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سخن سردبیر
دوستان و همراهان سالم

اولیــن نشــریه انجمــن علمــی تولیــد و ژنتیــک گیاهــی بــا نــام رویــش را در حالــی خدمتتــان تقدیــم می کنیــم کــه 
اولیــن فصــل ســال را بــا تمــام خوبــی وخوشــی هایش در حــال پشــت سر گزاشــتن هســتیم فصلــی کــه سراســر 
ســبز و طــراوت اســت و در ادامــه بــه فصــل تابســتان خواهیــم رســید کــه فصــل تعطیلــی  اکثــر دانشــگاه ها ودر 
عــوض فصــل کار ،تــالش و کوشــش کشــاورزان می باشــد امــا نبایــد ایــن نکتــه را فرامــوش کــرد آمــوزش علــم 
ــژه  ــه در ادامــه انتشــار مســتمر نشــریه شــماره وی ــز خوشــحالیم ک ــه روز خــاص منحصــر نمی باشــد و مانی دانــش ب

بهــار را نیــز خدمتتــان ارایــه می دهیــم.
ــیم  ــته باش ــز برداش ــی دانشــجویان عزی ــردن ســطح علم ــاال ب ــی در جهــت ب ــن نشــریه گام ــا ای ــه ب ــم ک امیدواری
ــل می باشــند.خاطر  ــه تحصی ــن رشــته مشــغول ب ــه در ای ــز ک ــه دانشــجویان عزی ــه هم ــا مناســب اســت ب در اینج
نشــان می نمایــم کــه امــروز علــم کشــاورزی و تولیــد غــذا در جهــان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و در 
کشــور هایی کــه صاحــب قــدرت در جهــان هســتند حتمــا مشــکل بخــش کشــاورزی خــودرا حــل نمــوده انــد و بــرای 
ــر عهــده  ــه ب ــد ایــن مســئولیتی ک ــود وضعیــت کشــاورزی می باشــد پــس بای ــه بهب ــاز ب ــه ایــن هــدف نی نیــل ب

ماســت را بــه نحــو احســن عمــل نماییــم تــا مــا نیــز در بهبــود وضعیــت کشــاورزی کشــورمان ســهیم باشــیم.
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن نشــریه متعلــق بــه شــما دانشــجویان گرامــی می باشــد و از شــما عزیــزان 

ــد . ــاری بفرمای دعــوت می کنیــم جهــت پربارتــر شــدن ایــن نشــریه مــارا ی

با تشکر
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تکنولوژیDNAنوترکیب

در رابطـه بـا موضوع نشسـت کـه دربـاره گیاهان 
تراریختـه اسـت.اول مـروری می کنیـم دراینکـه 
ایـن گیاهـان چگونـه تولیـد می شـوند بـه عـاوه 
اینکـه چـه کاربرد هایـی دارنـد و نیـز در رابطه با 
مقـررات و قوانیـن تنظیمـی و کنترلـی در رابطه 
بـا ایـن گیاهان و وضعیـت جهانی ایـن گیاهان و 

محصـوالت بحـث هایـی خواهد شـد. 
 DNA تکنولـوژی  از  می خواهیـم  ابتـدا  در 
نوترکیـب صحبـت کنیم که معادل آن مهندسـی 
ژنتیـک یا دسـتکاری ژنتیکی یا همسـان سـازی 
ژن اسـت. کل بحـث هایـی کـه درمـورد گیاهان 
یـا موجـودات ترانـس ژنیـک داریم برخواسـته از 

تکنولـوژی DNA نو ترکیـب اسـت.
بطـور کلـی یک DNA نوترکیب DNA ای اسـت 
کـه بطـور مصنوعـی از طریق قـرار دادن مولکول 
DNA یـا قطعـات آن از دو یـا چنـد موجود زنده 

در کنـار همدیگـر بدسـت آمـده اسـت. بنابرایـن 
در حالـت طبیعـی ایـن نوع DNA وجود نداشـته 
. بـرای مثـال اگـر شـما ژن سنتزانسـولین را از 
انسـان جـدا کنیـد و آن را در سـاختار پازمیـد 
یـا وکتـور از یـک باکتـری قـرار دهیـد DNAای 
کـه به وجـود می آیـد نوترکیب اسـت. اگر شـما 
ایـن DNA را منتقـل کنیـد بـه سـلول باکتـری 
ایـن سـلول باکتـری ایـن ژن را بیـان می کنـد 
انسـولین تولیـد می کنـد و شـما  بـرای شـما  و 

می توانیـد انسـولین را از کشـت هـای باکتریایـی 
یـا از خـود باکتـری جداسـازی کنیـد. چیزی که 
بـرای  دنیـا  تجـاری در سـطح  امـروزه بصـورت 
تولیـد انسـولین مـورد نیـاز جوامـع بشـری مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. انسـولین هایـی که از 
بـازار تهیـه می شـود همان انسـولین های انسـانی 
یـا انسـولین بـا منشـا انسـان اسـت کـه از طریق 
مهندسـی ژنتیـک یـا سیسـتم های راکتـور تولید 
می شـود. بـرای اینکـه مـا DNA ی نوترکیـب را 

بتوانیـم تولیـد کنیـم نیـاز اسـت که
 DNA-1 را جدا سازی کنیم

 2- در جایـگاه هایی کـه می خواهیم برش دهیم 
و آن ژن یـا قطعات مورد نیـاز را انتخاب کنیم

3- این قطعات را به همدیگر متصل کنیم.
4- ایـن قطعـات را بـه یـک موجـود زنـده مانند 
باکتـری، گیـاه یـا هر موجـود دیگر انتقـال دهیم 
تـا ایـن ژن تکثیـر شـود تـا محصـول مـورد نظر 

بـرای مـا تولیـد گردد.
 تولیدDNAی نو ترکیب در سـال 1۹۷3 توسـط 
کوهـن بویـر بـرای اولین بـار انجام شـد. در ابتدا 
یـک DNAی کـد کننـده ی RNA ریبوزومـی را 
 E.coli باکتـری  بـه  قورباقـه منتقـل کردنـد  از 
و  DNAی نوترکیـب را بـرای اولیـن بـار تولیـد 
نوبـل  ی  جایـزه  کار  ایـن  خاطـر  بـه  و  کردنـد 
پزشـکی را دریافـت کردنـد. تکنولـوژی  DNAی 
نوترکیـب ایـن امـکان را بـرای ما فراهـم می کند  
کـه یـک یا چنـد ژن را بطـور مجزا یا بطـور جدا 
از مجموعـه ای از ژن هـای دیگر مورد برسـی قرار 
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دهیـم.  بـه همین خاطر دارای کاربرد های بسـیار 
زیـادی در حوزه هـای بیولوژیکـی اسـت:
 1( کاربردش در مطالعات پایه ای است. 

2( تولیـد محصـوالت دارویـی که شـامل داروها، 
واکسـن ها

3 ( گیاهان تراریخت
4 ( پزشکی)ژن درمانی( 

۵( کاربرد در محیط زیست .
 در رابطـه بـا محصـوالت دارویـی امـروزه بیـش 
از ۶۰ داروی نوترکیـب در دنیـا تولیـد می شـود 
ودر کشـور مـا نیـز تولیـد می شـود و بعضـی از 
داروهـای  اسـاس  می شـود.  وارد  داروهـا  ایـن 
نوترکیب مهندسـی ژنتیک یـا DNA ی نوترکیب 
اسـت. از ایـن داروهـا اولیـن دارویـی کـه تولیـد 
شـد انسـولین انسـانی بوده و بعـد از آن هورمون 
رشـد انسـانی و فاکتور هـای رشـد اپیدمی اسـت. 
حتـی خـود تاگسـون کـه داروی ضـد سـرطان 
اسـت. اینترفـرون هـا کـه بـرای کنتـرل آلودگی 
هـای ویروسـی اسـتفاده می شـود و نیـز واکسـن 

.Bهپاتیـت
داروهـای  ایـن  تولیـد  بـرای  کـه  میزبان هایـی   
می گیرنـد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  نوترکیـب 
شـامل پروکاریـوت هـا و یوکاریـوت هـا اسـت. از 
پروکاریـوت هـا باکتـری E.coli و از یوکاریوت ها 
پسـتاندار  سـلول های  و  ساکرومایسزسـرویزیا 
بـرد. سـلول های پسـتانداری کـه  نـام  می تـوان 
کشـت  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  بیشـتر 

سـلول هـای تخمـدان همسـتر چینـی اسـت.

امروزه تولید برخی از این داروها در سیسـتم های 
گیاهـی کـه از بیـن این ۶۰ دارویی که گفته شـد 
دوتـا منشـا تولیدشـان گیاهـان تراریخت اسـت. 
ایـن اسـت کـه  کاربردشـان در بحـث پزشـکی 
در بحـث ژنتراپـی یـا ژن درمانـی در داغتریـن و 
پرتوجه تریـن موقعیـت خـود قـرار دارنـد. از ایـن 
بابـت کـه مـا می توانیم  یـک سـری بیماری های 
ژنتیکـی کـه وجـود دارد را از طریـق دسـتکاری 
و جایگزینـی آن ژن معیـوب بـا یـک ژن سـالم 
درمـان کنیـم. مـوارد موفقـی کـه در مسـیرهای 
آزمایشـگاهی،مورد تایید سـازمان سامت جهانی 
هـم اسـت انجـام گرفته و امـروزه کارهای بسـیار 
زیـادی در رابطـه بـا این موضـوع انجام می شـود. 
بـه ویـژه ژن رسـانی و اینکـه چگونـه ایـن ژن ها 
را بـه سـلول های هـدف برسـانیم. در رابطـه بـا 
محیـط زیسـت مـا می دانیـم ک محیـط زیسـت 
یـا زمیـن بـا آلودگی هـای بسـیار زیـادی از انواع 
مختلفـی از آلودگی هـای نفتـی تـا آلودگی هـای 
فاضابـی، صنعتـی، شـهری و آلودگی های ناشـی 
امـروزه   و....  هـا  علف کـش  مثـل  کشـاورزی  از 
مهندسـی  گیاهـان  یـا  و  باکتری هـا  یکسـری 
ژنتیک شـده کـه از پتانسـیل بسـیار باالیی برای 
تجزیـه و تخریـب ایـن مـواد آالینـده برخـوردار 
تجزیـه  آلودگی هـارا  ایـن  می توانتـد  و  هسـتند 
کـرده و بـه مـواد سـالم تری تبدیل کننـد. امروزه 
صـورت  بـه  شـده  مهندسـی  باکتری هـای  ایـن 
تجـاری در دنیـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. 
کـه تحـت عنـوان زیسـت پاالیـی از آن صحبـت 
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می شـود. اگـر ایـن ژن هـا را از باکتـری جـدا و به 
یـک گیـاه منتقـل کنیـم گیاهی بدسـت می آید 
کـه پتانسـیل و توانایـی حـذف ایـن آلودگی های 
زیسـت محیطـی را دارد. کـه بـه ایـن بحـث نیـز 
گیـاه پاالیـی می گوینـد. مـورد بعـدی گیاهـان 
ماهی هـای  ویـژه  بـه  کـه  اسـت  ژنـی  ترنـس 
دسـتکاری ژنتیکی شـده کـه برای اینکـه بتوانند 
حالـت تهاجمـی یـک ماهـی را کاهـش دهنـد و 
بـا ورود ایـن ماهـی هـا بـه اکوسیسـتم جدیـد و 
بـا تحت تاثیـر قـرار دادن ماهی های اکوسیسـتم 

قدیمـی را مـورد کنتـرل قـرار می دهنـد .
بحـث بعـدی گیاهـان ترنـس ژنـی یـا تراریخـت 
اسـت. همانطـور کـه می دانیـم میلیون هـا سـال 
اسـت کـه گیاهـان دارنـد اصـاح می شـوند بـه 
منظـور اینکـه کیفیت و کمیت محصـول را بهبود 
کاسـیک  اصاحـی  روش هـای  ایـن  ببخشـیم 
یـک سـری محدودیت هایـی دارنـد. محدودیـت 
عمده شـان ایـن اسـت که ما بـرای اینکـه بتوانیم 
یـک گیـاه را اصـاح کنیـم نیاز اسـت کـه منبع 
ژنـی در خـود آن گیـاه و یا خویشـاوندان نزدیک 
آن گیـاه وجـود داشـته باشـد اگر ایـن منبع ژنی 
وجود نداشـته باشـد گیاه نیز قابل اصاح نخواهد 
 DNA بـود. بـا توجـه بـه اینکـه در تکنولـوژی
انتقـال  امـکان  نوترکیـب یـا مهندسـی ژنتیـک 
بـه موجـود دیگـر فراهـم  از هـر موجـودی  ژن 
می گـردد.در نتیجـه این محدودیت دسترسـی به 
منابـع ژنـی را از بین می برد. شـما هـر ژن مقاوم 
بـه بیمـاری را از هرگیاهـی کـه باشـد می توانیـد 

بـه گیـاه دیگر انتقـال دهیـد و گیاه مقـاوم مورد 
نظـر خـود را بدسـت آورید. مـا در کشـاورزی دو 
هـدف اساسـی داریـم کـه یکـی افزایـش کمیت 
افزایـش کیفیـت محصـول  محصـول و دیگـری 
دو،  هـر  در  نیـز  ژنتیـک  مهندسـی  و  اسـت. 
مـورد بهره گیـری قـرار گرفتـه اسـت و عمـًا از 
طریـق مهندسـی ژنتیـک به طـور مسـتقیم قابل 
دسـتکاری نیسـت یعنی هیچ کـس نمی تواند 1۰ 
تـا ژن را همزمـان بـه یـک گیـاه انتقـال دهـد تا 
عملکـردش را افزایـش دهـد مـا یکسـری کاهش 
دهنده هـای عملکـرد داریـم کـه از جملـه اینهـا 
آفـات، بیماری هـا، علف هـای هـرز و تنش هـای 
محیطـی اسـت. بنابرایـن در مهندسـی ژنتیـک 
بیشـتر روی ایـن متمرکـز شـده ایم کـه بیاییـم 
داشـته  موثـری  نقـش  و...  آفـات  کنتـرل  روی 
تـا از کاهـش عملکـرد بکاهیـم. یعنـی حتـی آن 
بیمـاری یـا آفـت اتفـاق می افتـد  امـا کاهـش 
وجـود نداشـته باشـد در نتیجه طبیعتـٌا محصول 
ماهـم از نظـر کمیـت افزایـش پیدا خواهـد کرد. 
دررابطـه بـا بحـث کیفیـت محصـوالت غذایی یا 
تولیـد محصوالتـی بـا ارزش غذایـی باال،بـه طـور 

کلـی در واقـع چندیـن هـدف وجـود داشـته:
1.در واقـع تولیـد مـواد گیاهـی بـا ویتامین هـای 

غنـی شـده مثـال بـاارزش برنـج طایی اسـت
یـا  المنت هـا  میکـرو  واقـع  در  2.تولیـد 
محصـوالت  در  روی،آهـن  ریز مغذی ها،مثـل 

ی  ز ر و کشـا
آمینواسـیدی  بـا  ترکیبـی  وضعیـت  بهبـود   .3
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گیاهـان کـه ما همه ی اسـیدآمینه هـای ضروری 
رابتوانیـم از سیسـتم گیاهـی دریافـت بکنیـم 

اسـیدآمینه های  هـا  لگـوم  کـه  دانیـد  مـی   
سـولفوردار مثل متیونیـن و سیسـتئین را ندارند 
یـا کـم دارند وغـات هـم الیزیـن و تریپتوفان را 
کـم دارنـد. و از این بابت در انجـام برخی وظایف 
و  کننـد  عمـل  موفـق  نمی تواننـد  تنهایـی  بـه 
مـوارد بعـدی مثـل بهبـود ترکیبـات روغنی مثل 

روغن هـای اشـباع نشـده باشـد و غیـره.
 بطـور خاصـه از هریـک از جنبـه ها یـه توضیح 

مختصـری داده می شـود:
مختلفـی  ژنـی  منابـع  مـا  آفـات،  بـا  دررابطـه 
داریـم کـه مـی توانیـم اسـتفاده کنیـم یکـی از 
آنهـا پروتئیـن کریسـتالی از باکتـری باسـیلوس 
ترنجیسـیس یـا اصطاحـاً پروتئیین هـای BTهم 
BTمهارکننـده  پروتئیین هـای  می شـود.  گفتـه 
و  آلفاآمیـاز  مهارکننـده  کـه  اسـت  پروتئـازی 
هم چنیـن لکتیـن هـا که از بیـن این هـا بیش تر 
مـورد اول همـان پروتئین کریسـنالی زیـاد مورد 
توجـه قـرار گرفتـه و بـا موفقیـت باالیـی همـراه 

اسـت. بوده 
نکتـه جالب توجـه دررابطـه با ایـن پروتئین های 
کریسـتالی کـه جـزو مزایاشـون هـم محسـوب 
می شـود ایـن اسـت کـه دامنـه ی میزبانـی ایـن 
از  اسـت کـه  پروتئین هـای کریسـتالی محـدود 
نظـر آن دامنـه میزبانـی یـا دامنـه سـمیت بـه 

چهـار گـروه مختلـف تقسـیم می شـود:
درمقابـل  صرفـاً  کـه   1  Cry وان هـا  1.کـرای 

آنهـا سـمیت  بـرای  پروانه هـا  الرو  یـا  پروانه هـا 
ایجـاد می کنـد کـه بـرای ایـن آفـات مقاومـت 

می کنـد. ایجـاد 
دو  و  پروانه هـا  بـرای    Crytosel 2.کرایتوسـل 

باالن.
3.کرایتری 3Cry  برای سخت بال پوشان.

4.کرایچـار4Cry  صرفا دیپتراها یـا دوباالن واین 
یـک مزیـت از ایـن بابـت محسـوب می شـود که 
وقتـی آفت هـا در واقع بـال پولک دار یـا پروانه ای 
اسـت دیگـر دوباالنـی کـه درمزرعـه وجـود دارد 
ممکن اسـت شـامل پارازیـت دیگری باشـد برای 
حمـات آفـات بعدی دیگـر آنها تحـت تاثیر قرار 
نگرفتـه و از بیـن نمی رونـد و صرفـاً افـت هـدف 

مـورد صدمـه قـرار می گیرد.
باکتـری  بـا پروتئین هـای کریسـتالی  در رابطـه 
دهـه  اوایـل  در  ترنجینسـیس  باسـیلوس 
هـم  اوایـل  همـان  در  و  شـد  1۹2۰شناسـایی 
معلـوم شـد کـه ایـن باکتـری در مرحله اسـپروم 
اسـپرانژیوم  همـراه  خـود  اسـپرانژوم.  در  زایـی 
یکسـری پروتئین هایـی را بـه صورت کریسـتالی 
تولیـد و ذخیـره می کنـد وقتـی اسـپرانژیوم پاره 
می شـود و اسـپورها درمحیـط پخـش می شـود 
همـراه  بـه  هـم  کریسـتالی  پروتئین هـای  ایـن 
ایـن  از  آفـت  وقتـی  می شـود  پخـش  اسـپورها 
پروتئیـن  ایـن  طبیعتـاً  کنـد  تغذیـه  اسـپورها 
کریسـتالی هـم تغذیـه می کنـد و ایـن پروتئیـن 
کریسـتالی در واقـع بـرای حشـره سـمیت ایجاد 

بیـن می بـرد.  از  را  کـرده و آن حشـره 
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مکانیسـم عمـل ایـن را بـه طـور خاصـه بیـان 
می شـود :وقتـی یـک پررتئیـن کریسـتالی تحت 
کـه  حشـرات  میانـی  روده ی  بـاالی   ph تاثیـر 
عمومـاً باالی۹ اسـت، کم تریـن ph روده ی میانی 
دربیـن الرو حشـرات مربوط به سـخت بالپوشـان 
کـه حـدود ۹تا1۰اسـت. بـرای بـال پولـک داران 
ph بـاالی 12 روده ی میانـی اسـت.تحت تاثیـر 

ایـن ph بـاالی روده ی میانـی ایـن پروتئیـن از 
حالـت کریسـتالی خارج می شـود و بعـد از اینکه 
از حالـت کریسـتالی خـارج شـده و بـه حالـت 
محلـول درآمـد تحـت تاثیـر پروتئازهـای موجود 
در روده ی میانـی یکسـری برهم کنش هایـی رادر 
انتهـایC و انتهـای N یـا آمینو متحمل می شـود 
و از ایـن بـه بعـد اسـت کـه تبدیـل بـه یک سـم 
می شـود یعنـی اگـر این حل شـدن و این برش ها 
انجام نشـود سـمی هم وجـود نخواهد داشـت به 
همیـن خاطـر بـه اینهـا اصطاحـٌا پروتوکسـین 
یـا پیش سـم گفتـه می شـود. بعـد ازاینکـه ایـن 
و برش هـای  فرآیند هـای محلـول شـدن در آن 
پروتئـازی اتفـاق افتاد یکسـری گیرنده هایی را بر 
روی سـلول های اپیتلیـال روده میانـی شناسـایی 
می کنـد و بـه گیرنده هـا متصل می شـود و از این 
طریق یکسـری سـوراخ هایی رادر سـلول اپیتلیال 
ایجـاد می کنـد و در نتیجـه جـذب مـواد غذایـی 
توسـط حشـره دچـار اختـال می شـود و بـه این 
ترتیـب حشـره یـا از بیـن خواهد رفت یـا دوره ی 
آن کند خواهد شـد و درنتیجه سـنین آن حشـره 
بـا تاخیـر تکمیـل خواهـد شـد و یـا درنهایـت 

ممکـن اسـت قدرت بـاروری حشـره تحـت تاثیر 
قـرار بگیـرد و کـم شـود. در واقـع ژن هـای کرایو 
گیاهـان مختلفـی انتقـال داده شـده و گیاهـان 
مقـاوم بـه آفـت زیـادی تولیـد شـده که امـروزه 
بعضـی از اینهـا به صـورت تجاری در دنیا کشـت 
می شـود  از جملـه آنهـا ژن کرایـوان AB بـرای 
برنـج کـه همـان  و  پنبه،کرایوانADبـرای ذرت 
برنـج طایـی کـه صحبتـش درکشـور ما بیشـتر 
اسـت کرایـوانAB رادارد بـرای مقاومـت به کرم 

سـاقه خواربرنج و مـوارد بسـبار متعـدد دیگـر.
بـرای مثـال پنبـه درواقع واریتـه ای کـه کرایوان 
را دارد پنبـه مقـاوم اسـت و این پنبـه غیر ترانس 
ژنی اسـت .در کنار خسـارتی که دیـده و این  در 
واقـع آفت کـرم اروپایی ذرت تخـم ریزی بر روی 
سـاقه اسـت به محض اینکـه الرو از تخـم درآمد 
وارد فضـای میانـی سـاقه می شـود و درنتیجـه 
کنتـرل آن هـم خیلی خیلی سـخت اسـت و یک 
مرحلـه بحرانـی دارد اگـر توانسـتید آن را کنترل 
کنید،کنتـرل کردیـد اگـر نتوانسـتید دیگـر بـه 

هیـچ عنوان امـکان پذیرنخواهـد بود.
.در رابطـه بـا بیماری هاهـم بویـژه بیماری هـای 
ویروسـی کـه امـروزه گیاهـان ترانس ژنـی مانند 
پاپایـا کـه مقـاوم بـه ویـروس درسـطح دنیـا بـه 
صـورت تجاری کشـت می شـود. در رابطه با علف 
کش هـا و علف هـای هـرز می دانیم کـه علف های 
هرز یکی از آن عوامل خسـارت زای زیسـتی مهم 
وموثـر اسـت کـه طبیعتاً هـم باعث افـت کیفیت 
محصـول و هـم باعث کمیـت محصول می شـود.
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 در رابطـه با بهبـود کیفیت موادغذایـی: از جمله 
کارهایـی کـه شـده تولیـد ویتامیـنA درگیاهان 
گامافتوفـرون  اغلبشـان  گیاهـان  اینکـه  اسـت 
الفـا  تولیـد  قابلیـت  ولـی  می کننـد  تولیـد  را 
همـان  پیش سـاز  ایـن  کـه  ندارنـد  فتوفـرون 
ویتامیـن A اسـت. یـک ژنـی راتحـت عنـوان ژن 
متبـل ترانسـفراز در ایـن راسـتا بـه گیـاه انتقال 
دادنـد کـه گیـاه می توانـد گامـا فتوفـرون تبدیل 
الفـا فتوفـرون بکنـد ودرنتیجـه گیاهی بـا میزان 
باالی ویتامینA باشـد.بحث دیگـر افزایش ارزش 
تغذیـه ای گیاهـان بـر برنـج طایـی کـه A یـا 
بتاکاروتـن راتولیـد می کند)دردانه هـاش ذخیـره 
می کند(.بتاکاروتـن دربـدن انسـان می توانـد بـه 
ویتامیـن A تفکیـک بشـود.در طی بررسـی هایی 
کـه انجـام شـده برنـج 3 آنزیـم کلیـدی بـر روی 
سـنتز بتاکاروتـن را نداشـته و از ایـن 3 تـا ژن 
دوتـا از منشـا گیاهـی از گل نرگـس بـه برنـج 
شـده  تولیـد  کـه  برنجـی  و  شـده  داده  انتقـال 
می کنـد  ذخیـره  دانه هـا  ودر  تولیـد  بتاکاروتـن 
تولیـد  برنـج  ایـن  از  مختلفـی  ژن هـای  امـروزه 
شـده که مقادیـر مختلفـی از بتاکاروتـن را تولید 
می کننـد و دردانه هـا ذخیـره می کننـد. در رابطه 
بـا ارزش غذایـی باز کارهای بسـیار زیـادی انجام 
شـده دررابطـه بـا اینکـه مـا بتوانیـم کمبودهای 
موادریزمغذی مثل آهن،روی و سـلنیوم رابتوانیم 
از طریـق گیاهـان تامیـن بکنیـم وازبیـن آنهـا به 
یکــ مـورد که میـزان آهن آن افزایـش پیدا کرده 
اشـاره کنیـم کـه تولیـد و گـزارش شـده ،مـوارد 

دیگـر کـه ترکیـب اسـیدآمینه ای عـرض کـردم 
یـک ژنـی کـه ڗن سـنتزکننده آلبومیـن از گیـاه 
آمارانتـوس کـه از نظـر سـازمان سـامت جهانی 
بـه عنـوان یـک پروتئین غیـر حساسـیت زا برای 
انسـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه ازنظـر ترکیـب 
اسـیدآمینه،ترکیب بسـیار متعادلـی دارد همـه ی 
اسـید آمینه ها ضروری برای انسـان را دارا اسـت. 
ایـن ژن از ایـن گیـاه جداشـده بـه سـیب زمینی 
انتقـال داده شـده ،سـیب زمینـی تولیدشـده که 
بیـش از۶۰ درصد پروتئیـن آن افزایش پیداکرده 
و بـه اضافـه اسـیدآمینه های الیزیـن ،تیروزیـن، 
متیونیـن و سیسـتئین رابـه انـدازه کافی داشـته 
ایـن ژن بـه گیـاه درواقـع گنـدم هم انتقـال داده 

است. شـده 
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بحثرسیدگیمیوه

همــان طــور کــه می دانیــد در واقــع بویــژه 
محصــوالت جالیــزی تحــت تاثیــر آنزیــم فولــی 
ــلولها  ــی س ــه میان ــد تیغ ــی می آی گاالکتونوالزک
ــرم  ــوه ن ــد و باعــث می شــود می راحــذف می کن
و لــه و فاســد شــود. از طرفــی مهندســین ژنتیک 
ژن ســنتزکننده ایــن آنزیــم را خامــوش کردنــد 
و در نتیجــه گوجه فرنگــی تولیــد شــد کــه ایــن 
ــم  ــیار ک ــا بس ــود ی ــد نمی ش ــم در آن تولی آنزی
تولیــد می شــود و بــه ایــن ترتیــب ماندگاراســت 
ــیور  ــی پلورس ــه آن گوجه فرنگ ــٌا ب ــه اصطاح ک
ــدگی آن  ــدگی و لــه ش ــع نــرم ش کــه درواق
ــرای  ــی ب ــت کاف ــرد و فرص ــادی می ب ــان زی زم
ــود  ــرف وج ــازار مص ــه ب ــال ب ــت و انتق برداش
خواهــد داشــت. البتــه ایــن کار را می تــوان 
ــم انجــام داد. ــن ه ــی ســنس اتیل ــق آنت از طری
ایــن آنزیــم پلــی کراتونــاز بیانــش تحــت تاثیــر 
ــث  ــود باع ــد می ش ــه تولی ــن اســت،اتیلن ک اتیل
ــد  ــدا کن ــش پی ــش افزای ــن ژن بیان ــود ای می ش
ومسیربیوســنتز اتیلــن را می ببتــدد و اتیلــن 
ــیدگی  ــه رس ــود ودرنتیج ــد می ش ــری تولی کمت
و لــه شــدگی میــوه هــم کاهــش پیــدا می کنــد. 

بحثگیاهانوواکسنهایخوراکی

ــرای  ــه ایــن صــورت کــه آنتی ژن هایــی کــه ب  ب
انســان بیمــاری زا اســت این هــا رامنتقــل کنیــم 
ــد  ــا را تولی ــی ژن ه ــن آنت ــاه ای ــاه، گی ــه گی ب
ــن  ــم ای ــرف می کنی ــاه را مص ــی  گی ــد وقت بکن
ــه  ــم درنتیج ــت می کنی ــم دریاف ــی ژن را ه آنت
بــدن مــا دربرابــر آن آنتــی بــادی تولیــد می کنــد 
ــژه  ــاری بوی ــر آن بیم ــاوم می شــود ، دربراب و مق
ــه  ــود ک ــینه می ش ــی واکس ــای ویروس بیماری ه
ایــن کار در رابطــه بــا گیــاه کاهــو کــه بیشــتر در 

ــه و ... ســبزیجات انجــام گرفت
ــان و  ــه ،تولیدش ــی و تراریخت ــس ژن ــاه تران گی
یکســری  نظــارت  تحــت  تجاری سازی شــان 
ــه هرکشــوری بســته  ــی اســت ک ــن نظارت قوانی
بــه تعریــف بیوتکنولــوژی یــا مهندســی ژنتیــک 
یــک قانونــی راوضــع می کنــد واســتفاده از ایــن 
گیاهــان و محصــوالت را براســاس آن قانــون 

ــال: ــرای مث ــرل می کند.ب کنت
الف(سیســتم یــا چهارچــوب تنظیمــی در ایــاالت 
متحــده آمریــکا کــه جــزو اولیــت گواهــی 
ــه  ــکا( س ــور )آمری ــن کش ــت درای ــی اس تنظیم
ــن  ــارت برای ــوز و نظ ــئول مج ــازمان مس ــا س ت
ــازمان  ــی س ــتند یک ــی هس ــس ژن ــان تران گیاه
ــان  ــت ،دپارتم ــط زیس ــت محی ــس حفاظ آژان
کشــاورزی اروپــا ،FDA اداره ســازمان غــذاودارو 

ــا:  ــه اینه ک
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ــرای انســان ازنظــر خوراکــی  1.از نظــر اینکــه ب
ــت  ــا نیس ــت ی ــدارد مضراس ــا ن ــکل دارد ی مش

بررســی می شــود.
2.ایــا ایــن گیاهــان ترانــس ژنــی کــه مــا ایجــاد 
ــود  ــت ش ــاری کش ــورت تج ــر بص ــم اگ می کنی
ــث  ــه. باع ــا ن ــی دارد ی ــت محیط ــرات زیس خط
ــود  ــت می ش ــط زیس ــی درمحی ــاد تغییرات ایج
یــا نــه، تغییــرات اکولوژیــک ایجــاد می کنــد یــا 
ــن از  ــد و هم چنی ــی می کن ــا را بررس ــه، اینه ن
نظــر اینکــه قابلیــت کشــت دارد یــا نــدارد. همــه 
اینهــا توســط ایــن ســه ســازمان مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد اگــر مــورد تاییــد گرفــت بعــد از 
ــه عنــوان ترانــس  آن اســت کــه یــک گیاهــی ب
ــود  ــازی می ش ــاری س ــه تج ــک وارد مرحل ژنتی
ــود.  ــد ب ــت خواه ــل کش ــوم قاب ــور عم ــه ط و ب
تــا بــه حــال 2۰ مــورد اســت کــه توســط یکــی 
از این هــا رد شــده هــر یــک از این هــا یــک 
ــه هیــچ عنــوان  ــی را رد بکننــد دیگــر ب محصول
ــم  ــت ه ــچ وق ــود و هی ــد ب ــد نخواه ــل تایی قاب

تاییــد نشــده تــا بــه حــال. 
ب(سیســتم نظارتــی اتحادیــه اروپــا کــه می شــد 
گفــت ســخت گیرانه تریــن و سرســخت ترین 
سیســتم نظارتــی را در رابطــه بــا گیاهــان یــا کًا 
ــق  ــه دارد، در طب ــوالت تراریخت ــورد محص در م
ــا  ــه این ه ــود ک ــال 2۰۰3 ب ــار س ــن آم آخری
برمحصــوالت  مســئولیت  اروپــا  اتحادیــه  در 
ــت اروپــا  بیوتکنولوژیــک را بــه ســازمان امنی

ــت.  ــرل آن اس ــت کنت ــپرده و تح س

اتحادیــه اروپــا بــه طــور کلــی  دو تــا مســئله را 
ــرد: ــی می ک الزام

برچســب  بایــد  )حتمــا  1.برچســب گذاری 
داشــته باشــد(

ــه  ــد ک ــاً می گوین ــی ) اصطاح ــت ردیاب 2.قابلی
ــا قاشــق را  ــه ت ــی از مزرع ــل ردیاب محصــول قاب

داشــته باشــد( 
ــود  ــد می ش ــی تولی ــول غذای ــک محص ــی ی حت
ــه  ــوالت تراریخت ــد از محص ــه در آن ۹ درص ک
باشــد.  داشــته   lebel حتمــا  بایــد  باشــد 
محدودیــت درمــورد ایــن۵ درصــد درخــود 
آمریــکا lebel گــذاری اجبــاری نیســت اختیاری 
ــچ  ــود هی ــای داده می ش ــری رقم ه ــت. یکس اس
اجبــاری نیســت ولــی در اتحادیــه اروپــا خیلــی 
بــا وضعیــت  ســخت گیرانه اســت. دررابطــه 
ــه طــور کلــی مــا  جهانــی گیاهــان تراریخــت  ب
امــروزه 13 گیــاه تراریخــت را در ســطح جهــان 
و ســطح تجــاری داریــم کشــت می کنیــم، ذرت، 
ســویا، پنبــه، کلــزا، چغندرقنــد، یونجــه، پاپایــا و 

ــر و..... صنوب
درســال2۰۰۷ ســطح کشــت ایــن گیاهــان 
ــا رســید کــه  ــار درکل دنی ۸/1۸۹ میلیــون هکت
از ایــن بیــن ۵3 درصــد در کشــورهای درحــال 
توســعه و4۷ درصــد در کشــورهای توســعه یافته 
یــا صنعتــی اســت و اینکــه اولیــن کشــت تجاری 
گیاهــان تراریختــه از ســال1۹۹۶ شــروع شــده و 
ــه االن  ــار ک ــون هکت ــادل ۶/1 میلی ســطحی مع
بیــش از1۸۹ میلیــون هکتــار اســت. بطــور 
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کلــی 24 کشــور در دنیــا ایــن گیاهــان را تولیــد 
می کننــد کشــورهای عمــده تولیــد کننــده، 
پاکســتان،  هندوســتان،  آرژانتیــن،  برزیــل، 
چیــن ،آفریقــای جنوبــی و .......ازکشــورهای 
ــژه  ــده بوی ــن کشــور کشــت کنن ــی چندی اروپای
ذرت و این هــا کــه کشــور اســپانیا، پرتغــال 
ــان  ــت کشــت گیاه ــن وضعی کشــت می کنند.ای
ــا از ســال  تراریخــت درکشــورهای اتحادیــه اروپ
ــا 2۰1۷ کــه اســپانیا بیشــترین ســطح  2۰۰۶ ت
ــان  ــه آلم ــن رابط ــی در ای ــت را دارد ول زیرکش
معمــوالً بــا ســخت گیری بیشــتری برخــورد 
می کنــد. دربیــن کشــورهای اتحادیــه اروپــا 
ــوری  ــه هرکش ــت ک ــی اس ــون کل ــک قان ــه ی ک
چهارچوب هــای  خــودش  بــرای  می توانــد 
ــان  ــل آلم ــورهایی مث ــن کش ــن کند.ای را تعیی
ــت  ــت محدودی ــرای کش ــه ب ــت ک ــت اس درس
ــد. ــت ندارن ــرای واردات محدودی ــی ب ــد ول دارن

ــر  ــند اگ ــته باش ــه lebel داش ــرای اینک ــاً ب صرف
قابــل  و  ورود  قابلیــت  باشــد  داشــته   lebel

ــه  ــدی اینک ــورد بع ــود و م ــد ب ــتفاده خواه اس
ــد  ــه تولی ــه ای ک ــد پنب ــا ۸۰ درص ــا در دنی م
مــی شــود ترانــس ژنیــک اســت۷۷ درصــد 
ــد  ــزا تولی ســویا،32 درصــد ذرت،3۰ درصــد کل
ــکا  ــت. و آمری ــک اس ــس ژنی ــا تران ــده دردنی ش
دارای بیشــترین ســطح زیرکشــت و ایــن لیســت 
کشــورهای کــه بیشــتر کشــت می کننــد و 
ــه طورترانــس  اینکــه ۷۷ درصــد تولیــد ســویا ب
ژنیــک اســت.  مــورد بعــدی هــم اینکــه طبیعــاً 
بــرای کنتــرل آفــت همیــن کــرم پنبه یــا کنترل 
ــت  ــت اس ــویا درس ــرز س ــای ه ــده علف ه کنن
کــه مــا مقــدار ســمی اســتفاده می کنیــم بســیار 
ــاد اســت کــه هــم از نظــر اقتصــادی  بســیار زی
هزینــه بــر اســت و هــم از نظــر خطــرات زیســت 

ــر.  ــوارد دیگ ــی و م محیط
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استاداصغریزکریا

ــه از  ــی ک ــواد غذای ــه م ــت ک ــن اس ــوال ای س
تکنولــوژِی جــی ام بــه وجــود می آیــد در واقــع 
قابــل اســتفاده اســت، خطراتــی دارد و یــا خیــر.
بحــث اســتفاده از علــف کش اســت رانــداب ردی 
ــت  ــه ای اس ــویا مزرع ــل س ــت مث ــس هس کراپ
ــه  ــع علف کــش اســتفاده می کنیــم ب کــه در واق
ســویا صدمــه ای وارد نمی شــود ولــی علف هــای 
هــرز از بیــن می رونــد و گیاهــان دیگــه ای کــه 

بســتگی بــه کیفیــت داره.
ــت  ــده اس ــی داده ش ــر ژنتیک ــا تغیی در ماهی ه
ــه  ــی نســبت ب ــه ماهــی بزرگ ــل ســالمون ک مث
ماهی هــای طبیعــی دیگــه ای هســتند بــه 

ــرد . ــاره ک ــه اش ــم میش ــا ه این ه
ــع  ــع راج ــه در واق ــه ای ک ــن نکت ــا مهم تری ام
بــه مــواد غذایــی جــی ام هســت نگــرش مــردم 
اســت مــردم را می شــود بــه ســه دســته تقســیم 
ــه  ــف جــی ام هســتند ک ــده مخال ــک ع ــرد ی ک
ــا گیاهــان تراریختــه ایجــاد بشــود  موجــودات ی
یــک عــده ای هــم موافــق ایــن کار هســتند ولــی 
بخــش اعظمــی از مــردم ســردرگم هســتند کــه 
بــا توضیحــات عــده ای نظرشــون عــوض می شــود 
ــوند کــه ۹۰  مثــًا موافــق یــا مخالــف می ش
ــه ایــن صــورت هســتند یعنــی  درصــد مــردم ب
دیــدگاه کامــل از ایــن مــواد جــی ام  را ندارنــد.

ــی  ــواد غذای ــورد م ــی در م ــای مختلف از جنبه ه

اختــاف نظــر وجــود دارد کــه تولیــد شــوند یــا 
ــاری  ــا اختی ــد ی ــب گذاری گردن ــوند برچس نش
باشــد، مصــرف شــوند، ایمنــی بــه چــه صورتــی 
ــادی و  ــی ، اقتص ــائل اخاق ــود و مس ــد ب خواه
اجتماعــی کــه ایــن هــا هــم در کشــورهای 
ــال  ــورهای در ح ــم در کش ــه و ه ــعه یافت توس
ــه  ــت ک ــوری نیس ــن ط ــود دارد ای ــعه وج توس
ــه در  ــه باش ــعه یافت ــورهای توس ــط در کش فق
واقــع هــم موافــق و هــم مخالــف در کشــور های 

ــود دارد. ــی وج مختلف
مهم تریــن نگرانــی در واقــع بــرای ایمنــی و 

ــت. ــان اس ــامتی انس س
مطــرح  مخالفــان  واقــع  در  ســوال هایی 
ــی ام  ــی ج ــواد غذای ــه مصــرف م ــد اینک می کنن
ــن  ــه ای ــع ب ــوز در واق ــه؟ هن ــا ن خطــری دارد ی
ــم  ــم بگویی ــا رد بکنی ــم ی ــواب بدهی ــوال ج س

ایمــن نیســتند مطمئــن نیســتیم.
ــه  ــت ک ــی اس ــت محیط ــای زیس ــد نگرانی ه بع
از گیاهــان تراریختــه ژن هایــی بــه باکتــری هــا 
منتقــل می شــود کــه در طبیعــت پراکنــده 
می شــوند کــه ممکــن اســت اثــرات ســوئی 
ــوان  ــت عن ــه تح ــند ک ــته باش ــط داش ــر محی ب
ــی ژنتیکــی مطــرح  ــا آلودگ ــک پالوشــوم ی ژنتی

می شــود.
محیطــی  زیســت  نگرانی هــای  خصــوص  در 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــه جهان ــرای تغذی ــم ب گفتی
ــرل  ــد ِد وی ــد فی ــرد. یکــی می گوین ــرار می گی ق
و اون یکــی میگــه ویــد ِد ویــرل کــه می گوینــد 
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دنیــارو تبدیــل می کنیــد بــه علــف هــرز و 
ــرف  ــا رو مص ــا اینه ــه م ــد ن ــی می گوی اون یک
می کنیــم کــه دیــواری بیــن ایــن دو وجــود دارد 
بعــد از لحــاظ نگرانــی زیســت محیطــی موجــب 
مــرگ موجــودات زنــده می شــود مهم تریــن 
نگرانــی هــم بحــث مذهبیــون اســت کــه 
ــازه  ــا اج ــدرت ی ــن ق ــان ای ــا انس ــد آی می گوین
ــد و دســت کاری  ــه هــم بزن را دارد طبیعــت را ب
کنــد در موجــودات مختلــف جانــوران و گیاهــان 

ــد؟ ــال ایجــاد کن اخت
ــی اســت کــه  ــی و حقوق بعــد نگرانی هــای قانون
ــل  ــورت کام ــن ص ــه ای ــی ب ــون قانون های تاکن
کــه کشــورهایی بــه وجــود نیومــده و ایــن نــوع 
مســئولیت پذیرهــای دولت هــا و آنچــه کــه 
دولت هــا بایــد بــرای ایــن قســمت انجــام دهنــد 
هنــوز مشــخص نیســت مثــا یکــی کشــور 
ــا  ــت ی ــوب هس ــم خ ــت نمی دانی ــان هس خودم
بــد و ایــن نگرانی هــای اقتصــادی دارد و منافــع 
ــود دارد  ــه وج ــن قضی ــت ای ــه در پش ــی ک مال
ــر  ــلط ب ــد تس ــت بع ــده اس ــد کنن ــتر تهدی بیش
بــازار از ایــن طریــق امــکان پذیــر اســت. زیســت 
ــا را از  ــرده پ ــاورزان خ ــن و کش ــاوری مالکی فن
ــازه  ــی اج ــد ملیت ــرکت های چن ــد ش ــن ببرن بی
ــامتی  ــورد س ــی در م ــد و نگران ــت بدهن فعالی
حیوانــات بحــث دیگــری اســت. انتخــاب مصــرف 
گیاهــان تراریختــه، در طبیعــت پراکنــده شــده 
و بعــد از یــک مــدت دیگــر گیــاه طبیعــی 
و ســالم نخواهیــم داشــت و ایــن در مقابــل 

هســت. مصرف کننــدگان 
ــی در  ــی طرف ــدم ب ــر ع ــی دیگ ــک نگران ــد ی بع
انتشــارات علمــی اســت یــک عــده دانشــمندانی 
کــه می گوینــد بســته بــه منافــع و شــرکت هایی 
ــت  ــن اس ــد ممک ــا کار می کنن ــرای آن ه ــه ب ک
ــد و  ــت نکنن ــی را رعای ــه بی طرف ــه نتیج در ارائ
ــم  ــا ببینی ــود. ام ــخص می ش ــا مش ــن از کج ای
حامیــاِن ایــن قضیــه چــه کســانی هســتند و چه 
ــا ســازمان های بین المللــی  ــد ی اســتدالالتی دارن
ــت  ــازمان بهداش ــو، who، س ــد: فائ ــت مانن اس
ســازمان  غذایــی،  جهانــی  برنامــه  جهانــی، 
توســعه و همــکارِی اقتصــادی از نهاد هــای بیــن 
المللــی هســتند در ایــاالت متحــده انجمــِن مواد 
غذایــی و دارویــی، Fta، usta, بعــد آژانــس 
بین المللــی  متحــده  ایــاالت  بیــن  توســعه 
ســازمان های  بــا  انگلســتان  کشــور  هســت 
ــی  ــتاندارد های غذای ــس اس ــط زیســت آژان محی
کمیتــه مشــورتی در مــورد انتشــار مــواد و غــذا 

ــور ــو ظه ــای ن و فرآورده ه
از جملــه نوظهور شــورای تحقیقــات بیوتکنولوژی 
علــوم زیســتی انجمــن ســلطنتی در انگلیســتان 
از موافقــان هســتند و از شــرکت های زیســت 
فنــاوری شــرکت های تولیــد کننــده ســموم 
ــر  گیاهــی ماننــد مونســتا شــرکت ســیزنتا و بای
و شــرکت داو و برخــی از شــرکت های دیگــر 
هســتند  جــی ام  حامــی  دارای  گروه هــای  و 
بیــن  برخی هــا  NGO هــا هســتند  برخــی 
المللــی هســتند ســرویس بین المللــی بــرای 
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دســت یابــی بــه خدمــات بین المللــی فراگیــر در 
کاربرد هــای زیســت فنــاوری کشــاورزی شــورای 
ــت  ــازمان صنع ــی س ــانی مواد غذای ــاح رس اص

ــد. ــود دارن ــن وج ــوژی کراپش ــو تکنول بی
ــد.  ــا چــه اســتدالل هایی دارن ــم این ه ــا ببینی ام
بیــان  را  ایــن  واقــع 4 شــاخه  در  موافقــان 
ــد  ــاورزان مفی ــرای کش ــد ب ــد می گوین می کنن
اســت بــرای مصــرف کننــدگان و محیط زیســت 
مفیــد اســت و مزایــای اقتصــادی دارد از لحــاظ 
می گوینــد  آنهــا  کشــاورزان  بــرای  منابــع 
محصولــی کــه از طریــق بیــو تکنولــوژی تولیــد 
می شــود محصــول باالتــری دارد از جملــه دالیــل 
ــای  ــود ویژگی ه ــت و بهب ــرات اس ــش حش کاه
ــه  ــر ب ــاز کم ت ــاه نی ــر گی ــت بهت ــی، مقاوم کیف
ــاورزان در  ــی کش ــش توانای ــش و آفت ک علف ک
صــدور محصــوالت خودشــان و حیوانــات اهلــی 

ــر محصــول اشــاره شــد. پ
می گوینــد  هــم  مصرف کننــدگان  طرفــی  از 
گیاهانــی کــه تولیــد می شــوند فراســودمند 
هســتند مثــل تولیــد واکســن ، گیاهــان بــا 
 ، کاروتــن  مثــل  مفیــدی  بســیار  ترکیبــات 
ویتامیــن A، ویتامیــن B و پــروژه ای کــه از 
طریــق بیــان بیــل گیتــس درآفریقــا گفتــه شــده 
ــق  ــی از طری ــه برنج های ــج ک ــد برن ــرای تولی ب

تراریختــه بــه وجــود می آینــد.
مثــال دیگــر پــروژه برنــج مرغــوب ســبز هســت 
کــه از طریــق بیوتکنولــوژی در کشــورهای فقیــر 
آفریقــا و آســیا کــه معــرف 1۵ رقــم برنــج 

پر مصــرف بــا بــازده خــوب اســت. نمونــه دیگــر 
ــت  ــی اس ــج طای ــا برن ــس ی ــدون رای ــج گل برن
ــا در  ــودک نابین ــر ک ــزار نف ــدود 3۵۰ ه ــه ح ک
دنیــا وجــود دارد کــه از ایــن طریــق می تواننــد 
برنــج طایــی را در اختیارشــان قــرار بگیــرد کــه 
شــاید درمــان پیــدا کننــد بحــث رســیدگی روی 
ــد  ــتر باش ــدگاری بیش ــع مان ــه در واق ــوه ک می
ــد  ــری تولی ــته باالت ــه نشاس ــی ک ــد گیاهان بع
می کننــد کــه جــذب روغــن طــول پخــت و پــز 
یــا ســرخ کردن کاهــش پیــدا می کنــد یــا اســید 
فولیــک و فیبــر بیشــتر و خیلی هــای دیگــر 
ممکــن اســت بــرای ســرطان هــم مفیــد باشــد 
ــگا 3  ــرب ام ــید های چ ــن در ســطح اس هم چنی
و اســیدهای چــرب ترانــس را تولیــد نمی کننــد 
ــد.  ــدا می کن ــری پی ــت بهت ــن کیفی ــی روغ یعن
در واقــع ســازمان بیــن المللــی مثــل فائــو، 
انجمــن پزشــکی بریتانیــا شــواهدی بــرای تاییــد 

ــد.  ــن مســئله جمــع آوری کردن ای
BMA بــرای انگلســتان هــم معتقــد اســت هیــچ 

شــواهدی کــه مشــخص کنــد مــواد جــی ام غیــر 
ــان  ــن اطمین ــدارد و ای ــود ن ــتند وج ــن هس ایم
ــی  ــاظ کیفیت ــه از لح ــد ک ــد بدهن را می خواهن
ــک  ــواد آلرژی ــر و م ــواد مض ــد م ــکلی ندارن مش
از  هم چنیــن  می کننــد  تولیــد  کم تــری 
ــه  ــد ک ــت می گوین ــط زیس ــع محی ــاظ مناف لح
ــک  ــت کم ــط زیس ــی محی ــش آلودگ ــه کاه ب
می کنــد کاهــش مصــرف ســموم و برخــی 
مــوارد دیگــر و مــواد شــیمیای دیگــر می شــوند. 
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کاهــش مصــرف فرســایش خــاک، کاهــش 
ــی ام  ــوالت ج ــرا محص ــتی زی ــور دس ــه ط کار ب
محصــوالت یکنواختــی هســتند بیشــتر بــا 
ــن  ــد و ای ــر و کار دارن ــاورزی س ــزار آالت کش اب
ــری  ــه ای کم ت ــای گلخان ــود گازه ــث می ش باع
تولیــد گــردد صرفــه جویــی در مصــرف آب کــه 

ــتند. ــکی هس ــر خش ــاوم در براب مق
تامیــن غــذای بیشــتردر واحــد ســطح زمیــن کم 
ــاظ  ــن لح ــه از ای ــده ک ــیب دی ــز، آس حاصل خی
می شــود احیــا کــرد. بــا انتقــال ژن هــای مقــاوم 
ــزات ســنگین ،  ــه فل ــه خشــکی ب ــه شــوری ب ب
همچنیــن جنگل زدایــی کم تــر می شــود هــر 
چــه میــزان محصــوالت تولید شــده بیشــتر 
ــمت  ــه س ــد ب ــدا نمی کن ــاز پی ــر نی ــد بش باش

ــد. ــب کن ــا را تخری ــرود و آن ه ــگل ب جن
ــد  ــاره می کنن ــادی اش ــای اقتص ــاظ مزای از لح
هــر چقــدر هــم کــه در آغــاز پــر هزینــه اســت 
ولــی بعد هــا هزینــه کم تــری  نســبت بــه 
گیاهــان طبیعــی دارد در واقــع بهــره اقتصــادی 
ــره کش(  ــش حش ــش، کاه ــش علف ک دارد )کاه
مثــا در کاشــت ســیب زمینــی شــیرین جــی ام 
درآمــد کشــاورزان تــا 3۰ درصــد تاثیــر دارد در 
مــورد ســیب زمینــی مقــاوم بــه ویــروس تــا 4۰ 
درصــد درآمــد کشــاورز افزایــش پیــدا می کنــد 
و امتیــازات دیگــر ایــن مــواد غذایــی اینکه روش 
ــای  ــی از نیاز ه ــه بعض ــاید ب ــوم ش ــاح مرس اص
ــوژی  ــی بیوتکنول ــد ول ــخ گو نباش ــی پاس اصاح
ــا  ــن نیاز ه ــخ گوی ای ــد پاس ــی می توات ــه راحت ب

می شــود  کوتاه تــر  زمــان  یــک  در  و  باشــد 
ــن  ــرد و هم چنی ــاح ک ــر را اص ــورد نظ ــاه م گی
ــاح  ــد در اص ــوع می گوین ــن موض ــان ای حامی
نباتــات  مرســوم اســتفاده می شــود و ایــن 
ــتدالل های  ــا اس ــت این ه ــدی نیس ــز جدی چی

ــد. ــی ام می باش ــان ج حامی
مــا  کــه  می شــود  صحبت هایــی  وقتــی 
بیوتکنولــوژی را از اصــاح نباتــات جــدا در نظــر 
ــتر  ــیت ها را بیش ــن حساس ــاید ای ــم ش می گیری
می کنــد و نکتــه آخــر کــه مــن اشــاره می کنــم 
ــان آور  ــمی و زی ــرات س ــچ اث ــروز هی ــه ام ــا ب ت
ــه خاطــر ایــن مــواد غذایــی کشــف  تغذیــه ای ب

نشــده اســت .
می گوینــد  جــی ام  دربــاره  مخالفــان  امــا  و 
تهدیــد ســامت و ایمنــی انســان و حیــوان 
ــر اکوسیســتم  ــر ب ــاوری جــی ام و تاثی ــر فن تاثی
ــه  ــر علی ــات ب ــه اجتماع ــان برگذاری ــه مخالف ک
ــد.  ــان دارن ــه مخالف ــی اســت ک ــان کارهای گیاه
در زمــان قدیــم مهندســان ژنتیــک اشــاره 
ــاره  ــه اش ــی ک ــق و ادعاهای ــام حقای ــد تم کردن
ــه آن  ــدارد ک ــت ن ــت و واقعی ــه دروغ اس میش
ــن  ــد و ای ــول ندارن ــان را قب ــای حامی ــا حرفه ه
ســندی اســت کــه مخالفــان از آن اســتفاده 
ــی ام در  ــی ج ــواد غذای ــان م ــد. مخالف می کنن
ایــاالت آمریــکا  انجمــن کشــاورزی الــی از جــی 

ــت. ای اس
کمپیــن   ، پاســخگو  ژنتیــک  انجمــن 
 ، زمیــن  آزادی  جبهــه  برچســب گذاری، 
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علیــه  اقــدام  شــبکه   ، زمیــن  دوســتداران 
مهندســی ژنتیــک ، موسســه صلــح ســبز ، 
کمپیــن طبیعــت را طبیعــی نگــه داریــم و 
ــه  ــن علمی ــران و انجم ــمندان نگ ــه دانش اتحادی
پزشــکان AAEM و در اروپــا موسســات مختلفی 
اســت ماننــد دوســتداران زمیــن اروپا ، انگلســتان 
ــور  ــط کش ــر فق ــای دیگ ــبز و خیلی ه ــح س صل
مــا نیســت کــه موافــق و مخالفانــی دارد در همــه 
ــن  ــن ای ــود دارد و هم چنی ــث وج ــن بح ــا ای ج
ــی  ــای سیاس ــه بحث ه ــا ب ــور م ــث  در کش بح
ــه  ــن گون ــه ای ــط دارد ک ــا رب ــور م ــم در کش ه
ــواب داده  ــی ج ــت علم ــا جذابی ــد ب ــت بای نیس
ــزی   ــکای مرک ــد ، آمری ــادا ، نیوزلن شــود در کان
آمریکای جنوبــی، اســترلیا ، آفریقــا بــاز مخالفــان 
مــواد غذایــی کــم نیســتند و این هــا تظاهراتــی 
ــا  ــر پ ــه ب ــان تراریخت ــه گیاه ــر علی ــز ب را نی
ــر  ــور در سراس ــش از ۵۰ کش ــه بی ــد ک می کنن
جهــان تظاهــرات کردنــد بــه علــت تخریــب ایــن 
ــت  ــن اس ــم ای ــه صحبت ــن نکت ــه . مهم تری قضی
کــه مخالفــان جــی ام در واقــع در دو مقولــه کلی 
ــی  ــه لزوم ــد چ ــه می گوین ــد اول اینک می گوین
ــم  ــار بگذاری ــات را کن ــا اصــاح نبات ــه م دارد ک
ــن  ــل دوم ای ــم و دلی ــتفاده کنی ــی ام اس و از ج
ــی  ــدات و خطرات ــی ام تهدی ــن ج ــه ای ــت ک اس
ــاورزی و  ــات ، کش ــان، حیوان ــرای انس ــادی ب زی
ــم  ــنجی ها ه ــر س ــط زیســت دارد و در نظ محی
ــا ایــن موافق انــد. ۸۰ درصــد از مصــرف  اکثــرا ب
ــکا  ــد آمری ــتان ۵۵ درص ــا و انگلس ــده اروپ کنن

۵۶ درصــد چیــن و ۶۸ درصــد در نیوزلنــد 
ــی جــی ام  ــواد غذای ــان م ــچ وجــه خواه ــه هی ب
نیســتند. امــا جایگزینــی کــه وجــود دارد اصــاح 
نباتــات ســنتی ، بیوتکنولــوژی بــدون دســتکاری 
ــدون  ــوژی ب ژنتیکــی اســت حــاال ایــن بیوتکنول
دســتکاری ژنتیکــی بحــث ســیس ژنتیــک کــه 
می گویــد مــا ژن هــا رو از گونه هــای خویشــاوند 
ــا خطراتــی جــی  منتقــل می کنیــم کــه ایــن آی
تراژنــی را دارد یــا نــدارد . اخیــرا بحــث ادیتیــم 

ــم اســت. ــوم ادینی ــا ژن ی
همــون  ادیتیــم  ژن  می گوینــد  عــده  یــه 
ــم  ــرای رد گ ــه ب ــت ک ــک اس ــی ژنتی مهندس
ــی  ــواد غذای ــود. م ــه می ش ــه گفت ــی این گون کن
ــد و  ــاد کنن ــرژی ایج ــت آل ــن اس ــی ام ممک ج
بعــد ســمی هســتند کــه نمونه هایــی بــرای 
ــی  ــین طبیع ــا توکس ــود دارد و این ه ــا وج آن ه
ــن  ــی ام ممک ــی ج ــواد غذای ــل م ــد در داخ دارن
اســت وجــود داشــته باشــد کــه موش هایــی کــه 
ــد  ــتفاده کردن ــویا اس ــواد جــی ام از س ــن م از ای
ــی  ــه اون یک ــبت ب ــری نس ــع وزن کم ت در واق

داشــتند. موش هــا 
ــلول های  ــد در س ــا می توانن ــی این ه ــد آلودگ بع
ــن  ــه از ای ــد ک ــاد کنن ــکل ایج ــتاداران مش پس
طریــق کل اکوسیســتم را بهــم بزننــد کــه ایــن 
ــق  ــود از طری ــل می ش ــه منتق ــی ک ــع ژن در واق
ــق  ــه از طری ــود ک ــان می ش ــذا وارد روده انس غ
ــم های  ــده و میکروارگانیس ــذب ش ــا ج باکتری ه
خطرنــاک و ویروس هایــی کــه قابــل درمــان 
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ــی کــه از ایــن  نیســتند ایجــاد می شــود .از زمان
ــاد  ــرطان ها زی ــده س ــه ش ــی تغذی ــواد غذای م

شــده کــه اینهــا یــه مقــدار فرضیــه اســت.
آزمایشــات دیگــر RBGH هورمون هــای رشــدی 
گاوی نوترکیــب کــه بــرای تولیــد شــیر اســتفاده 
ــرطان  ــب س ــت موج ــن اس ــه ممک ــود ک می ش
بشــود کــه باعــث بیماری هــای واگیــردار اســت 
ــود  ــتفاده می ش ــا اس ــی بیوتیک ه ــون از آنت چ
این هــا می توننــد وارد طبیعــت شــوند و مشــکل 
ایجــاد کننــد و تهدیــد آنتــی بیوتیک هــا از 
ــاز،  ــان ب ــق گیاه ــت. از طری ــیر اس ــق ش طری
مقاومــت بــه آنتــی بیوتیــک ممکــن اســت 
ــر ویروس هــا  ایجــاد شــود و همچنیــن تولیــد اب
کــه از طریــق دوتــا DNA متفــاوت ممکــن 
اســت ایجــاد شــود و قابــل پیشــگیری و درمــان 

نباشــد.
بــاز ایمنــی محصــوالت جــی ام بــه طــور قطعــی 
مشــخص نشــده اســت کــه مخالفــان نظرشــان 
ایــن اســت کــه از زمــان تولیــد )1۹۹۶( حــدود 
2۰ ســال اســت کــه بــا 2۰ ســال تحقیــق 
ــه. و  ــا ن ــار زا هســتند ی ــم بیم ــم بگویی نمی توانی
آزمایشــاتی بــوده کــه ذرت جــی ام روی نوش هــا 
عملکــرد منفــی داشــته و یــک نکتــه دیگــری که 
وجــود دارد ایــن اســت کــه مشــخص نیســت که 

ــه. ــا ن ــن ی ــت میکن ــج دخال شــرکت ها در نتای
بعــد آلودگــی مــواد غذایی مطــرح اســت نکته ای 
دیگــر اینکــه می گوینــد کمــک بــه تامیــن مــواد 
ــر خــاف حامیــان مواد غذایــی  غذایــی جهــان ب

جــی ام می کننــد صــدق نمی کنــد چــون وقتــی 
مــا می گوییــم می توانیــم از طریــق اصــاح 
نباتــات ســنتی مواد غذایــی مــورد نیــاز رو تولیــد 
کنیــم و وقتــی می بینیــم قحطــی اســت ربطــی 
ــط  ــدارد کــه این هــا رب ــه مهندســی ژنتیــک ن ب
بــه موضوعــات سیاســی ، اقتصــادی و اجتماعــی 
دارد و اگــر اینهــا حــل شــود قحطــی هــم حــل 
می شــود. بعــد اثراتــی کــه روی محیــط زیســت 
دارد انتقــال افقــی ژن اســت کــه از موجــودی به 
موجــود دیگــر منتقــل می شــود مثــل زمانیکــه 
ژن از باکتــری بــه ویــروس از ویــروس بــه انســان 
ــن ممکــن اســت  ــه حشــرات کــه ای از انســان ب
خطرنــاک باشــد بــه ویــژه بــرای ژن هــای مقــاوم 
ــل  ــای ناق ــد نوترکیب ه ــی بیوتیک ها،بع ــه آنت ب
ــد  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــرای اس ــه ب ــی ک مختلف
ــتند  ــه هس ــرای تراریخت ــه ب ــی ک ــرای گیاهان ب
ــدی رو  ــی جدی ــر ژنتیک ــد عناص ــا می توانن اینه
ایجــاد کننــد کــه در واقــع نتــوان پیشــگیری و 
درمــان کــرد و بــاز احتمــال پیدایــش علف هــای 
ــع  ــود دارد. در واق ــوپروید ها وج ــوی س ــرز ق ه
علــف کش هایــی اســتفاده می شــود کــه در 
جــی ام برخــی از گیاهــان مکانیســم هایــی 
کش هــا  علــف  علیــه  کــه  می کننــد  پیــدا 
مقــاوم می شــوند کــه بعــد از آن هــا هــر چقــدر 
علف کــش بزنیــم تاثیــری نمی گــزارد و بعــد 
ــه روش هــای کنتــرل  می گوینــد هیــچ نیــازی ب

ــم.  ــی ام نداری ــق ج ــرز از طری ــای ه علف ه
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سخناندکتراصغريزکریا

بـه  مقـاوم  گیاهـان  ایجـاد  از  ناشـي  خطـرات 
علف کـش وقتـي گیاهي مقـاوم به علف کشـي به 
وجـود مي آیـد هیـچ ضابطه اي بـراي اسـتفاده از 
علف کـش وجـود ندارد. کشـاورزان دوسـت دارند 
بـراي علف هایشـان از علف کـش اسـتفاده کنند و 
ایـن کاربـرد مـواد شـیمیایي را بیشـتر مي کند و 
طبیعـت را آلـوده مي کند و بعـد احتمال پیدایش 
آفت هـاي قـوي و آفت هایـي بـه وجـود مي آیـد 
کـه  مي شـود  گفتـه  اصطاحـاً  سوپرفسـت  کـه 
این هـا در برابـر تِـس کـه بـا هیـچ روش دیگـري 
ممکـن اسـت نتـوان بـا آن ها مبـارزه کـرد و کل 

کشـاورزي را بعـد از مدتـي از بیـن بُـرد . 
کشـاورزي  حـذف  بـه  منجـر  تراریختگـي  بعـد 
سـنتي و از دسـت رفتـن گونه هـاي طبیعـي و 
بـه وجـود می آیـد. ، فـراژن  انتقـال ژن  بحـث 

گـرده گیاهـان تراریختـه مي توانـد از گیاهـي بـه 
گیـاه دیگـر منتقـل شـود و ایـن باعـث مي شـود 
کـه همـه ي گیاهـان بـه نوعـي تراریخته شـود و 
گیـاه سـالمي نباشـد و بـاز منجـر بـه بي ثمري و 

آلودگـي خـاک مي شـود 
گلوسـیت ها،علف کش ها  تجمـع  اثـر  در  خـاک 
مي شـود  اسـتفاده  غیرقابـل  حشـره کش ها  و 
احتمـال انقـراض واریته هـاي بذري هسـت چون 
در واقـع مـا بـذر یکنواخـت اسـتفاده مي کنیـم 
تنـوع بـذري نخواهیـم داشـت احتمـال نابـودي 
حیـات جنگل هسـت اخیـراً پروژه اي وجـود دارد 
بـه نام درختـان نابودگر یا ابردرخـت که از طریق 

مهندسـي ژنتیـک مي خواهنـد تولیـد کننـد.
کـه  بیوتیک هـا  آنتـي  برابـر  در  مقاومـت  بعـد 
دیگر واضح اسـت ،مشـخص اسـت وقتـي ناقل ها 
نشـانگر هاي مقاومـت دارنـد ممکـن اسـت این ها 
هـم  آفت کش هـا  بـاز  و  بَرنـد   ..... طبیعـت  بـه 
در مـورد گلیفوسـیت کـه اسـتفاده مي شـود بـه 
عنـوان علف کـش هـم بیتـي کـه بحـث مي شـود 
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پروتئینـي که اسـتفاده مي شـود ممکن اسـت به 
نحـوي در انسـان در موجـودات دیگـر هـم ایـن 
مشکل سـاز   نظـر  ایـن  از  و  باشـد  آسیب رسـان 
باشـد بـاز بـه تهاجم زیسـتي بـه حیوانـات منجر 
مي شـود یـک نـوع سوء اسـتفاده اسـت در واقع از 
آن هـا همـون گونه هـاي قزل آال،کپور،ماهـي قرمز 
کـه از وقتـي که ماهي هـاي تراریختـه به طبیعت 
.... کننـد حیـات ایـن ماهي هـاي طبیعـي دچـار 
مشـکل شـده در واقـع بـه نوعـي تهاجـم علیـه 

این هـا اسـت. 
یـک دلیلشـان تاثیـرات منفـي روي زراعـت دارد 
در واقـع این هـا تکنولوژي نابودگري که اسـتفاده 
مي کنند کرلیمنتو،تکنولوژي بذوري که اسـتفاده 
مي کننـد بـذور یکبـار مصـرف اسـت یکبـار زارع 
بایـد بگیـرد و بکارد و سـال بعـد باید دوبـاره بذر 
را تهیـه کنـد و این کشـاورزان را وابسـته مي کند 
بـه شـرکت هاي بزرگ و این شـرکت هـا در واقع 
همـه را بـه نحـوي بـه خـود وابسـته  مي کنند و 
اعتراضـات اخاقـي و معنوي دارد همـان مداخله 
در طبیعـت بحثـي اسـت کـه انسـان ایـن حـق 
را نـدارد کـه همـه چیـز را بـه نفع خـودش داره 
انسـان حـق نـدارد گیاهـان یـا موجـودات را بـه 
خاطـر این کـه فکر مي کنـد این گیاهـان نقصان 
دارنـد هنگامـي کـه ایـن ژن را نـدارد بهـش ژن 
وارد مي کنیـم کـه بـه نفع مـا کار کنـد در حالي 
کـه باالخـره خودشـون موجـود زنـده هسـت و 
بایـد بـه حیـات طبیعـي خـود ادامـه بـده بعـد 
تهدیـدات اجتماعي،سیاسـي و اقتصـادي هسـت 

بحـث همـان انتقـال منابـع ژنتیک از کشـورهاي 
کشـورهاي  از  و  شـمال  کشـورهاي  بـه  جنـوب 
فقیـر بـه کشـورهاي پیشـرفته کـه این هـا منابع 
در  و  مي گیرنـد  فقیـر  کشـورهاي  از  را  ژنتیـک 
کشـورهاي پیشـرفته بـه بـذر تبدیـل مي کنند و 
مي فروشـند و ایـن از مشـکات اسـت . این ها یه 
نوع اسـتعمار زیسـتي هسـت که بیوکلونیزیشـن 
کـه شـرکت هاي بـزرگ مي خواهنـد تمـام دنیارو 
تحـت اختیـار خـود قـرار بگیرند.حقـوق مصـرف 
رعایـت  کـه  اسـت  بحثـي  یـک  کننـدگان هـم 
بـدون  غـذاي  مي خواهـد  کـه  کسـي  نمي شـود 
gm اسـتفاده کنـد ممکـن اسـت روزي آیـد کـه 

اصـا پیـدا نشـود,و تصویـري کـه نشـان مي دهد 
این هـا یـک نـوع بمـب اتمـي اسـت کـه بمـب 
اتمـي سـبز نـام دارد که به این صـورت تصویرش 
کشـیده شـده اسـت , بحث ریبیلینگ هسـت که 
نمودارهـا در سـطح دنیا نشـان مي دهـد که اکثرا 
جمعـي  رسـانه هاي  و  هسـتند  این هـا  مخالـف 
نقـش بسـیار مفیـدي دارنـد هرکـس نبایـد یک 
نوع سـازي بزنـد از جنبه هـاي علمـي بایـد نـگاه 
کـرد و مزایـا و معایـب را باید درنظـر گرفت,نکته 
این اسـت کـه اختاف نظرهـا ادامه پیـدا خواهد 
کـرد و ایـن یـک بحـث علمـي اسـت کـه نبایـد 
تبدیـل بـه بحـث سیاسـي و... کرد.تـا زمانـي که 
دالیـل منطقـی علمـي بتوانیـم پیـدا کنیـم کـه 
این  هـا مضـر هسـتند یا خیـر این دالیل همیشـه 

وجـود خواهد داشـت.
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سخناناستادحکمعلیپور

مي خواهیـم بحـث را یـک مقـدار چالشـي بکنیم 
اگـر از حضار بخواهیم بپرسـیم کـه از محصوالت 
تراریختـه اسـتفاده کنیـم یـا نـه قطعـا بـا بلـه یا 
خیـر جـواب نمي دهنـد واگـر بخواهیـم سـریع 
اتفـاق خواهـد  ایـن  بـا ماحظاتـي  تـر بگوییـم 
افتـاد و شـنونده بـا توجـه بـه اطاعاتي کـه دارد 
افتـاده  راه  نمي گیرد.هشـتگي  را  جـواب صریـح 
در شـبکه هاي اجتماعـي کـه تحـت عنـوان نقـل 
آن  دهنـده ي  نشـان  و  تراریختـه  محصـوالت 
اسـت کـه جامعـه ي ماهـم دارد نسـبت بـه ایـن 
ایـن  پاسـخ مي دهـد  بـا هوشـیاري  محصـوالت 
پاسـخ ممکـن اسـت مثبـت یـا منفـي باشـد این 
هشـتگ شـاید نتوانـد جلـوي تولیـد محصـوالت 
دهنـده ي  نشـان  ولـي  بگیـرد  را  تراریختـه 
هوشـیاري و فکر کردن جامعه در اجتماع ماسـت. 
هرچنـد کـه از سـال 1۹۹۶ ما داریـم محصوالت 
را بـه صـورت تجـاري تولیـد مي کنیـم مخصوصا 
در کشـوري مثـل آمریـکا ایـن طبیعـي اسـت و 
رفتـه  رفتـه  اصطاحـات  و  هشـتگ ها  ایـن  از 
بیشـتر آشـنا مي شـویم و برخـورد مي کنیـم. یک 
تیتري دیدیم که نوشـته کشـورهاي جهان سـوم 
آزمایشـگاه تولیـد محصوالت تراریخته اسـت آدم 
وقتـي ایـن موضـوع را بـه عنوان کسـي کـه دارد 
در جهـان سـوم زندگـي مي کند مي خوانـد نگران 
مي شـود چـون کـه مـا مصـرف کننده هسـتیم و 
باالخـره ایـن نگراني هـا در مـا ایجـاد مي شـود.

بزرگتریـن  آمریـکا  کـه  مي دهـد  نشـان  آمارهـا 
بزرگتریـن  اروپایـي  کشـور هاي  و  تولیدکننـده 
واردکننـده محصـوالت تراریخته هسـتند.میوه ي 
مـا مي بینیـم مي گوینـد سـمي  نوظهـوري کـه 
اسـت و ما بـراي قبول ایـن موضوع به زمـان نیاز 
داریـم. جالـب توجـه این اسـت کـه اگـر درمورد 
محصـوالت تراریختـه اگـر جسـت و جـو کنیـم 
بـا کلیـد واژه هـاي جالبـي روبـرو مي شـویم مثل 
بیوتروریسـم یـا کشـتار بیولوژیکي حاال مسـؤالن 
محصـوالت  بـا  ارتبـاط  در  قبـل  سـال   1۵ مـا 
تراریختـه حکـم هـم صادرکردنـد که سـاح هاي 
کشـتار جمعي هسـتند و مـا باید به ایـن موضوع 
واکنـش نشـان بدهیـم مـا بـاز ایـن موضـوع رو 
هسـت  فرضیـه اي  رد,  نـه  مي کنیـم  تاییـد  نـه 
کـه مي گویـد سـرطان نتیجـه مصـرف محصـول 
تراریختـه اسـت دالیلـي آورده شـده بـراي ایـن 
موضوع, شـرکتي وجود دارد که این شـرکت قبا 
کارش تولیـد بمب هـاي شـیمیایي بـوده و بعدها 
بـراي تولیـد محصـول علف کـش و سـموم آورده 
شـده و ایـن شـرکت االن داره محصـوالت جي ام 
تولیـد مي کنـه و ایـن مـارو بـه اون سرمنشـایي 
کـه مي خوایـم نزدیک مي کند.21 سـال گذشـته 
و مـا از سـال 1۹۹۶شـاهد ایـن بودیـم کـه  ایـن 
محصـوالت در ۶۰ کشـور اسـتفاده شـده و ایران 
هـم شـامل ایـن بـوده اسـت. حـدود ۷۰ میلیون 
هکتـار را آمریـکا در حقیقـت داره تولیـد می کند 
کشـورهای دیگـه هـم هسـتن ماننـد برزیـل و 
آرژانتیـن و هلند در حقیقت نسـبت به 1۰ سـال 
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قبـل محصـوالت تراریختـه فقـط در آمریکا 11۰ 
برابـر افزایـش تولیـد نشـون داده و ایـن نشـون 
 gmo پوسـت  زیـر  خبـرای  یـک  کـه  می دهـد 
وجـود داره آمریـکا در سـال 2۰1۶، ۷2 میلیـون 
هکتـار محصـوالت تراریختـه اصلی کشـت کرده 
ذرت و سـویا و پنپه و یونجـه از جمله محصوالت 
تراریختـه هسـتند کـه در آمریکا تولید می شـود.
در ارتبـاط بـا آمریـکا بـاز نزدیـک بـه ۷۰ درصد 
تسـنیم  قـرار گرفتـه خبرگـذاری  اول  مقـام  در 
بـه نقـل از رئیـس کمیسـیون کشـاورزی مجلس  
نمی دانیـم  کـه  اسـت  زده  تیتـری  یـک  آورده 
پشـتش تفکـر علمی وجـود داشـته یا نه نوشـته 
کـه متاسـفانه تراریخته هـا بـدون کنتـرل و نام و 
نشـان در  بـازار وجـود دارد امـا تظاهـر ظاهـری 
ایـن محصـوالت رو در جامعـه و اجتمـاع در میوه 

فروشـی ها مـا حداقـل ندیده ایـم.
 وقتـی مراجعـه می کنیـم برای خریـد محصول ها 
حداقـل این برچسـپ را مـا نمی بینیم این نشـان 
بـاز  مـا  ایـن قضیـه  از  اسـت کـه  ایـن  دهنـده 

مضطـرب مي شـویم

موافقـت  یـا  می شـود  مخالفـت  اینکـه  علـت   
هسـت؟  چـه  محصـوالت  ایـن  بـا  می شـود 

چـون منبع بحث ما دانشـگاه  بود رفتم دانشـگاه 
رو بررسـی کـردم تا ببینم نشسـت های مشـابهی 
اتفـاق افتـاده یـا نـه دیدم بله بسـیج دانشـجویی 
در دانشـگاه پزشـکی امیر کبیـر و محقـق اردبیلي 
تراریختـه  محصـوالت  رد  در  را  اسـتدالل های 
بـر روی  بروشـور آورده انـد، یکـی اینکـه بسـیج 
گفتـه  امیر کبیـر  پزشـکی  مهندسـی  دانشـگاه 
کـه  این هـا دالیـل مـا اسـت کـه نباید اسـتفاده 
بشـود و مطالعاتـي که انجام شـده بیـن مخالفان 
یـک  اردبیلـي  محقـق  دانشـگاه  در  موافقـان  و 
حرکـت خوبي بـود که امیدواریم ادامه دار باشـد, 
همین دالیل را بسـیج دانشـگاه اصفهان و محقق 
آوردنـد.  اطاعاتـي  و  وارد شـدند  اردبیلـي هـم 
بیشـترگیاهان تراریختـه زیاد اسـتفاده نمی شـود 
ولـی کـدوم را بـه عنـوان مـواد غذایـی پرمصرف 

در جهـان اسـتفاده می کنیـم. 
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تولیدتجاریتراریخته:

 آرژانتیــن و چیــن و هنــد و کانــادا از ایــن 
ــا  ــن آنه ــه بیش تری ــد ک ــود می برن ــارت س تج
مربــوط بــه آمریــکا اســت کــه حــدود ۷3 
ــرد و  ــود می ب ــارت س ــن تج ــارد دالر از ای میلی

ــت.  ــی اس ــیار کان ــود بس ــک س ی
چیــن و هنــد بــه لحــاظ جمعیتــی قابــل توجیــه 

 . هستند
ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه آمریــکا، برزیــل، 
ــا درصد هــای  ــادا ب آرژانتیــن، چیــن، هنــد و کان
ــه  ــکا ک ــرای آمری ــار ب ــون هکت ــدود ۷2میلی ح
ــه تولیــد  عــدد خیلــی درشــتی اســت نســبت ب
کرده اند،یعنــی  اقــدام  فراریختــه  تجــاری 

ــت.  ــد اس ــه 4۰ درص ــک ب نزدی
ســوالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه آیــا 
افــرادی کــه مخالــف و یــا موافــق تولیــد تجــاري 
ــا  ــتند؟ آی ــانی هس ــه کس ــتند چ ــه هس تراریخت
ــول  ــده محص ــد کنن ــا تولی ــد ی مصرف کننده ان
ــت  ــط زیس ــداران محی ــتند؟ طرف ــی هس طبیع
ــاق و  ــداران اخ ــگر؟ طرف ــا پژوهش ــتند ی هس
غــذای ســالم هســتند یــا سیاســتمداران و مافیا؟ 
یعنــی براســاس اینکــه مــا منبــع و منشــا تولیــد 
ــه  ــبت ب ــر نس ــم بهت ــدا کنیــم، می توانی را پی
ــم.  ــر بدهی ــتفاده از آن نظ ــدم اس ــتفاده و ع اس
ــه داده  ــی ک ــن توضیحات ــه ای ــا توجــه ب ــاال ب ح
ــا  ــن محصــوالت اســتفاده بکنیــم ی شــد،ما از ای
ــه نظــر مــن یــک  ــوده و ب ــی از ابهــام ب ــه خال ن

ســری مزیت هــا و معایب هایــی وجــود دارد.
اســتفاده  اکولــوژی  بحــث  در  مــا  هرچنــد 
ــه در  ــی ک ــا علم ــه تنه ــت ک ــم می گف می کنی
مقابــل علــم مقاومــت می کنــد علــم اکولوژیــک 
ــم،  ــگاه کنی ــه ن ــت ک ــن باب ــد،یعنی از ای می باش
ــم تلقــی می شــود  ــوژی علــم ضــد عل ــم اکول عل
ــه  ــد ب ــوژی بای ــد اکول ــه از بع ــد ک و می گوین
ــا  ــرار ژن ی ــث ف ــم. بح ــگاه کنی ــه ن ــن قضی ای
ــدي  ــث ج ــک بح ــود داره ی ــه وج ــار ژن ک ش
ــدي را  ــود جدی ــه موج ــت مای ــت درحقیق هس
ــوژي  ــد اتول ــن موجــود جدی ــم و ای ــد کردی تولی
ــم  ــد ببینی ــدي را مي خواه و رفتارشناســي جدی
ایــن موجــود جدیــد دریــک محیــط کوچــک و 
بــزرگ چــه رفتــاري نشــان مي دهــد و این هــارا 
ــي  ــه اتفاق ــم چ ــم و ببینی ــدي بکنی ــع بن جم
میفتــد ، gmo در بعضــي مــوارد تنــوع زیســتي 
را افزایــش مي دهــد و در بعضــي مــوارد کاهــش 
ــت  ــا صحب ــا بیابان ه ــاط ب ــر درارتب ــد اگ مي ده
ــتفاده  ــا اس ــتي ب ــوع زیس ــا تن ــم در آن ج کنی
بیشــتري  تنــوع  خیلــي   gmo تکنولــوژي  از 
خواهنــد داشــت واز طــرف دیگــر اگــر در ارتبــاط 
ــه  ــه ب ــم ک ــم مي بینی ــث کنی ــت بح ــا زراع ب
ــه محصــوالت gmo محصــوالت  ــن ک ــر ای خاط
ــج  ــک کشــتي را تروی بســیارهموژني هســتند ت
زیســتي  تنــوع  کاهــش  باعــث  مي کننــد 

مي شــود و کاهــش حیــات مي شــوند.
درواقــع مشــکاتی بــه دنبــال ایــن ابهــام وجــود 
ــه  ــزوده می شــود. ب ــر آن اف ــه روز ب دارد و روز ب
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ــای  ــی راه ه ــه جهان ــرای تغذی ــال ب ــوان مث عن
دیگــه ای را می توانیــم بگوییــم. مــورد قحطــی و 
بحــث کمبــود ۹۰۰ میلیــون تومــان کــه حاصــل 
عــدم تولیــد غــذا نیســت. در کشــورهایی غــذا را 
ــا  ــد و ازطــرف دیگــر در آفریق ــا می ریزن ــه دری ب
ــل  ــن حاص ــود ای ــدا نمی ش ــه پی ــذای روزان غ
ــت  ــرار اس ــر ق ــت. اگ ــا اس ــت گذاری ه سیاس
ــد  ــد تولی ــی نمی کن ــر فرق ــد دیگ ــی باش قحط
مــواد غذایــی n برابــر شــود. بــا ایــن وجــود یــک 
عــده گرســنه باقــی خواهنــد مانــد و یــک عــده 
ــد.  ــا می ریزن ــه دری ــازاد را ب ــذای م ــع غ در واق
ــت  ــی صحب ــش مواد غذای ــورد افزای ــه در م اینک
همــه  و  اســت  پایــه ای  هــدف  می شــود 
ــکل  ــند. مش ــه برس ــن نتیج ــه ای ــد ب می خواهن
ــوژی  ــق تکنول ــا از طری ــا م ــه آی ــت ک اینجاس
ــن  ــه ای ــم ب ــنتی نمی توانی ــات س ــاح نبات اص
نتیجــه برســیم. یعنــی اصــاح نباتــات ســنتی از 
ــق زوال بخش هــای کروموزومــی، از همــان  طری
ــوع  ــال تن ــه دنب ــه ب ــل همان گون ــژاد در داخ ن
بگردیــم. اگــر هــدف افزایــش تولیــد اســت آیــا 
نمی توانیــم تولیــد محصــوالت کشــاورزی خــود 
را افزایــش دهیــم. در واقــع مناظــره، مباحثــه و 
اختــاف نظــر در ایــن رابطــه وجــود دارد. ولــی 
اینکــه کــدام درســت می گوینــد نمی تــوان 
ــای  ــان و بحث ه ــه زم ــاز ب ــع نی ــت در واق گف
ــاً  ــوژی GM صرف ــا تکنول ــاً آی ــی دارد. واقع علم
غذایــی  نیازهــای  پاســخگو  می توانــد  تنهــا 

ــد؟  ــت باش جمعی

ــن  ــن ای ــخصی م ــر ش ــفالیان: نظ ــر س دکت
ــه اینکــه آن چیــزی کــه  ــا توجــه ب اســت کــه ب
ــه  ــا توج ــت، ب ــانده اس ــن روز رس ــه ای ــا را ب م
بــه بحــران شــدید آب، بــا توجــه بــه مشــکات 
عدیــده ای کــه از بحــث عــدم مدیریــت صحیــح 
ــع  بوجــود آمــده، اســتفاده کــردن از ســموم دف
آفــات نباتــی بــه عنــوان یــک مثــال زمین هایــی 
ــا  ــا م ــا هواپیم ــار را ب ــزار هکت ــر ۶۰ ه ــغ ب بال
فکــر  بــه  اصــًا  و  می کنیــم  سم پاشــی  کًا 
بــا  نیســتیم.  عزیزانمــان  و  انســانها  ایمنــی 
ــات  ــوری، آف ــف ش ــای مختل ــه تنش ه ــه ب توج
ــه  ــه ب ــم ک ــاس می کن ــن احس ــا م و بیماری ه
ایــن تکنولــوژی هــم بــه دیــده یــک راهــکار باید 
نــگاه کــرد. ممکــن اســت بــه قــول حضرت عالــی 
بــرای هــر راهــکاری هــم انتقادهایــی وارد شــود 
یــا مصــارف خــاص و محــدود شــده ای مثــا بــر 
آن مــا تســلط داشــته باشــیم یــا نباشــیم. مثــل 
ــه  ــی ک ــل انتقادهای ــر مث ــی دیگ ــر روش علم ه
ــات  ــاح نبات ــود اص ــا  خ ــت و ی ــت باف ــه کش ب
ــث  ــوارد در مبح ــن م ــر از ای ــود. غی وارد می ش
ایــن  می دهیــم  انجــام  کــه  تاقی هایــی 
ــای  ــول آق ــه ق ــود. ب ــی وارد ب ــه نوع ــادات ب انتق
دکتــر حکــم علیپــور عزیــز مــا نمی توانیــم 
ــک  ــده ی ــه دی ــس ب ــم. پ ــم را بگیری ــوی عل جل
ــای  ــای آق ــق گفته ه ــود و طب ــگاه ش ــکار ن راه
دکتــر زارع در راســتای تولیــد واکســن های 
ــوالت  ــی از محص ــود. خیل ــتفاده ش ــف اس مختل
ــل )برچســب( زده نمی شــود،  ــا لیب در کشــور م
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از کجــا بدانیــم کــه بســیاری از محصــوالت مــا 
وارداتــی اســت و کًا محصــوالت وارداتــی اصــًا 
GM هســت یــا GMo هســتند و مــا اصــًا 

اطــاع نداریــم مثــل بــذور مختلــف کلــزا، ســیب 
ــتفاده و  ــا اس ــت م ــه در حقیق ــی ک زمینی های
توصیــه می کنیــم. ســوال اینجاســت چــون 
لیبلینــگ )برچســب گــذاری( کــه وجــود نــدارد 
ــف  ــدش مخال ــا تولی ــا ب ــه م چطــور می شــود ک
باشــیم ولــی واردات بکنیــم. االن بزرگتریــن 
ــاره آفریقــا کشــور  اســتفاده کننــده GMo در ق
کنیــا هســت بــرای تولیــد مــوز و کل مــوز مــا از 
کنیــا وارد می شــود. پــس مــا در واقــع خودمــان 
ــد  ــن در تایی ــن م ــم و بنابرای ــتفاده می کنی اس
گرامــی  عزیــزان  و  فرمایشــات حضرت عالــی 
ــد  ــده راهــکار بای ــه دی ــه ب ــم ک احســاس می کن

ــم. ــه کار گیری ب
دکتــر ذکریــا: هــر یافتــه بشــری مثــل موبایــل 
یــا تکنولــوژی بشــری نمی تــوان گفــت خظراتــی 
نــدارد. عــاوه بــر مزایــا معایبــی هــم دارد ولــی 
خــب از دیــدگاه جهانــی چقــدر آســیبش کمتــر 
باشــد یــک بحــث دیگــری اســت. در ابتدا اشــاره 
کــردم نبایــد ایــن بحث هــا را بصــورت سیاســی 
ــم. بصــورت علمــی حــاال  ــا جناحــی در بیاوری ی
ممکــن اســت عــده ای از جنبــه علمــی بــه ایــن 

بحــث وارد شــوند و یــا نشــوند. 
دکتر سفالیان: بسیار سپاسگذارم از شما 

دکتــر برمکــی: یــک ســوال کــه بــرای 
ــر زارع  ــای دکت ــده اســت از آق ــده بوجــود آم بن

ــا  ــه م ــه ب ــکاری ک ــر راه ــای دکت ــم. آق میپرس
نشــان دهــد قطعــه ژنــی کــه بــه یــک گیاهــی 
ــته ای  ــای ناخواس ــاوی ژن ه ــم ح ــال دادی انتق
نباشــد کــه محصــول ناخواســته ای را تولیــد 
ــم  ــا نداری ــورد آنه ــی در م ــا اطاع ــه م ــد ک کن
یعنــی ژن بــه صورتــی نیســت کــه بــا دســتمان 
ــه دارای  ــن قطع ــیم ای ــرار داده باش ــه را ق قطع
ــب  ــر ترکی ــل ه ــت در داخ ــی اس ــرد خاص کارب
ــا  DNA ممکــن اســت ژنهــای دیگــری باشــد ی

قرارگیــری آن ژن در کنــار برخــی ژنهــای دیگــر 
ــن  ــی ممک ــا توال ــب ی ــک ترتی ــده ی ــود زن موج
اســت بوجــود بیــاورد کــه یــک مــاده یــا 
ــی  ــردد. وقت ــد گ ــناخته ای تولی ــول ناش محص
ــه  مــا یــک مــاده ای را کــه نمی شناســیم چگون
ــرر  ــدون ض ــم و ب ــایی کنی ــم شناس می خواهی

ــم؟  ــد کنی ــم تایی ــش را ه بودن
دکتــر زارع: آقــای دکتــر درواقــع مــا ژنــی کــه 
ــت  ــخصی هس ــًا ژن مش ــم کام ــال می دهی انتق
یعنــی مــا در مــورد آن ژن اطاعاتــی داریــم. بــه 
in� ــاز ــا پروتئ ــاز ی ــا آمی ــال ژن آلف ــوان مث  عن

hibitors را در واقــع از لوبیــا اســتخراج کردیــم 

ــروع  ــه ش ــیم. نقط ــن ژن را می شناس ــًا ای کام
تــا پایــان ژن یعنــی نــه یــک نوکلئوتیــد کــم نــه 
ــم  ــدا می کنی ــویا ج ــاد از س ــد زی ــک نوکلئوتی ی
ــر  ــه پروموت ــر ک ــک پروموت ــرل ی ــت کنت و تح
 promoter�pep ــًا ــت مث ــخص اس ــًا مش کام
ــور  ــک ترمینات ــم و ی ــرار می دهی کربوکســیاز ق
دیگــری کــه از نوکلئوتیــد شــماره یــک تــا 
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ــرار  ــر مشــخص اســت ق ــماره آخ ــد ش نوکلئوتی
داده می شــود و اینکــه آیــا اینهــا می تواننــد 
ــخص  ــه مش ــا ن ــند ی ــی باش ــد ژنتیک ــک ک ی
ــم  ــال می دهی ــه انتق ــی ک ــن توال ــت.  بنابرای اس
ــی اینجاســت کــه  ــوده و ســوال اصل مشــخص ب
ــرد.  ــرار می گی ــوم ق ژن وارد شــده در کجــای ژن
ــن  ــا در فضــای بی ــک ژن دیگــر ی ــا داخــل ی آی
ــی وارد وارد  ــه هتروکروماتین ــا در ناحی ــی و ی ژن
یوکروماتینــی چطــور؟  ناحیــه  در  می شــود؟ 
در واقــع ایــن مســئله از طریــق روش هــای 
ــد  ــرا می گردی ــه اج ــه ک ــک اولی مهندســی ژنتی
ــوان   ــت عن ــی االن تح ــود ول ــم نب ــل تنظی قاب
Directed genetic teransformation کامــًا 

مشــخص می کنیــم کــه قطعــه مــورد نظــر 
مثــًا بــر روی کرومــوزوم شــماره یــک در فــان 
ــرد و  ــرار گی ــمت ق ــان قس ــا در ف ــه و ی ناحی
بعــد از اینکــه قطعــه در جــای مــورد نظــر قــرار 
گرفــت و گیــاه تراریختــه بدســت آوردیــم کامــًا 

ــم.  ــخص کنی ــم مش می توانی
در موقــع قرارگیــری آیــا نوکلئوتیدهایــی را 
ــی  ــه تغییرات ــرده؟ چ ــوض نک ــرده، ع ــوض ک ع
ــاد  ــود ایج ــری خ ــرار گی ــل ق ــراف مح را در اط

ــت؟ ــرده اس ک
ــع قطعــه مــورد نظــر   تکنیــک R�PCR در واق
 sequence بــرای    و  می دهــد  تکثیــر  را 
ــا داده اســت  ــی آی ــا تغییرات ــردد ت ارســال می گ
ــه  ــر داده ب ــر تغیی ــردد؟ اگ ــخص گ ــه مش ــا ن ی
چــه صــورت اســت؟ از نــوع جایگزینــی، حذفــی 

ــد  ــدی اســت؟ ببینی ــه شــدن نوکلئوتی ــا اضاف ی
ایــن طــور نیســت کــه یــک گیــاه تراریختــه ای 
ــاه  ــک گی ــم ی ــم بگویی ــد می کنی ــا تولی ــه م ک
ــی  ــا آزمون های ــرای اینه ــه. ب ــه اســت، ن تراریخت
گیاهــان  آنالیــز  آزمون هــای  عنــوان  تحــت 
تراریخــت وجــود دارد کــه بصــورت مســتند 
ارائــه می گــردد. منشــأ ژن مــا کجــا بــوده؟ آیــا 
باکتــری بــوده اســت و اگــر باکتــری بــوده کــدام 
باکتــری اســت؟ ایــن باکتــری بــرای انســان آیــا 
آلرژیــک یــا بیمــاری زا اســت یــا خیــر؟ در واقــع 
همــه اینهــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــه  ــم چ ــتفاده کردی ــا اس ــه م ــی ک ــع ژن درواق
 RNA ــش ــد؟ محصول ــد می کن ــی تولی محصول
ــا  ــا ت اســت یــا پروتئیــن؟ اگرپروتئیــن باشــد آی
بــه حــال از ایــن پروتئیــن بــرای انســان خاصیت 
آلرژیــک یــا حساســیت گــزارش شــده اســت یــا 
نــه؟ یــا جــزو پروتئین هــای غیــر آلرژیــک بــرای 
ــه عنــوان یــک مثــال یــک  انســلن می باشــد؟ ب
ــر  ــود از نظ ــاه ب ــأ آن گی ــه منش ــی ک پروتئین
ــای  ــه اســید آمینه ه ــی اســیدآمینه ای، هم توال
ــرای  ــن پروتئیــن ب ــی ای ــود ول ضــروری را دارا ب
ــود.  ــرژی زا ب ــع آل ــود، درواق ــخ آور ب ــان نف انس
ــتفاده  ــار اس ــن یکب ــن پروتئی ــور ای ــن منظ بدی
ــاه  ــه گی ــن ب ــن پروتئی ــده ای ــد کنن شــد. ژن ک
ذرت انتقــال داده شــد و بعــد از آن انتقــال تکــرار 
ــد  ــی ژن ک ــا وقت ــرا در Data baseه نشــد. زی
ــم از  ــن را جســتجو می کنی ــن پروتئی ــده ای کنن
نظــر نفــخ آوری و آلرژیکــی بــرای انســان ارزیابی 
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می شــوند. امــروزه مــا در بحــث آنالیــز پروتئــوم، 
متابلــوم پیشــرفت هایی فــوق العــاده زیــاد درعلم 
پروتئومیکــس و متابولیکــس داریــم. بنابرایــن ما 
ــط  ــده توس ــد ش ــت تولی ــم کل متابولی می توانی
ــر  ــاه غی ــک گی ــا ی ــت را ب ــاه تراریخ ــک گی ی
ــوان  ــت عن ــه تح ــم ک ــه کنی ــت مقایس تراریخ
ــن  ــا ای ــی می باشــد. آی ــا یکســانی ذات ــی ی همان
گیــاه تراریخــت کــه مــا تولیــد کردیــم می توانــد 
ــادی تولیــد کنــد؟ غیــر  پروتئــاز inhibitors زی
ــم در  ــری ه ــی دیگ ــت، پروتئین ــن متابولی از ای
آن تغییــر پیــدا کــرده اســت؟ مقــدار پروتئینــی 
ــت  ــزان متابولی ــت؟ می ــده اس ــم ش ــا ک ــاد ی زی
ــا کــم شــده اســت؟ همــه اینهــا  ــاد ی ثانویــه زی
قابــل ارزیابــی هســتند و بنابرایــن از ایــن بابــت 
بــه هیــچ عنــوان جــای نگرانــی نیســت کــه مثًا 
یــک قطعــه DNA ناخواســته وارد شــود نــه بــه 

ــود.  ایــن حالــت نخواهــد ب

پاسخبهسواالتدانشجویانتوسط
دکترذکریا:

بـا  می توانیـم  ژن  انتقـال  از  بعـد  آیـا  سـوال: 
اطمینـان بگوییـم که از نظـر بیوشـیمیایی اتفاق 
دیگـری در گیـاه رخ نخواهـد داد؟ فکر کنم آقای 
دکتـر بطـور کامـل فرمودند کـه از طریـق تجزیه 
یـا  ایـن همانـی  بحـث  ایـن  متابولـوم می شـود 
هم تـرازی ذاتی بیـن گیاهان تراریختـه و گیاهان 
طبیعـی در واقع اولین معیار برای ایمنی سـنجی 
این هاسـت. اینطورنیسـت کـه ما مثا هـر گیاهی 
کـه تولید شـد، بصـورت تجـاری اسـتفاده کنیم. 
یکسـری مراحـل در گلخانـه، محیط هـای بسـته، 
در مکان هایـی کـه امـکان فـرار ژن در آنها وجود 
نـدارد بررسـی می شـوند و اگـر گیـاه از طریـق 
روش هـای هم تـرازی ذاتـی اخـذ شـد این نشـان 
می دهـد کـه تفاوتـی بـا گیاهـان متعـارف ندارد
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 امـا اگـر بـا یـک درصـدی مشـخص شـد کـه نه 
اسـت  ممکـن  دیگـری  متابولیت هـای  باالخـره 
کنـار  اسـت  ممکـن  باالخـره  باشـد  زا  آلـرژی 
گذاشـته شـود. در واقع بحث اینکـه تقلب صورت 
می گیـرد یـا نـه؟ در همـه تکنولوژی هایـی که در 
برابـر  در  مخالفت هایـی  یکسـری  بگیریـد.  نظـر 
تکنولـوژی هسـت ولـی خب از طـرف دیگرهم ما 
نمی توانیـم بگوییـم چـون تکنولـوژی اسـت پس 
حتمـا قبـول کنیـم. باالخـره تکنولـوژی ممکـن 
اثـرات طوالنـی  و  باشـد  اسـت معایبـی داشـته 
مدتـی هم داشـته باشـد کـه قابـل تایید نباشـد. 
آیـا  هسـت  رانـداپ  دربـاره  دیگـر  سـوال 
مشـتقات عامـل نارنجـی در جنـگ جهانـی دوم 
اسـتفاده می شـد؟ بلـه در واقـع در جنـگ ویتنام 
چندیـن تـن از این سـم را در جنـگ جهانی دوم 
جالـب  پاشـیدن.  ویتنامی هـا  سـر  آمریکایی هـا 
اسـت شـرکت هایی که تولید کننده گایفوسـیت 
و مـواد شـیمیایی هسـتند هـم اکنون حـرف اول 

را در تولیـد مـواد تراریختـه می زننـد. 

سوالدانشجویانازدکترحکمعلیپور

را  تراریخـت  محصـوالت  ایـن  باالخـره  سـوال 
اسـتفاده کنیـم یا نه؟ تولیـد کنیم یا نـه؟ ببینید 
در رابطـه با تولید محصـوالت ارگانیک در جریان 
اتفاقـی کـه در کشـور مـا رخ داد هـر  هسـتید 
کسـی خواسـت محصـول خـودش رو بـه فروش 
برسـاند گفـت محصول طبیعـی و ارگانیـک بوده 
و از باغچه برداشـته شـده اسـت یعنـی ذاتاً کلمه 
و  شـد  فرهنگ سـازی  و  افتـاده  جـا  ارگانیـک 
و درنتیجـه باعـث شـد مـردم بـه ایـن محصـول 
ارگانیک پول بیشـتری پرداخـت کنند. در آمریکا 
روی محصـوالت برچسـب  زدن که ایـن ارگانیک 
اسـت. برعکس در رابطـه با محصـوالت تراریخته 
هـر جملـه ای مـا اسـتفاده کنیـم منفـی درمیاد 
ایـن نشـان می دهـد که ما خواسـته یا ناخواسـته 
بـه محصـوالت تراریخته یـک پیـش داوری انجام 
دادیـم. جملـه و کلمـه ما بـار منفی دارد یـا باید 
تراریختـه  محصـول  از  مقـداری  بکنیـم  قبـول 
یـا دسـت کاری شـده اسـت مـا هـر چیـزی رو 
بگوییـم دسـت کاری شـده بـه نوعـی در فرهنگ 
مـا خصوصـاً در مقابـل ایـن کلمـه دسـت کاری و 

تراریخـت مقاومـت می شـود. 
دکتـر سـفالیان: روی این روغن هـای نباتی که 
جامـد هسـتند شـرکت هایی که مـا از محصوالت 
آنهـا اسـتفاده می کنیـم بـر روی محصول نوشـته 
ترانسـژنیک مثـل روغن قو، جهـان، الدن یا الدن 

یی  طا



98
ار 

_ به
ی  

دبیل
 ار

قق
مخ

گاه 
نش

 دا
_  

هی
گیا

ت 
یدا

تول
 و 

ک
نتی

، ژ
می

 عل
من

نج
ا

28

دکتـر زارع: آقـای دکتـر در تاییـد فرمایشـات 
جنـاب عالـی ۷۷ درصـد سـویای تولیـدی دنیـا 
ترانسـژنیک بوده و 23 درصـد باقیمانده که تولید 
می شـود برای اسـتفاده خود کشـور بـوده و صادر 
نمی گـردد. ما اگر سـویایی یا روغن سـویایی وارد 
می کنیـم قطعـاً و صد در صـد ترانسـژنیک هسـت 
منتهـی سـوال اینجاسـت چـرا وارد می کنیم ولی 
تولیـد نمی کنیـم؟ در اینجـا بحـث مافیـا خیلـی 
اهمیـت دارد. بنابرایـن در بحـث واردات ما خیلی 
یـد طوالنی داریـم و واقعاً سـرمایه و درآمدی که 
پشـت بنـد همیـن واردات اسـت، سـرمایه خیلی 
خیلـی هنگفتی می باشـد. در واقـع حتی می تواند 
بـه قول معروف سرنوشـت یک کشـوری را تغییر 
دهـد. اتفاقاً بسـیاری از این بحـث تبلیغاتی مافیا 
درواقع دروغ اسـت. صرفاً سـاخته ذهن یکسـری 
افـرادی می باشـد کـه از ایـن عدم تولیـد و از این 
واردات بهره منـد هسـتند. بـه عنـوان یـک مثـال 
توصیه ها و سـخنرانی جناب آقای پروفسـور.....در 
فضـای مجازی دربـاره مضرات گیاهـان تراریخت 
کـه در پایـان صحبت هـا اشـاره بـه تولیـد سـه 
تـا داروی نوترکیـب می کنـد و می گویـد مجـوز 
و امـکان تولیـد تجـاری ایـن داروهـا را بـه مـن 
نمی دهنـد زیـرا مافیـای واردات اقتصـادی مانـع 
تولیـد داروهـا می گردنـد. همین جا سـوالی که به 
ذهنـم آمد این بـود اگر گیاه تراریختـه یا موجود 
ترانسـژنیک مضـر اسـت پس چـرا آقای پروفسـور 
ژن  همیـن  می کنیـد؟  تولیـد  نوترکیـب  داروی 
پروموتـر، ژن گزارشـگر همـه این ژنهـا در همین 

داروهـا اسـت پـس چرا تولیـد می کنیـد؟ در آخر 
می گویـد بـه مـردم عزیـز ایـران توصیـه می کنم 
اگـر می خواهنـد زندگـی سـالمی داشـته باشـند  

1- از اسـترس بدور باشـند
2- فسـت فـود نخورنـد و...کـه هیچ کـدام از اینها 
ایـن  نمی باشـد.  تراریخـت  گیاهـان  بـه  مربـوط 
آقـا 4۵ دقیقـه در رابطـه بـا ایـن گیـاه تراریخت 
سرطان زاسـت صحبـت می کند پس چـرا در آخر 
صحبت هـا ایـن سـه تا توصیـه نیسـت. می گویند 
از اسـترس بـه دور باشـید اتفاقـا بـه دروغ و از 
طریـق جوسـازی دارنـد بـه جامعه اسـترس وارد 
می کننـد جامعه ای که تولید کننده نیسـتیم ولی 
وارد کننـده و مصرف کننـده هسـتیم مـن خـودم 
هـم مصـرف می کنـم و هیـچ نگرانـی هـم نـدارم 
ایـن جنـاب پروفسـور تـا بـه حـال یـک مقاله ای 
در رابطـه با سـرطانزا بـودن این محصـوالت ارائه 
نـداده اسـت چطـور بـه جامعـه ایـران بـه دروغ 
بـرای  وارد می کنـد و در آخـر می گویـد  تنـش 
اینکـه زندگی سـالم داشـته باشـیم از تنش یدور 
باشـیم خـب چیـکار کنیم؟ عـرض کـردم ببینید 
در رابطـه بـا ذرت و سـویا واردکننـده هسـتیم 
راعـرض کـردم ۷۷ درصـد  تولیـد دنیـا  میـزان 
می باشـد  ترانسـژنیک  دنیـا  تولیـدی  سـویای 
مگـر مـا می توانیـم کشـوری را پیـدا بکنیـم کـه 
سـویا بفروشـد و مـا شـرط بگذاریم کـه محصول 

وارداتـی ارگانیـک باشـد و ترانسـژنیک نباشـد. 
دکتـر سـفالیان: برنج هـای آلـوده بـه فلـزات 

وارد کنیـم از کشـورهای دیگـر  سـنگین 
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آقـای دکتـر در شـمال، مصـرف  دکتـر زارع: 
سـموم در هـر مزرعـه حـدود 1۵ کیلـو در هـر 
هکتـار علیـه کـرم سـاقه خـوار برنـج می باشـد. 
سـمی که به آب وارد می گردد و کشـاورز پابرهنه 
در آن مزرعـه کار می کنـد در رابطـه بـا گیاهـان 
تراریخـت عـرض کـردم تـا به حـال سـرطان زا و 
بیمـاری زا بـودن یـا در رابطـه بـا اوتیسـم هیـچ 
ولـی  نـدارد.  وجـود  علمـی  و  مسـتند  گـزارش 
خودمـان در رابطـه بـا اثرات سـموم آفت کش که 
بهتـر می دانیـم چطـور درواقـع اجـازه می دهیـم 
سـمی مصـرف شـود و یـا تولیـد گـردد. در مورد 
میـزان مصـرف سـموم به جـای اینکـه 3 در هزار 
اسـتفاده کنیـم ۵ در هـزار اسـتفاده می کنیـد تا 
تاثیر بیشـتری داشـته باشـد یعنی شـما 2 و نیم 
برابـر بیشـتر از دز مصرفـی اسـتفاده می کنیـد و 
اثـرات زیان بـار آن را نمی بینیـد ولـی از طرفـی 
می گوییـم گیـاه تراریخـت خـوب نیسـت و الـی 

. خر آ
پیام نـور  دانشـگاه  در  علیپـور:  دکتـر حکـم 
از  یکـی  پیـش  تـرم  غذایـی  صنایـع  رشـته 
دانشـجویان یـک نمونـه روغـن آورد ما قـرار بود 
در آزمایشـگاه روی نمونـه روغن تسـت بکنیم که 
چنـد درصـد این اکسـیده شـده؟ چقـدر کهنه یا 
فاسـد شـده؟ 4-۵ روش را بـکار بردیـم کـه ایـن 
روغـن را فاسـد بکنـد دز اسـید را ده برابر کردیم 
یعنـی بـه هیچ وجـه اتفاقـی روی روغـن نیافتاد و 
بـرای بنـده جـای سـوال شـد بـه دانشـجو گفتم 
روغنـی کـه در خانـه مصـرف کردیـن بیاوریـد 

شـاید روغـن صنعتـی باشـد بـا پروتکل هایـی که 
مـا در آزمایشـگاه داریـم هم خوانـی نـدارد و باید 
بایسـتی تعریـف گـردد.  یـک پروتـکل دیگـری 
آقـای  بـود.  ترنـس  آورد  دانشـجو  کـه  روغنـی 
دکتـر خـوب اشـاره می کننـد نمی دانیـم و هنـوز 
ثابـت نشـده کـه این ها مضر هسـتند ولـی من از 
دیـد دیگـری نـگاه می کنـم کـه ممکن اسـت ما 
روش هـای آزمایشـگاهی کـه ثابـت می کنند یک 
مـاده ای مضـر هسـت را هنـوز کشـف نکردیـم. 
هنـوز به آن نقطـه تکنولوژی نرسـیدیم و پایاپای 
آن جلـو نرفتیـم کـه واقعاً ثابـت بکنیم کـه اینها 
هسـتند یـا نیسـتند. در بحـث حمـام آفتابـی که 
در دهـه ۹۰ اتفـاق می افتـاد از سـال 2۰۰۰ بـه 
بعـد در 2۰1۵ ثابـت شـد که رابطه مسـتقیمی با 
سـرطان پوسـت دارد. در واقـع گـذر زمـان باعث 
شـده اسـت که ایـن ژنها جهـش پیـدا کنند ولی 
2۰-3۰ سـال بعد در سـن های ۶۰ و ۷۰ سـالگی 

بـه بـاال جهـش خـودش را نشـان می دهـد.
ایـن اسـت کـه  از سـواالت دانشـجویان   یکـی 
تولیـد بکنیـم یـا نـه یعنـی تحقیـق بکنیـم یـا 
مـورخ  ایـران در سـال ۸۰  پارلمـان  نـه؟ خـود 
13۸۰/2/3 یـک پروتـکل کلـی در مـورد واردات 
محصـوالت تراریختـه، انتقـال، توضیـع و فـروش 
ایـن محصوالت ارائـه کرد. منتهی بنـده می گویم 
کـه یـک مقـدار دقـت بکنیـم می بینـم هیچ یک 
از اینهـا رعایـت نمی شـود یعنی چشـم بسـته در 
رابطـه بـا محصـوالت تراریختـه داریم به سـمتی 
می رویـم کـه نمی دانیـم کجـای کار هسـتیم؟ بـا 
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کـدام موجـود سـر و کار داریم؟ اگر یـک موجود 
بـه مـا  بیاوریـد در حقیقـت  را شـما  تراریختـه 
نشـان بدهیـد می توانیـد بگویید در کـدام مرحله 
فنولـوژی قـرار گرفتـه اسـت؟ چقـدر ایـن گیـاه 
تراریختـه اسـت؟ واکنش گیـاه در مقابل طبیعت 
و واکنـش طبیعـت در مقابـل ایـن گیـاه در یـک 
اکوسیسـتم بـه چـه شـکلی اسـت؟ سـردرگمی 
وجـود دارد بـه نظـر مـن بایـد حتمـا تحقیقـات 
انجـام بگیـرد و سـوال گـردد کـه چرا در کشـور 
مـا فعـًا در رابطه بـا محصوالت تراریختـه از نظر 
تحقیقاتـی گاردی داریـم ما به نوعـی در رابطه با 
محصـوالت تجـاری فکر می کنم مجـوز را نداریم. 
دکتـر زارع: معلوم نیسـت چه کسـی باید مجوز 

دهد و بررسـی بکند. 
دکتـر حکم علیپـور: در ارتباط بـا IVF )لقاح 
خـارج از رحـم( کشـور ایـران در ارتبـاط بـا دنیا 
جزو ۵ کشـور اول محسـوب می گردد. علتش این 
اسـت که خوشـبختانه دین و مذهـب ما و مراجع 
تقلیـد مـا به ما این اجـازه را دادند تـا دوره چهار 
ماهگـی کـه روح دمیـده می شـود تغییراتـی بـر 
روی گامت هـا انجـام بدهیـم بـه همیـن خاطر ما 
توانسـتیم در ایـن زمینـه پیشـرفت بکنیـم یعنی 

پیـش داوری نکردیـم و مانع این کار نشـدیم. 
دکتـر ذکریا: یک سـوالی می خواسـتم بپرسـم 
ببینیـد درسـته در کشـور مـا یـک گاردگیـری 
اروپایـی  در کشـورهای  مثـا  ولـی  دارد  وجـود 
هـم ایـن مسـئله وجـود دارد. بـه نظـر بنـده تـا 
اطاعـات کاملـی در ایـن خصوص نباشـد به قول 

شـما بایـد 2۰ -3۰ سـال زمـان بگـذرد تـا نتایج 
مشـخص گـردد. باالخـره تـرس و واهمـه وجـود 
مـا  فرمایـش شـما  ولـی طبـق  خواهـد داشـت 
نبایـد در مقابـل تحقیقات جبهـه بگیریم کارهای 
آزمایشـگاهی، مزرعـه ای را بتوانیـم بـا مدیریـت 

بدهیم. انجـام  خـوب 
سـوال یکـی از حضار: آقای دکتر بسـتر رشـد 
خـود گیاهـان مـا خـاک هسـت که طـی مصرف 
و  شـیمیایی  کودهـای  سـموم،  سـال  چندیـن 
فلـزات سـنگین آلـوده شـده اسـت آیـا راهکاری 
ایـن  توسـط  آلودگی هـا  ایـن  کـه  دارد  وجـود 
گیاهـان تراریختـه پاکسـازی گردد؟ ایـن گیاهان 
تراریختـه ممکـن اسـت در این رابطـه مفید واقع 
گردنـد یـا نـه؟ بـه دلیـل کنتاکتـی کـه از نظـر 
ژنتیکـی بوجـود میآید ایـن گیاهـان تراریخته اثر 

سـوئی می تواننـد داشـته باشـند؟ 
دکتـر  آفـای  ببینیـد  علیپـور:  دکتـر حکـم 
هـم اشـاره کردنـد کـه می توانیـم از محصـوالت 
تراریختـه بـا توجه بـه اینکه محصـوالت عملکرد 
باالتـری دارنـد و حتـی پروسـه متابولیسـم هـم 
باالتـری  بیومـاس  می باشـد  متفـاوت  و  متغیـر 
بدسـت آوریـم. وقتی مـا بیوماس باالتری داشـته 
باشـیم می توانیـم گیاهانـی را انتخـاب بکنیم که 
ایـن گیاهـان مقـاوم بـه آلودگـی فلزات سـنگین 
می باشـند. مثـا در ارتبـاط بـا فلـزات سـنگین 
مـا برخـی از گیاهـان را داریـم که بطـور طبیعی 
می کننـد  جمـع  را  سـنگین  فلـزات  آلودگـی 
می توانیـم روی افزایـش پتانسـیل ایـن گیاهانـی 
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کار  هسـتند  خصوصیـات  ایـن  دارای  ذاتـاً  کـه 
ایـن کار در حقیقـت قدرتشـان را  بـا  بکنیـم و 
افزایـش بدهیـم. منتهـی بـاز بایسـتی ماحظاتی 
را انجـام بدهیـم که نتیجه برعکـس اتفاق نیافتد. 
یکـی از سـواالتی که در اینجا مطرح شـده اسـت 
هـر ذرت تراریختـه بیـش از 2 کیلوگرم در سـال 
سـم تولیـد می کنـد آیـا انتشـار ایـن مقدار سـم 
در طبیعـت پیامـد ناگـواری نخواهد داشـت؟ یک 
پارادوکسـی کـه داریـم اینجا این اسـت کـه گیاه 
ما چیسـت؟ کجا کشـت میشـود؟ آیا اکوسیسـتم 
تحدیدکننـده اسـت یـا نـه؟ در حقیقـت در آن 
تولیـد  تراریختـه  گیـاه  ایـن  کـه  اکوسیسـتمی 
می شـود در همـان اکوسیسـتم هم مصـرف انجام 
می گیـرد یـا نه؟ یعنـی چرخه ایـن ژن آیا چرخه 

اسـت؟  کاملی 
دکتـر زارع: بنده بـه این دوتا سـوالی که مطرح 
شـده اسـت پاسـخ می گویـم. آیـا گیـاه تراریخته 
بصورت 24 سـاعت سـم تولیـد می کنـد؟ آیا این 
عمـل باعـث تخریـب محیـط زیسـت و حشـرات 
نمی گـردد؟ این سـوال از اسـاس درسـت نیسـت 
و اینکـه گیـاه تراریختـه در هـر هکتـار 2 کیلـو 
سـم تولیـد می کنـد نیزدرسـت نخواهـد بـود بـه 
خاطـر اینکـه ببینید مـا در ژنتیـک پروموترهایی 
کـه داریـم درواقـع پروموترهـای مختـص بافتـی 
هسـتند و پروموترهـای القـا پذیـر یا القا شـونده. 
بحثـی کـه امـروزه در رابطـه با مهندسـی ژنتیک 
گیاهـان تراریختـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه ما 
از پروموترهـای القا پذیـر اسـتفاده بکنیـم یعنـی 

وقتـی حشـره ای بیایـد گیـاه را نیـش بزنـد، این 
ژن بیـان شـده و آن پروتئیـن تولیـد گـردد. بـه 
محـض اینکـه اثر این نیـش یا زخـم از بین رفت 
ایـن پروتئیـن ممکـن اسـت دیگـر تولیـد نشـود 
بنابرایـن بحـث اینکه گیـاه تراریخته 24 سـاعت 
سـم تولیـد می کنـد ایـن درسـت نیسـت چـون 
پروموتـری کـه اسـتفاده میشـود دائمـی نیسـت 
برخـی از ایـن پروموترهـا دائمـی هسـتند ولـی 
دارنـد  infusible  وجـود  پروموترهـای  امـروزه 
کـه صرفـاً مواقعـی کـه مـورد نیـاز باشـند تولید 
می شـوند و زمانـی کـه مـورد نیـاز نباشـند دیگر 

تولیـد نمی گردنـد. 
بحـث دیگـر آیـا محصـوالت تراریختـه مصـرف 
سـموم را کاهـش می دهنـد؟ آمریـکا بزرگتریـن 
تولیـد کننـده محصـوالت تراریخته اسـت پس ما 

نبایـد از ایـن محصـوالت اسـتفاده بکنیـم؟
آیـا محصـوالت تراریختـه ارزش غذایـی کمتـری 
نسـبت بـه محصـوالت ارگانیـک دارنـد؟ امـروزه 
کلیـه ارزش غذایی از طریق بحـث متابولومیکس 
و پروتئومیکـس کامـًا قابـل ارزیابی هسـت ولی 
مـا بایـد بـه پتانسـیل کشـاورزی ارگانیـک هـم 
دقـت بکنیـم واقعـاً چقـدر پتانسـیل کشـاورزی 
ارگانیـک داریـم؟ شـعار ندهیـم محصولـی که به 
عنـوان محصـول ارگانیـک به بازار ارائـه می دهیم 

آیـا ارگانیـک می باشـد یـا نه
بـه محصـوالت  دکتـر سـفالیان: کـودی کـه 
می کنیـم؟  مدیریـت  را  کـود  آن  آیـا  می دهیـم 




