی جیمز”   ۰۴۴۲باشند )خنده حضار(. پس در ژانویه 

دریافت کرد. بالیالر “  اتن بیر” ایمیل از یك زیست شناس به نام 

ابالزاری درسالت “  والنتیسو گالنالتالز” گفت با دانشجوی ارشدش 

کردند که نه تنها تضمین میکند که یك صفت خاص باله ار  

برسد، بلکه این صفت با سرعت باورنکردنی منتشر خواهد شالد. 

اگر حرفشان درست بوده باشد، اصوالً مشکلالی را حالل کالرده 

بیست سال روی آن کار کرده بود. آنها بالرای “  جیمز” بودند که 

آزمایش دوتا پشه را برای حمل ژن های ضد ماالریا تراریالخالتاله 

کردند و همچنین یك محرک ژنی برای این ابزار که در اداماله 

توضیح خواهم داد طراحی کردند. بآلخره این فرآیند را طالوری 

تنظیم کردند که هر پشه ای که ژن ضد ماالریا را به ار  بالرده 

به جای چشم های معمولی که سفید رنگ هستند، چشم هالای 
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قرمز رنگ داسته باشند. این برای راحتی کار خیلی خالوب بالود 

که فقط با یك نگاه بتوانند راندمان تراریختگی را در مالحالصالول 

تشخیص دهندو سپس آنها دو پشه چشم قرمز تراریخته خود را 

با سی پشه چشم سفید بومی داخل جعبه گذاشتند تا تالولالیالد 

نواده تولید کردند. اما این  0۳۴۴مثل کنند. آنها پس از دو نسل 

قسمت جالب کار نبود. قسمت جالب این بود: باتوجه به این کاله 

فقط با دو پشه چشم قرمز شروع کردند و در عوض سالی پشاله 

چشم سفید داشتند، انتظار داریم که بیشتر نالواده هالا چشالم 

 0۳۴۴در جعبه را باز کرد هماله “  جیمز” سفید باشند اما وقتی 

راجع به این لالحالظاله “  اتن بیر” پشه چشم قرمز بودند! وقتی از 

پرسیدم، آنقدر هیجان زده شده بود که کامالً داشت پشت تلفالن 

داد میزد. علتش این بود که بدست آوردن پشه های صرفاً چشم 

قرمز بنیان مطلق زیست شناسی، یعنی ژنتیك مندلی را نالقال  

می کند. از نظر زیست شناسی این قضیاله حالتالی مالیالتالوانالد 

 غیرممکن باشد! 

پس چه اتفاقی افتاده است؟ اولین اتفاقی که افتالاد ورود یالك  

بالود  ۰۴۴۰در سال  CRISPRابزار ویرایش ژنی جدید به اسم 

ابالزاری  CRISPRکه بسیاری از شما درباره آن شنیده باشید. 

است که به محققین اجازه میدهد ژن ها را خیلی دقیق، سریع و 

به سادگی ویرایش کنند. اصوالً پروتئینی است که مثل قیالچالی 

 RNAرا برش میدهد و یك مالولالکالول  DNAعمل میکند که 

وجود دارد که این قیچی را به هر نقطه از ژنوم که بالخالواهالیالم 

هدایت میکند. بااین روش میتوانیم یك ژن را برداریم یا اضالافاله 

 کنیم یا حتی یك حرف از یك ژن را تغییر دهیم یا حذف کنیم.

خب. اگر بخاطر داشته باشید در ابتدا گفتم محرک های ژنی دو 

مشکل داشت. اولین مشکل این بود که به سختی میشد پشه ای 

را تراریخته کرد که مقاوم به ماالریا باشد، حال این مشکالل باله 

حل شده. اما مشکل بعدی تدارکات کالار بالود.  CRISPRکمك 

اینکه چطور میخواهیم صفت تغییر یافته را گستالرش دهالیالم؟ 

اینجاست که مشکل پیچیده میشود. چندسال پالیالش زیسالت 

در هاروارد میخواست ببیند اگالر ”  کوین اسولت” شناسی به نام 

کاری کنیم که کریسپر عالوه بر انتقال ژن های جدید، ماشینالی 

را هم وارد ژنوم کند که عمل برش و چسباندن را خوکار انالجالام 

دهد چه اتفاقی می افتد؟ به عبارت دیگر، اگر کریسپر باله طالور 

خورکار کپی پیست کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حالاصالل ایالن 

قضیه یك ماشین در حرکت دائمی برای ویالرایالش ژن اسالت. 

ساخت، عالوه بالر تضالمالیالن “  اسولت” محرک ژنی کریسپر که 

انتقال یك صفت، اگر در سلول های جنسی استفاده شود، بطالور 

خودکار ژن های جدید ما را کپی پیست میکند. ایالن کالار باله 

 اصطال  علمی تبدیل صفات هتروزیگوت به هموزیگوت است!

به عبارتی ما یك ابزار بسیار قدرتمند و در عین حال خطالرنالاک 

داریم. تا این لحظه عملکرد محرک های ژنی خالیالال هالماله را 

راحت کرده است. در حالت طبیعی وقتی اشتباه یا خالرابالکالاری 

روی ژن های جانداری صورت بگیرد در حقیقت باعث شده ایالم 

از نظر انتخاب طبیعی آن جاندار نزول کالنالد. یالعالنالی زیسالت 

شناسان میتوانند هرنوع مگس میوه جهالش یالافالتاله ای کاله 

میخواهند درست کنند بدون اینکه نگران چیزی باشالنالد. اگالر 

بعضی از آنها رها شوند، انتخاب طبیعی آنها را حذف یا تعالدیالل 

میکند و مراقب آنها است. چیزی که درباره محرک هالای ژنالی 

قابل توجه و نگران کننده است، این است که نکته فوق درسالت 

نباشد یا برعکس عمل کند. با این فرض که صفت شالمالا دچالار 

نقیصه ی فرگشتی یا انتخاب طبیعی بزرگی نباشد )مثالً نالقالص 

پرواز در پشه نقیصه بزرگ فرگشتی است، بالعکس رنگ چشالم( 

محرک ژنی مبتنی بر کریسپر به طور مداوم تغییر اعمال شده را 

گسترش میدهد تا وقتی که به تك تك افراد جمعیت منالتالقالل 

شود. البته ساختن ابزاری که به این خوبی کار کنند زیاد راحت 
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 نیست. 

خبر خوب این است که این ابزار راه را برای چیزهای جالبی بالاز 

میکند. اگر یك محرک ژن ضد ماالریا را فقط به یك درصالد از 

پشه های آنوفل وارد کنیم در عرض یك سال بین همه جمعیت 

پخش میشود. یعنی در عرض یك سال ماالریا را میتوانیم ریشه 

کن کنیم. در عمل هنوز چندسال مانده تا بتوانیم چنین کالاری 

کنیم اما همچنان هر روز هزاران کودک توسط ماالریا میمیالرد، 

این تعداد در عرض یك سال تقریباً میتواند صفر شود. هالمالیالن 

مورد راجع به تب دنگی، چیکونگونیا و تالب زرد هالم صالدق 

میکند. و بهتر میشود که مثالً بخواهیم از شر گونه های مهاجالم 

خالص شویم. مثالً ماهی کپور آسیایی را از آبهای گریت لیالکالز 

ریشه کن کنیم. تنها کاری که باید بکنیم رها کردن یك محرک 

ژنی است که باعث شود ماهی ها فقط بتوانند ماهی هالای نالر 

تولید کنند، بعد از چندنسل هیچ ماهی ماده ای و هیچ کپالوری 

باقی نمی ماند. مفهوم این نظریه این است که میتوانیم صالدهالا 

 گونه در معرض انقراض )توسط مهاجمین( را برگردانیم.

خب این خبر خوبی بودو خبر بد این است که مالحالرک هالای  

ژنی آنقدر قوی هستند که حتی رهاسازی تصادفی آنها ممالکالن 

خیلی “  آنتونی جیمز” است یك گونه را به طور کلی تغییر دهد. 

احتیاط کرد. او جفتگیری پشه ها را در یك آزمایشگالاه ایالمالن 

انجام داد و همچنین از گونه ای استفاده کرد که بومی آمریالکالا 

نبود که حتی اگر چند پشه اشتباهاً رها شد، نالابالود شالونالد و 

نتوانند با کسی جفت گیری کنند. اما این را هم باید مالدنالظالر 

بگیریم که اگ یك کپور آسیایی با محرک ژنالی نالر باله طالور 

تصادفی از آبهای گریت لیکز به آسیا برسد میتوانالد باله طالور 

بالقوه نسل کپور آسیایی را منقرض کند و این قضیه با توجه باله 

میزان ارتباطات در جهان اصالً بعید نخواهد بود. در واقالع باله 

همین دلیل در مورد گونه های مهاجم مشکل داریم. در ضالمالن 

عمالً هیچ راهی برای محدود شدن پشه و مگس وجود نالدارد و 

آنها همیشه از مرزها و اقیانوس ها به راحتی عبور مالیالکالنالنالد. 

قسمت دیگر خبر بد این است که یك محرک ژنی ممکن اسالت 

به گونه های هدف محدود باقی نماند که علالت ایالن مالوضالوع 

جریان ژنی است. یعنی گونه های همسالایاله گالاهالی بالا هالم 

جفتگیری میکنند. اگر این اتفاق بیفتد ممکن است یك محرک 

ژنی به طور متقاطع  منتقل شود. مثالً کپور آسیایی مالیالتالوانالد 

یك نوع کپور دیگر را آلوده کند، خب اگر این صالفالت فالقالط 

محدود به رنگ چشم باشد میتواند جالب هم باشد اما مالوضالوع 

وقتی فاجعه بار میشود که آن صفت بتواند یك گالوناله را کالالً 

منقرض کند و آخرین نگرانی این است که فناوری انجالام ایالن 

کار ) مهندسی ژنتیك( در هر آزمایشگاهی در جهان میالتالوانالد 

انجام شود. یك دانشجوی سال پایین یا حتی یك دانالش آمالوز 

دبیرستانی باهوش با کمی وسایل! حاال میتوانیم حدس بالزنالیالم 

 که این چقدر وحشتناک است!

جالب است که با هر دانشمندی حرف میزنیم فالکالر مالیالکالنالد 

محرک ژنی زیاد هم خطرناک و ترسناک نیست. یکی از دالیالل 

آن این است که فکر میکند فقط دانشمندان و آن هالم بسالیالار 

 محتاطانه میتوانند این کار را انجام دهند!

محرک ژنی هم در عمل محدودیت هایی دارد. یالکالی از ایالن 

محدودیت ها این است که فقط در گونه هایی که تولید مالثالل 

جنسی دارند مؤثر است پس خوشبختانه نمیتوان از آن بالرای 

مهندسی ویروس و باکتری استفاده کرد. همچنین مالحالدودیالت 

بعدی این است که گسترش یك صفت فقط از نسلی باله نسالل 

بعد صورت میگیرد پس تغییر یا حذف یك جمعیت تالنالهالا در 

صورتی عملی است که گونه مورد نظر چرخه تالولالیالد مالثاللالی 

سریعی داشته باشد. مثل حشرات یا شاید مهره داران کوچالکالی 

مثل موش یا ماهی. در فیل یا انسان ممکن است قرن ها طالول 
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بکشد تا یك صفت به حدی گسترش پیالدا کالنالد کاله دارای 

اهمیت شود. همچنین حتی با کریسپر، مهندسی یك صالفالت 

ویرانگر آنقدر هم ساده نیست. مثالً اگر بخواهیم مگس میوه ای 

تولید کنیم که بجای میوه فاسد از میوه سالم تغذیه کالنالد بالا 

هدف انهدام کشاورزی آمریکا، اول باید بفهمیم کدام ژن چیزی 

که مگس ها میخورند را کنترل میکنند که خود یك پالروژه ی 

خیلی طوالنی و پیچیده است. بعد باید آن ژن ها را برای تغییالر 

رفتار مگس ها به صورت دلخواه تغییر دهیم که این حالتالی از 

پروژه قبل هم طوالنی تر و پیچیده تر است و حتی ممکن است 

کار هم نکند چون ژن های کنترل کننده رفتار پیچالیالده انالد. 

پس اگر شما یك تروریست باشید و بخواهید بین شالروع یالك 

برنامه تحقیقاتی خسته کننده با سالها کار آزمایشگاهی و یالك 

عملیات انفجار، یکی را انتخاب کنید احتماالً دومالی گالزیالناله 

بهتری خواهد بود. البته دست کم از دیدگاه نظالری سالاخالتالن 

چیزی بنام محرک معکوس باید خیلی آسان بالاشالد. مالحالرک 

معکوس نوعی محرک ژنی است که اصوالً تغییرات محالرک ژن 

قبلی را خنثی میکند. پس اگر اثرات یك تغییر را دوست ندارید 

میتوانید فقط با رها کردن یك محرک دوم آن را باطل کنالیالد. 

 دست کم از دیدگاه نظری.

پس نتیجه می گیریم در حال حاضر توانایی تغییر همه گونه ها 

را داریم. آیا باید تغییر بدهیم؟ آیا اکنون خدا هستیم؟ مطمئالن 

نیستم این را بخواهم بگویم اما ترجیح میدهم بگویم: اول برخی 

افراد خیلی باهوش درباره مقررات محرک های ژنالی مشالغالول 

بحث هستند و همینطور بطور همزمان برخی افالراد خالیاللالی 

باهوش دیگر برای ایجاد ابزارهای حفاظتی مشغول فالعالالالیالت 

هستند مثل درست کردن محرک های ژنی خودتنظیم یا توقف 

خودکار محرک ها بعد از چندنسل. این عالی اسالت. امالا ایالن 

فناوری هنوز نیاز به بحث و گفت و گو دارد. یالك گالفالتالگالوی 

جهانی. مثالً چه میشود اگر کنیا بخواهد از محرکی اسالتالفالاده 

مالحالرک «کند که تانزانیا نمیخواهد؟ یا چه کسی برای ساخت 

تصمیم میگیرد؟ من هنوز جوابی برای ایالن  »ژنی قابلیت پرواز

ها ندارم. فکر میکنم تنها کاری که می توانیم انجام دهیم ایالن 

است که در حالی که جلو میرویم، صادقانه درباره خالطالرات و 

فواید صحبت کنیم و مسئولیت انتخاب های خود را بپالذیالریالم. 

منظورم از انتخاب فقط این نیست که یك مالحالرک ژنالی را 

بپذیریم و استفاده کنیم بلکه این هم هست که از یك مالحالرک 

ژنی استفاده نکنیم و آن را نپذیریم. بشر تمایل دارد که فالرض 

کند بی خطرترین گزینه حفظ وضعیت موجود است امالا ایالن 

همیشه درست نیست. محرک های ژنی خطرهایی دارنالد کاله 

باید راجع به آنها بحث شود اما در حال حاضر ماالریا وجود دارد 

و هر روز هزار نفر را می کشد. ما برای مبارزه با آن از حشالره 

کش هایی استفاده میکنیم که به سالایالر گالوناله هالا شالامالل 

دوزیستان و پرندگان آسیب میزند. پس وقتی طالی مالاه هالای 

آینده درباری محرک های ژنی مطلبی میشنوید به من اعتالمالاد 

کنید. این نکته را فراموش نکنید که این اقدام میتواند خطرناک 

 باشد اما گاهی اقدام نکردن بدتر است.
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 تازه های بیوتکنولوژی در ایران و جهان  

 پذیرش باالی محصوالت تراریخته در افکار عمومی اروپا

به تازگی یك نالظالر  »یورو بارومتر«موسسه 

 »ایمنی غالذایالی«سنجی ویژه در خصوص 

 انجام داده است.

نتایج این نظر سنجی یکبار دیگر نشان مالی 

رسانه هالای گالروهالی   دهد اینکه در برخی

دائما تکرار می شود که نود درصد اروپایی ها 

تمایلی به خرید محصوالت تراریخته ندارنالد، 

 است. ساختگیو  جعلییك روایت 

بر طبق نتایج به دست آمده از ایالن نالظالر 

سنجی، بیشترین نگرانی در افکار عالمالومالی 

در موارد زیالر   اروپا در حوزه ایمنی غذایی،

 است:

 ( آنتی بیوتیك ها۴

 ( هورمون ها و استروئید ها۰

 ( باقیمانده حشره کش ها در مواد غذایی0

 ( افزودنی ها و نگهدارنده های غذایی۱

در حقیقت اکثر اروپایی ها هیچ نگرانالی در 

مورد مصرف محصوالت تراریختاله نالدارنالد. 

 7۴اینکه گفته می شود کاله کاله   بنابراین

درصد از اروپایی ها در مالورد مالحالصالوالت 

اصال  شده ژنتیکی نگران هستند واقالعالیالت 

 ندارد و یك جو سازی رسانه ای است.

مشاهدات اصلی به دست آمالده در نالظالر 

نشالان مالی  »یورو بارومتر« سنجی موسسه 

دهد در طی نه سال گذشته در هر یالك از 

کشور عضو اتحادیه اروپالایالی، کالاهالش  ۰۳

چشمگیری در خصوص نگرانی برای مصالرف 

محصوالت تراریخته اتفاق افتاده اسالت. در 

مالیالزان نالگالرانالی در مالورد  ۰۴۴7سال 

محصوالت تراریخته، در کشالورهالایالی کاله 

بیشترین نگرانی را در مورد این محالصالوالت 

 ۰۴۴۴دارند از کشورهایی کاله در سالال 

 کمترین نگرانی را داشتند نیز کمتالر اسالت.

کشور از اتحادیه اروپالایالی،  ۰۰در حال حاضر

نگرانی در خصوص سالالمالت مالحالصالوالت 

تراریخته را دغدغه خود نمی دانالنالد. نالظالر 

انجام شده بالود،    ۰۴۴۴سنجی که در سال 

شامل یك سوال در مورد نگرانی های غذایی 

احتمالی بود. تنها هشت درصد در پاسخ باله 

این سوال به محصوالت تراریالخالتاله اشالاره 

کردند. در حال حاضر سطالح نالگالرانالی در 

خصوص محصوالت تراریخته در مقایسه بالا 

 آن سال کاهش نیز یافته است.

یك نمونه قابل تالوجاله در ایالن خصالوص 

 ۰۴۴۲انگلستان است. در این کشور از سال 

نگرانی در خصالوص مالحالصالوالت  ۰۴۴7تا 

تراریخته روند کاهشی چشمگیری داشالتاله 

 است.

 »یورو بالارومالتالر«نتایج نظرسنجی موسسه 

نشان می دهد پذیرش محصوالت تراریختاله 

 در افکار عومی اروپا، در حال افزایش است.

 زهرا حسین احمدی؛ دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد
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 های بیوتکنولوژی ایران عازم روسیه می شوند دارو

زاده معاون تحقیقات و فالنالاوری  رضا ملك

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکالی، 

همایی مدیران توسعه فالنالاوری و  در گرد

هالای عاللالوم  روسای مراکز رشد دانشالگالاه

پزشکی سراسر کشور، گالفالت: ایالران در 

مجموعه تولید علم از قبیل علوم بهداشتالی 

الملاللالی  را در سطح بین ۴۲و پزشکی رتبه 

 دارد.

ملك زاده با بیان اینکه در حوزه داروسازی 

های گران و مهم را  ایم نیاز به دارو توانسته

  در ایران رفع کنیم، ادامه داد:

امکان تولید اکثر تجهیزات مورد نیاز کشور  

را داریم، باید نگاه به بازار بیالرون داشالتاله 

هالای  باشیم، اکالنالون در زمالیالناله دارو

های ما حتی به کشالور  بیوتکنولوژی شرکت

روسیه صادرات دارند. باید تالش کنیم بالا 

المللی روبه جاللالو  وجود موانع درعرصه بین

حرکت کنیم، باید از فرصت تحریمالی کاله 

پیش آمده استفاده مالثالبالت کالرد و باله 

خوداتکایی به خصوص در بالخالش دارو و 

 تجهیزات پزشکی رسید.

ملك زاده با اشاره به اینکه دانشگاه عاللالوم 

پزشکی و غیرعلوم پزشکی باید باهم تفاهم 

نامه همکاری امضاء کنند، بیان کرد: نالیالاز 

های آی  داریم که در بخش سالمت از رشته

ها استفاده کنیالم.  تی و شیمی و سایر رشته

های علم و  در حال حاضر با همکاری پارک

فناوری دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیالر 

بالنالیالان  هالای دانالش در حال ایجاد شرکت

 مشترک هستیم.

 پنبه کاران در انتظار صدور مجوز برای کشت پنبه تراریخته

مهندس سید جالالل مالیالر قالاسالمالی، 

تحقیقات پنبه کشالور   کارشناس موسسه

گفت: کشت آزمایشی دو رقالم پالنالباله 

تراریخته در منطقه حفاظت شده، بسیالار 

به صرفه بالوده اسالت و هالم اکالنالون 

کشاورزان پنبه کار منتظر صدور مالجالوز 

برای گسترش کشت این دو رقم پالنالباله 

 هستند.  تراریخته

دو  79مهندس میرجاللی گفت: در سال 

رقم پنبه تراریخته را به صورت مالزرعاله 

در شرایط قرنطینه و حفاظالت -آزمایشی 

در منطقه شور و قلیالایالی بسالیالار  -شده

خشك کشت شد. وی افزود: در تالمالام 

مدت سیکل کاشت، داشت و برداشت این 

دو رقم پنبه تراریخته، از هیچ نوع سمالی 

استفاده نکردیم و محصول بسیار خالوبالی 

 برداشت کردیم.

محقق موسسه تحقیقات پنبه اداماله داد: 

در مزرعه دیگری با وسعت بیشتر از سالی 

هکتار پنبه غیر تراریخته کشت کالردیالم. 

برای مزرعه پنبه غیر تراریخته مجبور باله 

 دوازده تا پونزده بار سم پاشی شدیم.

مهندس میرجاللی گفت: پنبه تراریخالتاله 

مقاوم به آفت کرم غوزه، در مالزرعاله باله 

صورت آزمایشی رهاسازی شد، یك رقالم 

هم به صورت شاهد کنار رقم تراریالخالتاله 

کشت شد. کرم غوزه به رقم شاهد غالیالر 

تراریخته آسیب و خسارت زد اما هالیالچ 

 اثری روی رقم تراریخته نداشت.

وی افزود: خیلی خوب است که بتوانالیالم 

کشت پنبه تراریخته را در کل مالنالطالقاله 

گسترش دهیم. کشت پنبه تراریختاله از 

آلودگی محیط زیسالت، هالزیالناله هالای 

سمپاشی و خروج ارز از کشور جلوگیالری 

خواهد کرد و از لحاظ خواص تکنالولالوژی 

الیاف نیز، کیفیالت الالیالاف رقالم هالای 

تراریخته خیلی بالاالتالر از ارقالام غالیالر 

  تراریخته است.
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  جهان بدون ذرت مکزیکی

 زهرا حسین احمدی؛ دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد=

اخیرا در رسانه های گروهی مطالبی در مورد ذرت های موجالود 

در بازار منتشر شده است که در مورد ذرت هالای تالراریالخالتاله 

هشدار داده اند. اگرچه ما هیچ توضیحی دربالاره چالرایالی ایالن 

هشدارها نمی خوانیم! اما حتی بساط های ذرت فروشی هالم از 

این تیترهای افشاگرانه! در امان نبوده اند: ذرت مکزیکی نخورید 

است! آنچه در این یادداشت بررسی می کنیم یکالی  »تراریخته«

از عجیب و غریب ترین ادعاهایی است که اخالیالرا در فضالای 

 مجازی در همین خصوص منتشر شده است:

فرق ذرت تراریخته با ذرت غیر تراریخته در این است که ذرت «

تراریخته سمی از خود ترشح می کند که آن سم بخاطر مالقالاوم 

بودن گیاه در برابر آفت، به ژنتیك گیاه اضافه شده، کاله زمالان 

مصرف آن را پس می دهد و برای مصرف کنندگان آن بالاعالث 

 .»ایجاد بیماری های حادی از جمله سرطان می شود

که شاید پیش از خواندن این سالطالور هالم -بیایید این ادعا را 

 با دقت بررسی کنیم. -شنیده باشید

 آیا ذرت تراریخته در هنگام مصرف سم پس می دهد؟

برای پاسخ دقیق به این سوال اول باید بدانیم ذرت تراریالخالتاله 

چگونه تولید می شود. ذرت تراریخته هالم هالمالانالنالد سالایالر 

محصوالت زراعی تراریخته، انواع گوناگونی دارد. انواع ذرت های 

تراریخته تجاری سازی شده عبارتند از: ذرت تراریخته متحمالل 

به خشکی، ذرت تراریخته مقاوم به آفت، ذرت تراریخته مالقالاوم 

به علف کش، ذرت تراریخته مقاوم به حشرات، ذرت تراریخته با 

سیستم کنترل گرده افشانی، ذرت تراریخته با کیفیت بالهالبالود 

یافته. برای تولید هر کدام از این ارقام، ژن های متفاوتی به گیاه 

ذرت منتقل شده است. در برخی از ارقام ذرت تراریخته، مالثالال 

ذرتی که سیستم گرده افشانی آن تقویت شده است، ژن منتقل 

شده از خانواده خود گیاهان ذرت است. در مورد ذرت تراریخته 

مقاوم به آفات نیز ژنی منتقل می شود که پروتئیالنالی تالولالیالد     
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می کند که این پروتئین سلول های معده حشرات را از بالیالن 

برده و باعث مرگ آن ها می شود. آیا این ژن برای انسان نالیالز 

مضر است؟ و می توان محصول آن را سم تلقی کالرد؟ پالاسالخ 

ساده است: خیر. بدیهی است که فیزیولوژی مالعالده انسالان و 

حشرات تفاوت دارد. در معده انسان برای این پالروتالئالیالن کاله 

موجب آسیب به معده حشرات می شود، هیچ گیرنده ای وجالود 

ندارد. بنابراین ادعای تولید سم در ذرت تراریخته واقعیت ندارد. 

اساسا این ادعا که ذرت تراریخته در حین مصالرف سالم پالس     

 و واقعیت ندارد. می دهد )!( ادعایی از اساس غیر علمی است 

 آیا سالمت ذرت تراریخته بررسی نشده است؟

پاسخ این است که ایمنی تمام محصوالت تراریخته پالیالش از 

تجاری سازی بررسی می شود و پس از تالایالیالد ایالنالکاله ایالن 

محصوالت برای سالمت انسان، حیوانات و محیط زیست ایالمالن 

 هستند به بازار راه پیدا می کنند.

سالمت ذرت تراریخته نیز در مطالعات و مقاالت معتبر بسیالاری 

بررسی و تایید شده است. در اینجا به یك نمونه از مطالعاتی که 

منتشر شده است اشالاره مالی  »نیچر«نتایج آن در مجله معتبر 

 کنیم.

در این کار بزرگ پژوهشی، دانشمندان با متاآنالیز شالش هالزار 

سال اخیر تایید کالردنالد ذرت هالای  ۰۴مقاله منتشر شده در 

مهندسی ژنتیك شده نه تنها از نظر سالمت تفالاوتالی بالا ذرت 

های غیرتراریخته ندارند که حتی نسبت به آن ها مزایا و برتری 

 هایی دارند.

هالای تالراریالخالتاله دارای  نتایج این پژوهش نشان داد که ذرت

)مواد شیمیایی سمی( به مراتب کمتری نسالبالت   مایکوتوکسین

های غیرتراریخته و همچنیالن ذرت هالای ارگالانالیالك  به ذرت

های اصال  شالده ژنالتالیالکالی دارای  هستند. علت اینکه ذرت

های بسیار کمتری نسبت به ارقام غیر تراریخالتاله  مایکوتوکسین

 هستند، این است که کمتر توسط حشرات آسیب می بینند.

 

 ذرت تراریخته در بازار تبادل جهانی

بر اساس گزارش سرویس بین المللی دستیابی و اسالتالفالاده از 

، سطح زیر کشت ۰۴۴9بیوتکنولوژی کشاورزی )آیسا(، در سال 

میلیون هکتار بوده اسالت. در  ۲799ذرت تراریخته در مجموع 

درصد از کل سطالح زیالر کشالت ذرت را  0۰واقع این مقدار 

تشکیل می دهد. امریکا، آرژانتین، اتحادیه اروپا، کانادا، بالرزیالل، 

پاراگوئه، پاکستان، کلمبیا، پرتغال، از بزرگترین تولید کنندگالان 

 ذرت تراریخته هستند.

 

 کشت، مصرف و واردات ذرت تراریخته در اتحادیه اروپایی

سطح زیر کشت ذرت تراریخته در اتحادیه اروپالایالی در سالال 

هزار هکتار رسید. عالوه براین، اتحادیه  ۴0۴به بیشتر از  ۰۴۴9

میلیون تن ذرت و فراورده های آن را  ۴۲تا  ۴۴اروپایی سالیانه 

درصد از این مقدار را ذرت تراریالخالتاله  ۰۲تا  ۰۴وارد می کند. 

تشکیل می دهد. در میان محصوالت تراریخته، ذرت تراریخالتاله 

کشور  ۰۳کشور شامل  ۲۱مجوز در  ۲۲متحمل به علف کش با 

عضو اتحادیه اروپایی بیشترین تعداد مجوز را دریالافالت کالرده 

 است. 

در ادامه خواهیم خواند که تقریبا تمام سطح زیر کشت ذرت در 

آمریکا تراریخته است. کشورها اروپایی مثل انگلستان، هاللالنالد، 

ایرلند، بلژیك، لوکزامبورگ، سوئد، ایتالیا، اسپانالیالا، اوکالرایالن، 

رومانی، لهستان و لیتوانی، همگی جز کشورهایی هستند که از 

 آمریکا ذرت تراریخته وارد می کنند.

 

 کشت، مصرف و واردات ذرت تراریخته در ایران

سهم ایران از بازار جهانی تمام محصوالت تراریخته، تنها واردات 

بیشتر از هفتاد درصد  ۰۴۴9این محصوالت بوده است. در سال 

ذرت وارداتی به ایران تراریخته بوده و از کشور برزیل وارد شالده 

است. ارزش ذرت تراریخته وارد شده به ایران از کشور برزیل در 

میلیون دالر است. عالوه بالر ایالن، در  9۳0این سال معادل با 

همین سال ایران وارد کننده ذرت از روسیه و اوکراین نیز بالوده 

است. اگرچه در این کشورها محصوالت تراریخته کشت نالمالی 

شود، اما همانطور که پیش تر اشاره شد هالر دوی آنالهالا وارد 

 کالالنالالنالالده ذرت تالالراریالالخالالتالاله از آمالالریالالکالالا هسالالتالالنالالد.

در حالی در ایران تولید محصوالت تراریخته بالا دالیالل غالیالر 

مستند مبنی بر خطرناک بودن این محصوالت به تاخالیالر مالی 

افتد که با بکارگیری مهندسی ژنتیك می توان از سد خیلالی از 

به علت مسائل اقلیمی بالا آن  محدودیت هایی که کشاورزی ما 

ها مواجه است عبور کرد. برای مثال ایالت متحده امالریالکالا در 

طی چهار سال، کشت یك رقم ذرت تراریخته مقاوم به خشکالی 

را تا پانزده برابر افزایش داد )از     Drought Guardبا نام تجاری 

هزار هکتار در در سالال  ۳۴۴به  ۰۴۴0هزار هکتار در سال  ۲۴

(. این به معنی کشت ذرت در یك مقیاس بسیار وسالیالع ۰۴۴۲

 بدون نیاز به آب و در شرایط خشکی است.

بدیهی است که تولید محصوالت تراریخته مقاوم باله خشالکالی 

تالا چاله  -که در منطقه خشك جهان قرار دارد-برای کشور ما 

اندازه در کاهش اتکای کشور به واردات محصالوالت کشالاورزی 

  موثر خواهد بود.

شایعات زیادی بدون مبنای علمی پیرامون تاثیرات محالصالوالت 

در رسانه های گروهی و فضالای  تراریخته بر روی سالمت انسان 

مجازی وجود دارد. اما گزارش ها و مقاالت علمی مالعالتالبالر و 

همینطور تجربه جهانی نشان می دهد که محصوالت تراریختاله 

تواننالد تالاثالیالرات  نه تنها برای انسان زیان آور نیستند بلکه می

  مثبت فراوانی در زندگی انسان به همراه داشته باشند.
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 کتابـیوتـک 

نام کتاب: ایمنی غذاهای ژنتیک )منهننندسنی 

 ژنتیک شده(پرسش از شما پاسخ از ما

 نویسنده: دکتر بهزاد قره یاضی

 

 

 

 

یمنی  ایاضی مرجع ملی  ه قر اد کتر بهز نویسنده ی این کتاب د

در که  می بالاشالنالد یخته  اربرنج تر  طری مجرر و یستی کشوز

شت جهانی ابهد ن ما زسا رت مشو رد متخصصین مول از عین حا

این کالتالاب یست نیز هستند.  زطالیی محیط ج کاه جایزه برندو 

رت به صو را نتیك  ژمهندسی  از ناشی  ی ها اسالمتی غذع موضو

ار داده است. قسمتی از کتالاب را سی قر ربر و بحث  رد علمی مو 

 به طور خالصه در زیر میخوانیم:

 

و )GM( ژنتیک شده یا تراریختهمهندسی دات موجومفهوم -۸

 ؟چیست )GM( غذاهای

یخته به ارتر دات جهانی: موجو پاسخ سالازمالان بالهالداشالت  

دی .ان.ای  نتیك یعنی  ده ژمی شوند که ما ق طال اتی  داموجو 

ق تفا اطبیعی  رت ست که به صو ه اشد داده تغییر  ی نها به نحوآ

وری مورد اسالتالفالاده اغاللالب تالحالت عالنالوان فتد . فنا انمی  

فناوری دی ان ” و گاهی نیز “ فناوری ژن“ یا“ رنمدژی بیوتکنولو” 

ین شناختاله مالی شالود. ا“  مهندسی ژنتیك” یا “  ای نوترکیب

یگر حتی د دبه موجو د یك موجو ل ژن از نتقا ن امکا وری افنا 

 هم می کند.افررا ند ارندی ندوبین گونه هایی که با هم خویشا

دل که معا ه نتیك شد ژمهندسی  دات پاسخ تکمیلی: موجو  

برگزیده شده است به “  یخته ارتر ” ه ند رنگا د به پیشنها آن سی رفا

می ق طال اکوچکی  و بینی  دات ذره یا موجو گیاهان جانوران 

یر دبهتر نظیر تقویت مقا و یك صفت برتر  د یجا ای اکه بر د شو 

خشکی ، مت  وتحمل به  مقا م، گند و برنج  آ در یتامین  و وهن آ

ت در فا آمت به  ومقا ف آب، مصر در نتیجه صرفه جویی  و در 

سایر و و گا رد مو ری )در به بیما مقاومت عی ن زراگیاهارد مو

بینی مفید( دات ذره موجو رد مو)در تولید برتر و هلی( ت انااحیو

ه ها منتقل شد آن مختلف به  ء با منشا ژن یك یا چند  

ت نباتا   صال ل در امعمو روش یك  ل ژن نتقا اگرچه عمل .است ا

،الالزامالا نتیك  ژمهندسی  در ما  ت اس ده اگذشته بو ن طی یك قر 

د یجا ابا  آن و قیق  دمطالعه  از پس  ه و شد زی سا اجد باید ژن 

پیشرفته علمی به ی ها ده از روش ستفا ابا  و نظر رد موات تغییر

 د.منتقل شوم( گانیزواریا میکران حیوه نظر )گیارد مود موجو

 

ی ها اغذ ا چر و یخته چیست  ارتر ت تولید محصوال ف از هد -۲

 ؟  نتیک تولید می شوندژمهندسی از ی نناشاد ونموی انح

ین ایی به  اغذ اد ین قبیل مو اشت جهانی:  ابهد ن ما زپاسخ سا 

دارای ه می شوند که  الالعرض ف ر الالمص زار ا الالبه ب و لیل تولید  د

ین قبیل ه اکنند ف یا مصر ه تولید کنند ای خاصی بری های برتر

ید افو ، کاهش هزینه تولید ای بر ر ین کا اند  .  الی باشالها ماغذ

ر منظو دو ر  الالیی( ه اذالغارزش ا الیی ناپذیرداالنظر فس)از بیشتر 

د یخته بهبو ارتر ن لیه تولید گیاها ف اوهد د. می گیر رت صو 

زار ا الالب د در و الالیخته موج ارعی تر ن زرا.گیاها د نها بو آمت ومقا

ت و فا آمت به  ومقا ف نوعاً گیاهانی هستند که با هد ف مصر 

یش افز و اها(  وس یر ای و و  ه ر الحش ت ا الف )آاهی  الگی ی یها ربیما 

ه  ر الالحش ت فا آمت به  وند .مقا ه اشد د یجا اتحمل به علف کش ها 

س باسیلو ی باکتر از سمی   ده ماه تولید کنندل ژن االنتقاا البای 

ین اد.  الالی آی العی بدست م ن زراینجینسیس )بی تی( به گیاهارتو

در کش  ه حشر ان عنو   سنتی نیز به  ر تئین که به طو وپر 

نسانی ف انظر مصر د از ر الی گی الم ار  ر الق ده ستفا رد امو ورزی کشا 

  . ستاهم سالم 

یش از الالف اه  الالیخت ارتر ن ا التولید گیاه ف صوال هداپاسخ تکمیلی: 

، یست زمحیط  از حفاظت  م،مو الس ف ر الاهش مص الک ه وری، ر البه 

هایی با اتولید غذ م، و سمو ه باقیماند ری از عا ی ها اتولید غذ

 یی بیشتر می باشد.اغذارزش 

 مهسا غفاری؛ دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه یزد 
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شی رونتیک با  ژمهندسی از ناشی  ی ها ایا سالمت غذ ن آ۹

می ار یابی قر رد ارزمعمولی مو ی ها اذ نسالمتی غ وت از متفا

 د؟گیر

ف ر الالالمص ل، و الالالمعم ر شت جهانی: به طو ابهد ن ما زپاسخ سا 

اران معمولی )که هز ی ها اذ اله غ الد ک الیکنن المر والتصن دگاالکنن

قتی .وهستند  ر بی ضر و سند (سالم  رمی  ف ست به مصر ل اسا 

از برخی  د، معمولی تولید می شو ی شها روا   الب ی جدید ای غذ 

ه الالد ک الالر کن الالت تغیی الالس ان  الالممک ا ذ الغ د در موجو ی یژگیها و

رت ین صو .در این تغییر مثبت یا منفی باشد  است  اممکن  

و کی  راخو اد بر مو ه کنند رت نظا ی ستگاهها از دست  اممکن  

رد مو ع را ین موضو اکه  د سته شو اها خو رکشو ی شامیدنیها آ

د.در نمی گیر رت صو ر ین کا الی معموالً ؛ودالهنار درالی قالسربر

تی بیشتر ریر نظا دوانتیك  ژمهندسی  مورد غذاهای ناشی از از 

ه یژ ی ومی نمایند .سیستمها ل عما ه ای را ایژ ویابی  ارزلتها  دو

از ناشی  ی ها اغذ و یخته  ارتر دات یابی موجو ای ارزبر ای 

یست زمحیط  ن و ا النس االمتی  الس ی جنبه ها از نتیك ژمهندسی 

ی ها اغذ رد مو در مشابهی  ی یابی هاارزند .معموالً ه احی شداطر

یابی ارزبین  ه ای عمد وت ین تفا ابنابر د . نمی شو م نجاامعمولی 

از .یکی  د دارد جو ونها  آسانی  زارربا از ها قبل  اغذاز سته دو دین ا

" شت جهانی ابهد ن ما زسا ای برنامه سالمتی غذ " هالایهدف

یابی رد ارزهایی که باید مو اتعیین غذ مساعدت به دولت ها در 

حیح الالص ی یابی ها رد ارزمو در یه توصیه  د و اراگیرار یسك قرر

از ناشی  ی ها اها مشتمل بر غذ این قبیل غذ اد.  الالی باش الا مالنهآ

 نتیك هستند.ژمهندسی 

مهندسی از ل  الالحاص ی ها اذ اله غ الک از آن یش  الپاسخ تکمیلی: پ

و  ا  الالسی ه ربر رد مو د گیر ار قر دم یی مر اسبد غذ در نتیك  ژ

در سی هایی که  ربر ؛ یگیرند الالم ار ر الق ی ر الق ت القی ت دا المطالع 

ی ا الاله روش ه  الاله ب الهایی ک اذ الغ رد و الم ه در یخ هیچ گا رتال طو

ه تولید شد ه شد   صال ت امحصوال ده از ستفا اا         الب و ن  الکه 

ای سد که بشر بر ربه نظر می  ، ین اند .بنابر  ه انشد ل عما اند  ا

از این نالوع سالمتی کامل  ن از طمیناو اگاهی کافی آبا ر لین بااو

هشگر ومعموال توسط پژ ت مطالعا غذاها استفاده می کند.ایالن 

ه مد آست  دسپس نتایج به و گرفته رت صوران وی همکاو صلی ا

ورزی و کشا وزارت تی مانند  رنظا ی ها ه ستگا دیابی  رد ارزمو 

سی هایی که به ر.بر د ی  گیر المار قرری شت هر کشوابهدوزارت 

ل ا الالعم انتیك  ژمهندسی  از ناشی  ی ها اغذ رد مو ل در معمور طو

ها به ل گاهی سا ده و بو ه پیچید و مفصل  ر وند بسیا الی ش الم 

 نجامد .امی ل طو

 ست:ایر ارد زر موالتمل بالقل مشاسی ها حدرین برا

ت همه ترکیبا دن مشابه بو ت ثبا ایا  “  ین همانی ا” ت مایشا آز -

)به جز ه نتیك شد ژمهندسی  ان( و الا حی الی ه)ا الك گی الممکن ی 

 آنیافته( با مشابه سنتی د جنبه بهبو

م عد ، سمیت م عد ن از طمینا اشتی نظیر  ابهد ی سی ها ربر  -

 ییزایتالحساسم دالعو ی الین زارطاالس

 کیفیتت مایشاآز -

 اریپایدت مایشاای و آزعه رمزت مایشاآز -

در ه  الالیگر ک ت دمایشا ری آزبسیا و نی  اتغذیه حیوت مایشاآز -

ار سی قر ربر رد مو ه هیچگاه مری روزهااذالغت و والالمحصرد والم 

 نمی گیرند.

 

ی ها اغذ از ناشی  ن نسا اسالمتی  رد مو در حتمالی  ایسک  ر-3

 د؟نتیک چگونه تعیین می شوژمهندسی از حاصل 

از ناشی  ی ها ایابی غذ ارزشت جهانی:  ابهد ن ما زپاسخ سا 

 ست:ایر ارد زمودر سیهایی رنتیك مشتمل برژمهندسی 

 )سمیت( ن نسااسالمتی روی مستقیم بری هااثرلف( ا

 یی(  زاحساسیت )حساسیت د یجان امکاب( ا

یی یا اغذ صیالات ست خصو اکه ممکن  ه ای یژی وترکیب هاج( 

 شته باشندداسمی 

 ه  منتقل شداری ژن پایدد( 

 نتیكر ژمرتبط با تغییر ساختاای تغذیه ی ثرهاال (اه

از ست ناشی  اکه ممکن  ای نه  ایگر غیر متعمد دثر  ع اهر نو و(

 باشد.ل  ژن نتقاا

 

سنی مهند از ناشی  ی ها اساسی مرتبط با غذ ی انیهاانگرن ۵

 ؟  منداکدن نسااسالمتی رد مودر نتیک ژ

وده محد ی نظر ی شت جهانیگرچه بحث ها ابهدن مازپاسخ سا

ه الالا س الالم اد  الالن داده اش  الپوش را مختلف  ی جنبه ها از سیعی  و

ند اگرفته  ار بحث قر رد همه مو از صلی که بیش  ع     اوالموض

ن و نسا ابه  ا غذ ل ژن از نتقا ، احساسیت د یجان امکااز:اتند رعبا

 گرگشنی(.ن )دیخته به سایر گیاهاارترن گیاهال ژن از نتقاا

 

ند د دارجو ویست  زمحیط  رد مو در نی هایی که  انگر   -6

 ؟منداکد

 ها عبارتند از:نی این نگراشت جهانی: ابهدن مازپاسخ سا 

ل ژن نتقا انهایت  ار و  در ر الف ای یخته بر ارتر د نایی موجواتو -۴ 

 حشیی وبه جمعیت ها

ت الالش دابر از س  الالی پ الالیط حت الالمح در ها  باقی ماندن ژن  -۰ 

 محصول تراریخته 

تی انیستند )مثل حشر رزه مباف تی که هدداحساسیت موجو-0 

 به فراورده ی ژن منتقل شدهتند( الفت نیسآکه 

 اری ژنپاید-۱ 

 کاهش طیف گیاهان دیگرو حتی کاهش تنوع زیستی-۲ 

 ورزی.االکشدر یمیایی الشم موالسف یش مصرافزا -۲ 

 

ی جنبه ها از جنبه هالای ه  الیخت ارتر ن ا الی گیاه الیمناین التخم



30 

هبار  
وم ، 

ه س
مشار

س، 
ک

ومی
صی ا

ختص
می 

 عل
امه

صلن
ف

89 
O
M
IC
S

 

وت هر منطقه متفا س سا اقابل توجهی بر ر یست محیطی به طوز

 ست.  ا

ن یا زبی  و یخته سالم  ارتر ت محصوال از ناشی  ی ها ایا غذ ن آ9

   ؟هستند

یخته مختلف ارتر دات شت جهانی: موجو ابهد ن ما زپاسخ سا  

مختلفی منتقل ی شهاروا اله بالتند کالتی هسواالمتفی نهادارای ژ

از ی  الناش ی ها ایمنی غذ است که م این مفهوامر به این .اند ه اشد

رد به مو رد مو رت یخته باید به صو ارتر دات موجو ازك  الر ی اله 

دات موجو م تما ردو الم در ی  الر کل النظ ر ا الظهن امکاد و ایابی شوارز

ی ها اغذ ارد.ند د جو ونها  از آناشی  ی ها اسالمتی غذ و یخته  ارتر 

جهانی زار با وزه در مر اکه  ای یخته  ارتر دات  و الموج از ناشی  

مختلف ی تحلیل ها و تجزیه  و سی ها  ربر رد یافت می شوند مو 

ای ر الب ی ر الخط و د  الن ه اد التایید ش و گرفته  ار یسك قر رتخمین و 

ین اهایی که  رکشو وه در ال الالالد.بع الالالن ارند ن ا الالالنس االمتی  الالالس 

روی ثر سویی بر  اند هیچ  ه اشد ف مصر و تایید  ت محصوال 

یسك باید رست .تخمین مستمر  ه انشد ه د الی ن دا النس اسالمتی  

رت و ا الالد نظ الالن باش الاله ممک الهرجا ک و مبانی کدکس س ساابر

از ناشی  ی ها ایمنی غذ ایابی ی ارزباید مبناوش فراز یابی پس ارز

 یخته باشد .ارتردات موجو

 

در نتیک  ژمهندسی  از یی ناشی  اغذ ت محصوال ع چه نو   -۱

 ؟ندد دارجووجهانی زار با

ای ه  الالیخت ارتر ت محصوال م شت جهانی: تما ابهدن مازپاسخ سا

سه از نظر یکی  از ند  د دارو الج وانی  الجه زار االبوزه در رالماه الک 

 ند:ه اشد  صالایر زصفت 

 ایت حشرهفاآمت به ومقا -۴

 سیویری ویهارمت به بیماومقا -۰

 علف کش ها.از تحمل نسبت به برخی  -0 

 

زار با د در نتیک موجو ژمهندسی از ناشی ی هاآیا فراورده  -۳

  ؟نده اسیدریسک به تایید رجنبه تخمین از 

مهندسی از ناشی  ی ها اروده شت جهانی: فر ابهد ن مازپاسخ سا 

ند همگی د دارجو وجهانی  زار ا البدر ر الحاضل االحدر نتیك که ژ

ی ها رو الالرب  ط کشالیت زاالد مقامالیسك به تاییرجنبه تخمین از 

یسك مختلف همگی ی رین تخمین ها .اند  ه اسید ن را المتبوعش 

یابی ارزر  الالتمل ب الاله مش الالکلی یکسانی هستند ک ل صو دارای ا

یست می زمحیط  ن و نسا اسالمتی  روی حتمالی بر ی اخطرها

 باشد.

 

دات مینه موجو ان در زتو ی را منی یگرت دچه تحوال -۸۷

 ؟شتر دانتظاایخته ارتر

ه یند آیخته  ارتر دات شت جهانی: موجو ابهد ن ما زپاسخ سا  

بیشتر وت مقا دارای ه  الک د و الد ب الهن احتماالً شامل گیاهانی خو ا

یی اغذ ارزش محصوالتی با  ، خشکی و گیاهی  ی یها ربه بیما 

یا ن گیاها و برتر  ی شد ی ریژگیها وماهی با  ی ا اله ه الگون، ترالبیش

را ا  الالالکسن ه وایی مانند  دارومهم  ی تئین ها وناتی که پر احیو 

 د.هند بواتولید می کنند خو

 

د بهبو رد مو را در ماتی  اقد اشت جهانی چه  ابهدن مازسا -۸۸

 ؟هددمی م نجاایخته ارتردات موجواز ناشی ی هاایابی غذارز

ئاً ابتد اشت جهانی  ابهد ن ما زشت جهانی: سا ابهد ن ما پاسخ ساز 

دات موجو از ناشی  ی ها اغذ رد و الم را در الی  اللیل نقش فع دو دبه 

 د:هد کرایفا خوایخته ارتر

دی یا ازه زند اند به  اشت عمومی می تو اکه بهدس سااین ابر -۴ 

طریق ل از مثا ای بر د، بگیر ه بهر ژی بیوتکنولو ی نمنداتواز 

د الالتولی و یی کمتر  زاحساسیت  ، هاایی غذاغذای یش محتوافزا

 ی بیشتردالمرآا کاالبا ذالغ

روی ر  الالالی ب الالالمنف ه بالقو ی ثرها ابه معاینه  ز نیا س سا ابر  -۰ 

طریق ه از تولید شد ی هااغذف راله مصالنتیجن در االنساالمت الس 

 سطح جهانی.  در نتیك ژمهندسی 

 

قعاً تحولی واجدید  ی یها ورست فنا ار است که چنانچه قراشن رو

یابی رد ارزنمایند باید کامالً مو د االیجا اذالد غالتولیی شهارا در رو

همه جانبه و یابی هایی باید جامع نگر  ارزگیرند .چنین  ار قر 

از یابی که قبالً  ی ارزسیستمها روی نند بر انمی تو و  ند  الباش

روی ط بر  الالم فق الالهماهنگی با ه ون بد و ند  دبو ا یکدیگر مجز 

یست زمحیط  رد مو د در مجر رت یا به صو ن نسا اسالمتی  

در شت جهانی  ابهد ن ما زین سا ابنابر  .دند متوقفشودمتمرکز بو

رد و الالم در ر  الامع تالی جاله نگرشالیروی ارارالبر االکو مطالعه ل حا

نظر گرفتن سایر در نتیك با  ژمهندسی از ناشی ی هاایابی غذارز

جامع و یابی کلی  ه ارزو الالن نح الالی .اد   الی باش الم م الل مه الم اعو 

ه الالالمتی بلک الالنها نه تنها سی آهااورده فرو یخته ارتردات موجو

سترسی به ، )دخالقی و اجتماعی  ی اجنبه ها ، ییاذالت غالمنیا

نیز را توسعه(  ل حا ی در ها رکشو ای )بر زی ظرفیت سا ا( و غذ 

  دادهد اخوار مد نظر قر
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  راهنمای نگارش مقاله در نشریه اومیکس

 :نوع فایل ارسالی 

سانتی متر و فاصلۀ خطوط از هالم  0تهیه و ارسال شود. فاصله از حاشیه صفحات باید از هر طرف   wordمقاله باید به صورت فایل

 سانتی متر باشد. محدودیتی از لحاظ تعداد صفحات وجود ندارد. ۴9۲در متن مقاله 

 :اجزاء مقاله پژوهشی 

 عنوان مقاله باید کوتاه و روان باشد و در باالی صفحه درج شود.عنوان: 

کلمه باشد. در انتهای صفحه چکیده بالایالد  ۰۲۴تا  ۰۴۴ای فشرده و گویا از مقاله بوده و بین چکیده بایستی مجموعه  چکیده مقاله:

 های کلیدی به ترتیب حروف الفبا قید شود.کلمه به عنوان واژه ۲تا  0تعداد 

مقدمه باید شامل معرفی و توجیه موضوع مورد پژوهش بوده و در آن به تحقیقات انجام یافته در زمینۀ مورد نظر به انالدازۀ   مقدمه:

 کافی ارجاع شده باشد و هدف پژوهش را به وضو  بیان نماید.

های شناسایی و ارزیالابالی در این بخش از مقاله مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش، طر  آماری و روشمواد و روش ها: 

 شوند.توضیح داده می

هالا باله نتایج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر قابل ارائه است. الزم است از تکرار و ارائه ارقام و داده  نتایج:

ها باید در محل مد نالظالر ها و شکلهای چند گانه)جدول، نمودار و غیره( اجتناب شود وتنها به یك صورت ارائه شود. جدولصورت

( باید باله صالورت فالایالل excelها) برای مثال و نمودار  (tiff(ها)برای مثال های اصلی شکلدر متن قرار داده شوند )در ضمن فایل

ترسیم شود و در درون جدول فقط باید خطوط افقی در قسمت باال و پایین جدول آورده   wordجداگانه ارائه شود(. جدول باید در 

 شود و از به کار بردن خطوط افقی و عمودی در داخل جدول خودداری شود. 

در این قسمت نتایج حاصل از پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش بحث و نتیجه گیالری باله  بحث:

 تواند با قسمت نتایج با هم آورده شود.عمل آید. این قسمت می

توان از افرادی که در راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تممین بودجه، امکانالات، و در پایان بحث میسپاسگزاری: 

 اند تقدیر و سپاسگزاری کرد.لوازم کار نقش مؤثری داشته

منابع مورد استفاده باید در پایان متن مقاله، به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین مؤلف تنظیم شالود و   منابع مورد استفاده:

از اولین منبع فارسی شروع شده و تا آخریالن  ۴سپس منابع انگلیسی در ادامه آورده شود. منابع باید شماره گذاری شوند. شماره ی 

 منابع انگلیسی به صورت پیوسته آورده شود.

 نحوۀ نگارش:

بالا   Times New Romanو برای نگارش انگلیسی از قلالم   (bold(با اندازۀ به صورت سایه    B Nazaninعنوان مقاله به فارسی با قلم 

 به صورت سایه استفاده شود. ۴۳اندازۀ 
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 Times New Romanبه صورت سایه و برای نگارش انگلیسی از قلم  ۴۰با اندازه     B Nazaninاسامی نویسندگان به فارسی با قلم  

 به صورت سایه استفاده شود. ۴۴با اندازۀ 

 ۳بالا انالدازۀ   Times New Romanو برای نگارش انگلیسی از قاللالم  ۴۴با اندازۀ    B Nazaninآدرس نویسندگان به فارسی با قلم 

بالا   Times New Romanبا اندازه  و برای نگارش انگلیسی از قاللالم   B Nazaninاستفاده شود . در متن برای نگارش فارسی از قلم 

 استفاده شود. ۴۴اندازۀ 

نوشته شوند. برای نوشتالن  ۴۴با اندازۀ   Times New Romanو منابع انگلیسی با قلم   ۴۰با اندازه     B Nazaninمنابع فارسی با قلم 

برای انگلیسالی  ۳با اندازه    Times New Romanبرای فارسی و قلم  ۴۴با اندازه   B Nazaninهای درون جداول از قلم اعداد و نوشته

 استفاده شود. 

در تنظیم منابع ابتدا منابع فارسی و سپس خارجی به صورت پیوسته شماره گذاری شوند و سطر اول هر منبع نسبت باله بالقالیالۀ 

ای که شمارۀ منبع کامالً بیرون از متن منبع قرار گیرد. در مورد مقاله به ترتیب نام فامیل تورفتگی داشته باشد به گونه ۴9۱سطرها 

نگارنده، حروف اول اسم کوچك نگارنده، سال انتشار مقاله )در پرانتز(، عنوان مقاله، عنوان کامل نشریه )به صورت ایتالیك و سایاله(، 

شماره جلد، شماره نشریه و پس از دو نقطه، اولین و آخرین صفحات مقاله خواهد آمد. در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتالن 

نام فامیل و حرف اول اسم کوچك نگارنده اول به ترتیبی که ذکر شد برای سایر نگارندگان نیز همین ترتیب رعایت شود. بالعالد از 

 حروف اول نام نویسندگان نقطه گذاشته شود. نام هر نویسنده با کاما از نام نویسنده بعدی جدا شود. 

در منابع انگلیسی خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب  andدر منابع فارسی و حرف  و قبل از نوشتن اسم فامیل نگارنده آخر، حرف

نام فامیل نگارنده، حرف اول اسم کوچك نگارنده)در صورت وجود چند نگارنده همانند دستورالعمل مقاله عمل شود(، تاریخ انتشالار، 

عنوان کامل کتاب، شماره جلد، شماره ویرایش، ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد. از آوردن منابعی کاله نالام 

 ها مشخص نیست خودداری شود.نویسندۀ آن
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مندان در سراسر کشور برای ارسال مالقالاالت عاللالمالی در زمالیالنالۀ از اساتید، دانشجویان و عالقه اومیکستخصصی -نشریه علمی

 آورد.بیوتکنولوژی کشاورزی دعوت به عمل می

نشریه اومیکس توسط انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد بنیان گذاری شالده و هالدف 

آن اطالع رسانی و نشر اطالعات به روز در زمینه ی بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیك، ایمنی زیستی و سالایالر عاللالوم مالربالوط        اصلی

قبالٌ در نشنرینات های فوق که باشد. لذا این نشریه مایل به چاپ مقاالت علمی، آموزشی، مروری، پژوهشی و تحلیلی در زمینهمی

 است.  اندداخلی چاپ نشده

 توجه: مسئولیت صحت محتوای علمی مقاله بر عهدۀ نویسنده مسئول مقاله می باشد.

 نحوۀ دریافت و داوری مقاالت:

شود، سپس مقاالت انتخاب شده دریافت می   salesi.sara95@gmail.com  مقاالت از طریق پست الکترونیك به نشانی

شوند. در صورت رو به رویی با هر گونه اشکال، مراتب به نویسندگان مالقالاالت از سوی هیئت داوران نشریه ویرایش علمی و ادبی می

انعکاس داده و نویسندگان یك هفته فرصت تصحیح و ارسال مجدد خواهند داشت. در آخرین مرحله گزینش، پس از تمیید نالهالایالی 

 مقاالت در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت.

mailto:salesi.sara95@gmail.com
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