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چکیده

در سال  2212میالدی جمعیت جهان از  9میلیارد نفر فراتر خواهد رفت .سازمان خواروبار جهانی
پیشبینی کرده است که تولید غذا باید تا آن هنگام حداقل  02درصد افزایش یابد تا تعدداد ررسدنگان
در همین سطح امروز باقی بماند .فقر و ررسنگی و سوءتغذیه ریشه بسیاری از بیماریهدا و همنندین
معضالت فرهنگی و نابسامانیهای اجتماعی در جوامع بشری است .دسترسی به غذای کافی و سدال،
آب آشامیدنی سال ،و هوای پاک از بدیهیترین حقوق همه انسانها و تولید و تامین این نیازهدا بدرای
شهروندان وظیفه ذاتی همه دولتهاست .از طرفی حفظ محیط زیست در کنار فعالیدتهدای تولیددی
کشاورزی و صنعتی از اهمیت فراوانی برخوردار است .متاسفانه در جوامع انسدانی ایدن هدد هدا در
بسیاری از موارد با ه ،در تضاد قرار میریرند .برای مثال استفاده از سموم و کودهای شدیمیایی بدرای
افزایش تولید محصوالت کشاورزی خطرهای فراوانی را متوجه سالمت انسدانهدا و محدیط زیسدت
میکند .آلودری خاک و آبهای سطحی و زیرزمینی در نتیجده مصدر

بددون مالحظده ایدن مدواد و

باقیمانده سموم در غذای روزمره ما تهدیدد بزرردی بدرای زنددری بدر روی ایدن کدره خداکی اسدت.
خوشبختانه استفاده از فناوری زیستی یا بیوتکنولوژی و بدهویدژه مهندسدی ژنتیدب بدا بهدرهریدری از
پیشرفتهترین دستاوردهای انسانی در حوزه زیست شناسی سلولی و مولکولی و با الهام از طبیعت ایدن
تضاد را به حداقل میرساند .در این مقاله تالش کردهای ،تا با تاکید بدر اهمیدت توسدعه پایددار بدرای
حفظ سالمت انسان محیط زیست و نسلهای آینده و بر شمردن خطرهایی که آن را تهدید مدیکندد
به اهمیت نقش بیوتکنولوژی مدرن و مهندسی ژنتیب در حفظ محیط زیسدت حفدظ و بهدرهبدرداری
پایدار از منابع در راستای دستیابی به توسعه پایدار بپردازی.،
واژههاي کلیدي :بیوتکنولوژی مهندسی ژنتیب توسعه پایدار محیط زیست.
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زیستفناوری برای توسعه پایدار

"مجله ایمنی زیستی ،دوره پنجم ،شماره دوم ،پاییز "19

تعریف زیستفناوري

و سازرار با محیط زیست و با کمترین اثرهای

زیستفناوری تعریفی واحد برای آن را کمدی

نسلهای آینده است .واژه توسعه پایدار بعد از

مشکل ساخته است .بهطور کلی زیستفناوری

کنفرانس ریو در سال  5992در محافل علمدی

را میتدوان متدراد

فراریر شد (.)5

مهندسدی ژنتیدب و علد،

استفاده از موجودات زنده یدا عوامدل زیسدتی

توسددعه پایدددار اسددتفاده از منددابع هدددایت

(میکرواررانیسدد،هددا یاختددههددای ریدداهی و

سرمایهرذاریها و سمتریری توسعه فنداوری

جانوری و آنزی،هدا و ) ...بدرای تولیدد کداال و

را به رونهای تغییر میدهد که با نیازهای حدال

خدمات در کشاورزی صنایع غذایی دارویی

و آینده سازرار باشدد و بده پدن نیداز اساسدی

پزشکی و سایر صنایع تعریف کرد .اما آننه ما

شامل تلفیق حفاظت و توسعه تامین نیازهدای

امروزه بهعنوان زیست فناوری مدرن از آن یداد

اولیه زیسدتی انسدان دسدتیدابی بده عددالت

میکنی ،در واقع اسدتفاده از فنداوری دی.ان.ای

اجتمدداعی خودمختدداری و تنددوی فرهنگددی و

نوترکیب در تولید انوای میکرواررانیس،ها و یا

حفظ یگانگی اکولوژیب پاسخ رویدد .توسدعه

ریاهان با صفات برتر نسبت بده ارقدام زراعدی

پایدار توسعهای است که نیازهای فعلدی خدود

معمول و با ارزش افزوده بیشتر نسبت به آنها

را بدون خدشه به توانایی نسل آیندده بدرآورد

است.

ساخته و نیازهای خود را پاسدخ رویدد .بددین
ترتیب حق هر نسل در برخدورداری از همدان

توسعه پایدار

مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلها

در سال  5992در «کنفرانس زمین» توسدعه

قرار داشته به رسمیت شناخته شده و اسدتفاده

پایدار بهعنوان رفع نیازهای نسل حاضر بددون

از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شدمرده

مصالحه با نسلهای آینده درباره نیازهای آنها

مددیشددود .در چنددین وضددعیتی مطلوبیددت و

تعریف شدد .منظدور از توسدعه پایددار تولیدد

امکانات موجود در طول زمان کاهش نمییابد

همگام و همراه با طبیعت و با دیدراه دوستدار

و به توانایی اکوسیست،ها برای تدداوم کدارکرد

Biotechnology

در آینده نامحدود مربوط میشود بدون آنکه به

1

521

Downloaded from journalofbiosafety.ir at 14:34 +0430 on Friday May 24th 2019

رسدددددتردری و تندددددوی کاربردهدددددای

سو و یا تهدید برای اکوسیست،هدای طبیعدی و

"ناخدا و زینالعابدینی ،زیستفناوری برای توسعه پایدار"

منجر شود .این مفهوم تالش میکند تا به نحدو

حفظ سالمت محیط زیسدت انسدانی و عنصدر

روشنتدری نتدای آیندده رفتارهدای کندونی را

حیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی کلیه جوامع

مورد توجه قرار دهد .بندابراین توسدعه پایددار

در نظر ررفتده شدود ( .)2بدا ایدن توجیده هدر

درک درست از تعامل در نظام به هد ،پیوسدته

تهدیدی که رونهها را در معرض خطر نابودی

فرایندددددهددددای اقتصددددادی اجتمدددداعی و

قرار دهد تهدیدی برای کل بشدریت خواهدد

زیستمحیطی و شامل توسعهای همه جانبه در

بود .بهطور کلی توسعه پایدار با مفهدوم سدنتی

کلیه بخشها اسدت کده در عدین انجدام کلیده

توسعه که در اصل بدر محدور رشدد اقتصدادی

فعالیتها کمترین آسیب زیسدت محیطدی بده

متمرکز شده است تفداوتهدای اساسدی دارد.

منابع مورد استفاده وارد شود .بده عندوان مثدال

توسعه پایدار از حدود اقتصادی صدر

فراتدر

یکی از نتای برجسته کنفرانس ریو کنوانسیون

رفته و عوامل اجتماعی شامل تغذیه بهداشت

تنوی زیستی بود .این کنوانسیون بینالمللدی از

شرایط زندری و تمامی ابعاد فرهنگی و معنوی

کلیه اعضا میخواهد که در حفظ تنوی زیسدتی

فردی مانند خالقیت کیفیت زندری و حقدوق

و بهرهبرداری پایدار و غیر مخاطرهآمیز از آن و

اولیه را در بر میریرد .توسعه پایدار زمینههای

همننین مشارکت عادالنه در منافع حاصدل از

مختلفددی را مددورد توجدده قددرار مددیدهددد :اثددر

استفاده از تنوی زیستی با هد ،همکداری کنندد

رازهددای رلخانددهای تغییددرات آب و هددوایی

عوامل کلیدی توسدعه پایددار

تخریب الیه ازن تخریب زمین کداهش مندابع

( .)2این اهدا

غیر تجدیدپذیر آلودری هوای شهرها و ...

هستند .بر اساس آمدار سدازمانهدای جهدانی
زندددری  5/2میلیددارد نفددر از فقیرتددرین مددردم
جهان بهطور مستقی ،یدا غیرمسدتقی ،بده مندابع

اهمیت زیستفنااوري رر اسانار باالرسای

طبیعی و وحشی وابسته است .بهعنوان مثال بر

نظام و توسعه اقیصاري کشور

اساس آمار باندب جهدانی بدیش از دو میلیدارد

زیست فناوری مدرن بددون هدیت تردیددی

نفر در جهان به طب سنتی و ریاهدان دارویدی

نقش اساسی در توسدعه اقتصدادی کشدورهای

متکی هستند .بندابراین حفدظ تندوی زیسدتی و

جهان ایفا کرده است .با توجه به ارزش افزوده
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تحلیل منابع و یا فشار بدیش از حدد بدر مندابع

بهویژه حفظ رونهها باید بهعنوان جز الینفدب
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فددرآوردههددای حاصددل از زیسددتفندداوری بدده

تراریخته زیست فناوری و مهندسی ژنتیدب را

پشتوانه این فناوری کشورهایی مانند فیلیپدین

بهعنوان سریعترین فناوری مورد پذیرش در

هندوسددتان و پاکسددتان بددا کشددت محصددوالتی

تاریخ کشاورزی مدرن تبدیل کرده است (.)4

مانند ذرت و پنبه تراریختده از واردکنندده ایدن

این توسعه سریع سطح زیدر کشدت به وضوح

محصددوالت بدده صددادرکننده تبدددیل شدددهانددد.

حکایت از موفقیددت محصددوالت تراریختدده در

کشدددورهایی مانندددد کوبدددا و آرژانتدددین بدددا

عرصه مزاری و شرایط طبیعی زارعین داشدته و

سرمایهرذاری روی تولید داروهای نوترکیب و

در عددین حددال نشدداندهنددده اسددتقبال وسددیع

ریاهان تراریخته عدالوه بدر تولیدد میلیدونهدا

کشاورزان از ایدن محصدوالت اسدت .آخدرین

فرصت شغلی در داخل کشور با صادرات این

ردزارش سددرویس بدینالمللددی دسدتیابی بدده و

محصوالت رشد اقتصادی خیرهکننددهای را در

استفاده از زیست فناوری (ISAAA)2در مدورد

سالهای اخیر کسب کردهاند .بدهعندوان مثدال

محصوالت تراریخته بده نقدل از سدایت مرکدز

کوبا از طریق ایجاد شرکت هِربِر و راهانددازی

اطالعددات بیوتکنولددوژی ایددران 4حدداکی از آن

خط تولید داروهای نوترکیدب در سدال 5991

اسدددت کددده در سال  2254رکورد  51میلیون

حدود  292میلیون دالر واکسدن هپاتیدت  Bو

کشاورز کشتکنندهی محصوالت تراریخته

دیگر محصوالت دارویی را به  43کشدور دنیدا

ثبت شده اسدددددددت که نسبت به سال 2252

صادر کرد .این شرکت ه،اکنون در  12کشدور

افزایش  2/0میلیونی را نشان میدهد ( .)4نکته

دنیا نمایندری دارد.

قابل توجه این است که بیش از  92درصد و یا

به واسطه این مزیتها کشدت محصدوالت

بیش از  51/1میلیون نفر از آنان کشاورزان

تراریختدده در جهددان در سددال  2254رکددوردی

خردهپای فقیر از کشورهای در حال توسعه

تاریخی از خود به جای رذاشت و بدا رشددی

بودهاند .این کشاورزان در اجتناب از شرایط

بیش از  522برابری نسدبت بده سدال  5991از

خطر تبحر دارند و بهرهوری را از طریق کشت

 5/0میلیددون هکتددار بدده بددیش از  501میلیددون

2

International Service for the Acquisition of
Agri-Biotech Applications
3
Iran Biotechnology Information Center
(IRBIC), www.irbic.ir

هکتار در  21کشور دنیا رسید ( .)4این سرعت
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و مزیددددت نسددددبی بدددداالی محصددددوالت و

رشد حیرتانگیز سطح زیر کشدت محصوالت

"ناخدا و زینالعابدینی ،زیستفناوری برای توسعه پایدار"

محصوالت زراعی به همان زمینهای مزروعی

میلیون کشاورز خردهپا و بیش از  11میلیون

موجددددددود و در نتیجه حفظ جنگلها و تنوی

خانوادههای تحت پوشش این کشاورزان که

زیستی) بهبود میبخشند .در سال  2254حدود

جزو فقیرترین مردم جهان محسوب میشوند.

 0/1میلیون کشاورز خردهپا در چین و 0/4

همانرونه که پدیشبیندی مدیشدد اولین ذرت

میلیون کشاورز دیگر در هند کشت تقریبی 51

تراریخته مقاوم به خشکی با موفقیت بده بدازار

میلیون هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات را

عرضدده شددد و در سددال  2254توسط 2222

به دلیل مزایای قابل توجه این محصددددددددول

کشاورز آمریکایی در  12هزار هکتار کشت

انتخاب کردند .در سال  2254تقریبا  322هزار

شد .پددیشبینددی مددیشددود برن طالیی و برن

کشاورز خردهپا در فیلیپین از مزایای ذرت

تراریخته مقاوم به آفات نیدز قبل از سال 2251

تراریخته استفاده کردند ( .)4در طددی شددانزده

تجاری شوند .ایدن موضدوی موجب بهرهمندی

سدددال از  5991تا  2252مدددیالدی محصوالت

بیش از یب میلیارد نفر که تنها در آسیا به

تراریخته از راههای زیر به امنیت غذایی تولید

نوعی دستاندرکار کشت و کار و تولیدد برن

پایدار و کاهش اثرهای سدو ناشدی از تغییرات

هستند خواهد شد .با توجه بده آمدار و ارقدام

اقلیمددی کمب کردهاند :افزایش تولیدات زراعی

فوق درمییابی ،که زیست فنداوری نقش مهمی

به ارزش  551/9میلیارد دالر؛ تامین محیط

را در پایداری تولید و کاهش اثرهدای تغییرات

390

آب و هوایی ایفا کرده است ( .)4بندددابر ایدددن

میلیون کیلوررم مدددددداده مؤثر حشرهکشهای

محصوالت تراریخته میتوانند از طریددددددددق

شیمیایی؛ کاهش تولید  21/0میلیارد کیلوررم

افددددزایش بهرهوری زراعی سه ،به سزایی در

 2252که معادل

کاهش تعداد فقرا

رازکربنیب تنها در
حذ

حدود

سال

 55/1میلیون

نیل به اهدا

اتومبیل از

هزاره یعنی

حفظ تنوی زیستی و توسعه پایدار داشته باشند
(.)2

جادههاست؛ حفظ تنوی زیستی از طریق
صرفهجویی در کشت  524میلیون هکتار زمین

در بعد حفاظت از رونههای با ارزش و در

از  5991تا  2252و کمب به رفع فقر و

معدددرض خطدددر ریددداهی و جدددانوری نیدددز
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بیشتر در زمینهای خود (محدود کردن کشت

ررسنگی از

زیست بهتر از طریق کاهش مصددددددر

طریق کمب به بیش از

51/1
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برخوردار است .یکی از مثالهای بارز در ایدن

بددینالمللددی تحقیقددات بددرن در فیلیپددین و

زمیندده تددالش پژوهشددگران محددیط زیسددت

همننین تالش برای افزایش پتانسیل عملکدرد

کشورمان برای حفاظت نسل یوزپلنگ ایراندی

رندددم از طریددق دسددتکاری ژنتیددب آنددزی،

اللدده واژرددون و سوسددن چلنددراغ از خطددر

فتوسنتزی روبیسکو برای افزایش میل ترکیبدی

انقراض و همننین تالش برای احیا و باززابی

آن با راز کربنیب و کداهش تدنفس ندوری در

نسل ببر مازندران با استفاده از روشهای نوین

مگداپروژه رنددم )(Global Wheat Program

مهندسددی ژنتیددب اسددت .در ایددن زمیندده از

در موسسه بینالمللی تحقیقدات ذرت و رنددم

روشهددای کلونینددگ و رشددد سددلولهددای

(سیمیت) در مکزیب نام بدرد ( .)2نتدای ایدن

سوماتیب و تولید سلولهای بنیادین مدیتدوان

پژوهش ها میتواند با افزایش کدارایی ریاهدان

نام برد.

در بهرهوری بهینه از منابع تولید از جملده آب
مواد غذایی و نور خورشید تولید جهانی غدذا

جالب توجه آنکه برخدی مسدایل علمدی و

را متحول کند.

آرزوهای بشر که تا همین چند سدال پدیش در
حد داستانهای علمدی تخیلدی غیدر واقعدی و

بنابر آخرین رزارش ارایده شدده در مجلده

دست نیافتنی به نظدر مدیرسدیدند اکندون بدا

معتبر علمی ساینس دانشمندان بهتازری موفدق

در عرصه علوم ژنتیب و

به ساخت اولین کرمدوزوم مصدنوعی و انتقدال

زیسددتشناسددی سددلولی مولکددولی بسددیار

موفقیتآمیز آن به مخمر شدهاند که این خدود

دستیافتنی شدهاند .از جمله به احیا نسل ببدر

انقالبی در عل ،ژنتیب مولکولی محسوب شده

تاسمانی و ماموتهای سیبری میتدوان اشداره

و میتواند عال ،صدنعت و پزشدکی را متحدول

کرد .از نمونههای بارز دیگری در عال ،ریداهی

کنددد ( .)3کرومددوزوم سدداخته شددده تمددام

کدده هدد،اکنددون پژوهشددگران بسددیاری درریددر

عملکردهددای کرومددوزوم طبیعددی را دارد .ایددن

پروژههای بدینالمللدی آن هسدتند مدیتدوان از

پروژه رستردهترین تغییر کروموزومی است که

تالش برای تولید ریاه برن با مسیر فتوسنتزی

تاکنون انجام شدده اسدت و نقطده عطدف آن

چهارکربنه در کنسرسدیوم بدرن چهدار کربنده

یکپارچهسازی کروموزوم در یب سلول مخمر

پیشرفتهای شگر
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زیسددتفندداوری از پتانسددیل بسددیار بدداالیی

)Consortium

Rice

 (C4در موسسدددده

"ناخدا و زینالعابدینی ،زیستفناوری برای توسعه پایدار"

تهدیدها و خطرهاي توسعه پایدار

زنده است .این پروژه ردام مهمدی در سداخت
ژنوم کامل مخمر مصنوعی محسوب میشود و
مه،تدرین کداربرد آن در ژن تراپدی و صدنعت

توسعه پایدار را میتوان به شرح زیر برشمرد.

داروسددازی بددهویددژه داروی ضددد ماالریددا

 -بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعدی و سدایر

است .یکی دیگر از مه،ترین کاربردهدای ایدن

نهادههای تولید.

روش بهینددهسددازی حیوانددات و محصددوالت

 -مصر

کشاورزی تراریخته و تولیدد سدوخت زیسدتی

آلددودری محددیط زیسددت و تهدیددد سددالمت

است (.)3

انسانها.

با توجه به توانمندیهای زیست فنداوری و

بیرویه سموم و کودهای شیمیایی و

 -تهدید و نابودی تنوی زیستی.

مهندسی ژنتیب توجه ویژه به این فناوری بده

 -تخریب جنگلها و زیستگاههای طبیعی.

صراحت مورد تاکید مقام معظ ،رهبدری قدرار

 -ضددایعات محصددوالت کشدداورزی و مددواد

ررفته و منجر به تدوین و ابدالغ سدند زیسدت

غذایی و تولید انبوه زباله.

فناوری جمهوری اسالمی ایران شد.
نقااو و اهمیاات فناااوريهاااي نااوی و

خوشددبختانه ایددران از جنبدده پژوهشددی در

زیستفناوري رر رسییاب

حوزه مهندسی ژنتیب و ایمنی زیستی جایگداه

به توسعه پایدار

برتری را در بین کشورهای جهدان سدوم و در

آننه امروزه مالک تمایز کشورهای توسدعه

بین کشورهای منطقه دارا است .امید اسدت در

یافته و پیشرفته از کشورهای توسعه نیافتده یدا

آیندهای نه چندان دور با تولید ملی و کشت و

عقبمانده محسوب میشود میزان بهرهریدری

بهرهبرداری از محصدوالت تراریختده داخلدی

آنهددا از فندداوری در ابعدداد مختلددف توسددعه

عددالوه بددر جلددوریری از واردات بددیرویدده

بهخصوص توسعه فنداوری اسدت .توسدعه در

محصددوالت غددذایی کددود و سددموم شددیمیایی

شرایط فعلی جهان بدون دستیابی بده فنداوری

خطرناک عالوه بر صرفهجویی کدالن ارزی و

پیشرفته امکانپذیر نیست .تفداوتی کده امدروز

اشتغالزایی مردم کشورمان از غذایی سال،تدر

بین جهان در حال توسعه و جهان توسعه یافته

و جسمی سال،تر برخوردار شوند.

وجود دارد براساس سدرمایه حجد ،تجدارت
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بهطور کلی مه،ترین تهدیدها و خطرهدای
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بلکه معیار اصلی تفاوت بدین دنیدای پیشدرفته

صنعتی پیشرفته شده است که در همین راسدتا

صنعتی و جهان غیر صنعتی فناوری و بهویدژه

تولید عل ،نیز در این کشورها به مراتب بداالتر

فناوری پیشرفته است .مه،ترین دلیل ایدن امدر

است؛ ولی قطعا هد

نهایی آنها تولید عل ،و

ه ،این است که ارزش افزوده و قدرت رقابت

مقالددده نیسدددت و آننددده اهمیدددت و ارزش

در حوزه فناوریهدای پیشدرفته بده مراتدب از

سرمایهرذاری دارد قابلیت تبدیل این عل ،بده

فندداوریهددای غیرپیشددرفته بدداالتر اسددت .در

ثددروت از طریددق تولیددد فندداوری و تولیددد

فناوریهای غیرپیشرفته و پایین دسدت آنقددر

محصوالت فناورانه و تسخیر بازارهای جهانی

رقابت شدید است که محصوالت و خدمات و

است .بدین ترتیب کشورهایی مانندد سدوسیس

فرآوردههای تولیدی از ارزش افزوده چنددانی

بدون بهرهمندی از منابع غندی و سدرمایههدای

برخوردار نیستند .این مسأله را شاید بتدوان بده

طبیعی تنها با رشد فناوری خود توانستهاند بده

رقابت در بازار کار تشبیه کرد بددین صدورت

قدرت اقتصادی در دنیا تبدیل شوند.

کدده در سددطوی پددایینتددر طبقددات اجتمدداعی و

یکدددی از ایدددن فنددداوریهدددای پیشدددرفته

تحصیالت متوسطه رقابت برای کدار بده دلیدل

زیستفناوری است که به مددد پیشدرفتهدای

تعددداد زیدداد متقاضددیان بدده مراتددب شدددیدتر و

چش،ریر در حدوزه زیسدتشناسدی سدلولی و

درآمددد بدده مراتددب کمتددر از سددطوی بدداالی

مولکولی توانمندیهای فراوانی را برای تولیدد

تحصیالت تکمیلی و دارندران درجده دکتدری

محصوالت متنوی در دسدترس بشدر قدرار داده

است .در حوزه فناوری ه ،وضعیت به همدین

است .با توجه به روندد رو بده رشدد افدزایش

صورت است محصوالتی که از فنداوریهدای

جمعیت تأمین مواد غذایی برای این جمعیدت

پیشرفته در تولید آنها استفاده شدده باشدد بده

فزاینده بسیار حایز اهمیت است و این امر باید

مراتب ررانتر از کاالهای غیر فناورانه در بازار

از طریق کشاورزی پایددار ر دهدد .یکدی از

به فروش میرسند و مشتریان بیشدتری دارندد.

ابزارهای کاربردی جهدت رسدیدن بده توسدعه

این ارزش افزوده بداال باعدس سدرمایهردذاری

پایدار در کشاورزی اسدتفاده از فنداوریهدای

کالن کشورهای پیشرفته در حدوزه پدژوهش و

نوین به خصوص زیست فناوری در کشاورزی
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منابع طبیعی و حتی تجهیزات صنعتی نیسدت

توسددعه فندداوریهددای پیشددرفته در کشددورهای

"ناخدا و زینالعابدینی ،زیستفناوری برای توسعه پایدار"

انسان این توانایی را داده است تدا بدا الهدام از

است .از سال  5911تدا  5993در خدالل یدب

طبیعت و بهرهریری از موجودات زنده ه ،بدر

دوره  1ساله  2214آزمایش مزرعهای منجر به

بسیاری از مشکالت تولید در بخش کشاورزی

معرفی ریاهدان تراریختده بده اکوسیسدت،هدای

مانند آفات و بیماریها و تنشهای غیر زیستی

طبیعی در سرتاسر کرهزمین شده است (.)1

مانند شوری و خشکی فایق آیدد؛ هد ،کیفیدت

امددروزه در اصددالح نباتددات روشهددای

محصددول را بهبددود بخشددد و کمبددود عناصددر

مهندسی ژنتیب به سرعت جایگزین روشهای

غذایی مه ،مانند آهدن روی و ویتدامینهدا را

قدیمی و متداول اصالحنباتات سدنتی شدده و

جبران کند و ه ،بده حفدظ طبیعدت و محدیط

به ابزار اصلی در برنامههای اصالحی و بهبدود

زیسددت از ش درِ سددموم و کودهددای شددیمیایی

ریاهان تبدیل شدهاند .یکی از ویژریهای مه،

خطرناک کمب کرده موجب حفظ و افدزایش

محصوالت تراریخته دارا بودن بیش از یب

تنویزیستی و کاهش ضایعات کشاورزی شدود

صفت بهبود یافته است که با روشهای سدنتی

و در عین حال سالمت انسانها را نیز تامین و

اصالحنباتات بسیار وقتریر و پینیدده اسدت.

تضمین کند .تولید اندوای واریتدههدای ریداهی

توجه به این نکته ه ،بسیار مه ،اسدت کده بدا

پرمحصولِ مقاوم در برابر آفات و بیماریهدای

پیشرفت علوم ژنتیب و زیستشناسی سدلولی

ریاهی و علفهای هدرز بددون نیداز و یدا بدا

و مولکولی امکدان انتقدال ژنهدای سدودمند از

بسددیار کدد،تددر سددموم شددیمیایی (کدده

سایر موجودات و میکرواررانیزمها به ریاهدان

بسیاری از آنها دارای دوز کشنده باالیی بوده و

و موجودات هد

به راحتی امکانپدذیر شدده

تا سالها در طبیعدت بداقی مدیمانندد) تولیدد

که در اصالحنباتات سنتی به هیتوجه مقددور

ریاهان با خاصیت کودپدذیری بهتدر و قددرت

نیست .بهطوریکه امروزه انجام تالقیهای دور

تولید بداالتر عناصدر غدذاییِ مهد ،مدورد نیداز

بین ریاهان روندههدای مختلدف بدرای انتقدال

انسان و تولید محصوالت غدذایی بدا قابلیدت

صفات مفید به روندههدای زراعدی بدهراحتدی

انبارمانی باال بده کمدب ابدزار و فنداوریهدای

امکانپذیر شده است.

مصددر

بهعنوان مثال برن طالیی با قابلیدت تولیدد

پیشرفته ژنتیب مولکولی و مهندسی ژنتیدب از
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است .زیستفناوری در حدوزه کشداورزی بده

جمله مثالهدای کداربردی ایدن حدوزه علمدی
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 122222کودک را در سرتاسر جهدان از خطدر

قابل حل به نظر برسد ولدی خطدر زبالدههدای

کوری ناشدی از کمبدود ایدن ویتدامین حیداتی

تولید شده در مناطق شهری و صنعتی کماکدان

نجات دهد .تولید و تجاریسازی روجهفرنگی

به قوت خود باقی و بدا توسدعه ایدن جوامدع

بددا عمددر انبارمددانی بدداال خسددارت و میددزان

بهطور روز افزون در حال افدزایش اسدت .بده

ضایعات پس از برداشت ایدن محصدول را در

مدددد زیسددتفندداوری و بددا مهندسددی ژنتیددب

حد چش،ریری کاهش داده است.

میکرواررانیزمهای مفید و حتدی بدا دسدتکاری

زیسددتفندداوری در عددین حددال در سددایر

ژنتیب میکرواررانیزمهای مضر بدرای سدالمت

حوزههای علمی مانند پزشدکی و داروسدازی

انسان و محیط زیسدت دانشدمندان موفدق بده

محیط زیسدت و صدنعت و معددن از جایگداه

تولید سویههایی از میکرواررانیزمها شدهاند که

ویددژهای برخددوردار بددوده و دارای کاربردهددای

قادرند زبالههای تولید شده در شهرها و مناطق

فراوان و ارزش افزوده چش،ریری است.

صنعتی را به مواد زیستتخریبپدذیر و مفیدد
برای طبیعت تبدیل کنند و از آنها فرآوردهها و

حل مشکل زبالههاي شهري

تولیدددات جددانبی سددودمندی بددرای طبیعددت و
انسان نیز استحصال کنند.

امددروزه شدداید کمتددر کسددی باشددد کدده از
مضرات بیشمار زبالههای شدهری صدنعتی و

تولید سوختهاي زیسی

بیمارستانی بر محیط زیست و اثرهای مخدرب
و حتی غیرقابل بررشت آنها بر تندوی زیسدتی

شدداید بسددیاری از مددردم مطددالبی در مددورد

تخریب جنگلها و نابودی رونههای ریداهی و

تولید بیوراز و متانول از پسماندهای غدذایی و

جددانوری و حتددی میکرواررددانیزمهددای مفیددد

کشاورزی شنیده باشند .این عرصه نیز توسدط

بیاطدالی باشدد .هدر چندد معظدل زبالدههدای

زیست فناوری و مهندسی ژنتیب متحول رشته

پالسددتیکی تددا حدددود زیددادی بدده کمددب

و زیستفناوری با دستورزی ژنتیب ژنهدای

زیسدتفنداوری و بدا جدایگزینی و اسددتفاده از

باکتریهدای عامدل تولیدد ترکیبدات سدوختی

پالستیبهای زیسدتتخریدبپدذیر بده جدای

کارایی آنها را برای تولید سوخت نسدبت بده
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پیشماده ویتدامین  Aمدیتواندد سدالیانه جدان

پالستیبهای معمولی مشتق از ترکیبات نفتدی

"ناخدا و زینالعابدینی ،زیستفناوری برای توسعه پایدار"

سویههای متداول به مراتب بهبود بخشیدهاندد.
استفاده از سویههای تراریخته باکتریهدا بدرای
تولید سوخت و کدودهدای زیسدتی از زبالده و

بهرهبرداری بهینده و مناسدب و سدازرار بدا

پسماندهای کشاورزی نده تنهدا بده سدالمت و

طبیعت از منابع طبیعی محدیط زیسدت آب و

حفظ محیط زیست در راستای توسدعه پایددار

خاک و سایر نهادهها برای تولید پایددار شدرط

کمب میکند بلکه برای کشداورزان نیدز دارای

الزم و ضروری برای ادامه بقدا انسدان و سدایر

ارزش افددزوده فراوانددی اسددت کدده بدده اقتصدداد

موجودات بر روی این کره خداکی اسدت .هدر

روستایی و معیشت خانوارهای روستایی کمب

اقدام انسان که به ندوعی محدیط زیسدت را بدا

شدایان تدوجهی مددیکندد .بدا توجدده بده اتمددام

تهدید مواجه سازد تهدیدی علیده سدالمت و

سوختهای فسدیلی در آینددهای نزدیدب و از

بقا نسل انسان بر روی زمدین اسدت .بندابراین

دیگر آلودریزایی این قبیل سوختهای

بشر باید تمدامی تدالش خدود را در راه حفدظ

متداول یافتن راهکارهای جدیددی بدهعندوان

محیط زیست و رفع خطرهدای آن در راسدتای

سوختهای جایگزین و تجدیدپذیر میتواندد

توسعه پایدار و حفظ مندابع بدرای نسدلهدای

برای کشور بسیار حیاتی و اسدتراتژیب باشدد.

آینده به کار ببندد .در این میان زیست فنداوری

در ابعدداد جهددانی نیددز در سددالهددای اخیددر

مدددرن و مهندسددی ژنتیددب بددهعنددوان ابددزاری

سوختهای تجدیدپدذیر جایگداه ویدژهای در

کارآمد میتواند به انسان برای تولیدد پایددار و

سیاسترذاریهای انرژی و اشتغال کشورهای

رسددیدن بدده اهدددا

هددزاره در جهددت توسددعه

مختلف پیدا کرده است.

پایدار کمب فراوانی کند.
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