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زراعي  گياهان  مهمترين  از  يكي  پنبه  گياه 
در  آن  الياف  كه  دنياست  تمام  در  صنعتي 
صنايع مختلف و روغن دانه آن به مصرف 
تغذيه انسان مي رسد. هم  اكنون 2.5 درصد 
پنبه  كشت  به  جهان  كشت  زير  سطح  از 
توليد  ميزان  و  است  شده  داده  اختصاص 
جهاني آن برابر 25 ميليون تن است. سطح 
زير كشت پنبه در كشور ايران حدود 100 
هزار هكتار و مقدار توليد، حدود 50 هزار 
تن برآورد مي شود كه اين مقدار توليد، نياز 
داخلي به اين محصول را برطرف نمي كند. 
توليد پنبه به وسيله ي طيف وسيعي از آفات 
پروانه  اي  آفات  بخصوص  بيماري  ها  و 
مثل  آفاتي  كه  طوري  به  مي شود  تهديد 
ثانوي،  سرخ  كرم  سرخ،  كرم  غوزه،  كرم 
گياه  اين  از  تغذيه  با   ... و  برگخوار  كرم 
كيفيت  محصول،  مقدار  كاهش  بر  عالوه 
الياف توليدي را به شدت كاهش مي دهند. 
براي حفظ محصول  رو، كشاورزان  اين  از 
استفاده  با  بار   5 تا  كه  مجبورند  گاهي 
سمپاشي  به  اقدام  شيميايي  سموم  از 
مشكالت  بر  عالوه  وضعيت،  اين  كنند. 
ورود  از  ناشي  بهداشتي  و  زيست  محيطي 
شيميايي  آفت  كش  هاي  از  زيادي  مقادير 
غذايي،  زنجيره  هاي  و  زيست  محيط  به 
كشاورزان  براي  محصول  توليد  هزينه  ي 
عمليات  عوض  در  و  مي دهد  كاهش  را 

زراعي داشت محصول نيز افزايش مي يابد. 
از اين رو اقبال كشاورزان به توليد محصول 
يافته  چشمگيري  كاهش  پنبه  استراتژيك 
آفات  به  مقاوم  تراريخته  پنبه  توليد  است. 
اين  حل  براي  روش  بهترين  پروانه  اي 
مشكل در جهان است. امروزه تقريبًا تمامي 
پنبه توليدي در چين، هند، آمريكا، پاكستان 
پنبه  توليد كنندگان  )بزرگترين  استراليا  و 
آفت  به  مقاوم  تراريخته  نوع  از  جهان(  در 
تراريخته  پنبه  توليد  پژوهش  هاي  است. 
در  كشور  در  پروانه  اي  آفات  به  مقاوم 

ايران  كشاورزي  بيوتكنولوژي  پژوهشكده 
از سال 1379 آغاز شد. در اين پژوهش  ها 
كريستالي  پروتئين  ژن  هاي  از  استفاده  با 
گرفته  شده از يك باكتري خاكزي )ژن  هاي 
پنبه  رقم  يك  به  ژن  انتقال  به  اقدام   )cry
ژن  ها  اين  شد.  تراريزش  قابليت  داراي 
بسيار  دائمي  پيشبر  يك  كنترل  تحت 
با  و   CaMV35S پيشبر  نام  به  معروف 
به  آگروباكتريوم  كمك  به  ژن  انتقال  روش 
گياهاني  و  شدند  منتقل  پنبه  ريز نمونه  هاي 
كه از اين روش به دست آمدند، با استفاده 

از انواع آناليز هاي مولكولي كه اثبات  كننده 
مقاومت  ايجاد  و  كافي  ژن  بيان  وجود، 
مورد  بودند،  پروانه  اي  آفات  به  نسبت 
هم چنين  گرفتند.  قرار  دقيق  بررسي  هاي 
آناليز ها و بررسي  هاي زيادي در خصوص 
براي  )احتمالي(  زيانبار  آثار  وجود  عدم 
سالمت انسان، دام و محيط زيست بر روي 
مختلف  نسل  هاي  در  تراريخته  گياهان  اين 
ده  ها  انتشار  به  منجر  كه  است  شده  انجام 
بعدي،  گام  در  است.  شده  علمي  مقاله 
ولي  پرمحصول  ارقام  با  تراريخته  گياهان 
برگشتي  تالقي  پروانه  اي  آفات  به  حساس 
به  مقاوم  پرمحصول  ارقام  تا  شدند  داده 
آزمايش  هاي  شوند.  توليد  پروانه  اي  آفات 
مزرعه  اي نشان داد كه ارقام تراريخته توليد 
شده با اين روش نسبت به آفات پروانه  اي 
حال  در  رو،  اين  از  دارند.  خوبي  مقاومت 
در  تراريخته،  رقم  يك  عنوان  به  حاضر 
موسسه  در  رقم  ثبت  مراحل  انجام  حال 
قرار  نهال  و  بذر  گواهي  و  ثبت  تحقيقات 
قانون  وجود  به  توجه  با  هم  چنين  دارد. 
صدور  مرجع  تعيين  و  زيستي  ايمني  ملي 
در  تراريخته  محصوالت  رها سازي  مجوز 
از  رها سازي  مجوز  اخذ  حال  در  كشور، 
مرجع ذي  صالح ملي قرار دارد. از اين رو، 
تكثير  از اخذ مجوز هاي الزم، مراحل  پس 
شده  انجام  گواهي  شده  بذر  توليد  و  بذر 

رونمایی از پنبه تراریخته در افتتاحیه اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی

دكتر ابورا رينالدو مدير كل كشاورزي وزارت 
تحقيقات  موسسه  رئيس  و  فيليپين  علوم 
خود  سخنراني  در  فيليپين  نباتات  اصالح 
تحت عنوان ابتكارات پژوهشي بيوتكنولوژي 
و  فعاليت  ها  به  فيليپين،  در  زيست  محيط 
دستاورد هاي پژوهشي فيليپين اشاره كرد. در 
انجام  پژوهش  هاي  به  رينالدو  اين سخنراني 
شده در زمينه مديريت بقاياي گياهي از جمله 
بيوكمپوست  و  زيستي  سوخت  هاي  توليد 

نيشكر،  مانند  گياهي  بقاياي  از  بيواتانول  و 
اين  در  وي  كرد.  اشاره  برنج  و  سورگوم 
گونه  اين  اهميت  به  اشاره  ضمن  سخنراني 
بقاياي  مديريت  در  كاربردي  پژوهش  هاي 
ارزش  به  زيست  محيط  حفظ  براي  گياهي 
توليد  فرآورده  هاي  باالي  بسيار  اقتصادي 
آنها  زيست  محيطي  ارزش  و  بقايا  از  شده 
كاربرد  و  نفتي  فرآورده  هاي  جايگزيني  در 
در سوخت خودرو ها اشاره شد. با توجه به 

اشتراك فراوان مسايل مطرح شده با مشكالت 
و پژوهش  هاي جاري در موسسات آموزشي 
فراوان  گياهي  بقاياي  و  ايران  پژوهشي  و 
باگاس  خصوص  به  ايران  در  شده  توليد 
پژوهشكده  كه  اين  به  نظر  و  برنج  و  نيشكر 
علوم،  وزرات  سوي  از  ايران  بيوتكنولوژي 
تحقيقات و فناوري به عنوان هماهنگ كننده 
انتخاب  فيليپين  با  ايران  بيوتكنولوژي  ملي 
شده است. همكاري  هاي پژوهشي در زمينه 

مديريت بقاياي گياهي با فيليپين و استفاده از 
سويه  هاي ميكروبي مناسب و كارا جهت توليد 
با همكاري موسسات  بقايا  از  ارزش  با  مواد 
بااليي برخوردار  اهميت  از  فيليپين  پژوهشي 
در  خارجي  ميهمانان  كه  است  گفتني  است. 
پايان دومين روز برگزاري همايش بين  المللی 
و نهمين همايش ملی بيوتكنولوژی جمهوری 
بيوتكنولوژي  پژوهشكده  از  ايران  اسالمی 

كشاورزي ايران بازديد به عمل مي آورند. 
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دکتر سیروس زینلی: برگزاری 
جشنواره زیست  فناوری نماد 

بلوغ زیست  فناوری کشور

در  ايران  بيوتكنولوژی  ملی  همايش  نهمين 
دانشگاه شهيد بهشتی، سالن ابوريحان بيرونی 
دبير  زينلی  سيروس  دكتر  كرد.  كار  به  آغاز 
علمی اين همايش در سخنان خود در مراسم 
افتتاحيه، برگزاری جشنواره بيوتكنولوژی را 
در قالب نمايشگاه و همايش، به طور متوالی، 
نشان از بلوغ انجمن و جامعه بيوتكنولوژی 
روز  گرامی داشت  ضمن  و  دانست  كشور 
خرمشهر،  سازی  آزاد  سالروز  خرداد،  سوم 
دستاورد  های علمی را پاسداشت تالش  های 
وی  دانست.  مقدس  دفاع  دوران  دالوران 
مقاله   1100 همايش،  اين  جريان  در  گفت: 
مورد  خارجی  و  داخلی  داور   180 توسط 
بررسی قرار گرفت و افزود در اين دوره به 
بيوتكنولوژی  زمينه  در  مقاالت  كثرت  دليل 
گياهی،اين موضوع در قالب چند شاخه مورد 

بررسی و داوری قرار گرفت.

مصطفی قانعی: بیوتکنولوژی 
علمی نافع است.

توسعه  ستاد  دبير  قانعی  مصطفی  دكتر 
نهمين  افتتاحيه  مراسم  در  زيست  فناوری 
همايش ملی بيوتكنولوژی ايران طی سخنانی 
ضمن بيان اينكه ايران رتبه پانزدهم جهانی را 
در بيوتكنولوژی دارد، افزود در تجاری  سازی 
علم تا كنون جايگاه رشد  يافته   ای نداشته ايم. 
با اين حال نمايشگاه بيوتكنولوژی گواهی بر 
برداشتن گام  هايی در مسير پيشرفت تجاری 
سرمايه  بازار  هدايت  ما  بعدی  قدم  است. 

زيست  فناوری  تجاری  سازی  سمت  به 
كرد  تشريح  قانعی  است.  فقر  كاهش  برای 
پيشرفت در دستيابی به اين هدف شاخصی 
برای نفوذ زيست  فناوری در بين مردم است. 
وی با اشاره به توصيه مقام معظم رهبری كه 
فرمودند مردم بايد نتيجه زيست  فناوری را در 
زندگی خود ببينند، افزود بيوتكنولوژی علمی 
نهمين  رئيس  است.  مردم  زندگی  در  نافع 
آمادگی  اعالم  با  بيوتكنولوژی  ملی  همايش 
از  استفاده  برای  توسعه زيست  فناوری  ستاد 
ظرفيت علمی كشور در برگزاری همايش  ها 
جامعه  مشاركت  خواستار  جشنواره  ها  و 
مربوطه  گروه های  كليه  در  كشور  علمی 
تجاری  سازی  و  پژوهش  گروه  جمله  از 
در  وی  شد.   ... و  انسانی  نيروی  توسعه  و 
فرصت  های  برقراری  درخواست  با  پايان 
پژوهشگران  با  ارتباط  ايجاد  برای  بيشتر 
داد. مراسم  به سخنان خود خاتمه  دنيا  برتر 
افتتاحيه نهمين همايش ملی بيوتكنولوژی با 
سخنرانی چهره  های برتر علمی دنيا از جمله 
دكتر ون مونتاگو، برنده جايزه جهانی غذا، و 
پروفسور كازو واتانابه از دانشگاه تسوكوبای 
ژاپن صبح امروز در سالن ابوريحان بيرونی 

دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد.

اهدای مدال طالی کشاورزی 
ایران به پروفسور ون مونتاگو

طی مراسمی با حضور وزير جهاد كشاورزی 
از دكتر مارك ون مونتاگو برنده جايزه جهانی 
غذا و نماينده اين بنياد در نهمين همايش ملی 
بيوتكنولوژی به پاس قدردانی از تالش  های 
از  استفاده  با  غذايی  امنيت  تامين  در  او 
فناوری  های نو به  ويژه مهندسی ژنتيك تقدير 
شد. جايزه مدال طالی كشاورزی جمهوری 

اسالمی ايران به دكتر ون مونتاگو اهدا شد. 
بورالگ،  نورمن  دكتر  به  قبال  جايزه  اين 
دكتر گورديو  و  انقالب سبز كشاورزی  پدر 
اس كوش، ديگر برنده جايزه جهانی غذا به 
پاس توليد برنج  های پا كوتاه، توسط وزرای 
مونتاگو  بود. ون  اهدا شده  وقت كشاورزی 
است.   Bt باكتری  از  ژن  انتقال  فن  مخترع 
امروزه بيش از 181 مليون هكتار از اراضی 
دنيا زير كشت محصوالتی هستند كه از اين 
جهانی  جايزه  كسب  می  برند.  بهره  فناوری 
از  بارون  عنوان  كسب  و  ژاپن  جايزه  غذا، 
پادشاه بلژيك گوشه  ای از افتخارات بی  شمار 
وی است. وی از سال 2014 به عنوان سفير 
جهانی  تجارت  برای  يونيدو  نيت  حسن 
صاحب  دانشمند  اين  است.  شده  انتخاب 
دانشمند  ارجاع  ترين  پر   2004 سال  تا   نام، 
تا  و  بوده  گياهی و جانوری  زمينه علوم  در 
سال 2014 بيش از 50000 اثر علمی منتشر 

كرده است.

دکتر مارک ون مونتاگو با 
حضور در افتتاحیه اولین همایش 
بین المللی بیوتکنولوژی ایران به 

ایراد سخنرانی پرداخت.

وی اظهار داشت از ميان همه مباحث مربوط 
فناوری  اهميت  دليل  به  بيوتكنولوژی  به 
مهندسی ژنتيك و توليد محصوالت تراريخته 
كرده  انتخاب  را  موضوع  اين  ايران  برای 
در  جمعيت  افزايش  به  اشاره  با  وی  است. 
در  غربی  آسيای  جمله  از  جهان  از  مناطقی 
آينده، مهارت توليد غذا به روش  های سالم 
بزرگ  چالشی  را  محيط زيست  دوستدار  و 
برای جهان خواند و افزود بشر با طی روند 
صنعتی شدن در گذشته آسيب  های بسياری 

به كره زمين وارد كرده است  و در برابر آن  ها 
مسئول است. دكتر ون مونتاگو ادامه داد برای 
نجات كره زمين، دستيابی به توسعه پايدار و 
معضالت  به  بايد  گرسنگی  و  فقر  با  مبارزه 
اشاره  با  داشت. وی  ويژه  توجه  ايجاد شده 
اين  گفت:  است  مردم  حق  آگاهی  اينكه  به 
مردم  عموم  كه  است  پژوهشگران  وظيفه 
آگاه  خود  پژوهش  های  نتايج  از  را  مشتاق 
كنند و ادامه داد: متخصصيين علوم اجتماعی، 
با  بايد  كشاورزان  و  اقتصاد  دان  ها  مردم، 
كنند.  كمك  جهان  نجات  به  هم  همكاری 
سفير حسن  و  غذا  جايزه جهانی  برنده  اين 
نيت يونيدو ياد آور شد كه انتقال ژن فرايندی 
می داده  رخ  طبيعت  در  ديرباز  از  كه  است 
داده ا ند  انجام  پژوهشگران  آنچه  و  است 
تنها كشف روش اين انتقال ژن بود و اكنون 
جهان  سطح  در  بسياری  تراريخته  گياهان 
آمريكايی  و  اروپايی  كشور  های  جمله  از 
توليد كننده و مصرف  كننده اين محصوالت 
لزوم  مؤيد  امر  همين  و  هستند  تراريخته 
شناخت مردم از محصوالت تراريخته است. 
علم  يك  ژنتيك  مهندسی  كرد  تشريح  وی 
همين  به  دقيقا  و  است  شكوفايی  حال  در 
اين  كننده  های  عنوان مصرف  به  مردم  دليل 
يافته  های نوين قرار  بايد در جريان  فناوری 
برزيل  آمريكا،  علوم  آكادمی  عضو  گيرند. 
استاد  و  كشور های جهان سوم  و  فرانسه  و 
دانشگاه گنت بلژيك افزود توليد محصوالت 
برای  كارآمد تر  و  ارزان تر  روشی  تراريخته 
حل بسياری از مشكالت است. مثال پروتئين 
نتيجه  ابوال در گياهان و در  كشنده ويروس 
مهندسی ژنتيك توليد شد. وی در پايان اظهار 
همچنين  ژنتيك  مهندسی  كرد  اميدواری 
درمان   برای  را  جديدی  روش های  بتواند 

بيماری  هايی همچون ايدز ارائه كند.

قرار  كشاورزان  اختيار  در  توليدي  بذور  و 
داده خواهد شد. عالوه بر اين پژوهش  هاي 
ديگري براي توليد ارقام تراريخته ديگر از 
طريق روش تالقي برگشتي در جريان است 
كه در نتيجه آنها، حداقل ده واريته مختلف 
توليد  پروانه اي  آفات  به  مقاوم  تراريخته 

زبده  پژوهشگران  شد.  خواهد  عرضه  و 
بوده اند  دخيل  پژوهش  ها  اين  در  متعددي 
و  قره ياضي  بهزاد  دكتر  آنها،  جمله  از  كه 
پژوهشكده  از  توحيدفر،  مسعود  دكتر 
بيوتكنولوژي كشاورزي ايران، دكتر مرتضي 
حسيني  غالم حسين  دكتر  و  عرب  سلماني 

تحقيقات  مركز  پنبه  تحقيقات  بخش  از 
كشاورزي ورامين، دكتر كمال قاسمي بزدي 
از موسسه تحقيقات پنبه كشور )گرگان(، و 
مهندس حامد حسن  زاده از مركز تحقيقات 
هستند.  آنها  جمله  از  هرمزگان  كشاورزي 
مهمی  تحول  تراريخته  پنبه  از  رونمايی 

است كه بالفاصله پس از به روی كار آمدن 
به  است.  خورده  كليد  اميد  و  تدبير  دولت 
نظر می رسد كه محصول بعدی كه در صف 
برنج  رقم جديد  دارد هشت  قرار  رونمايی 
تراريخته مقاوم به آفات پروانه ای باشد كه 
در دستور كار رهاسازی و توليد انبوه است.

ادامه از شماره اول
این  در  شما  مخاطبین  از  که  کودکان  برای 

همایش هستند چه برنامه  ای دارید؟ 
آموزش خردساالن يكی از فعاليت  های جانبی 
آن  ها  از  ما  آموزش،  ضمن  كه  است  همايش 
می  خواهيم تا مطالبی كه به آن  ها آموزش داده 
شده را به صورت نقاشی يا كاردستی ارائه كنند. 
بدين ترتيب ما مجموعه نفيسی از نقاشی  های 
كه  داشت  خواهيم  را  خردساالن  و  كودكان 
نمی شود بر روی آن  ها قيمت گذاشت. از ديگر 
برنامه  های جانبی اجرای تئاتر و خواندن شعر 

برای عامه مردم است. شعر و هنر ابزاری است 
كه مردم با آن ارتباط برقرار می كنند.  

اساتید  پژوهشگران،  از  غیر  مگر  دکتر  آقای 
در  هم  عادی  مردم  رشته  این  دانشجویان  و 

همایش شرکت می  کنند؟
به هرحال چنين همايش هايی بازتاب گسترده ای 
دارند. ما در اين همايش دو بخش خبری داريم 
كه خبرهای مربوط به همايش را منتشر می كنند. 
همايش  راديويی  آنالين  بخش  می توانيد  شما 
را   Livebiotechcongress.ir آدرس به 
مالحظه كنيد. اين بخش به كوشش خانم سعيده 

اخوان ايجاد شده است. به اين ترتيب همايش از 
مخاطب خاص داشتن رها می شود.

همایش  بین  الملل  بخش  مورد  در  لطفا 
اطالعاتی به خوانندگان ما بدهید.

از  مدعو  ميهمانان  بر  عالوه  ما  بخش  اين  در 
سراسر دنيا، چند نفر از شركت  كنندگان خارجی 
را داريم كه به صورت آنالين در سايت ثبت نام 

كرده اند و هزينه ثبت نام را پرداخت كرده  اند.

چگونه به افراد خارج از کشور اطالع  رسانی 
کردید؟

ما از طريق انجمن خاورميانه زيست مولكولی 
ابراهيمی  دكتر  موسوی،  دكتر  بيوتكنولوژی،  و 
از  كرده  ايم.  اطالع  رسانی  خودمان  همچنين  و 
پاكستان، نيجريه، عراق و مجارستان شركت  كننده 
در  و  بود  اين خوب  اول  قدم  برای  داشته  ايم. 

اين  به  شد.  خواهد  هم  بهتر  آينده  سال  های 
ترتيب ما می توانيم يك توريست علمی خوب 

ايجاد كنيم.

در اولین روز برگزاری کنگره استقبال از آن 
چگونه بوده است؟

حدود هزار نفر در روز اول كنگره شركت داشتند 
كه اين نشان  دهنده استقبال بسيار خوب از اين 

همايش است.

حضور  و  استقبال  مورد  در  شما  پیش  بینی 
پژوهشگران خارجی در سال  های آینده از این 

همایش چگونه است؟
با توجه به روند رو به رشد بيوتكنولوژی در ايران 
و همچنين اخبار خوبی كه در مورد محصوالت 
حاصل از آن می شنويم به نظر می رسد كه استقبال 

بهتر خواهد شد. 

دکتر کسری اصفهانی: چنین همایش  هایی 
بازتاب گسترده  ای دارند

كميسيون  رييس  رجايی  عباس  مهندس 
شورای  مجلس  زيست  محيط  و  كشاورزی 
اسالمی و همچنين نماينده حامی پژوهشگران 
جمله  از  نو  فناوری  های  عرصه  در  ويژه  به 
شناخته شده  ژنتيك  مهندسی  و  بيوتكنولوژی 

است.

به  انگیزه خود را نسبت  لطفا  آقای مهندس 
حمایت از این نوع فناوری ها بیان فرمایید؟

يكی از موضوعاتی كه امروزه در جامعه مطرح 
برای آن راهكاری  بايد  است و جامعه بشری 
پيدا كند اين است كه با تغيرات آب و هوايی 
كه در حال رخ دادن است و رشد جمعيت و 
اساسی  فكر  غذا  برای  بايد  اوليه  منابع  كمبود 
كنيم. روش هايی كه تا به امروز برای تامين غذا 
بشريت  نزديك  آينده  برای  قطعا  بوده  مطرح 
آب  هزاره  را  سوم  هزاره  من  و  نيست  كافی 
و غذا نامگذاری می كنم و بارها اين مسئله را 
اين هزاره جنگ برای فتح  تاكيد كردم كه در 
ادامه  سياسی  امپراطوری  گسترش  و  سرزمين 
پيدا نمی كند بلكه برای تامين آب و غذا است 
كه دنبال می شود و دنبال فتح سرزمين ها برای 
دستيابی به آب و غذای بيشتر هستند. بنابراين 
آب  برای  كه  بود  خواهند  موفق  كشور هايی 
باشند.  داشته  برنامه  آينده خودشان  در  غذا  و 
روش  های سنتی و روش  هايی كه تا به امروز 
در كشاورزی صنعتی هم دنبال شده است قطعا 
اين  به  ما  اين روی  از  بود.  نخواهد  پاسخگو 
نتيجه رسيديم كه مدل  هايی را برای بحث آب 
وغذا دنبال كنيم كه اصطالحا تئوری تامين غذا 
به روش كم اتكا به آب و خاك را دنبال كند كه 
اين روش به طور قطع بايد از فناوری  های نوين 
استفاده كند و در غير اين صورت محكوم به 
شكست است و اعتقاد من اين است كه اگر اين 
ببنديم می توانيم  به كار  روش ها را در كشور 
تضمين  را  جمعيت  آينده  كه  باشيم  اميدوار 
كرده ايم. بنابراين اعتقاد راسخ من اين است كه 
باشيم و  نوين  دنبال روش های  در كشاورزی 

حداكثر بهره برداری را از منابع داشته باشيم.

ما  کشور  اینکه  به  توجه  با  خاص  طور  به 
افزایش  مقوله  برای  است،  خشکی  کشور 
بهره وری در مصرف آب چه مدلی در نظر 

دارید؟
می گويند  ديگران  كه  بحث آب حرفی  در  ما 
كه  هستيم  كشوری  ما  اينكه  نداريم.  قبول  را 
آب نداريم درست نيست. رژيم تامين آب ما 
تفاوت كرده ولی اندازه آن به اين حد بحران 
كه می گويند نيست. مثال ممكن است پراكنش 
بارش ها نسبت به قبل كم شده باشد ولی حجم 
نزوالت خيلی كاهش نداشته است. يعنی ممكن 
داشته  بارش  زيادی  مقدار  روز  يك  در  است 
باشيم ولی ما توان بهره وری از آن را نداريم. بر 
اين اساس در مدل های ما چند موضوع به عنوان 
يك بسته سياستی مطرح شده است. اول اينكه 
حتما كشور بايد به سمت برنامه مدون تامين 
و توليد آب برود و اين هم يك عزم ملی نياز 
دارد و دولت بايد برای آن سرمايه گذاری های 
مجموع  در  اينكه  دوم  دهد.  انجام  بزرگ 
چيزی حدود چهل ميليارد متر مكعب پساب 
در كشور ما در حال توليد است  كه بايد در 
اين  ها بازچرخانی به روش های علمی و نوين 

صورت بگيرد. مسئله سوم كه بايد به آن فكر 
مناسب  كشت  الگوی  رژيم  به  پرداختن  كرد، 
است. مسئله ديگر استفاده از بذر مناسب است. 
بحث بعدی اين است كه در افزايش بارش و 
نزوالت كار كنيم. راه ديگر استفاده از دريا های 
پيرامونی است و از آب دريا ها برای كشاورزی 
حال  به  تا  كه  كنيم  استفاده  به صورت جدی 
اين كار را انجام نداده ايم و امروز ما برای آن 
آب  پااليشگاه های  مدل  همان  كه  داريم  مدل 
و  هستند  كم هزينه  بسيار  مدل هايی  كه  است 
آب  حجم  می توانند  و  هستند  ما  خود  ابداع 
داد.  قرار  استفاده  مورد  را  توجهی  قابل  بسيار 
توليد  برای  مداربسته  و  گلخانه ای  روش های 
نيز از روش های ديگری هستند كه می توانيم 
برای بحث مديريت توليد و مصرف آب دنبال 
و  باشند  نتيجه بخش  می توانند  قطعا  و  كنيم 
زمينه ها  اين  در  ما  كه  می رسد  نظر  به  امروز 
برنامه ای هماهنگ نداريم و نيازمند بسته های 

سياستی در اين زمينه هستيم. 

در  که  نهادی  مردم  سازمان های  از  بخشی 
علمی  انجمن های  هستند،  فعال  ما  کشور 
هستند که بعضا توانسته اند خیلی خوب عمل 
کنند و در گرفتن تصمیمات مهم کشور نقش 
داشته باشند. شما چه حمایت هایی را از این 

انجمن ها در نظر گرفته اید؟
را  علمی  انجمن های  بايد  كه  دارم  اعتقاد 
توسعه دهيم و حمايت كنيم و مسير را برای 
كه  چيزی  هر  تا  كنيم  باز  كشور  علمی  رشد 
پايه ای  شود  اجرايی  می خواهد  ما  كشور  در 
هر  در  كه  دارم  اعتقاد  من  باشد.  علمی داشته 
توسط  رشته  آن  علمی  انجمن های  رشته 
دستگاه اجرايی ذيربط آن به عنوان عقل منفصل 
توجه  مورد  آنها  نظرات  و  گرفته شود  كار  به 
واقع شود. به همين دليل هم هست كه ما در 
نهاد سازی هايی مثل نظام های مهندسی و امثال 
اين  به  كار می شود  دارد  آن  ها كه در مجلس 
مسائل پرداخته ايم و همچنان اعتقاد داريم كه 
را  واقعی خودشان  راه  جايی  يك  بايد  اين  ها 
داشته باشند. مثال شما در قانون ايمنی زيستی 
جمهوری اسالمی ايران كه نگاه كنيد می بينيد 
كه ما در شورای ملی ايمنی زيستی گفته ايم كه 
از انجمن ها حتما بايد استفاده بشود و اين نشان 
می دهد كه ما به اين موضوع اعتقاد داشته ايم و 
برای كشور  پايه درست  به عنوان يك  را  اين 
می دانستيم. من اعتقاد دارم كه NGO ها بايد 
بايد سازوكاری در كشور  كمك فكری دهند. 
انجمن های  وزارتخانه های  كه  شود  تعريف 
علمی متناسب خودش را به عنوان يك هسته 
مشورتی به كار بگيرد و از نظرات آن  ها استفاده 
كند. در قانون تعريف شده كه تصميم گيری ها 
نيست  معتبر  علمی  انجمن های  بدون حضور 
ولی بايد اين ساز و كار را به كار بگيريم يعنی 
انجمن ها خودشان فعال بشوند و اين مسئله را 

از دستگاه های اجرايی مطالبه كنند. 
زيستی  ايمنی  ملی  قانون  كه  هستيد  مطلع 
چندين سال است كه تصويب شده ولی اجرا 
آن  سرسخت  مخالفان  از  يكی  و  است  نشده 
سازمان حفاظت محيط زيست بوده است و به 
كرده  تغيير  قانون  اين  اجرای  آيين  نامه  تازگی 
است. اميد است كه بر اساس اين آيين نامه اين 

قانون به درستی اجرا شود.

مجلس که یک نهاد نظارتی است قصد انجام 
چه کاری را برای اجرای صحیح این قانون 

دارد؟
جلسات  و  كرده ايم  ورود  بحث  اين  به  ما 
از داليلی  را گذاشته ايم و شايد يكی  نظارتی 
كه امروز بخش هايی از اين قانون در حال اجرا 
ما  و  است  بوده  گزارشات  همين  است  شدن 
گزارش نظارتی را هم به صحن علنی داده ايم 
مجلس  گزارش  اين  حتی  كه  شد  قرائت  و 
برای رسيدگی قضايی به قوه قضاييه هم ارسال 
دارد.  فراز وجود  تا  قانون چند  ببينيد در  شد. 
قانون  اين  از  مقصود  اول  كه  است  اين  يكی 
شورای  اينكه  دوم  چيست.  آن  تعاريف  و 
عالی تعريف شده كه تحت عنوان شورای ملی 
ايمنی زيستی است و زير نظر معاون اول رييس 
جمهور است و البته سالی چند بار بايد تشكيل 
جلسه بدهند ولی خيلی كند پيش رفته و اين 
جای نقد و انتقاد دارد. قانون گفته سياست ها 
و آيين نامه های كلی اجرای قانون توسط اين 
شورا بايد اجرايی شود. نكته بعدی حضور و 
كرده  تعريف  را  اجرايی  دستگاه های  حدود 
كه تداخل در وظايف همديگر نداشته باشند. 
پژوهش كال از اينجا مستثنی شده و قرار شده 
گفته  هم  توليد  حوزه  در  و  باشد  مستقل  كه 
شده كه حتما مدلی از برنامه پژوهش دقيق و 
ارزيابی ريسك و برچسب گذاری و صادرات و 
واردات هم تعريف شده و گفته شده كه زمانی 
كه  برسد  تجاری سازی  به  دارد  حق  پژوهش 
حتما مقررات گفته شده بر آن حاكم شده باشد 
تعيين  و  احتمالی  ريسك  با  برخورد  نحوه  و 
اگر  و  شده  گفته  قانون  در  همگی  خسارات 
همه اين  ها انجام شد رهاسازی محصول هيچ 
اشكالی نخواهد داشت. خوشبختانه من ديدم 
كشاورزی  جهاد  وزارت  جديد  دولت  در  كه 
اعالم كرد: "هر كس با اين شرايط قصد دارد 
در حوزه زيست فناوری فعاليت كند، می تواند 
برای دريافت پروانه و دنبال كردن مسير مراجعه 
اين قانون عمال اجرايی  به نظر من االن  كند" 
شده است ولی يك نگرانی كه ما داريم و هنوز 
پا برجاست اين است كه در حوزه واردات هنوز 
من نشنيده ام كه سازوكاری را سازمان استاندارد 
و وزارتخانه های ذيربط و گمرك برای كنترل 
كرده  راهبری  تراريخته  محصوالت  واردات 
باشند و هنوز به نظر می رسد در اينجا نقصان 

داريم. 

یعنی آیا ما این محصوالت را وارد می کنیم؟
بله وارد می كنيم ولی اينكه ارزيابی می شود يا 
خير به نظر می رسد كه خيلی اين موضوع به 
صورت فعال دنبال نمی شود و سازوكار مناسبی 
برای ارزيابی اين موضوع تعريف نشده است. 

قانونی  وقتی  که  کنیم  کار  چه  شما  نظر  به 
مدیران  توسط  آن  اجرای  می شود،  تعریف 

حالت دلخواه نداشته باشد؟
و  بگيرد  را  سليقه ها  جلوی  كه  آمده  قانون 
در  كنيم.  كار  سليقه  اساس  بر  كه  نيست  قرار 
را  سليقه ها  می شود  قانون  اجرای  روش های 
اعمال كرد ولی در خود قانون اگر كسی نقدی 
بايد  قانون مشكل دارد  اعتقاد دارد كه  دارد و 
قانون را اصالح كند و بعد قانون اصالح شده را 
اعمال كند ولی تا زمانی كه قانون تغيير نكرده 
همه موظف به اجرای آن قانون هستند و در غير 
اين صورت كسی كه قانون را اجرا نكند مجرم 
است. مجلس هم سازوكاری كه تعريف كرده 
اين است كه يك ناظر در شورای ملی ايمنی 
زيستی دارد كه در جلسات شركت می كند و 
باشد  اگر هم الزم  و  را می دهد  نظرات خود 
دنبال  بحث  و  می رود  مربوطه  كميسيون  به 
می شود. به صورت خاص در مورد قانون ايمنی 
زيستی ما چندين جلسه در كميسيون كشاورزی 
اين  كه  داشتيم  زيست  محيط  طبيعی  منابع  و 
موضوع را به صورت جدی بررسی كرديم و 
منتج به گزارشی شد كه كدام دستگاه ها خوب 
كار كردند و كدام ها ضعيف كار كردند و بعد از 
آن بود كه تغييراتی در اين قانون اجرا شد و االن 
به نظر من اين قانون در حال اجرا است ولی 
اگر گزارشی برسد كه بخش هايی از اين قانون 

عملی نمی شود قطعا مجلس دخالت می كند.
 

معظم  مقام  مختلف  سخنرانی های  در  ما 
رهبری و رییس جمهور شنیده ایم که همواره 
حمایت  بیوتکنولوژی  و  نو  فناوری  های  از 
کرده اند. مجلس برای حمایت از این  ها چه 

چیزی در دستور کار خود قرار داده است؟
نظر من مجلس حداقل در حوز ه هايی كه  به 
اوال  كرده.  عمل  خوب  می شده  مربوط  ما  به 
چند قانون در اين حوزه تصويب كرده و سه 
داريم  زيست فناوری  مسائل  حوزه  در  قانون 
البته اليحه  ای  است.  قبول  قابل  من  نظر  به  و 
به  ژنتيكی  ذخاير  از  حمايت  زمينه  در  هم 
مجلس آمده كه هنوز بررسی نشده است.  در 
موسساتی  ساله  هر  هم  بودجه ای  بحث های 
و  بيوتكنولوژی حمايت شده اند  موسسه  مثل 
بودجه برای آن  ها گذاشته شده و رديف بودجه 
جدا داشته اند. در حوزه فناوری  های نوين اگر 
بودجه امسال را مطالعه كنيد برای معاونت علمی 
فناوری رياست جمهوری بودجه بسيار خوبی 
و  شده  گذاشته  دانش بنيان  كار های  در حوزه 
صندوق حمايت از شركت های دانش بنيان هم 
در  مجلس  كه  می رسد  نظر  به  و  كرده  هزينه 
اين شرايط انقباضی بودجه كشور برای مسائل 
دانش بنيان خوب حمايت كرده و اين حركت 

قابل تقدير است. 

هزاره سوم، هزاره آب و غذاست
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Bioprospecting: a bridge between 
the owner of germplasm and a 

needy party

   Interview with Mr. Satoshi Nimura, 
managing director of Nimura Genetic 
Solutions, Japan, participating 
at the 9th National Biotechnology 
Congress, May 2015, Tehran, Iran.

What is bioprospecting company?
  Bioprospecting is a new word 
describing activities to find 
commercial values out of genetic 
resources. Finding bio-active 
compound from medicinal plant is 
one of the examples, or finding lipid 
producing micro algae is another 
example, bioprospecting covers 
very wide area of activities related to 
genetic resources.

Your company is R&D company, 
right?
 Half yes, half no. We are more 
like bridging agent between 

resource country and private sector. 
But unique point of us is that all of 
my colleagues has scientific back 
ground, and working experience 
at R&D companies. And we can 
provide technical services if needed.

Who are your clients? I mean what 
industry is your main client.
 Very wide. Pharmaceutical 
companies had been our main 
clients, but these days, supplement 
companies, cosmetic companies, 
and even camera manufacturing 
company became our client.

Really? What did that camera 
company deal with genetic 
resources?
  They are Olympus. They are 
famous as camera manufacturer 

for ordinary people, but as you 
know, they are manufacturer of 
analytical equipment too. And they 
wanted to develop some consumable 
products such as fluorescent agent 
for analytical purposes.

That was very interesting! Was 
that project successful? 
  Olympus, our company and a 
collaborating governmental institute 
filed 4 patents so far. One of them is 
on the development process.

Is this your first visit to Iran?

   Yes. Very first visit.

How do you think of Iran? And 
what impressed you most?
   Iran looks very lively for me. I 
was impressed a lot with the green 
and cleanliness of the capital city, 
Tehran. For most ordinary Japanese 
people, Iran seems to be a desert 
country. I knew Iran was biodiversity 
rich country before I visited, but 
still never expected such green 
environment in the city of Tehran. 
I really appreciate your effort to 
maintain green in the city with a little 
supply of water.

Have you visited any research 
institutes, so far?
   Yes. I visited Research Institute  
of Forest and Rangeland, and 
the Agricultural Biotechnology 
Research Institute of Iran. Both 
institutes has good activities and 
enough facilities.

What is the most important 
thing, do you think Iranian bio-

related institute need to have? 
 More interactions with industries. 
The lack of information of related 
industries leads institute’s strategy 
wrong. But that doesn’t happen only 
in Iran. Same situation in most of the 
countries. 

Any examples?
   What is the most active industries 
who would like to access genetic 
resources, do you think?

Pharmaceutical?
 Recently, most of Mega pharma 
withdrawn from natural products 
researches. I felt most active industry 
is supplement industry, I guess. Fuji 
Film Corporation is now one of the 
biggest supplement manufacturing 
companies in Japan.

That is a very new information. 
Fuji film is no longer a film 
manufacturer…
They still produce films, but they 
shift their focus to healthcare, now.

Lastly, what would you like to 
do with Iran?
    We would like to be world number 
one bioprospecting company 
with a network of collaborating 
countries. So far, we developed 
good relationship with Malaysia, 
Bhutan, and some other countries. 
We support capacity development 
and raising some income for them. I 
am sure one day, we will also have 
working relationship with Iranian 
scientists for wealth creation that 
will benefit both sides. 

   

Researchers from the University 
of Adelaide have identified the 
mechanism behind the resistance 
of the cereal weed brome grass to the 
widely used herbicide glyphosate. 
The researchers said that it is the first 

weed species in Australia to have 
shown this mechanism of resistance.

  Resistance to glyphosate has 
been found in recent years in two 
different populations of great brome. 

Both populations showed the same 
mechanism of resistance called gene 
amplification, where the resistant 
plant produces numbers of copies 
of the gene responsible for EPSPS, 
the enzyme which is targeted by 
glyphosate. More enzyme production 
overcomes the herbicide action.

   For more details about this research, 

read the news release at the University 
of Adelaide website.Research Finds Mechanism of 

Herbicide Resistance


