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 گفتارپیش

 رییتغ ایساخت  یاز موجودات زنده برا شودکهیاطالق م یبه فنون یفناورستیز ای یوتکنولوژیب
بهبود رفاه بشر  یبرا هاسمیکروارگانیصفات م رییغو ت واناتیح ای اهانیگ یفیمحصوالت، ارتقاء ک

ت هوشمندانه بشر درخلق، بهبود و یگونه فعالهر یلکطور . بهکندیاستفاده م ژهیو یکاربردهاو
، در یکژنت یق مهندسیاز طر ویژهبهگوناگون با استفاده از موجودات زنده  والتعرضه محص

از  یاریتوسعه در بس یاساس یاز محورها یکی یفناورستیرد. زیگیقرار م یفناورستیحوزه ز
همچون کشت بافت  یمختلف یهاحوزه یکشاورز یفناورستیشورها قلمداد شده است. در زک
شده اصالح واناتیو ح اهانیگ دیو تول کیژنت یمهندس رمثمر،یو غ مثمرو درختان  ینتیز اهانیگ
 انیو آبز وری، دام، طیاهیگ یصیتشخ یاهتکی هیصفات برتر، ته جادیا یبراتراریخته  ای یکیژنت
 یزیحاصلخ شیافزا یبرا یستیز یکودها دیمختلف، تول یهایماریب یمولکول ییمنظور شناسابه

 نیمنظور تأمبه بینوترک یهاداروها و واکسن دیتول ،ییایمیش یخاک و کاهش مصرف کودها
آفات و  تیریکنترل و مد یبرا مهارگرهاستیاستفاده از ز ور،یسالمت و بهداشت دام و ط

 یپیژنوت ییدر شناسا یمولکول یو استفاده از نشانگرها یاصالح مولکول ،یاهیگ یهایماریب
توان  یفناورستی. زشودیکار گرفته ممطرح و به گرید اریبرتر و موارد بس واناتیح ای اهانیگ
باشد. با استفاده یم ست دارایط زی، سالمت انسان و سالمت محییت غذایش امنیافزا یبرا یمیعظ
 شیافزا ایو  غیرزندهزنده و  یهامقاومت به تنش جادیرا جهت ا ییهاژن توانیم یفناورستیاز ز

ها، مانند مقاومت به آفات، علفکش دیجد دیبا صفات مف یاهانیگانتقال داد و  اهیبه گ یمواد مغذ
با توجه به  کیو  ستیکرد. در قرن ب دیبهتر تول یاهیتغذ باتیبا ترک یاهانیو گ یخشک ها،یماریب

مورد توجه خاص قرار گرفته  یشاورزک یفناورستی، زیین مواد غذایاز به تأمیت و نیش جمعیافزا
هکتار  ونیلیم 180معادل  یبا سطح 2015در سال تراریخته  ای شدهکیژنت یمهندس اهانیاست. گ
کشت  رندیگین را دربر مجها تیدرصد جمع 60کشور که  28کشاورز در  ونیلیم 18توسط 
ا، پنبه، کلزا، یمانند ذرت، سو یپرمحصول و مقاوم گوناگونتراریخته اهان یاند و عمدتاً شامل گشده
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 20 یدر طتراریخته  اهانیاند. کشت گو بادمجان بوده ییکدوحلوا ن،یریذرت ش ا،یچغندرقند، پاپا
 شیعملکرد و افزا یدرصد 22 شیافزا ،ییایمیسموم ش یدرصد 37سال در جهان باعث کاهش 

 که داشت توجه باید کشاورزی تحقیقات درنظامدرآمد کشاورزان شده است.  یدرصد 68
 از کشاورزی بخش تحقیقاتی نیازهای و مشکالت، مسائل پیچیدگی و تعدد ،تنوع ،گستردگی

 و نیرویانسانی ،پولی و مالی منابع ،وتجهیزات ناتاامک از ناشی محدودیتهای و سویک
 در. نمیسازد ممکن عمالً را جامع و کامل پاسخگویی امکان دیگر سوی از ،زمانی ودیتهایمحد
 اولویتهای به امکانات و منابع بهینه تخصیص جز یریزگ ،منطقی و عقالیی جوییچاره یک
 برنامهریزی بر ناظر اصول و چارچوب اولویتبندی از حاصل نتیجه اقعو در. باشدینم یقاتیتحق

و صفات  یو باغ یزراع اهانیگ ی. با توجه به گستردگکندیم مشخص را تحقیقاتکشاورزی
از  کیمتفاوت به هر  یازهایبا امت ییهادر کشور الزم بود ابتدا شاخص یختیمورد نظر جهت ترار
-از محصول کیبه هر یازدهینظر منتسب شود تا پس از امتاز صفات مورد کیمحصوالت و هر 
 یبرا یگذارتیعنوان مالک اولوبه ازیامت نیو ا افتیدست  یکل ازیامت کیصفات بتوان به 

 دیولو ت قاتیامر تحق رانیگمیو تصم رانیصفت توسط مد -بودجه به هر محصول صیتخص
ردن مباحث مربوط ک ییاجرا یدر راستا نی. بنابراردیقرار گ یدر کشاورز یفناورستیز انیبندانش

تراریخته  اهانیارگروه گک یبه همت اعضا یکشاورزوزارت جهاد  ینولوژکوتیته بیمکبه جلسات 
 رمورد نظر د یدیصفات مهم و کل یبراتراریخته  یو باغ یزراع اهانیگ هیته تیاولو نییبه تب

 ید اعضاییمورد تأ ینولوژکوتیته بیمکدر  یگذارتیاولو نیحاصل از ا جیکشور پرداخته شد. نتا
از  دانمیالزم م انیدرآمده است. در پا ریشته تحررمحترم قرار گرفته و در قالب کتاب حاضر به

 نیت از ایحما یبرا یجمهور استیمحترم ر یمعاونت علم یفناورستیستاد توسعه ز یارکهم
 ییدر اجرا یشاورزکبه وزارت جهاد  شانیا یهاکمکخاطر به زیو ن اتیدر انتشار نشر تهیمک
 . مینما یتشکر و قدردان یرفناوستیز یهاردن برنامهک

 

 یوتکنولوژیب تهیکم سییر
 وزارت جهاد کشاورزی

 



 تفهرس

 3 ................................................................................................................................................................ گفتارشیپ

 7 ..................................................................................................................................................................... دهیچک
 8 ............................................................................................................... گزارش نیا در مورداستفاده میمفاه و اصطالحات یبرخ

 9 ........................................................................................... کشور یباغ و یزراع اهانیگ در یختیترار یهاتیاولو
 9 ..................................................................................................................................................................................................... مقدمه

 12 ............................................................................................................................ یفناورستیز با مرتبط یباالدست اسناد لیتحل
 13 ..............................................................................................................جهان درتراریخته  اهانیگ نهیزم در تحوالت بر یمرور
 24 ............................................................................................................... رانیا درتراریخته  اهانیگ نهیزم در تحوالت بر یمرور

 28 ................................................................................................ رانیا در یباغ و یزراعتراریخته  اهانیگ هیته در تیاولو نییتع
 38 .................................................................................................................. هختیترار اهانیگ یگذارتیاولو لیتحل و یریگجهینت

 41................................................................................................................................................................ هاوستیپ
 41 .............................................................................................................. کارتاهنا یستیز یمنیا پروتکل از یمستندات  1وستیپ
 42 .................................................................................. رانیا یاسالم یجمهور یستیز یمنیا قانون تاریخچه تدوین  2وستیپ
 49 .................................................................................................................................. توسعه پنجم برنامه از یمستندات  3وستیپ
 50 ................................................................................................... توسعه ششم برنامه یشنهادیپ حهیال از یمستندات  4وستیپ
 50 ......................................................................................................................... کشور یعلم جامع نقشه از یمستندات  5وستیپ
 51 .................................................................................................................................. سالمت جامع نقشه از یمستندات  6وستیپ
 51 ........................................................................................................................... یفناورستیز یمل سند از یمستندات  7وستیپ
 53 ....................................................................................................... یاورفنستیز راه نقشه سینوشیپ از یمستندات  8وستیپ
 55 .........................................................................(کشور در یباغ و یزراع محصوالت دیتول زانیم و برداشت سطح)  9وستیپ
 71 .............................................................................................................. یکشاورز یمحصوالت اساس یواردات برخ  10وستیپ
 72 ............................................................................................................ صادرات برخی محصوالت اساسی کشاورزی  11وستیپ
 73 ........................................................................................................................... یفناورستیز توسعه ستاد مصوبات  12وستیپ

 77 ........................................................................................................................................................ منتخب منابع





 چکیده

، ییت غـذا یش امنیافزا یبرا یمیتوان عظ یفناورستیز یهااز شاخه یکیعنوان به کیژنت یمهندس
در حوزه  یدیصفات مهم و کل یداراتراریخته  اهانیست دارد. گیط زیسالمت انسان و سالمت مح

هـا و  عملکـرد در واحـد سـطک، کـاهش مصـرف آفـتکش       شیدر افـزا  تواننـد یم یزراعت و باغبان
چـه   ران،یـ کشـور ا  طیدر شـرا  کـه نیـ ا نییو تع یداشته باشند. در بررس ییسزابه نقشکربن  بیترس
 یبنـد ازیـ روش امت رد،یـ قـرار گ  یختـ یترار تیـ در اولو یو در چه بازه زمـان  یچه صفت یبرا ،یاهیگ
نشـان داد کـه    یبنـد تیـ اولو نیـ ا جـه یکار گرفته شد. نتده شاخص منتخب بهبا استفاده از  افتهیرییتغ

در  ینسـب  تیبا توجه به مز رانیهستند. ا یختیاول ترار تیمنتخب در اولو یزراع اهانیگ از یتعداد
نـدارد. در   نـده یحـداقل در ده سـال آ   یختیبه ترار یازین حوزه نیدر ا رسدینظر مبه ،یحوزه باغبان

را در  هــاتیـ اولو نیاولـ  ایو ســو رقنـد ماننــد پنبـه، کلـزا، ذرت، چغند   یمحصـوالت  ،یزراعـ  اهـان یگ
حامـل  تراریختـه   اهـان یگ دیـ تول یبرا یجهان اتیخود اختصاص دادند. با توجه به تجرببه یختیترار

 یخشـک  یهـا تنش ایهمراه مقاومت به آفات صفت مقاومت به علفکش به زین رانیچند صفت، در ا
 یهـر سـازمان   قـات، یتحق یگـذار تیـ ولوا نـد یقرار گرفته است. البتـه در فرا  تیلودر او یشور ایو 
 کند. یرسانروزموجود به طیخود را بر اساس شرا یهاتیساالنه اولو تواندیم
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 برخی اصطالحات و مفاهیم مورداستفاده در این گزارش

 

 
ر ایجـاد، بهبـود و عرضـه    گونه فعالیـت هوشـمندانه بشـر د   به هر  :(Biotechnology) فناوریزیست
ویژه از طریـق دسـتورزی ژنتیکـی در    های گوناگون با استفاده از جانداران و اجزای آنها بهفرآورده

 .شودسطک مولکولی قلمداد می

بـه    :(Genetic Modified Organism=Transgenic)تراریختاه  یافته یاا  موجودات تغییر ژنتیک
های نوین مهندسی ژنتیک تغییـر یافتـه اسـت و اگـر     با روش شود که ژنوم آنهاموجوداتی اطالق می

 شود.گفته میLMO (Living Modified Organism ) قابلیت رشد و تکثیر نیز داشته باشند به آنها

مهندسـی  تغییـر سـاختار ژنتیکـی گیـاه از طریـق        :(Plant transformation)تراریختی گیااه  
های مطلوب است که این تغییر معموالً جهت بهبود مقاومت گیاه در جهت انتقال ژن ژنتیک

وری کشـاورز  هـای گیـاهی و بـرای بهبـود عملکـرد گیـاه و بهـره       به برخی آفات یا بیمـاری 
 .گیردیصورت م

انتقال به یک موجود در فراینـد تراریختـی    رفته جهتکارهای بهبه ژن یا ژن  :(Transgene)تراژن 
   شود.اطالق می

شـامل   ،مجموع ماده ژنتیکی است کـه در اصـل محتـوای ژنتیکـی یاختـه       :(Genome) ژنوم
هـای اریـی بـرای    باشـد. ژنـوم دسـتورالعمل   مـی  میتوکنـدری و  کلروپالستهسته،  ایاندی

ها در فرایند تراریختـی  باشد. تراژنساخت، پیشبرد و نگهداری یک موجود زنده را دارا می
 های بعد قابلیت توارث داشته باشند.شوند تا در نسلوارد ژنوم می

ن یتضـم  یبـرا  ییهاها، مقررات و روشر، سیاستیاز تداب یامجموعه  :(Biosafety)ایمنی زیستی 
بـر   ین فنـاور یاربرد اک یاز آیار سوء احتمال یریشگیو پ جدید یستیز ید فناوریاز فوا یبرداربهره

 باشد.یست میط زیاه و محی، گدامتنوع زیستی، سالمت انسان، 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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 های تراریختی دراولویت
 و باغی کشورگیاهان زراعی 

 مقدمه

شناسـی موجـودات زنـده اسـت و     در واقع کاربرد وسیع و صنعتی از اطالعات زیستوری افنزیست
ع یو صـنا  ییغـذا ع یصـنا  منـابع طبیعـی،  و  یشـاورز کبخش دار یدر جهت توسعه پا یتواند ابزاریم

درصـد   50توانـد در تولیـد   مـی  فنـاوری زیسـت  2030بینی شده است که در سـال  پیشمرتبط باشد. 
درصـد محصـوالت صـنعتی مشـارکت      35ی و یدرصد محصوالت دارو 80محصوالت کشاورزی، 

ــی  ــار م ــد. انتظ ــته باش ــیش از  داش ــد ب ــدهای   35رود در تولی ــیمیایی از فراین درصــد محصــوالت ش
 (. OECD, 2009فناورانه استفاده شود )زیست

سـت  یط زیان و سالمت محـ ، سالمت انسییت غذایش امنیافزا یبرا یمیتوان عظ فناوریزیست
نـدها ایـر   یاز فرآ یعیدامنـه وسـ   یه بـر رو کـ  یادهیـ چیپ یوراهمچـون هـر فنـ    یباشد. ولـ یرا دارا م

همـراه  ن اسـت  کمم یخاص یهایز با مالحظات و نگرانین فناوریزیستگذارد، منافع حاصل از یم
، ایـن فنـاوری   یربراکـ ان و روش کـ م اوری بـه ن فنـ یا یت و محدوده ایرات مثبت و منفیماه باشد.

در مـداوم   یهـا یابیشده، ارزاعمال یهااستیس ت حاصل از این فناوری،محصوالاز  ییاستفاده نها
از  یـک هـر  ی، اراده و عـزم ملـ  گـذاری صـحیک  تیـ اولو ،تیریمد یی، توانامحصوالت این فناوری

و وابسـته  مـل  کدار سـه جـزء م  یـ پا یشـاورز کو  یسـت یتنوع ز ،فناوریزیستدارد.  یشورها بستگک
منصفانه،  یبرداردار است. بهرهیپا یشاورزکو  وریافناساس زیست یستیگر هستند. تنوع زیدیکبه

د بـه  یـ باالقاعـده  یعلـ  وریافنـ ق فنـون زیسـت  یاز طر یکیاز از منابع ژنتیو بر اساس ن یمتناسب، علم
 .(1382)نوروزی،  دار منجر شودیپا یشاورزک

را بـرای   ایسـابقه فرصـت بـی   ،زمینه مهـیج از علـوم گیـاهی   عنوان یک گیاهی به فناوریزیست
هـای  هـا و ژنـوم  ژن فنـاوری، ایـن  از و با استفاده  کرده استهای بیولوژیکی ایجاد دستورزی سیستم

بـه  واژه مهندسـی ژنتیـک    .اندشدهگستره وسیعی از موجودات زنده، در جهت منافع بشر دستورزی 
از یـک موجـود بـه موجـود دیگـر      هـایی(  )ژن یـا ژن یکی خاص مرتبط با انتقال اطالعات ژنتفنونی 
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 ،یهبا توجـه بـه سـابقه علـم ژنتیـک گیـا      شود. کار انجام میمختلفی اینهای روشبا  که اشاره دارد
هـای گیاهـان   ر بیشـتر گونـه  مولکولی دهای یابی نشانگرانکمحققین به شناسایی، فهرست کردن و م

منظور افزایش بازدهی ژنتیـک در یـک   اصالح گیاهان زراعی به و از این روش در نداهعالی پرداخت
نشانگرهای مولکولی با فنوتیپ صفات پـی  مقایسه توارث اند و نیز با بازه زمانی کوتاه استفاده نموده

 اند. سازی کردههای مرتبط برده و آنها را همسانهبه محل ژن
بهبود عرضه و تقاضا و  (1) شده است:در توسعه بخش کشاورزی به سه هدف اشاره 
مین غذای کافی و حفظ سالمت جامعه. أخودکفایی ملی با توجه به افزایش جمعیت در جهت ت

های صنعتی و بهبود معیشت مردم )کشاورزان وکارگران( جهت کاهش گرایش به بخش (2)
با باشند که فقر می چهارم مردم جهان دچار سوء تغذیه وسه. الزم به توضیک است که خدماتی

پایداری کشاورزی  (3)بهبود بخش کشاورزی موجب جلوگیری از فقر و بهبود تغذیه خواهد شد. 
جنگل در جهت حفظ تنوع زیستی، بخش بخش کشاورزی به اندازی دستبا هدف کاهش 

درصد  12 باًی. تقر(Qaim, 2016) افزایش تولید ای، استفاده بهینه از زمین وکاهش گازهای گلخانه
 یشاورزکن یرسد سطک سرانه زمینظر مشود و بهیاستفاده م یاهان زراعیگ تولید یان بریسطک زم

ه ک یافت. در جهانیاهش خواهد ک 2025تار در سال که 15/0به  1961تار در سال که 44/0از 
ع یخدمت گرفتن سراز بهیگرفتن است، نیشیدر حال پ یشاورزکت از نرخ رشد یرشد جمع
ت جهان در سال ی. جمعاست یزندگ یهادر همه عرصه یفناورستیزهای موجود در پتانسیل
 یکبا  یشاورزکدات یه نرخ رشد تولکیشود، در حالیم ینیبشیارد نفر پیلیم 10، حدود 2050
د غذا ضرورت یتول یدرصد 50شیافزاش است. لذا یدر سال در حال افزا یدرصد 8/1ند کروند 

ن امر با یه اکاز آنجا دار است. یمحصول و پاپر یهاتهیوار جادیازمند این نیو ا خواهد کرددا یپ
 یفناورستیق زیاز طر یکیشود، اصالح و بهبود ژنتیمحقق نم یشاورزکمتداول  یهاروش
ج با بهبود یتدربه یشاورزکدوم راندمان  یاز جنگ جهان ند.کیدا میضرورت پ یاهیگ
افت. منافع یش یافزا یاریود و آبک، ییایمیش همچون سموم ییهاون و استفاده از نهادهیزاسیانکم
در حال  یهاشورکاز  یاریخاص در بس یعااهان زریاز گ یشاورزکش راندمان یشمار و افزایب

شرفته یپ یهاشورکدر  یشاورزکشدن  یه صنعتکن حال ید. در عیگرد توسعه منجر به انقالب سبز
ایرات  یرا به ارمغان آورده است ول یادیز یایدر حال توسعه مزا یهاشورکو انقالب سبز در 

، یستی، از دست رفتن تنوع زینیرزمیو ز یسطح یهاآب یز از جمله آلودگین ینامطلوب یجانب
ن یهمراه داشته است. بنابرابه کخا یزیاهش حاصلخکو  کبا ارزش خا یه سطحیش الیفرسا
دات یدر تول یگام بعد وریافنزیستاز است. ین یشاورزکدر  ینوین یهایوراه به فنکست ین کیش
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علمی،  یهان شاخهیتردیاز جد یکی یشاورزک وریافنزیستو اصالح نباتات است.  یشاورزک
را جهت اصالح  ی، فنونیستیهمراه آمار زبه وریافنزیستاست.  وریافنزیست یو تجار یاربردک
 لیدلبه جهان در یرزدات کشاویتول انهیسال . خسارتدینمایتر نباتات فراهم مقیتر و دقعیسر
 رسد. استفادهیم درصد 36 به مجموع در هرز یهاعلف و هایماریب آفات، مانند یستیز یهاتنش
 و سم گزاف یهانهیکه هز دربردارد را یادیز یمنف تبعات ییایمیش یهاآفتکش از معمول و مداوم
آنهاست.  از جمله ستیز طیمح یآلودگ و هاکشحشره به آفات مقاومت روند شیافزا ،یسمپاش
 جهانی که بازاریطوربه شود،یم جهان در ییایمیش سموم دیخر صرف یهنگفت یهانهیهز سالههمه

 دردر بین سموم شیمیایی  را فروش دوم رتبه دالر اردیلیم 8/1 معادل یرقم با هاکشحشره فروش
هزار  27ر معادل در کل کشو 1392مصرف سم در سال  است. داده اختصاص خودبه جهان سطک

گرم است. از طرف  400های کشاورزی تن گزارش شده است یعنی سرانه هر فرد در مصرف سم
ساز محیطی مانند سموم شده کشور با عوامل زمینههای گزارشدرصد سرطان 30دیگر حدود 

ها و ی است که هزینه سربار باالیی برای خانوادهیهاسرطان از دسته بیماری. شیمیایی مرتبط است
 یات سنتیب با عملکیشرفته، در تریپ فناوریزیست .)مذاکرات شخصی( کندکشور ایجاد می

در حال توسعه با  یشورهاکن یه زارعکوجود آورد هها باز چالش یبرخ یبرا ییهاحلموفق، راه
 م.ینکت کحر سمت انقالب ژند از انقالب سبز بهین ما بایآن مواجه بودند. بنابرا

 ،بیشتر فرآورده تولید و فعلی محدود یکشاورز یهازمین از استفاده حلراه اتنه امروزه
 بیشتر یهازمین بردن زیرکشت با را بشر نیاز ژنتیک مهندسی است. یفناورعلم زیست یکارگیربه
 در را مناسب و پیشرفته یاز ابزارها یامجموعه فناوری این نماید.می فراهم باالتر راندمان با و

 از استفاده با نمایند. تکثیر و تولید یبهتر گیاهان بتوانند تا دهدمی قرار گیاهی گراناصالح اختیار
 یا و غیرزندههای زنده و تنش به مقاومت ایجاد جهت را هاییژن توانمی یفناورابزار زیست

 آفات، هب مانند مقاومت جدید مفید صفات با گیاهانی و داد انتقال گیاه به یاتغذیه مواد افزایش
 تولید بهتر یاتغذیه ترکیبات و ترطوالنی زندگی دوره با گیاهان همچنین ها،یبیمار ها،علفکش
بوده که در طول  زیرکشتدر تاریخ کشاورزی افزایش تولید با استفاده از افزایش سطک  .کرد

 سمتهای کالن بههمین جهت سیاستبه های حاصلخیز شده است.زمان منجر به کاهش زمین
سال گذشته تغییر رویه  60تا  50. در طول ه استشد سوق دادهافزایش بازده در واحد سطک 

های شیمیایی عالوه بر کشاورزی سنتی به استفاده از ارقام پرمحصول و استفاده از کود و آفتکش
تولید مواد غذایی بیش از سه برابر شده است. در به منجر  زیرکشتروند کند افزایش سطک 

شده بود و طی وری عملکرد، مربوط به ارقام اصالحاز بهره ٪20حدود  1980تا  1960های سال
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افزایش یافت ) طبق  ٪50 های شیمیایی بهبا استفاده از منابع آبی بیشتر و نهاده 2000تا1980 هایسال
ش کاهش یافته است(. این افزای 2010در سال  ٪15به  1950در  ٪50آمار سازمان ملل میزان فقر از 

ها و منابع طبیعی و از طرف دیگر باعث به جنگل اندازیدستبازده از یک طرف باعث کاهش 
تخریب خاک، آلودگی منابع آبی و تخریب تنوع زیستی که چالش بزرگی برای توسعه کشاورزی 

 از استفاده گوناگون هایهمان تکنیک ای ینولوژکوتیب. (Qaim, 2016) باشد شده استمی
 مقاومت شیافزا تواند درمی ژه،یو یاربردهاک یبرا هامیکروارگانیسم ا پرورشی و زنده موجودات

 یشاورزک محصوالت ییغذا ارزش شیافزا و یطیهای محتنش ،ینبات آفات به نسبت اهانیگ
  .(1393)اطرشی و همکاران،  باشد نقش داشته

 و جدیـد  یهـا قابلیـت  عین در که است اخیر دهه چند برتر یهایفناور و علوم از یفناورزیست
 در اسـت  قـادر  ایـن فنـاوری   رد.دا را طبیعـی  منابع و محیط زیست یبرا خطر احتمال کمترین ویژه،
 ...و زیسـت  محـیط  ،یانـرژ  ،یکشـاورز  درمـان،  و بهداشـت  جمله از زندگی یهاعرصه از یبسیار
 بـا توجـه بـه    نظـام،  مـدیران ارشـد   یدیـدگاهها  و دسـتی باال اسناد در نیز ما کشور در .گذار باشدایر

ای شـده اسـت و   به ایـن فنـاوری توجـه ویـژه     مجهز، تحقیقاتی مراکز و رتبهعالی متخصصین وجود
اسـتفاده شـود.    یـروت  ایجـاد  و محصـول  دانـش،  تولیـد  یبـرا توصیه بر این است که از این فناوری 

پتانسـیل ایـن    از امـ  کشور دهدمی نشان ،حاصل یدستاوردها باموجود در ایران  یهاپتانسیل مقایسه
داقه بیشـتری صـورت   م خصوصاین در ستا الزم و برداری نکرده استبهره انتظار حد درفناوری 
 تولیـد  یهـا عرصـه  در افزونروز جهش شاهد تا گردد طرفبر سازمشکل و بازدارنده نقاط وگرفته 
 .(1390)توالیی و همکاران،  باشیم یفناوراین از یمندبهره و علم

های نوین، کارآمد و با کاربرد وسیع، پتانسـیل بـاالیی در ارتقـاء    یکی از فناوری ،یفناورزیست
تولیدات کشاورزی دارد اما با توجه بـه پیچیـدگی فنـاوری و صـرف هزینـه بـاال در امـور تحقیـق و         
توسعه مترتب بر آن، اولویت کاربرد آن در زمینه زراعت و باغبانی کشـور ضـرورت دارد. در ایـن    

( بـرای صـفات مهـم و کلیـدی     هشده ژنتیکی )تراریختـ بیین اولویت تهیه گیاهان اصالحگزارش به ت
 مورد نظر در کشور پرداخته شده است.  

 فناوریزیست با مرتبط باالدستی اسناد لیتحل

فنـاوری بـرای افـزایش امنیـت غـذایی، سـالمت انسـان و        با توجه به پتانسیل عظیم موجود در زیست
جمهوری اسالمی ایران از ابتدای ظهور ایـن فنـاوری متناسـب بـا هـر       سالمت محیط زیست، کشور
ها و اسنادی را تهیه و به مبـادی مـرتبط ارائـه نمـوده اسـت. برگـزاری       نامهدوره زمانی، قوانین، آیین
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خـود دلیلـی بـر اهمیـت      1379های علمی مرتبط با موضوع نظیر کنگره بیوتکنولوژی از سال کنگره
لما، دانشمندان و دانشگاههای کشور است. ایـن مهـم بـا توجـه بـه فرمایشـات       این فناوری از منظر ع

های نـو تأکیـد داشـتند، اهمیـت     های مختلف بر دستیابی به فناوریمقام معظم رهبری که در فرصت
 شرح زیر است:بیشتری یافته است. در این راستا گاهنامه کشور به

 امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا  1382سال 

 تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی  1384سال 

 فناوریابالغ سند ملی زیست  1384سال 

 فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریتشکیل ستاد توسعه زیست  1387سال 

 تصویب قانون ایمنی زیستی در مجلس شورای اسالمی  1388سال 

 ون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران( قان7اجرایی بند )ب( ماده ) نامهآیین  1394سال 

هـای برتـر و کلیـدی در قـرن     عنوان یکی از فنـاوری فناوری بهبا توجه به اهمیت موضوع زیست
های با اولویت بـاال قـرار گرفـت و در    ، در نقشه جامع علمی کشور این فناوری در گروه فناوری21

گیـری از  صراحت به لـزوم بهـره  نیز به های پنجم و ششم توسعه دولت جمهوری اسالمی ایرانبرنامه
همـین ترتیـب   این فناوری در جهت خودکفایی در محصوالت کشاورزی به آن اشاره شده است. به

منظــور حمایــت از ایــن فنــاوری ذیــل معاونــت علمــی و فنــاوری  فنــاوری بــهســتاد توســعه زیســت
عه صــادرات فنــاوری و توســجمهــور تشــکیل و کســب ســه درصــد از بــازار جهــانی زیســت ریــیس

 اندازهای آینده خود در نظر گرفته است.  را از چشم 1404محصوالت حاصل از این فناوری در افق 

 جهان درتراریخته  گیاهانمروری بر تحوالت در زمینه 

ــاورزک ــم از  یاعرصــه یش ــمه ــاوریزیســتاربرد ک ــون فن ــااســت. آزم ــه یه ــه یدر زم یامزرع ن
اولـین   .شـد انجـام   1986االت متحـده و فرانسـه در سـال    یـ بـار در ا نیاولـ  یشـاورز ک وریافنزیست

حـال،  نیـ بـا ا  تجاری شـد تراریخته اولین محصول  1990سال  تولید و 1980سال تراریخته محصول 
 1990ل دهـه  یـ روس را در اوایـ توتـون مقـاوم بـه و   تراریختـه  اه یگ یکه کبود  یشورکن ین اولیچ
ش سـطک  یدر افزا یشاورزک وریافنزیست صنعت یت تجارتیشت نمود. موفقک یصورت تجارتبه
سـازمان خواربـار و   طبـق آمـار   بـر  هکـ  یطـور بـه  شود.یده مید یکیافته ژنتیرییاهان تغیشت گکر یز

به  1996تار در سال کون هیلیم 7/1در جهان از تراریخته  یاهان زراعیشت گکر یسطک ز کشاورزی
اهـان  یشـت گ کر یـ سـطک ز  یعبـارت . بـه افته استیگسترش  2015تار در سال کون هیلیم 180 حدود
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هـای زراعـی   زمـین  درصـد  12کـه معـادل    برابر شده اسـت  100بیش از سال  20در مدت تراریخته 
میلیـون   3/175با  2013از سال  فناوریزیستمحصوالت  زیرکشتسطک ه است. همچنین جهان بود

عنـوان  بـه تراریخته گیاهان و میلیون هکتار رسیده است 5/181به  2014در سال  ٪ 3-4هکتار با رشد 
بـه جهـت مقبولیـت و رضـایتمندی کشـاورزان       هـای کشـاورزی  ترین فناوری در بین فنـاوری سریع

بـه   1996کشـور در سـال    6از  فناوریزیست. تعداد کشورهای دارای محصوالت معرفی شده است
ی محصوالت سازعنوان نوزدهمین سال تجاریهب 2014رسیده است . سال  2014 کشور در سال 28

 ،سـازی چنـدین کشـور در زمینـه تجـاری     .سال، رشد دو رقمی داشته است 12بوده و طی تراریخته 
 یشناسـ سـت یز یهـا اربرد ابـزار کـ سـال گذشـته بـا     20داشتند. در طول  درصدی100سابقه رشد بی

ده اسـت و  فـراهم شـ  با صفات مطلوب تراریخته ا ی یکیافتة ژنتیرییاهان تغیجاد گیان اک، امیولکمول
 یهـا شـور کخصـوص در  ا بـه یـ در دن یریطـور چشـمگ  هاهـان بـ  ین گیـ شت اکر یدر طول ده سال اخ

تراریختـه  اهـان  ی، گیاهیـ گونـه گ  100ش از یب یحاضر براافته است. در حالیش یتوسعه افزادرحال
ش از یه بـ کنیته قابل توجه اکشوند و نیشت مکشور جهان ک 28در  تعدادی از آنها اند ود شدهیتول
اهـان  ین گینند. در بکیم یشورها زندگکن یت جهان در ایارد نفر( جمعیلیچهار م باًیدرصد )تقر 60

انـد. بـا   خود اختصاص دادهشت را بهکن سطک یشتریبتراریخته  یایلزا و سوک، پنبه، ذرت، هتراریخت
 یالـ  1996ال شـده از سـ  یسـال تجـار   19اهـان در طـول   ین گیدار ایقابل توجه و پا یایتوجه به مزا

درصد این کشاورزان  90که اند آورده یاهان روین گیشت اکشاورز به کون یلیم 18، حدود 2014
اهـان  یبه گتراریخته اهان یشت گکل سطک کدرصد از  57، حدود 2014. در سال پا هستندهم خرده

ت شـ کدرصـد بـه    28اهان مقاوم به آفـت و حـدود   یشت گکدرصد به 15ش، حدود کمقاوم به علف
 یزان سـودمند یـ ه مکـ ر اسـت  کـ افته اسـت. الزم بـه ذ  یتراژن اختصاص  یکش از یب یاهان دارایگ
، هتراریختـ اه یـ گ یـک ا سـه صـفت مطلـوب در    یـ ردن دو کـ  یل هرمیدلاهان بهین گیشاورزان از اک
 .(James, 2014)افته استیش یافزا یتوجهطور قابلهب

و  ارد دالر برآورد شده استیلیم 160د حدو، 2014در سال تراریخته محصوالت  یفروش جهان
 یشـورها کها در یفناورگر یهمانند د یفناورن یع و قابل توجه ایار سریت بسیمقبول دهندهن نشانیا

   و در حال توسعه است. یصنعت
زان آن یـ م یافتـه اسـت، ولـ   یش یشـورها افـزا  کاز  یاریدر بسـ  یشـاورز کبر وریافنـ زیسـت ایر 

درحــال توســعه متفــاوت اســت. در  یشــورهاکســه بــا یشــرفته( درمقایافتــه )پیتوســعه یشــورهاکدر
توانـد  ین امر مـ یافته است. ایبازار توسعه  یهایازمندیهمگام با ن وریافنزیستشرفته، یپ یشورهاک
د یـ جـاد نما یا یننـدگان کدیتول یبرا یت رقابتیمز یکن است کاهش دهد و ممکد را ینه واحد تولیهز
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در  یش احتمـال یدر حال توسعه، ایر افـزا  یشورهاکن وجود، در یرند. با ایگیوری بهره مان فنیه از اک
و گـروه   یجهـان  کتوسـط بانـ   کگـزارش مشـتر   یکدارتر باشد. ین است معنکد غذا ممیمقدار تول
 درصـد  25توانند باعـث  یطور متوسط مبهتراریخته اهان یه گکنشان داد  یشاورزکقات یتحق یمشورت
 وریافنـ زیسـت اربرد کـ  زیـ آمتیـ در حـال توسـعه شـوند. تجربـه موفق     یاشورهکرد در کش عملیافزا
 نیبنـابرا باشـد.   ییایآسـ  یشورهاک یبرا یبا ارزش یتواند الگویم یصنعت یشورهاکدر  یشاورزک
 ینـوع  جـاد یا بـا  هکـ هـا، بل مـاری یب و آفـات  بـا  مبـارزه  یهـا نـه یهز کاهش با تنهانهتراریخته  اهانیگ

 .داشت خواهند ستیز طیمح و دیتول منابع حفظ در ییاسزبه سهم داریپا یکشاورز
درصد کاهش یافتـه اسـت    37های شیمیایی کشبا توسعه کشت این محصوالت، مصرف حشره

نوعی وارد چرخه اکوسیستم طبیعت و غذای انسـان  زا که بهو این مسئله یعنی کاهش عوامل سرطان
 13لیارد کیلوگرم که معادل خروج قریـب  می 30اکسید کربن حدود دیشود. کاهش انتشار گاز می

مدت یک سال است که باز بر روی سـالمت انسـان و کـاهش آلـودگی     ها بهمیلیون خودرو از جاده
پـا، در  همچنین کاهش فقر از طریـق مشـارکت کشـاورزان خـرده    . محیطی نقش بسزایی داردزیست

کشـت قریـب یکصـد میلیـون      جـویی در حفظ تنوع زیستی از طریـق صـرفه   فناوری،استفاده از این 
ــا وجــود تغییــر آب   ــد ب ــار زمــین و تقویــت امنیــت غــذایی، پایــداری تولی ــد از مــی و هــواهکت توان

میلیـارد دالری   160غذایی دارای یک بـازار  تراریخته محصوالت  .باشددستاوردهای مهم این علم 
ــذرهای   ــانی ب ــه در ســال و ارزش جه ــارد دالر در ســال اســت  15حــدود تراریخت ــ .میلی ــون مه اکن

در حـال  تراریختـه  های درختان های زیادی در خصوص تولید سوخت زیستی و ایجاد جنگلتالش
تراریختـه  جهـان   لـزای درصد ک 25درصد ذرت و  30، پنبهدرصد  68 ،درصد سویا 82انجام است. 

 .(James, 2014) است
و اجـداد طبیعـی   هـای مختلـف   ژن طی سالیان سال از گونه 145تحقیقات نشان داده که حداقل 

 صـفت  چنـد  تنهـا  حـال ایـن  بـا  خود شناسایی، استخراج و در فناوری تراریختی استفاده شده اسـت. 
 ،یا)سـو  زراعـی  چنـد گونـه   یبـرا تراریختـه   یاهانو مقاومت به حشرات( درگ مقاومت به علفکش)

 مـورد  و اسـت  شـده  یوربهـره  یششده کـه باعـث بهبـود توسـعه و افـزا      ییدأذرت ... ( ت ،کلزا، پنبه
  .(Qaim., 2016)باشدمی کشاورزان عملی استفاده
کشـور درحـال    19پرداختنـد  تراریختـه  به کشت محصـوالت   2013کشوری که در سال  27از 

درصـد و یـا تقریبـاً چهـار      60) حدود کشور صنعتی بودند. بیش از نصف جمعیت جهان 8توسعه و 
کشورهای در حال . کنندزندگی میتراریخته کننده محصوالت کشور تولید 27میلیارد نفر( در این 

میلیون هکتار کشت کردند. بنگالدش در سـال   94را در مساحتی بالغ برتراریخته محصول  8توسعه 
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مقـاوم بـه آفـات( را    تراریختـه  )بادمجان تراریخته بار کشت تجاری یک محصول برای اولین 2013
ــار در ســال  12را در مســاحت  BTکشــاورز بادمجــان  120تصــویب کــرد و  کشــت و  2014هکت

ی این نوع محصوالت در آینده فـراهم  بنای مستحکمی را برای تضمین توسعهپراکنش جهانی و زیر
 .(Qaim., 2016)کردند

در کشــورهای در حــال توســعه بــیش از تراریختــه ســال متــوالی تولیــد محصــوالت بــرای ســومین
میلیـون   96ن، آسـیا و آفریقـا در سـطک    که کشـاورزان آمریکـای التـی   طوریکشورهای صنعتی بود به

 85جهـانی در مقایسـه بـا کشـورهای صـنعتی       زیرکشـت میلیون هکتـار سـطک    5/181از  ٪53هکتار یا 
کشـور   28از  2014این محصوالت را کشت کردند. همچنین سال  2014در سال  ٪47میلیون هکتار یا 

 5ر صـنعتی بودنـد کـه در ایـن بـین      کشو 8کشور در حال توسعه و 20فناوری، دارنده محصوالت زیست
، آمریکای التین )برزیل و آرژانتین( آسیا)هند و چین( و آفریقا )آفریقای جنـوبی( و  توسعهدرحال کشور

 میلیـون هکتـار بـاالترین مقـام     2/42در سطک جهانی پیشرو بودند و برزیل با  ٪47کشور صنعتی با رشد  8
داراسـت.   2014فنـاوری در سـال   ید محصـوالت زیسـت  را در سطک تول توسعهدر بین کشورهای درحال

فنـاوری فعالیـت داشـتند و در کشـورهای در     میلیون کشاورز در حیطه محصوالت زیست 18، 2014سال 
 کنند.پا و فقیر در این حوزه فعالیت میمیلیون کشاورز خرده 5/16یا  ٪90حال توسعه بیش از 

طـور مسـتقل، اقـدام بـه کشـت      کشـور بـه   30ر هـا کشـاورز تقریبـاً د   سـال گذشـته میلیـون    19طی 
میلیـارد هکتـار نمودنـد. ایـاالت متحـده آمریکـا،        8/1فناوری در مسـاحتی بـالغ بـر    محصوالت زیست

هسـتند و ایـاالت   تراریختـه  کشـور پیشـرو در اسـتفاده از محصـوالت      5برزیل، آرژانتین، هند و کانادا 
باشـد. در  میلیون هکتار می 1/73در سطک جهان با فناوری کننده محصوالت زیستمتحده برترین تولید

تعلق دارد و در سـودان در سـومین سـال     ٪95فناوری به کلزا در حدود کانادا بیشترین محصول زیست
رسـید. آفریقـا، بورکینافاسـو و     2014هکتار در سـال   90000به  BTپنبه  زیرکشتسازی سطک تجاری

داشـتند. بـرای کشـاورزان بورکینافاسـو     2014در سـال   پنبه را زیرکشتسودان بیشترین پیشرفت سطک 
کشـاورز در   30000پنبـه بـود و در سـودان بـیش از     تراریخته هفتمین سال کاشت محصول  2014سال 
میلیـون هکتـار از محصـوالت     7/2را کشت کردند. همچنین آفریقای جنـوبی   تراریخته پنبه 2014سال 

شـامل اسـپانیا،   کشور عضو اتحادیه اروپا  5کشت کردند. را  2014در سال تراریخته ذرت، سویا و پنبه 
هکتـار از ذرت  143000مسـاحتی بـالغ بـر     2014پرتقال، جمهوری چک، رومانی و اسلواکی در سال 

، و رشـد  BTهکتـار از ذرت   131000عنوان پیشرو در ایـن زمینـه   را کشت کردند و اسپانیا بهتراریخته 
 .)2016im., Qa(دارا بود  2014درصد در سال  31/6
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پـا و  میلیـون کشـاورز خـرده    5/16بـه بـیش از    2014در سال  فناوریزیستهمچنین محصوالت 
میلیـون   7/7پـا در چـین و   میلیـون کشـاورز خـرده    1/7حـدود   .های آنها کمک بسزایی کردخانواده
محصـول  دلیـل مزایـای قابـل توجـه ایـن      مقاوم به آفات را بـه تراریخته در هند پنبه  پاخردهکشاورز 
 2012تـا  1996های کردند. آخرین آمار اقتصادی در دسترس برای بازه زمانی سالو کشت انتخاب 
میلیـارد دالر و در هنـد    3/15در چـین  تراریختـه  دهد که کشاورزان از کشـت محصـوالت   می نشان
انـد. عـالوه بـر سـود اقتصـادی حاصـل از ایـن محصـوالت،         دسـت آورده میلیارد دالر سود به 6/14
و در  ،هـا فـتکش آدرصـدی اسـتفاده از    50میزان قابل توجهی از کاهش تعداد حـداقل  اورزان بهکش

انـد و مهمتـر از همـه ایـن مسـئله بـه       هـا سـود بـرده   نتیجه کاهش عوارض ناشی از تماس با آفـتکش 
 پایداری محیط زیست و کیفیت بهتر زندگی کمک کرده است.

درصـد از   54میلیـون هکتـار معـادل     94 ،آفریقا کشاورزان آمریکای التین، آسیا و ،2013سال 
درصـد(   46میلیـون هکتـار،    81میلیون هکتار کشت جهانی را در مقایسه با کشورهای صنعتی ) 175
در تراریختـه  محصـوالت   زیرکشـت داشـتند. تفـاوت سـطک    تراریختـه  محصوالت  زیرکشتسطک 

ترتیـب  دو برابر شـده و بـه   تقریباً 2013و  2012های یافته در سالکشورهای در حال توسعه و توسعه
سـود   2012تـا  1996هـای  میلیون هکتار افزایش یافته اسـت. در طـول سـال    14به حدود  7از حدود 

ــه اقتصــادی حاصــل از کشــت محصــوالت   ــارد دالر و در  59در کشــورهای صــنعتی، تراریخت میلی
ر حـال توسـعه سـهم    کشـورهای د  2012میلیارد دالر بود کـه سـال    9/57کشورهای در حال توسعه 

  .(James, 2014)کمتری داشتند
 .یافتــه دارای اهمیــت زیــادی هســتنددارای بــیش از یــک صــفت بهبــودتراریختــه محصــوالت 
جهــانی  زیرکشــتدرصــد از ســطک  27یافتــه بــا بــیش از یــک صــفت بهبــودتراریختــه محصــوالت 
کشـور محصـوالت    13مـیالدی   2013و در سـال   انـد خود اختصاص دادهرا بهتراریخته محصوالت 
کشور در حـال توسـعه    10بردند که از این میان  زیرکشتیافته به را با دو یا چند صفت بهبودتراریخته 

برزیـل، آرژانتـین، هنـد،    تراریختـه  بودند. پنج کشور برتر در حال توسعه پیشرو در تولیـد محصـوالت   
را تراریختـه  ی محصـوالت  از کشـت جهـان   (میلیـون هکتـار   7/82درصـد )  47جنـوبی،  چین، آفریقـای 

 . (James, 2014)دهنددرصد از جمعیت جهان را تشکیل می 41خود اختصاص داده و به
 BT (Bollgard II™) عنوان هفتمین سال کشت پنبـه برای کشاورزان بورکینافاسو، به 2014سال 

را بـه  سـیس انجمـن زنـان کشـاورز، آنهـا      أبا ت 2014هکتار بود. در سال  470000حدود در وسعت 
 ،تشویق کردند لـذا بـا افـزایش حضـور زنـان کشـاورز در ایـن حـوزه        تراریخته کشت و توسعه پنبه 

حاصل خواهد شـد. بـا توجـه بـه بـرآورد سـود       تراریخته فضای رقابتی بیشتری در توسعه کشت پنبه 
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 به کاهش اسـتفاده از  درصد 67افزایش عملکرد و  درصد 20طور متوسط بهتراریخته حاصل از پنبه 
دالر در هـر هکتـار بـوده و در حـال      64انجامد و سود حاصل از این محصول حـدود  ها میکشآفت

پنبـه  برآورد شده است که کشـت   همچنین .سطک درآمد شده استدرصد  51حاضر باعث افزایش 
میلیـون دالر در سـال بـرای بورکینافاسـو خواهـد داشـت. بورکینافاسـو در         70سودی بالغ بـر  تراریخته 
ســعی در توســعه و  (ECOWAS) هــای اقتصــادی غــرب آفریقــاش بــرای ورود بــه بخــشجهــت تــال
و تراریختـه  را در این کشور دارد. همچنـین هـدف از آغـاز برنامـه کشـت پنبـه       تراریخته گسترش پنبه 

های در حـال توسـعه بـوده اسـت. ایـن      رتوسعه آن توسط دولت بورکینافاسو ارائه ایـن رونـد در کشـو   
باشـند.  از مـردم در بخـش کشـاورزی شـاغل مـی      ٪90جمعیت داشته که حـدود  میلیون نفر  17کشور 
زمینـی،  میلیـون هکتـار بـوده و محصـوالت پنبـه، ارزن، بـادام       7/5های قابل کشت در این کشـور  زمین

در ایـن کشـور،   تراریختـه  گردد. تنها محصول ذرت، آجیل، سورگوم و برنج در این کشور کشت می
کشـت ایـن   درصـد اراضـی قابـل    8هـزار هکتـار )حـدود     470ساحت حدود باشد که در ممی BTپنبه 

 99000باشـد و  میتراریخته یا برای دوازدهمین سال در حال کشت پنبه بشود. کلمکشور( را شامل می
هکتـار بـه    18000از این مجموع  ؛تعلق داردتراریخته هکتار از اراضی این کشور به کشت محصوالت 

هکتـار   109000بـا   2013تعلق دارد که نسبت به سـال  تراریخته کتار به ذرت ه 81000و تراریخته پنبه 
مقـاوم   ٪34هکتار نسبت به آفات و علفکـش،   45000معادل  ٪56هکتار  81000کاهش داشت. از  5٪

سـازی در یـک برنامـه کنتـرل     قبـل از تجـاری  تراریخته مقاوم به علفکش بودند. ذرت  ٪10به آفات و 
ی و منطقه داخلی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنـین ایـن کشـور در    کشت در دو منطقه ساحل

فعالیت داشـته و ایـن    2002تولید گل میخک حاصل از فناوری بیوتکنولوژی جهت صادرات، از سال 
گـردد. مطالعـات سـودآوری کشـت     هکتار در گلخانه کشت می 4در بیش از  2014محصول در سال 

کـارگیری سـموم   بـر کـاهش زمـان و هزینـه، جهـت بـه      ن داد که عالوهدر این کشور نشاتراریخته پنبه 
آوری داشته است کـه از  میلیون دالر برای این کشور سود 103، 2013تا  2002های مختلف، طی سال

  .(ISAAA., 2014) بوده است 2013میلیون دالر مربوط به  22این بین 
از  .رودشـمار مـی  بـه  2014ان در سـال  در جهتراریخته کننده محصوالت آرژانتین سومین تولید

 3/24درصـد معـادل    ۱۳، تراریخـت جهانی محصـوالت   زیرکشتمیلیون هکتار سطک  181مجموع 
میلیـون هکتـار مربـوط بـه      8/20 زیرکشـت میلیون هکتار به این کشور تعلق داشته که از ایـن سـطک   

تعلـق دارد.  تراریختـه  پنبـه   بـه  میلیون هکتـار  5/0و تراریخته میلیون هکتار ذرت  3 ،هسویای تراریخت
 در سـال  سـطک زیرکشـت ایـن محصـول     ٪100معادل  تقریباًتراریخته میلیون هکتار از سویای  8/20

 ٪80ذرت در آرژانتـین حـدود    زیرکشـت از سطک هکتار میلیون  75/3بوده است. از مجموع  2014
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،  BT/HTذرت لیون هکتـار بـه  می 98/1در این بین تعلق دارد که تراریخته میلیون هکتار( به ذرت 3)
 زیرکشـت شدند. همچنین سـطک  شامل می  HTذرت هزار هکتار 240و BT هزار هکتار ذرت  780

هزار هکتار افزایش پیدا کرده است کـه در ایـن بـین     530به حدود  ٪100با رشد  2014پنبه در سال 
را  زیرکشــتک ســط BTهــزار هکتــار پنبــه  28و  HTهــزار هکتــار  BT/HT، 45هــزار هکتــار  457

 82میلیـارد دالر و ایجـاد    5/17حدود  2013تا 1996از تراریخته داشتند. سود حاصل از محصوالت 
محصـول   37حـدود   2014تـا  1996هـای  میلیون شغل برآورد شده است. در آرژانتین در طول سـال 

 3ا و سـوی مورد  5مورد ذرت،  29در سطک تجاری به تصویب رسیده است که در این بین تراریخته 
بـه تصـویب رسـیده اسـت.     تراریختـه  مورد پنبه  7 تقریباً 2014باشد. در سال مورد مربوط به پنبه می

تولیـد سـویای    ٪100میلیون هکتـار معـادل    2/8تراریخته مربوط به سویای  زیرکشتهمچنین سطک 
سـبت  سـویای بیشـتری را ن   2013نسبت به  2014باشد چرا که کشاورزان در سال ملی این کشور می

انـداز ایـن کشـور، تولیـد سـویای مقـاوم بـه علفکـش و         به ذرت مورد کشت قرار دادنـد. در چشـم  
های سطک منطقـه  از کل ذرت ٪66به   BT/HTحشرات، گندم مقاوم به خشکی، همچنین انتقال ژن

دنبـال رشـد و   باشد. آرژانتـین بـه  سازی آن برای صادرات به چین میو تثبیت این مقاومت و تجاری
دهد همچنین کمیته مشـورتی ملـی   شدت انجام میهرعایت مقررات را ب ،اء فناوری در این زمینهارتق

طور یابت و پایدار هر دو بخش خصوصی و عمـومی را  هب (CONABIA) فناوریزیستکشاورزی 
بـا تصـویب چـارچوب     2103مارس  23کند. در این بین وزارت کشاورزی آرژانتین در ارزیابی می

در جهـت ارزیـابی مخـاطرات و فوایـد اتخـاذ       فنـاوری زیسـت و تصویب محصوالت  اصلی ارزیابی
کند. دانشـمندان آرژانتینـی بـا تحقیقـات بـر روی      در این کشور عمل می فناوریزیستمحصوالت 

باشـند و  تولید نیشکر متحمل به خشکی در حال همکاری در تولید این محصول با کشور برزیل مـی 
هـزار   350از  2017نیشـکر را تـا سـال     زیرکشـت نتین قصـد دارد سـطک   در این برنامه مشترک آرژا

   .(ISAAA., 2014)میلیون هکتار افزایش دهد 5هکتار به 
 کشـت کـرده اسـت.    2014در سال تراریخته میلیون هکتار محصول  7/2حدود آفریقای جنوبی 

چنین کشت سـویا از  تعلق داشته است. همتراریخته میلیون هکتار از این اراضی به کشت ذرت  14/2
رسیده اسـت و سـویای مقـاوم بـه      2014هزار هکتار در سال  600به  2013هزار هکتار در سال  520

 دهـد و پنبـه  این محصول را تشکیل مـی  زیرکشتاز سطک  ٪92هزار هکتار معادل  552علفکش در 
ش پیدا کرده است. افزای 2014هزار هکتار در سال  9به  2013هزار هکتار در سال  8نیز از تراریخته 

مربوط به  زیرکشتباشد. از کل سطک مقاوم به علفکش می ٪5و  آفتمقاوم به  ٪95در این بین  که
نسـبت بـه دو    ٪53مقاوم بـه علفکـش و    ٪19مربوط به ذرت مقاوم به حشرات،  ٪28تراریخته ذرت 
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 220حدود  2014عامل مقاومت به علفکش و مقاومت به حشرات را داراست. همچنین تا ماه ژوئن 
 4درصـد سـویا و    5درصـد آن مربـوط بـه ذرت،     91اعطا شده اسـت کـه   تراریخته مجوز محصول 

 .(ISAAA., 2014)درصد پنبه بوده است
را بعـد از ایـاالت متحـده در جهـان      فنـاوری زیستبرزیل مقام دوم و بیشترین رشد محصوالت 

والت سویا، پنبـه و ذرت در سـال   میلیون هکتار مربوط به محص 47 زیرکشتداراست. از کل سطک 
میلیـون   1/29بوده کـه  تراریخته درصد این محصوالت  2/89میلیون هکتار معادل  42، بیش از 2014

تراریختـه  هکتـار بـه پنبـه    هزار  600حدود  میلیون هکتار به ذرت و 5/12، ههکتار به سویای تراریخت
د لوبیـای طالیـی مقـاوم بـه ویـروس      برزیل در حال تکمیل آزمایشات مربـوط بـه تولیـ   داشت.  تعلق

برداری برسد. سود حاصـل از کشـت   به بهره 2016رود در اوایل سال باشد که امید میموزاییک می
میلیـارد دالر بـرآورد شـده اسـت.      12حـدود  2003 - 2013سـاله  10طی آمار تراریخته محصوالت 

تراریختـه   یر( بـه سـویا  میلیـون هکتـا   31) 2014محصول سویا در سال  زیرکشتاز کل سطک  93٪
، HT/IR بـه  مقـاوم  ٪54بـوده کـه   تراریختـه  ذرت  زیرکشـت از کل سطک  ٪72تعلق دارد. همچنین 

عنـوان محصـول دوم در   بـه تراریختـه  باشـد. همچنـین ذرت   مـی   HTمقاوم به ٪3و   IRمقاوم به15٪
محصـول   ایـن  زیرکشتکل سطک  .شودفصل زمستان، در مساحتی بیشتر از فصل تابستان کشت می

. بیشـترین  اسـت تعلـق داشـته   تراریختـه  میلیون هکتار به ذرت  7/7یا  ٪90میلیون هکتار بوده که  5/8
در این کشور، مربـوط بـه منـاطق جنـوب، غـرب و جنـوب شـرق در        تراریخته پنبه  زیرکشتسطک 
تعـداد محصـوالت    2013باشد. در برزیل تـا قبـل از سـال    می 2014هکتار در سال  هزار 900حدود 

روند کاهشی داشته است و تنهـا   2014 تا 2013های مصوب رو به افزایش بود اما طی سالتراریخته 
پنبه و یک مورد حبوبات مقـاوم بـه ویـروس بـه      12ذرت،  19سویا،  5، همورد محصول تراریخت 37

تـا اکتبـر    2004از سال  (MAPA/SNRC)برزیلتصویب رسیده است. طی آمار وزارت کشاورزی 
همچنـین   رقم معمولی بودنـد.  207شده ژنتیکی و رقم اصالح 752رقم سویا،  959جموع از م 2014
بـوده اسـت . برزیـل همچنـان     تراریختـه  مورد آن  48رقم پنبه یبت شده که  97به بعد  2004از سال 

به کشـور چـین بـوده و در حـال توسـعه بـازار       تراریخته کننده اصلی صادرات سویای عنوان صادرهب
باشـد. همچنـین از   و نیشکر مقاوم به حشرات جهت تولید اتانول و شکر میتراریخته  صادرات ذرت

اکـالیپتوس، بـرنج، گنـدم و مرکبـات      اسـتفاده از ایـن فنـاوری    بـا دیگر محصوالت در حال توسـعه  
)ویـروس موزاییـک لوبیـا     BGMVباشد. برزیـل در ابتکـاری نـو در ایجـاد صـفت مقاومـت بـه        می

ل عملی بـرای کشـورهای در حـال توسـعه درگیـر در توسـعه محصـوالت        عنوان یک مدبهطالیی( 
 .(ISAAA., 2014)پرداخته استتراریخته 
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عنـوان  ههای زراعی موجـود در کشـور بولیـوی، سـویا بـ     میلیون هکتار از زمین 2با وجود حدود 
 هکتـار یـک میلیـون   2014بولیوی در سـال   .رودشمار میهیکی از محصوالت اصلی در این کشور ب

 ٪83این مقدار معادل  .بوده است 2013داشته است که مشابه سال تراریخته سویای  زیرکشتسطک 
میلیون هکتار از کشت محصول سویا بوده است. بولیوی رتبه هشـتم در سـطک جهـان را بـا      2/1کل 
(، 28میلیـون هکتـار(، برزیـل )    31ت متحده امریکا )میلیون هکتار، پس از ایاال 2/1 زیرکشتسطک 
بولیـوی بـا    2008( دارد. در سـال  8/1(، و کانادا )3(، پاراگوئه )6/6(، چین )12(، هند )19ژانتین )آر

عنـوان کشـور دهـم بـوده اسـت و کشـاورزان بـا اسـتقبال از         هـزار هکتـار بـه    600 زیرکشـت سـطک  
همچون بـرنج، نیشـکر و پنبـه وادار    تراریخته ت را به تولیدات محصوالت دول ،همحصوالت تراریخت

عنوان همیلیون دالر بوده است که ب 309 در این کشور 2011در سال  کنند. ارزش صادرات سویامی
آیـد. نتـایج تحقیقـات نشـان داده کـه اسـتفاده از       شمار میهمهمترین و بزرگترین صادرات بولیوی ب

هـا و کـاهش   و کـاهش اسـتفاده از علفکـش    ٪30دلیل افـزایش عملکـرد تـا    هبتراریخته محصوالت 
در تراریختـه  سود حاصل از محصوالت  .های کارگری بسیار سودمندتر از ارقام معمولی استههزین

 میلیــون دالر 103میلیــون دالر بـوده کــه   538بــالغ بـر  ، 2013تــا  2008هـای  ایـن کشــور طـی ســال  
 ،BTمیلیــون هکتــار از پنبــه  3/9 چــین حــدود 2014باشــد. در ســال مــی 2013آن مربــوط بــه ســال 

را بـه   BTصـنوبر   هکتـار از  543از محصول خربزه درختی مقاوم به ویروس و تقریبـاً  هزار هکتار  8
پنبـه   زیرکشتکل سطک  ٪93در این کشور معادل تراریخته پنبه  زیرکشتبرده است. سطک  زیرکشت

 زیرکشـت باشـد. سـطک   مـی  ٪2013،90باشد کـه معـادل آن در سـال    می 2014در این کشور در سال 
هـزار   8به  2013هکتار در سال  5800افزایش رشد از  ٪50مقاوم به ویروس با ه تراریختخربزه درختی 
در چین آغاز شده اسـت و در سـال    2003از سال  BTرسیده است. کشت صنوبر  2014هکتار درسال 

تـا  1997هـای  طـی سـال  تراریختـه  هکتار افزایش یافته است. سود حاصل از کشـت پنبـه    543به  2014
   بوده است. 2013میلیارد دالر آن مربوط به  6/1دالر بوده است که  میلیارد16حدود  2013

، اولـین محصـول تجـاری    فنـاوری زیسـت کشور چین عضو شش کشـور بنیانگـذار محصـوالت    
 ٪60افزایش عملکرد و  ٪10. کاشت این محصول باعث نمود شتک 1996پنبه را در سال تراریخته 

ین اسـتفاده از خربـزه درختـی مقـاوم بـه ویـروس       ها شده است. همچنـ کشکاهش استفاده از حشره
عنـوان  هکـه بـ  )چـین(  توسط کمیته ایمنی زیستی بسیار توصیه شده است و در اسـتان گوانگـدونگ   

تراریختـه  هکتار  4257هکتار این محصول  4500آید از حساب میهخاستگاه اصلی خربزه درختی ب
 2012را از سـال  تراریختـه  ربـزه درختـی   بوده است. همچنین جزیره هاینیان در این کشور کاشت خ

هزار هکتار کشت ایـن محصـول را افـزایش داده     4معادل  ٪60به  2014آغاز کرده است و در سال 
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سسه تحقیقات جنگل در پکن و آکادمی چـین در  ؤتوسط م 2003در سال  ، BTاست. اولین صنوبر
هکتـار   543حدود  2014ل و در ساسازی شد ز چوب در این کشور تجاریجهت پاسخگویی به نیا

برنـد.  سود می BTمیلیون کشاورز در استفاده پنبه  17در چین کاشته شد. برآورد شده که در حدود 
مرحله کـاهش   4مرحله به  25ها از ، مصرف آفتکشهکه در استفاده از محصوالت تراریختطوریبه

ت منجـر بـه هزینـه کـارگری     پیدا کرده است و کشاورزان اذعان داشتند که استفاده از این محصوال
کمتر و تولید پنبه با کیفیت نسبت به پنبه معمولی شـده اسـت. همچنـین میـزان سـود حاصـل از پنبـه        

باشد. دانشـمندان در دانشـگاه هاینـان چـین در حـال تولیـد بـرنج        سه برابر پنبه معمولی میتراریخته 
تـن در هکتـار    6میـزان  بـرنج بـه  محصول مقـاوم بـه شـوری هسـتند و نتـایج اولیـه نشـان از تولیـد         پر

 .(ISAAA., 2014)است
آیـد. طـی   حسـاب مـی  در جهان بـه  ٪25کننده پنبه با سهم عنوان بزرگترین تولیدبه 2014هند در سال 

 11هکتـار بـه    50000برابـری از   220بـا افـزایش   تراریختـه  پنبه  زیرکشتسطک  2014تا 2002سال از  13
 زیرکشـت میلیـون هکتـار سـطک     12از مجموع کـل   2014ست. درسال میلیون هکتار افزایش پیدا کرده ا

میلیـون   54و در ایـن راسـتا    تعلق داشـته اسـت  تراریخته  BTمیلیون هکتار به پنبه  11بیش از تراریخته پنبه 
در  ٪12اند. همچنین این کشور سهم خـود را از بـازار جهـانی پنبـه از     مند شدهکشاورز از این فناوری بهره

چهـارم از کـل تولیـد پنبـه     همـین دلیـل هنـد یـک    افزایش داده است. به 2014در سال  ٪25به  2002سال 
میلیـارد دالر بـوده    17حـدود   2002 – 2013سال  12طی تراریخته جهان را داراست. سود حاصل از پنبه 

 و وزارت محـیط  (GEAC)کمیته ارزیـابی ژنتیکـی    2014باشد. سال می 2013میلیارد آن مربوط به 2که 
انداز آینـده ایـن   جدید را تصویب کرده است. در  چشم BTهیبرید پنبه  70 (MOEF)هازیست و جنگل
هـای خشـکی و   به انواع مقاومـت بـه تـنش   تراریخته  پنبهرقم  5حدود  2015رود تا سال محصول امید می

 .(ISAAA., 2014) شوری، آفات و کیفیت الیاف رهاسازی شود
فناوری بـا اسـتفاده از کشـت    کشور بنیانگذار محصوالت زیست مکزیک آخرین کشور در بین شش

محصـوالت   زیرکشـت هکتـار سـطک    170مکزیک حـدود   2014است. سال  1996از سال تراریخته پنبه 
هـزار هکتـار بـه     160داشته است که در این بـین   2013هزار هکتار در سال  64فناوری را نسبت به زیست
تراریختـه  هـزار هکتـار پنبـه    160تعلق داشته است. از بین تراریخته ه ذرت هزار هکتار ب 10و تراریخته پنبه 
باشـند. مکزیـک   ( مـی HTهزار هکتار متحمل به علفکش) 6و علفکش و آفت هزار هکتار مقاوم به  154

، کشـت  هفنـاوری و پنبـه و سـویای تراریختـ    آوری محصوالت زیستقصد دارد با استفاده از ظرفیت سود
هـای  ترش داده و همچنین سعی دارد با کمک به امنیـت غـذایی و کـاهش چـالش    این محصوالت را گس

آمـده از ایـن   دسـت دهـد. سـود بـه   ای و تولید ارقام ذرت مقاوم به خشکی سود حاصله را افـزایش  تغذیه
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میلیون دالر آن مربوط به سال  55میلیون دالر بود که  293حدود  2013تا 1996محصوالت طی دوره 
 .(ISAAA., 2014) است برآورد شده 2013

فنـاوری و  ، آمار مربوط به کشورهای فعال در زمینـه تولیـد محصـوالت زیسـت    2و 1در جداول 
هـایی کـه کاندیـدای    ، ژن3جـدول ه یا در دست تراریختی آمده اسـت. در  شدهتراریختنوع گیاهان 

 ت.استفاده در گیاهان هستند و یا از آنها استفاده تجارتی شده نیز آورده شده اس

 

 ( James, 2015فناوری )کشور فعال در زمینه محصوالت زیست28به آمار مربوط   1جدول

 سطح زیرکشت کشور ردیف
 هگیاهان تراریخت )میلیون هکتار(

 زمینیذرت، سویا، پنبه، کلزا، چغندرقند، یونجه، خربزه درختی، کدو، سیب 9/70 آمریکا 1
 سویا، ذرت، پنبه 2/44 برزیل 2
 سویا، ذرت، پنبه 5/24 آرژانتین 3
 پنبه 6/11 هندوستان 4
 کلزا، سویا، ذرت، چغندرقند 11 کانادا 5
 پنبه، خربزه درختی، سپیدار )تبریزی( 7/3 چین 6
 سویا، ذرت، پنبه 6/3 پاراگوئه 7
 پنبه 9/2 پاکستان 8
 ذرت، سویا، پنبه 3/2 آفریقای جنوبی 9
 سویا،ذرت 4/1 اوروگوئه 10
 سویا 1/1 بولیوی 11
 ذرت 7/0 فیلیپین 12
 پنبه، کلزا 7/0 استرالیا 13
 پنبه 4/0 بورکینافاسو 14
 پنبه 3/0 میانمار 15
 پنبه، سویا 1/0 مکزیک 16
 ذرت 1/0 اسپانیا 17
 پنبه، ذرت 1/0 کلمبیا 18
 پنبه 1/0 سودان 19
 ذرت، سویا، کلزا <1/0 شیلی 20
 ذرت <1/0 هندوراس 21
 ذرت <1/0 پرتغال 22
 ذرت <1/0 ویتنام 23
 ذرت <1/0 جمهوری چک 24
 پنبه، سویا <1/0 کاستاریکا 25
 ذرت <1/0 رومانی 26
 ذرت <1/0 اسلوواکی 27
 بادمجان <1/0 بنگالدش 28
  7/179 مجموع 
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 GM PLANTS: www. Isaaa .orgغیرتجاری در سطح تجاری و تراریخته گیاهان   2جدول

 غیرتجاری *شدهسازیدارای مجوز تجاری و یا رها

 Bean (Phaseolus vulgaris)  لوبیا Alfalfa (Medicago sativa)  یونجه

 Eucalyptus (Eucalyptus sp) اکالیپتوس Apple (Malusx Domestica)  سیب

 Melon (Cucumis melo)  خربزه عسلی Argentine Canola (Brassica napus)  کلزا

 Petunia (Petunia hybrida)  گل اطلسی Carnation (Dianthus caryophyllus) گل میخک 

  Chicory (Cichorium intybus)  چیکوری

  Cotton (Gossypium hirsutum L)  پنبه

  Maize (Zea mays L) ذرت

  Polish canola (Brassica rapa)  اکلز

  Potato (Solanum tuberosum L  (زمینیسیب

  Rice (Oryza sativa L)  جبرن

  Soybean (Glycine max L)  سویا

  Sugar Beet (Beta vulgaris)  چغندرقند

  Tomato (Lycopersicon esculentum)  فرنگیگوجه

  Wheat (Triticum aestivum)  گندم

  Egplant (Solanum melongena)  بادمجان

  Papaya (Carica papaya)  خربزه درختی

  Flax (Linum usitatissumum L)  کتان روغنی

  Creeping Bentgrass (Agrostis stolonifera) چمن بنتگراس خزنده )گلف(
است رهاسازی نشده و یا در یک سالی اند ولی ممکنشدن گرفتهجوز تجاری* در این جدول برخی گیاهان مانند برنج، گندم و سیب تأییدیه و م
 کشت تجاری شده باشند و بعد از آن کشت ادامه پیدا نکرده باشد.

 

 ایران درتراریخته  گیاهانروری بر تحوالت در زمینه م

ا سـال  را آغـاز کـرد و تـ   تراریختـه  ای، انبوه و تجـاری محصـوالت   د مزرعهیتول 1383ران از سال یا
هـا و  و فعالیـت ن محصـوالت برخـورد شـد    یـ بـا کشـت ا   1384از سـال   ولـی  افت.یهم ادامه  1385

کننـده  دیـ کشـورهای تول  وران هم جزیا 2005در سال  تولیدات در این زمینه به تعطیلی کشانده شد.
 گزارشی تحت عنوان بازتاب وسیع تولیـد اولـین بـرنج    1385در بهار سال بود. تراریخته محصوالت 
جهان توسط ایران از سوی مرکز تحقیقـات اسـتراتژیک مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام       تراریخته 

ایران رهبریت بیوتکنولوژی برنج جهان را در  اعالم کرد که منتشر شد و در پی این گزارش استرالیا
ان یـ در م انمـار یپاکسـتان، سـودان و م   ،نافاسـو یمثـل بورک  هاییکشـور ولـی امـروزه    گیرد.دست می
 سـت ین ایـن گـروه   وجـز  رانیـ ا سـفانه أمتولـی   ندهسـت تراریختـه  کننده محصـوالت  دیای تولکشوره

(Icana, 1392) . 
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 (GM PLANTS: www.Isaaa.orgاند )گیاهی استفاده شدهتراریخته هایی که در تهیه ارقام ژن  3جدول
 کشور/ شرکت ژن صفت نام تجاری محصول ردیف

رخداد( 5یونجه)  1  
Alfalfa (Medicago 
sativa)  

Roundup Ready™ 
Alfalfa 

 cp4 epsps تحمل به علفکش گالیفوسیت
(aroA:CP4) 

استرالیا، کانادا، ژاپن،  
مکزیک، نیوزلند، 

فیلیپین، سنگاپور، 
کره جنوبی، ایاالت 

متحده آمریکا، 
 شرکت مونسانتو

رخداد( 2)سیب   2  
Apple-Malusx 
Domestica   

Arctic™"Golden 
Delicious" Apple- 
Arctic™ "Granny 
Smith" Apple 

بیوتیک و مقاومت به آنتی
 شدنایقهوه

PGAS PPO 
suppression 
gene 

ایاالت متحده آمریکا، 
 کانادا

رخداد( 32)کلزا   3  
Argentine Canola - 
Brassica napus  

Laurical™ Canola- 
Optimum® Gly 
canola- Roundup 
Ready™ Canola- 
Liberty Link™ 
Independence™- 
InVigor™ Canola- 
Liberty Link™ 
Innovator™- 
TruFlex™ 
Roundup Ready™ 
Canola- 
Phytaseed™  

اصالح چربی / اسید چرب، تحمل 
به علفکش گالیفوسیت، تولید 

فیتاز، تحمل به علفکش 
 اکسینیل، برگرداننده باروری

Te- gat4621- 
cp4 epsps 
(aroA:CP4)- 
goxv247- bar- 
pat (syn)- 
phyA- bxn- 
barstar 

استرالیا، ژاپن، 
مکزیک، نیوزلند، کره 
جنوبی، ایاالت متحده 
آمریکا، شیلی، چین، 
اتحادیه اروپا، شرکت 

مونسانتو، دوپانت، 
 بایر

رخداد(19)گل میخک  4  
Carnation - 
Dianthus 
caryophyllus  

Moondust™- 
Moonshadow™- 
Moonshade™- 
Moonlite™- 
Moonaqua™- 
Moonvista™- 
Moonique™- 
Moonvelvet™- 
Moonpearl™ 

های سولفونیل تحمل به علفکش
 اوره، اصالح رنگ گل

Dfr- hfl 
(f3'5'h)- bp40 
(f3'5'h)- sfl 
(f3'5'h)- surB- 
cytb5 

استرالیا، ژاپن، 
 اتحادیه اروپا، مالزی 

رخداد( 3)کاسنی  5  
Chicory - 
Cichorium intybus  

Seed Link™   ،تحمل به علفکش گالیفوسیت
نرعقیمی، مقاومت به 

 بیوتیکآنتی

Bar- barnase  ،ایاالت متحده آمریکا
 هلند

رخداد( 56)پنبه   6  
Cotton - 
Gossypium 
hirsutum  

WideStrike™ 
Cotton- 
WideStrike™ 
Roundup Ready™ 
Cotton- 
Widestrike™ 
Roundup Ready 
Flex™ Cotton- 
BXN™ Plus 
Bollgard™ Cotton- 
BXN™ Cotton- 
VIPCOT™ Cotton- 
Bollgard® III- 
Fibermax™ Liberty 
Link™- Bollgard™ 
Cotton 

الیفوسیت، تحمل به علفکش گ 
 ای، تحملمقاومت به آفت  پروانه

های به علفکش اکسینیل، نشانگر
  گزارشگر

cry1F- 
cry1Ac- cp4 
epsps 
(aroA:CP4)- 
bar- 
vip3A(a)- pat- 
bxn 

استرالیا، برزیل، 
کاستاریکا، ایاالت 

متحده آمریکا شرکت 
مونسانتو،  شرکت 

 سینجنتا، شرکت بایر

رخداد( 141)ذرت   7  
Maize – 
Zea mays 

32138 SPT 
maintainer- 
Enogen™- 
Agrisure® 
Duracade™ 5122- 
Herculex™ RW- 
Herculex™ RW 
Roundup Ready™ 
2- Optimum™ 
GAT™- Bt10- 
Agrisure™ CB/LL- 
Agrisure® 3122- 
Agrisure® 
Viptera™ 2100- 
Agrisure® 
Viptera™ 3110- 
Agrisure® 
Viptera™ 3100- 
NaturGard 
KnockOut™, 
Maximizer™- 
Starlink™ Maize 

نرعقیمی، برگرداننده باروری، 
اصالح آلفا آمیالز، متابولیسم مانوز، 

تحمل به علفکش گالیفوسیت، 
بالپوش، مقاومت به آفت سخت
ای، مقاومت مقاومت به آفت پروانه

گانه به حشرات، تحمل به چند
علفکش توفوردی، مقاومت به 

اسید، بیوتیک، اصالح آمینوآنتی
 های گزارشگرنشانگر

ms45- zm-
aa1- 
amy797E- 
cry3.1Ab- 
mcry3A- 
cry1Fa2- pat- 
mepsps- cp4 
epsps 
(aroA:CP4)- 
cry35Ab1- 
pat- zm-hra- 
gat4621- 
vip3Aa20- 
aad-1-
cordapA 

تایوان، برزیل، کره 
جنوبی، اوروگوئه، 

نیوزلند، ایاالت 
متحده آمریک، کانادا. 

شرکت مونسانتو، 
شرکت سینجنتا، 

شرکت بایر، شرکت 
 نتدوپو

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/developedby/default.asp?DeveloperID=16&DevelopedBy=Florigene%20Pty%20Ltd.%20(Australia)
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/developedby/default.asp?DeveloperID=16&DevelopedBy=Florigene%20Pty%20Ltd.%20(Australia)
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=1&GMTrait=Glufosinate%20herbicide%20tolerance
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 (GM PLANTS: www.Isaaa.orgاند )گیاهی استفاده شدهتراریخته هایی که در تهیه ارقام ژن  3جدول
 کشور/ شرکت ژن صفت نام تجاری محصول ردیف

رخداد( 4)کلزا  8  

Polish canola 
Brassica rapa  

Hysyn 101 RR 
Roundup-Ready™ 

 cp4 epsps تحمل به علفکش گالیفوسیت
(aroA:CP4)- 
goxv247 

کانادا، دانشگاه 
 فلوریدا 

 42)زمینی سیب  9
 رخداد(
Potato - Solanum 
tuberosum  

Lugovskoi plus  بالپوش، مقاومت به آفت سخت
بیوتیک، اصالح ومت به آنتیمقا

نشاسته / کربوهیدرات، کاهش 
آمید، تحمل به بالقوه آکریل

شدگی، مقاومت در برابر کبودی
  های ویروسیبیماری

cry3A-gbss 
(antisense 
fragment)- 
asn1-pPhL-
ppo5-pR1-
pvy_cp 

روسیه، ایاالت متحده 
 آمریکا 

رخداد( 7)برنج   10  
Rice – Oryza 
sativa  

BT Shanyou 63-
Liberty Link™ rice 

ای، تحمل مقاومت به آفت پروانه
به علفکش گالیفوسیت، 

 های گزارشگر نشانگر

cry1Ab-
cry1Ac-bar 

کت بایر، چین، شر
 ایالت متحده امریکا

رخداد( 30)سویا   11  
Soybean - Glycine 
max  

Liberty Link™ 
soybean-Enlist™ 
Soybean-
Cultivance-
Optimum GAT™-
Vistive Gold™-
Intacta™ Roundup 
Ready™ 2 Pro-
Herbicide-tolerant 
Soybean line 

تحمل به علفکش گالیفوسیت،  
لفونیل های سوتحمل به علفکش

اوره، اصالح چربی /اسید چرب، 
دی، تحمل به علفکش توفور

بیوتیک، مقاومت مقاومت به آنتی
ای،  تحمل به به آفت پروانه

علفکش مزوتریون، تحمل به 
  علفکش دیکامبا

Pat-csr1-2-
gm-fad2-1 
(partial 
sequence)- 
aad-12-gm-
hra-gat4601-
cp4 epsps 
(aroA:CP4)- 
avhppd-03 

د، ایاالت نیوزلن
متحده آمریکا، 

اروگوئه، شرکت 
 مونسانتو، شرکت بایر

رخداد(3)چغندرقند  12  
 Sugar Beet - Beta 
vulgaris  

InVigor™ 
sugarbeet-Roundup 
Ready™ sugar 
beet-Liberty Link™ 
sugarbeet 

تحمل به علفکش گالیفوسیت،  
 بیوتیکمقاومت به آنتی

cp4 epsps 
(aroA:CP4)- 
goxv247-pat 

استرالیا، ژاپن، 
نیوزلند، ایاالت 

متحده آمریکا، ژاپن، 
سنگاپور، فیلیپین، 

 شرکت مونسانتو، بایر

 11)زمینی سیب  13
 رخداد(
Tomato - 
Lycopersicon 
esculentum   

FLAVR SAVR™ بیوتیک، تأخیر مقاومت به آنتی
 شدگیدر نرم

pg (sense or 
antisense) 

کانادا، مکزیک، ایاالت 
متحده آمریکا، 

   شرکت مونسانتو

رخداد( 1)گندم   14  
Wheat - Triticum 
aestivum  

Roundup Ready™ 
wheat 

تحمل به علفکش گالیفوسیت،  
 بیوتیک  مقاومت به آنتی

cp4 epsps 
(aroA:CP4) 

شرکت مونسانتو، 
استرالیا، کلمبیا، 
نیوزیلند، ایاالت 

 متحده امریکا

رخداد(1)بادمجان  15  
Eggplant - 
Solanum 
melongena   

BARI Bt Begun-1, 
-2, -3 and -4 

 بنگالدش cry1Ac ایمقاومت به آفت پروانه 

پاپایا )خربزه درختی(  16
رخداد(4)  

Papaya - Carica 
papaya   

Rainbow, SunUp- 
Huanong No. 1 

های ابر بیماریمقاومت در بر
 های گزارشگرنشانگر ویروسی،

prsv_cp-
prsv_rep 

دانشگاه کرنل، 
دانشگاه هاوایی، 

 چین،آمریکا

رخداد( 1)کتان  17  
Flax - Linum 
usitatissumum  

CDC Triffid Flax های سولفونیل تحمل به علفکش
بوتیک، اوره، مقاومت به آنتی

  سنتز نوپالین

als الت کانادا، کلمبیا، ایا
 متحده امریکا

رخداد(1)چمن گلف  18  
Creeping 
Bentgrass - 
Agrostis 
stolonifera   

Roundup Ready™ 
Creeping Bentgrass 

 cp4 epsps تحمل به علفکش گالیفوسیت
(aroA:CP4) 

 شرکت مونسانتو

 

 ادامه

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/developedby/default.asp?DeveloperID=22&DevelopedBy=Monsanto%20Company%20(including%20fully%20and%20partly%20owned%20companies)
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/developedby/default.asp?DeveloperID=22&DevelopedBy=Monsanto%20Company%20(including%20fully%20and%20partly%20owned%20companies)
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/developedby/default.asp?DeveloperID=22&DevelopedBy=Monsanto%20Company%20(including%20fully%20and%20partly%20owned%20companies)
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=2&GMTrait=Glyphosate%20herbicide%20tolerance
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/gmtrait/default.asp?TraitID=6&GMTrait=Lepidopteran%20insect%20resistance
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ــ  ــی گزارش ــال  یط ــوری،  1391در س ــت ریاســت جمه ــاون وق ــط مع ــتاورد   توس از هشــت دس
 دسـتاوردهای دیگـری ماننـد گلخانـه    و  عمـل آمـد  هرونمایی ب خت محققان کشورسا فناوریزیست
شـدن  نهـایی  انجـام و  همت محققـان کشـورمان در حـال   ها بهو تولید انواع واکسنتراریخته گیاهان 
دار فنـاوری اولویـت   11ایـن سـتادها در    وهـای راهبـردی تأسـیس    ستادهای فنـاوری  همچنین .است

های ذیربط در آن حـوزه از فنـاوری   که اعضای آن را تمام فعاالن و دستگاهند شداندازی کشور راه
و یـا ایجـاد    .High Techهـا در صـنایع   اند. ایـن سـتادها وظیفـه نفـوذ دانـش و فنـاوری      تشکیل داده

هـای حـوزه   بـا اشـاره بـه موفقیـت     .های پیشـرفته مبتنـی بـر دانـش بـومی را بـر عهـده دارنـد        فناوری
 25، ایـن حـوزه رشـد    2011تـا   2001هـای  در عرصه تولید علم بـین سـال   ،در کشور فناوریزیست

ایـران در   ،2013در سـال های معتبر علمـی دنیـا   های پایگاهبرابری داشته و بر اساس آخرین گزارش
همچنــین ایــران در تولیــد علــم حــوزه  .اســت فنــاوریزیســتجایگــاه ســیزدهم تولیــد علــم حــوزه 

در  .صعود کرده است 2013در سال  به رتبه اول 2005وم در سال در منطقه از رتبه س فناوریزیست
غیـر  شرکت به 218اکنون کردند که همبنیان در این حوزه فعالیت میشرکت دانش 40تنها  84سال 

کننـد  فعالیـت مـی   فناوریزیستهای دارویی در حوزه از واحدهای بیوتکنولوژی مستقر در شرکت
 فنـاوری زیسـت وردهای خود را در دومـین جشـنواره و نمایشـگاه    شرکت دستا 120که از میان آنها 

میلیـون دالر سـهم صـادراتی محصـوالت بیوتکنولـوژی       18اکنـون  هـم  .انـد نمایش گذاشتهایران به
درصد از بازار محصوالت  3ایران باید  1404بر اساس نقشه جامع علمی کشور در افق . کشور است

رئـیس سـازمان تحقیقـات،    (. Isna, 1391د)داشـته باشـ   فنـاوری در دنیـا را در دسـت   زیسـت حـوزه  
که بر اساس قـانون ایمنـی   تراریخته آموزش وترویج کشاورزی با تأکید بر اینکه تمامی محصوالت 

ی در اهتراریختـ هـی  رقـم    (1394) تاکنونافزود: شوند بدون مشکل هستند، زیستی وارد کشور می
هسـتند و   های میدانیآزمایششده نیز در مرحله لیدکشور یبت نشده است و محصول برنج و پنبه تو

  .(Isna, 1394باشند )و مجوز رهاسازی میمراحل یبت در برای تولید انبوه 
 یسـت یز یفنـاور  ژهیوبه نو یهایفناور به یابیدست مختلف، بر یهافرصت مقام معظم رهبری در

 بیتصـو  84 سـال  در رانیوز ئتیهس د. بر همین اساانردهک دکیأو نانوتکنولوژی ت (بیوتکنولوژی)
 اهـان یگ شتک ریز سطک از درصد مین مدتبلند در و درصد 2/0 مدتوتاهک در رانیه اک بود ردهک

آن زمـان   در تـار که هزار 500 تا 200 با برابر زانیم نیاختصاص دهد که ا خودبه را جهانتراریخته 
انتظار در مزارع عملی نشد. در اهداف افـق  سفانه کشت مورد أ(. البته مت1386 یاضی،قره) است بوده
درصز    10میزاان  بهتراریخته مین امنیت غذایی با کاشت گیاهان أخوداتکایی در تنیز  1404

 (.1394فناوری، آمده است )سند ملی زیستهای ایران سطح زیرکشت زمین
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طک کشـور  های تحقیقاتی در زمینه مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی و بـاغی در سـ  همچنین پروژه
هـای  هـا و تـنش  هـای قـارچی و ویروسـی، علفکـش    های مقاومت به آفات، بیمـاری شامل انتقال ژن

فرنگـی، کـاهو،   زمینی، نیشکر، سویا، یونجه، جو، گوجهغیرزیستی به گیاهان چغندرقند، کلزا، سیب
لـم تبریـز،   معسساتی همچون دانشگاه ارومیه، تبریـز، تربیـت  ؤها و مگلرنگ، گالبی و به در دانشگاه

مدرس، فردوسی مشهد، زنجان، صنعتی اصفهان، رازی کرمانشاه، پژوهشـگاه ملـی مهندسـی    تربیت
سسه تحقیقات اصالح و تهیـه بـذر   ؤ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، مفناوریزیستژنتیک و 

  (.1394چغندرقند در طی سالیان اخیر انجام شده است )مرتضوی، 
 قـانون  کامـل  رعایت باتراریخته  چغندرقند و پنبه حال حاضر برنج،شده در طبق گزارشات ارائه

کشـاورزی، پژوهشـگاه   بیوتکنولـوژی  تحقیقات مؤسسه  قانونی توسط سایر مقررات و زیستی ایمنی
ــه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت  ــاوری و دانشــگاه ارومی در مراحــل مختلــف  پــژوهش مــوردفن
تراریختـه   بـرنج  تولیـد  نیز حاضر حال درهمچنین  .گرفته است قرارآزمایشگاهی و میدانی محصور 

همچنـین   .اسـت  دسـتور کـار   در کنـد، مـی  مصـرف  آب آبـی  گندم اندازه به که به خشکی متحمل
 کـار  دسـت  در کشـور  های جنـوبی استان در را کاریخشکه روش نیز کشور برنج مؤسسه پژوهشی

 به تولیـد  تواندمی کشاورزی نولوژیبیوتک پژوهشکده و این مؤسسه هایتجربه کارگیریهب که دارد
)خبرنامـه   دهـد  کـاهش  ایمالحظـه  قابـل  طـرز بـه  را آب مصرف میزان که شود منجر جدیدی رقم

 .(1394 ،انجمن ایمنی زیستی ایران

 زراعی و باغی در ایرانتراریخته اولویت در تهیه گیاهان تعیین 

خواهد بود که این نظام  موفقیت نزمانی مرهو، تحقیقات کشاورزی فعالیتها و اقدامات درنظام
در این  اما. و سایر گروههای ذینفع پاسخ دهد بردارانهبهر انتظارات مشکالت و، مسائل بتواند به
 و نیازهای تحقیقاتی مشکالت، تعدد و پیچیدگی مسائل، تنوع ،گستردگی توجه داشت که بین باید

 ،منابعمالی و پولی ،وتجهیزات ناتااز امک محدودیتهای ناشی سو واز یک بخش کشاورزی
 امکان پاسخگویی کامل و جامع را عمالً دیگر از سوی ،محدودیتهای زمانی نیرویانسانی و

 ی جز تخصیص بهینه منابع و امکاناتریزگ جویی عقالیی و منطقیدر یک چاره .نمیسازد ممکن
 باشد.تحقیقاتی نمیبه اولویتهای 

 اقع نتیجه حاصل از اولویتبندی چارچوب و اصولو در. اولویتبندی مقدمه برنامهریزی است
 همین ترتیب محتوای برنامهریزیبه. کندمیتحقیقاتکشاورزی را مشخص  ناظر بر برنامهریزی
 .تخصیص منابع خواهد بود و ناظر فرآیندهای بودجهبندی اصول خود چارچوب و تحقیقات بهنوبه
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تناسب اولویتها و استفاده از  درخصوصتخصیص منابع  عملکردی مربوط به با توجه به اطالعات
ایربخش  منظور پیادهسازیدرحالت تفصیلی و به .الزم به اولویتبندی ارائه میشود بازخورد، منابع

)مرتضوی و  شود دنبالگانه پنجهای گام تحقیقات بندیخصوص اولویتباید در چرخه فوق
 . (1385همکاران، 

و پروژههای  طرحها شفاف و روزآمد از، امعیک پایگاه اطالعاتی ج میبایست دراولینگام .1
ــوتحقیقاتی تهیه  های پروژهها با توجه به نیازها و خواسته و طرحها د بهگونهای که در آنشــــ

تحقیق  مشکالت و تنگناهای قابل، مسائل از سویی دیگر و بهرهبرداران و ذینفعان از یکسو
 .  تعیین شوند

 در، تحقیقات وجود ندارد همزمان کلیه جامبهخاطر وجود محدودیتها امکان ان ازآنجاییکه .2
فوق فهرستی اولیه از موضوعات بالقوه برای انجام  توجه به پایگاه اطالعاتی با دومینگام باید
  .گرددهای اولویتبندی اطالق میبهآنها گزینه که تحقیق تهیه شود

آنها با فرض  تحقیق باید ایرات و نتایج بالقوه یک از گزینههایهر در سومین گام در مورد .3
  .پیادهسازی نتایج حاصله برآورد شود تحقیق و انجام

 . قرار میگیرندبندی اولویت روشها مورد از کمک یکیگزینهها به ،گام در چهارمین .4

برای لحاظنمودن  الزم اولویتبندی رهنمودهای نتایج درگام پنجم میبایست براساس .5
ارزیابیگزینهها و . دشوتدوین  تحقیقات و تخصیص منابع ریزیبرنامه ها دراولویت

نقطهنظرات تصمیمگیرندگان ، تصمیم ییر عواملی نظیر شاخصهایتأاولویتبندی آنها تحت
گیری تصمیم بر یک نوع که این امر داللت سازمانی است کلیدی و لحاظنمودن شرایط

 هردو مطرح و یا کیفی،ّیماهیت میتوانند بهصورت کم لحاظ شاخصها از این .پیچیده دارد
کهگزینهها  زمانی بهویژه، گیری در مورد آنها میباشدشوند که گواهی بر پیچیدگی تصمیم

ازسویی  .نامطلوب ارزیابی شوند دیگر و براساس برخی اساس برخی شاخصها مطلوب بر
 لذا تلفیق نظرات صورت گروهی انجام میشود وبه لباًدر این موارد تصمیمگیری غا، دیگر

یکی از  ،دشواعضایگروه  تمام رضایت تصمیم مورد توافق و بهگونهای که منجر به یک
همکاری  کاهش سطک مقاومت و افزایش روحیه اینامر از لحاظ. اساسی است چالشهای
  .است قابلتوجه

روش  (2، )روش سرانگشـــتی (1)بنـــدی تحقیقـــات کشـــاورزی شـــامل اولویـــت هـــایروش
روش  (6) ،روش مـازاد اقتصـادی   (5) ،دهروش هزینه فایـ  (4، )روش امتیازبندی (3، )بندیفهرست

 بنـدی ی اولویـت هـا سـازی و سـایر روش  های شـبیه مدل (8و ) ریزی ریاضیبرنامه (7، )مزیت نسبی
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های داده پیچیدگی وشفافیت  ،مشارکتهــای فــوق از نظــر میــزان یــک از روشباشــند کــه هــرمــی
 باشند. دارای درجات مختلفی میموردنیاز 
فهرستبندی  روش از پیچیدهتری نسخه حقیقت در امتیازبندی روش ،فوق روشهای از میان
بنابراین  است. تحقیقاتی مورداستفاده قرارگرفته روشها درتعیین اولویتهای سایر از بوده و بیشتر
شرح تغییریافته بهاز روش امتیازبندی کشور زراعی و باغی تراریخته بندی گیاهان در اولویت

  مراحل زیر استفاده شد:
 ،کمیته بیوتکنولـوژی وزارت جهـاد کشـاورزی   در تراریخته در پی تشکیل کارگروه گیاهان  (الف)

، ههـای تحقیقـاتی کشـور در زمینـه گیاهـان تراریختـ      بندی فعالیتریزی و اولویتمنظور برنامهبه
در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی گیاهان به چهار دسته زراعـی،  پس از تشکیل جلسات متعدد، 

 بندی شدند. زینتی و حوزه جنگل و مرتع تقسیم باغی،
مشخص شود. به تفکیک در هر دسته بندی آنها مقرر شد نوع گیاه، صفت مورد نظر و اولویت (ب)

ی هـا بیمـاری  ،تهیه گیاهـان مقـاوم بـه علفکـش، آفـات      در حوزه گیاهان زراعی و باغی بر لزوم
 اتفاق نظر داشتند.خشکی، شوری و سرما نظیر  غیرزندههای تنش گیاهی،

هـای  دانـه  ،پنبـه  ،شـکر  ،ذرت ،برنج ،جو ،گندمو محصوالت  گیاهان زراعت کشور،در حوزه  (ج)
وزارت جهـاد کشـاورزی قلمـداد     محصـوالت راهبـردی  جـزو   ایمحصـوالت علوفـه   روغنی و
 (1باشد. اما با توجـه بـه )  روی این محصوالت تمرکز کار کارگروه هم پیشنهاد کرد که شدند. 

چالش کشـور در حـوزه    (2) ،بندی گیاهان و صفات مورد نظرنظر در اولویتهای مورداخصش
امکـان موفقیـت در    (4و )شـده  هارزش افزوده گیاهان تراریختـ  (3) ،)خشکی و شوری( زراعت

گیاهان صنعتی شـامل چغندرقنـد،    (1)اولویت  چهارحوزه گیاهان زراعی به  ،هتهیه گیاه تراریخت
 ،ای )ذرت، یونجـه و سـورگوم(  گیاهان علوفـه  (2) ،های روغنی )کلزا و سویا(انهنیشکر، پنبه، د

 زیرکشـت گندم و جو بیشترین سطک  بندی شدند.دستهزمینی و پیاز (سیب4، )غالت )برنج( (3)
کـه ایـران   ییآنجـا (. امـا از  9پیوسـت انـد ) خود اختصـاص داده صورت دیم و آبی بهکشور را به

گنـدم و  تـاکنون  تنوع ژنتیکی این گیاهان اسـت و همچنـین   یا ز پیدایش و عنوان یکی از مراکبه
شوند، مقـرر شـد   مصرف نمیدر سطک وسیع کشت و صورت تجارتی در جهان بهتراریخته جو 
در حـوزه گیاهـان    قـرار نگیرنـد.  در کشـور  تراریختـه  تهیه گیاهـان  این دو گیاه در اولویت  فعالً

دلیل خودکفایی در این محصوالت و عدم نیاز بـه واردات  هنیز ب جات،و سبزی و صیفی جالیزی
گـذاری  در فهرسـت اولویـت   ای آنها مقرر شد فعالًخوری آنها و توسعه کشت گلخانهو نیز تازه

 . قرار نگیرندتراریخته تهیه گیاهان 
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بـا توجـه بـه نگـرش منفـی و احتیـاطی برخـی کشـورهای جهـان بـه گیاهـان            باغبـانی،  در حوزه  (د)
پسـته،  ( لـذا گیاهـانی مثـل    11پیوسـت و مزیت نسبی ایران در تولید و صـادرات آنهـا )  خته تراری

متوسـط ارزش صـادرات آنهـا در     بندی تراریختی حذف شـدند. از اولویتو انار زعفران، خرما 
مقـرر  بـه ایـن ترتیـب     .میلیون دالر بوده است 11و  204، 213، 1319ترتیب به 93و  92دو سال 

نظر و دانش فنـی موجـود،   محصول، صفات مورد با توجه به اهمیت و جایگاهشد در این بخش، 
ــه  ــد پای ــای جهــت تولی ــه ه ــته  تراریخت ــات، هس ــه حــوزه مرکب ــاوم، در س ــهمق داران داران و دان

 شود. بندیاولویت
 مقاوم به بیماری جاروک و گرینینگتراریخته : تولید گیاهان حوزه مرکبات
 و پوسیدگی ریشه و طوقه س بهاره، بیماری شانکرری دیر: تحمل به سرمادارانحوزه هسته

 ریشه و طوقه پوسیدگی به مقاومت و های سیبپایه در خشکی و شوری به تحمل :داراندانه حوزه
در سـتاد   موجـود گیری از تجارب ، با بهرههبندی گیاهان تراریختهای پیشنهادی اولویتشاخص (ه)

هندسی ژنتیک، پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی و    ، پژوهشگاه ملی مفناوریزیستتوسعه 
گذاری تحقیقات کشاورزی شکل گرفتـه اسـت. بـر ایـن     های اولویتسایر منابع مرتبط با روش

هـا، بـه   آمـده از مجمـوع امتیـاز شـاخص    دسـت ههـای کمـی بـ   توان با اسـتفاده از داده اساس، می
های پیشـنهادی اولیـه تعـداد    صصفت، دست پیدا کرد. از بین شاخ -نوع محصول بندیاولویت

 :شاخص مورد توافق اعضای کارگروه قرار گرفت که شامل موارد زیر بودند 10
شاخص نوع صفت )اهمیت صفت(، بر اساس تجربیات تئوری و عملی در سطک جهان و داخل  .1

کشور برای محصوالتی خاص که از فناوری تراریختی، برای بهبود خصوصیات کمـی و کیفـی   
اند که در این بین مقاومت به علفکش، مقاومت به آفات و تحمل به خشـکی  فاده نمودهگیاه است

 در سطک تجاری بوده است.تراریخته های تحقیقاتی رهاسازی گیاهان در اولویت پروژه
توانـد نقـش بسـزایی در انگیـزه     هایی اسـت کـه مـی   شاخص درصد واردات از جمله شاخص. 2

ی بـا توجـه بـه اینکـه بخـش عمـده       .داشته باشـد گیاهان از آن  درتراریخته استفاده از فناوری 
دهنـد  خـود اختصـاص مـی   واردات محصوالت کشاورزی را محصوالت اساسی و کلیدی بـه 

توان با استفاده از این فناوری و بهبود صـفات در جهـت افـزایش عملکـرد کمـی و کیفـی       می
ــه    ــرای زارعــین و تکی ــد کشــاورزی ب ــه تولی ــد داخــل و  محصــوالت و کــاهش هزین ــر تولی ب

 کفایی در تولید محصوالت از این طریق حجم واردات را کاهش داد.خود
تواند جنبه دیگـری از  عنوان شاخص مهمی است که میبه شاخص سطک زیرکشت در کشور. 3

هـای  بنـدی شـاخص  اهمیت یـک محصـول را از نظـر میـزان تولیـد و اشـتغالزایی در اولویـت       
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نظور سطک برداشت و میزان تولیـد محصـوالت زراعـی از مرکـز     مبه این نشان دهد. تراریختی
 (.9پیوستآمار وزارت جهاد کشاورزی دریافت شد )

ی اسـتفاده  با توجه به حساسیت جامعه نسبت به نحوه ؛هشاخص نوع مصرف محصول تراریخت. 4
انـد از نـوع   در جهـان کـه تـاکنون اسـتفاده شـده     تراریختـه  از آنها و اینکه عمده محصـوالت  

باشند که مصرف مستقیم خوراکی توسط انسان ندارند، بنابراین در ایـن شـاخص   یاهانی میگ
بنـدی صـورت گرفـت کـه     ای رتبـه گونـه با رعایت اصل احتیـاطی در پروتکـل کارتاهنـا، بـه    
طـور  هشده نسـبت بـه محصـوالتی کـه بـ     محصوالت غیرخوراکی و یا خوراک دام و فرآوری

 گیرند از امتیاز بیشتری در تراریختی برخوردار باشند.مستقیم مورد مصرف جامعه قرار می
 به اولویت شاخص این در که گیاه طبیعی پالسمژرم در تراریختی مورد صفت وجود شاخص. 5

تالقی کالسیک  طریق از یا و نداشته وجود گیاه طبیعی پالسمژرم در که یافت اختصاص صفاتی
پالسم یک در صورت وجود صفت در ژرم امکان انتقال صفت وجود نداشته باشد، چرا که
اولویت با اصالح نباتات های کالسیک، گونه گیاهی و قابلیت انتقال از طریق روش

مگر آنکه مکانیزم مقاومت از روش تراریختی متفاوت از مکانیزم طبیعی کالسیک است. 
 باشد.  مقاومت از قبل موجود در آن گیاه و توسعه منابع جدید مقاومت در آن گونه مطرح

بـا ارقـام کالسـیک و خویشـاوندان وحشـی      تراریخته شاخص امکان فرار ژن از طریق تالقی . 6
هـای هـرز بسـیار    محیطی مانند بروز ابرعلفتواند از نظر زیستمی ، چرا که این موضوعخود

 حائز اهمیت باشد.
تـوان بـا ایـن شـاخص بـرای      مـی  ؛شاخص تجارب تراریختی بـرای یـک محصـول در جهـان    . 7

اند یا از این فناوری در آنها استفاده شده است، بـا  سازی شدهمحصوالتی که در جهان تجاری
خـاص در  تراریختـه  سازی گیاهان های موجود، در تولید و تجاریاستفاده از تجربیات و داده

 .جویی کردو در صرف هزینه و زمان صرفه داخل اقدام نمود
کننده این اسـت کـه بـرای    ران که این شاخص تعیینسازی در ایشاخص زمان الزم تا تجاری. 8

وجود دارد و یـا در  تراریخته یک محصول چه تجربیاتی در داخل کشور با استفاده از فناوری 
صـفت خـاص دسـت     -برای یـک محصـول  تراریخته توان به یک محصول چه بازه زمانی می

کـه از ایـن فنـاوری در    توان با استفاده از ایـن شـاخص بـه محصـوالتی     پیدا کرد. همچنین می
آمـاده   نـد توانزمـان کوتـاهی مـی   گذشته و یـا حـال در آنهـا اسـتفاده شـده اسـت و در مـدت       

 سازی شوند دست پیدا کرد.رها
از منظـر بخـش خصوصـی اسـت کـه ارزش بسـزایی بـرای        تراریختـه  شاخص جذابیت گیـاه  . 9
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ت بــرای گیــاه کــه ممکــن اســطــوریهکننــدگان بــذر تجــاری دارد، بــگــران و تولیــداصــالح
راحتـی توسـط زارع مـورد    شده اسـت بـه  تراریخته خودگشنی که برای یک صفت بسیار مهم 

بسـا بسـیاری از   گـر و محقـق نادیـده گرفتـه شـود. چـه      تکثیر قرار گیرد و حـق امتیـاز اصـالح   
دلیلـی حـق   هـر سـازی بـذوری کـه بـه    همین علت، از رهاتولید بذر تجاری دنیا به یهاشرکت

کنند. لذا در این شاخص، گیاهـانی کـه از طریـق    نقض خواهد شد خودداری می رویالتی آنها
 شوند در اولویت تراریختی قرار خواهند گرفت.هیبرید تهیه می

شاخص جایگاه اقتصادی و یا امنیت غذایی با در نظر گـرفتن مقبولیـت محصـول در سـطک     . 10
 . هاد کشاورزی قرار دارنددر اولویت وزارت ججامعه و همچنین محصوالت استراتژیکی که 

گانـه منتخـب در واقـع از اهمیـت و وزن     هـای ده در ادامه با توجه به اینکه هـر یـک از شـاخص    (و)
بنـدی صـحیک، بـا نظـر اجمـاع بـه هـر یـک از         متفاوتی برخوردار بودند برای رسیدن به اولویت

 (. 4جدولشد ) اعطا 10تا  1ضریب اهمیتی از  های مذکورشاخص
با توجه به آنکه برخـی از آنهـا حـداکثر بـه چهـار      گانه منتخب های دهیک از شاخص سپس هر (ز)

به هـر گـروه در    7و  5، 3، 1های تقسیم و امتیازگروه قابل تفکیک بودند همگی به چهار گروه 
 (.5جدولشد )داده  تسبنهر شاخص 

دی بـرای هـر   بنـ هـای اولویـت  در مرحله بعد برای تکمیـل امتیـازات جـدول مـاتریس شـاخص      (ح)
( از حاصلضرب امتیاز هر گروه شاخص در ضریب اهمیـت شـاخص   6صفت )جدول -محصول

گانه منتخب بـرای هـر   های دهجمع امتیازات شاخص برای هر سلول ماتریس استفاده شد و نهایتاً
زراعـی و  تراریختـه  بنـدی گیاهـان   ترتیب نزولی در جدول اولویتصفت محاسبه و به-محصول
 (. 7صفت قرار داده شد )جدول-بازه زمانی هر محصول همراهباغی به

 

 بندیهای الویتضریب اهمیت شاخص  4جدول

 گانهده بندیهای اولویتشاخص اهمیت شاخص ضریب

 اهمیت صفت 8

 در کشور به هزار هکتار زیرکشتسطح  8

 درصد واردات 10

 تراریختنوع مصرف محصول  6

 پالسم طبیعیوجود صفت در ژرم 1

 امکان فرار ژن از طریق تالقی 1

 تجارب تراریختی در دنیا 5

 زمان الزم تا تجاری سازی )سال( 7

 اهمیت و جذابیت برای بخش خصوصی 6

 جایگاه اقتصادی/ امنیت غذایی 10
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 هبندی گیاهان تراریختگانه برای اولویتهای دهامتیازدهی دامنه شاخص  5جدول

 امتیاز
 اهمیت
 صفت

 یرکشتزسطح 
 در کشور

 به هزار هکتار

 درصد
 واردات

نوع مصرف 
 هتراریختمحصول 

 وجود صفت
 پالسم طبیعیدر ژرم

امکان انتقال 
ژن از طریق 

 تالقی

تجارب 
تراریختی 

 در دنیا

الزم تا   زمان
سازی تجاری

 )سال(

اهمیت و 
جذابیت برای 
 بخش خصوصی

جایگاه 
 اقتصادی

1 
ی مستقیم خوراک >25 <50 تغییر ظاهری

 توسط انسان
از راه  انتقالقابلوجود دارد و 

 کالسیک است
تکثیر  8-10 صفر زیاد

 غیرجنسی
 اهمیتکم

3 
مقاومت به آفت 

 و بیماری
شده فراوری 50-25 100-50

خوراکی توسط 
 انسان

با روش  انتقالقابلوجود دارد و 
ثر ؤکالسیک است ولی کافی و م

 نیست

 اهمیت متوسط خودگشن 5-8 کم متوسط

5 
مقاومت به 

 علفکش
با  انتقالقابلوجود دارد ولی  خوراک دام 75-50 200-100

 روش کالسیک نیست
 اهمیت زیاد هیبرید بارور 3-5 متوسط کم

7 

های تنش
 غیرزنده
 -)شوری

 سرما( -خشکی

آماده  زیاد صفر وجود ندارد غیرخوراکی 100-75 <200
 آزادسازی

 اهمیت هیرید عقیم
 بسیار زیاد
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 هگذاری گیاهان تراریختگانه اولویتهای دهصفت بر اساس شاخص -امتیازدهی محصول  6جدول

 نوع صفت محصول

 ضریب اهمیت شاخص
8 8 10 6 1 1 5 7 6 10 

اهمیت 
 صفت

سطح 
 زیرکشت

درصد 
 واردات

نوع مصرف 
محصول 

 هتراریخت

وجود صفت 
پالسم در ژرم

 طبیعی

 امکان انتقال
تراژن به سایر 

 گیاهان

تجارب 
تراریختی در 

 دنیا

زمان الزم تا 
سازی تجاری

 در ایران

اهمیت و جذابیت 
برای  بخش 

 خصوصی

جایگاه 
 اقتصادی

 70 30 49 35 3 7 30 70 40 24 به آفت مقاومت پنبه

 70 42 7 25 3 5 18 70 56 56 به خشکی مقاومت ذرت

 70  30 7 25 3  7 30  70  40  56 به خشکی مقاومت پنبه

 70 42 7 35 3 7 18 70 56 40 به علفکش قاومتم ذرت

 70 30 21 35 3 7 30 70 40 40 به علفکش مقاومت پنبه

 70 42 7 15 3 5 18 70 56 56 به شوری مقاومت ذرت

 70 30 21 35 3 7 18 70 40 40 به علفکش مقاومت کلزا

 70 42 7 35 3 7 18 70 56 24 مقاومت به آفت ذرت

 70 42 21 25 3 3 18 50 24 56 شکیبه خ مقاومت چغندرقند

 70 42 21 25 3 3 18 50 24 56 به شوری مقاومت چغندرقند

 70 42 21 35 3 7 18 50 24 40 به علفکش مقاومت چغندرقند

 70 42 35 35 3 7 18 50 24 24 به آفت مقاومت چغندرقند

 70 18 21 35 3 7 18 70 24 40 مقاومت به علفکش سویا

 70 42 35 35 3 1 18 50 24 24 به ویروس تمقاوم چغندرقند

 50 42 21 25 1 7 30 30 56 40 به علفکش مقاومت یونجه

 70 18 49 35 5 7 6 30 56 24 به آفت مقاومت برنج

 70 18 35 15 7 5 6 30 56 56 مقاومت به خشکی برنج

 70 18 35 15 7 5 6 30 56 56 مقاومت به شوری برنج

 70 42 21 35 3 7 18 50 24 24 چبه قار مقاومت چغندرقند

 70 42 7 25 3 5 18 50 8 56 مقاومت  به بولتینگ چغندرقند

 50 42 21 25 1 7 30 30 56 24 مقاومت به آفت یونجه
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 هگذاری گیاهان تراریختگانه اولویتهای دهصفت بر اساس شاخص -امتیازدهی محصول  6جدول

 نوع صفت محصول

 ضریب اهمیت شاخص
8 8 10 6 1 1 5 7 6 10 

اهمیت 
 صفت

سطح 
 زیرکشت

درصد 
 واردات

نوع مصرف 
محصول 

 هتراریخت

وجود صفت 
پالسم در ژرم

 طبیعی

 امکان انتقال
تراژن به سایر 

 گیاهان

تجارب 
تراریختی در 

 دنیا

زمان الزم تا 
سازی تجاری

 در ایران

اهمیت و جذابیت 
برای  بخش 

 خصوصی

جایگاه 
 اقتصادی

 50 42 7 5 1 5 30 30 56 56 مقاومت به شوری یونجه

 70 18 21 25 5 7 6 30 56 40 مقاومت به علفکش برنج

 70 6 7 15 7 7 18 50 24 56 مقاومت به خشکی نیشکر 

 70 6 7 15 7 7 18 50 24 40 مقاومت به علفکش نیشکر

 70 6 21 15 7 5 18 50 24 24 مقاومت به آفت نیشکر

 50 6 7 5 3 3 42 10 56 56 مقاومت به خشکی داراندانه پایه

 50 6 7 5 3 3 42 10 56 56 مقاومت به شوری داراندانه پایه

 دارانهسته پایه
ومت به سرمای مقا

 دیرس بهاره
56 56 10 42 3 3 5 7 6 50 

 30 6 21 15 3 3 42 10 56 24 مقاومت به گرینینگ مرکبات پایه

 30 18 21 15 3 7 6 10 56 40 مقاومت به علفکش حبوبات

 50 6 7 5 3 3 42 10 56 24  مقاومت به پوسیدگی داراندانه پایه

 50 6 7 5 3 3 42 10 56 24 مقاومت به پوسیدگی دارانهسته پایه

 50 6 7 5 3 3 42 10 56 24 مقاومت به شانکرها دارانهسته پایه

 50 6 35 15 7 7 6 10 40 24 مقاومت به آفت زمینیسیب

 30 6 21 5 3 3 42 10 56 24 مقاومت به جاروک مرکبات پایه

 30 18 21 15 3 7 6 10 56 24 مقاومت به آفت حبوبات

 30 42 7 5 5 7 30 10 8 40 علفکشمقاومت به  سورگوم

 50 30 7 5 7 7 18 10 24 24 مقاومت به آفت پیاز

 30 42 7 5 5 7 30 10 8 24 مقاومت به آفت سورگوم

 ادامه
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 هگیاهان زراعی و باغی تراریخت صفت -بندی محصولنتیجه اولویت  7جدول

 بندیاولویت بازه زمانی جمع امتیاز نوع صفت محصول

 اولویت اول آزادسازیآماده  358 فتمقاومت به آ پنبه

 اولویت اول بلندمدت 352 مقاومت به خشکی ذرت

 اولویت اول مدتمیان 348 مقاومت به خشکی پنبه

 اولویت اول بلندمدت 346 مقاومت به علفکش ذرت

 اولویت اول بلندمدت 342 مقاومت به علفکش پنبه

 اولویت اول بلندمدت 338 مقاومت به شوری ذرت

 اولویت اول مدتمیان 334 مقاومت به علفکش زاکل

 اولویت اول بلندمدت 332 مقاومت به آفت ذرت

 اولویت اول مدتمیان 312 مقاومت به خشکی چغندرقند

 اولویت اول مدتمیان 312 مقاومت به شوری چغندرقند

 اولویت اول مدتمیان 310 مقاومت به علفکش چغندرقند

 اولویت اول مدتکوتاه 308 مقاومت به آفت چغندرقند

 اولویت اول مدتمیان 306 مقاومت به علفکش سویا

 اولویت اول مدتکوتاه 302 مقاومت به ویروس چغندرقند

 اولویت دوم مدتمیان 302 مقاومت به علفکش یونجه

 دوم اولویت آزادسازیآماده  300 مقاومت به آفت برنج

 ولویت دوما مدتکوتاه 298 مقاومت به خشکی برنج

 اولویت دوم مدتکوتاه 298 مقاومت به شوری برنج

 اولویت اول مدتمیان 294 مقاوم به قارچ چغندرقند

 اولویت اول بلندمدت 286 مقاومت  به بولتینگ چغندرقند

 دوم اولویت مدتمیان 284 مقاومت به آفت یونجه

 اولویت دوم بلندمدت 282 مقاومت به شوری یونجه

 اولویت دوم مدتمیان 278 مت به علفکشمقاو برنج

 اولویت دوم بلندمدت 260 مقاومت به خشکی نیشکر 

 اولویت دوم بلندمدت 244 مقاومت به علفکش نیشکر

 اولویت دوم مدتمیان 240 مقاومت به آفت نیشکر

 اولویت سوم بلندمدت 238 مقاومت به خشکی داراندانهپایه 

 اولویت سوم بلندمدت 238 وریمقاومت به ش داراندانهپایه 

 اولویت سوم بلندمدت 238 مقاومت به سرمای دیرس بهاره دارانهسته پایه

 اولویت سوم مدتمیان 210 مقاومت به گرینینگ پایه مرکبات

 اولویت سوم مدتمیان 206 مقاومت به علفکش حبوبات

 اولویت سوم بلندمدت 206 مقاومت به پوسیدگی داراندانهپایه 

 اولویت سوم بلندمدت 206 مقاومت به پوسیدگی دارانهسته پایه

 اولویت سوم بلندمدت 206 مقاومت به شانکرها دارانهسته پایه

 اولویت سوم مدتکوتاه 200 مقاومت به آفت زمینیسیب

 اولویت سوم مدتمیان 200 مقاومت به جاروک پایه مرکبات

 ویت سوماول مدتمیان 200 مقاومت به آفت حبوبات

 اولویت سوم بلندمدت 184 مقاومت به علفکش سورگوم
 اولویت سوم بلندمدت 182 مقاومت به آفت پیاز

 اولویت سوم بلندمدت 168 مقاومت به آفت سورگوم
 

 62= 1×62=1 ×ها صفت فرضی برابر با: جمع ضرایب شاخص -کمترین امتیاز کلی برای یک محصول

 434=7×62= 7 ×ها صفت فرضی برابر با: جمع ضرایب شاخص -حصولبیشترین امتیاز کلی برای یک م

 .باشدمی 358و  168ترتیب برابر با به 7جدولصفت مندرج در  -کمترین و بیشترین امتیاز کلی برای محصول
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 تراریخته گیاهان گذاری تحلیل اولویتگیری و نتیجه

معیارهای ارزیابی یکی از  و شاخصها تعریف فرآیند اولویتبندی تعیین و در هر طورکلیبه
سایر مراحل اولویتبندی و صحت و  کارایی و ایربخشی مراحل اجتنابناپذیر تلقی میشود زیرا

 .ارزیابی قرار دارد ومعیارهای هاییرشاخصأتحتت میزان قابلتوجهیاولویتبندی به نتایج پذیرش
تعریف شاخصها و  ،فرآیند اولویتبندی جایگاه و اهمیت کلیه مراحل حفظ ضمن اینرو از

شاخصها . محسوب میشودبندی سنگبنای زیرین و اولیه اولویت بهعنوان معیارهای مورد استفاده
 .میباشد اولویتبندی مسئله مترتب بر مالحظات و و معیارهای ارزیابی در حقیقت ترجمان ابعاد

ابعاد  هگونهای کهابعاد و مالحظات مدنظر قرار گیرد ب خصوص باید با نگرشی جامع تماملذا در این
 از مشکالتی که ممکن دیگر یکی دیگر عبارتبه .اساسی و عملیاتی هر دو دیده شوند و مالحظات

بخشی از ابعاد و مالحظات و نادیده انگاشتن  یکجانبه به است در این مرحله ایجاد شود توجه
 یف معیارها وتعر به عدم جامعنگری در است که این امر منجر بدیهی .مالحظات است و سایر ابعاد

بهمنظور . دارد نتایج اولویتبندی نادرستبودن ییر قابل توجهی درأنوبه خود تشاخصها شده و به
ً های ذینفع باید اوالد و گروهاکلیه افر ،و شاخصها معیارها در تعریف این مشکل پرهیز از

 آنها را، رهاها و معیاشاخص دریانی قبل از نهاییکردن داشته باشند و مشارکت و همکاری فعال
شیوههای مختلف  میتوان به ها و معیارهاوتعریف شاخص شناسایی جهت .دنهمورد بازبینی قرارد

 نمود تخصصی با خبرگان و صاحبنظران اقدام کارگاه انجام مطالعه تطبیقی و برگزاریجمله  از
 .(1385)مرتضوی و همکاران، 

 و معیارهای شاخصها ابتداامتیازبنـدی،   با اسـتفاده از روش تراریخته گذاری گیاهان اولویتدر 
-محصولآنگاه  .شدضرایب اهمیت نیز مشخص  شاخصها یک ازهر در خصوص تعیین و ارزیابی
و در نهایت از گرفـــت   قرار مورد ارزیابی و سنجش معیارهای مزبور ها وبراساس شاخصصـــفت  
امتیاز موزون هر  هــر شــاخص،ارزیابی دامنــه شاخص در مقادیر  ب ضرایب اهمیتلضــرطریق حاص
ــول ــفت -محصـ ــد محاسبهصـ ــت امتیازات موزون مبنای اولویتبندی قرار  .شـ که  بهگونهایگرفـ

ــین شــداولویت تــرین پایین و باالترین منزلهترتیب بهبه بیشترین و کمترین امتیاز موزون ــن  .تعی ــا ای ب
خاصـی   دست آمد که در رتبههصفت جهت تراریختی یک امتیاز موزون ب-روش برای هر محصول

دهد که ممکن است برای یک محصول خاص از قرار گرفته است. این جدول نشان می 7جدولدر 
مفهـوم  نظر صفات مختلف مورد تراریختی امتیاز متفاوتی در مجموع کسب کرده باشند. ایـن بـدین  

دیده شوند. از طرفی  امتیازصفات مربوط به یک گیاه نبایستی با یک  -همه محصول است که لزوماً
مشـابهی قـرار    ممکن است برای یک صفت تراریختی، گیاهان مختلف در رتبه یکسـان و یـا تقریبـاً   
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بـر اسـاس ترکیبـی از    تراریختـه  گـذاری گیاهـان   گیرند. توضیک ایـن مسـئله آن اسـت کـه اولویـت     
صفت بوده اسـت   -گانه تراریختی و ضرایب شاخص متفاوت آنها برای هر محصولهای دهشاخص

صفت برآیند ترکیبی چند کمیت ساده بوده کـه آن  -د که امتیاز یا رتبه هر محصولباشو طبیعی می
همچنـین در گیاهـان زراعـی همچـون پنبـه، کلـزا، ذرت، چغندرقنـد وسـویا         را تشـکیل داده اسـت.   

محصوالتی که مستقیم مورد مصرف انسان نیستند و یا عمـدتاً بـرای خـوراک دام و طیـور اسـتفاده      
انـد. در نهایـت گیاهـان زراعـی و     خـود اختصـاص داده  ها را در تراریختی بـه شوند اولین اولویتمی

باغی بر اساس امتیاز کلی، جایگاه اقتصادی و بازه زمانی فارغ از نوع صفت تراریختی در سه گـروه  
 (.8جدولگذاری شدند )اولویت

 

 هگذاری گیاهان زراعی و باغی تراریختاولویت  8جدول

 ولویت اولا اولویت دوم اولویت سوم

*حبوبات
 پنبه برنج 

 کلزا یونجه زمینیسیب

 ذرت نیشکر پیاز

 سورگوم
 

 چغندرقند

 داراندانه پایه
 

 سویا

 دارانهستهپایه 
  

 پایه مرکبات
  

باشند و مرکز پیدایش برخی حبوبات ایران است ولی چون محصوالتی استراتژیک می *
گذاری و البته در و محصوالت مورد الویتتجارب تراریختی در کشور نیز وجود دارد جز

 اند. اولویت آخر یا سوم قرار گرفته

 
دهد که اکثر گیاهان زراعی در اولویـت اول و دوم تراریختـی   نشان می 8جدولدر یک نگاه به 

رسـد در ایـن حـوزه نیـازی بـه      نظـر مـی  هستند. ایران با توجه به مزیت نسـبی در حـوزه باغبـانی، بـه    
 در ده سال آینده ندارد.  تراریختی حداقل

پی آن تنوع  کشاورزی و در فناوریزیستتحقیقات  ذینفعان و متعدد طیفگسترده طورکلیبه
امکان پوشش  ًعمالنی انتظارات و توقعات آنان از یکسو و محدودیتهای مالی و زما، هاخواسته

 کشاورزی ناوریفزیستدر نظام تحقیقات  و خواستهها را مشکالت مسائل وجانبه کامل و همه
منابع و ظرفیت موجود  ،لذا در چنین فضایی ضرورت استفاده بهینه از امکانات .غیرممکن میسازد

روش توجه داشت  سرانجام باید مطرح میشود. اولویتبندی تحقیقات از طریق برنامهریزی و
 در اختیاردیگری تنها داده را به اطالعات تبدیل کرده و  همانند هر روش نیزبندی حاضر اولویت

و  آمدهستداطالعات به استکه میبایست برمبنای اینتصمیمگیرنده. تصمیمگیرنده قرار میدهد
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خصوص دراین .موقعیت و شرایط سازمانی تصمیم بهینه را اتخاذ و از پذیرش مطلق نتایج بپرهیزد
 آمدهستدتحلیل نتایج بهوتشکیلکارگاه آموزشی با حضور تصمیمگیرندگان جهت تجزیه ًمعموال

هر سازمانی الزم است  ،گذاریهمچنین در فرایند اولویتد. شوو اخذ تصمیم نهایی پیشنهاد می
  رسانی کند.روزههای خود را بساالنه اولویت



 

 

 هاپیوست

 ارتاهناک یستیز یمنیل اکپروتمستنداتی از   1پیوست

 یهـا بـاره موافقتنامـه  رات درک، با شروع مـذا 1995در سال  یستیون تنوع زینوانسکعضو  یشورهاک
پاسخ دادند.  ازین نیند، به اک یها را بررسGMO یه بتواند مسائل مربوط به خطرات احتمالک یقانون
ن یـ ارتاهنـا شـد. ا  ک یستیز یمنیل اکمنجر به قبول پروت 2000ه سال یژانو 29در  تاًین مباحثات نهایا

اتخـاذ  "ه بـر  کیـ ارتاهنـا بـا ت  ک یسـت یز یمنـ یل اکپروت مه است.یضم 3ماده و  40ل مشتمل بر کپروت
ن یست و توسعه عنوان شـده قـوان  یط زیو در مورد محیه ریاعالم 15ه در اصل ک "یاطیدات احتیتمه

 یر قابـل جبرانـ  یـ ا خسـارت غ یـ احتمـال بـروز خطـر     ین اصل وقتیخود را بنا نهاده است. بر اساس ا
ر انـداختن اقـدامات   یخأتـ بـه  یبـرا  یاعنوان بهانـه هد بینبا یا عدم اطالعات علمیمبود کوجود دارد 
 یستم قانونگـذار ین سیل در واقع اولکن پروتیط باشد. ایش محیب و فرسایاز تخر یریجهت جلوگ
ه در نظر اسـت در  کرا  GMOمن از محصوالت یو استفاده ا ینان از انتقال، نگهداریاطم یجامع برا

 م نموده است.یشورها جابجا شوند، تنظکن یب
دار از یـ در اسـتفاده پا  یانادا، فصل مهمکدر  2000ه سال یدر ژانو یستیز یمنیا لکپروت یامضا
و  یورزبه انتقـال، دسـت   کمکل کپروتن یاست. هدف از ا یستیت تنوع زیریوری و مدافنزیست

بر حفـظ و اسـتفاده    ین است ایرات نامطلوبکه ممکاست  یکیافته ژنتیرییمن موجودات تغیاربرد اک
و انتقـال  ز در نظر داشتن خطرات آنها بر سالمت انسـان و نقـل  یداشته باشند و ن یستیدار از تنوع زیپا
اطـالع   همچـون  یمـوارد  یسـت یز یمنیا لکیر پروتؤمنظور انجام مباشد. بهین موجودات میا یمرز
طرات و اخـ م یابیـ تـوان ارز و  شـور ک یمورد تبادل در مرزهـا  یکیافته ژنتیرییامل از موجودات تغک

شور مربوطـه  کد توسط یشرط باشیا بدون پین موجودات با یع ابا منیرش یدر مورد پذم یاخذ تصم
هدف این پروتکل کمک و همیاری در جهـت تضـمین سـطک مناسـب حفاظـت در       ردد.گن یتضم

یافته اسـت کـه حاصـل فنـاوری     شکلو استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر زمینه انتقال، جابجایی
و ویـژه نقـل  هنظرگرفتن مخاطرات آنها برای سالمت انسان بدربا است کنممزیستی جدید هستند و 

 . آوری بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشدمرزی ایرات زیانانتقاالت برون
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 ایران اسالمی جمهوری زیستی ایمنی قانون تاریخچه تدوین  2پیوست

 الحاقی پروتکل و 1375 سال در زیستی تنوع کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری الحاق از پس
 ایمنی ملی شورای تشکیل بر مبنی را ایمصوبه وزیران هیئت ،1382سال  در کارتاهنا زیستی ایمنی
 قدم، اولین کارتاهنا، پروتکل مفاد به اجرای ایران الزام با و کرد تصویب 1384 سال در زیستی
 پروتکل به الحاق ایران از پس سال 6 سرانجام یستیز ایمنی قانون. بود زیستی ایمنی قانون تصویب
 کلی اصول و رویکردها کنندهروشن قانون این. رسید مجلس تصویب به ،1388 سال در کارتاهنا
 واردات، صادرات، فرامرزی، و داخلی ونقلحمل رهاسازی، تولید، زمینه در زیستی کشور ایمنی
 نامهآیین. است یافتهژنتیکیتغییر زنده تاز موجودا استفاده و مصرف فروش، خرید، عرضه،
 قرار زیستی ملی ایمنی شورای تصویب مورد 19/1/1391تاریخ در سرانجام قانون این اجرایی
نامه اجرایی بند ب آیین . رسید رئیس جمهوری تأییدبه 11/4/1392 تاریخ در ادامه در و گرفت
 و قانون اینبه تصویب رسید.  15/6/1394در انون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران نیز ق 7ماده
 اصول رعایت با نوین فناوریزیست توسعه در یرؤم و مهم از قوانین یکی آن اجرایی نامهآیین
 انتقال و تکنولوژی به دسترسی با مواد مرتبط دربرداشتن به توجه با و آیدمی حساببه زیستی ایمنی
 الیه خصوص دربه کشور فناوریزیست راه نقشه نتدوی در قانون این مواد گرفتن نظر در آن،

 .است اجتناب غیرقابل توانمندی و فناوری

 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران

  :تعاریف  1ماده
  :شرح زیر خواهدبودمنظور از اصطالحات مندرج در این قانون، تعاریفی به

تصویب مجلـس شـورای   به 29/5/1382 پروتکل: پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که در تاریخ  1ا1
 .اسالمی رسیده است

استناد تعریف منـدرج در پروتکـل ایمنـی زیسـتی کارتاهنـا، فنـاوری       فناوری زیستی جدید: به  2ا1
  :زیستی جدید عبارت است از اعمال

ریبونوکلئیـک  اکسـی نوکلئیـک ازجملـه اسـید دی   آزمایشگاهی کار با اسیدهای هایروش .الف
 ها.کها یا اندامداخل سلولاسیدهای نوکلئیک به انتقال مستقیم نوترکیب و 

شـوند ازطریـق غلبـه بـر موانـع تکثیـر       بنـدی نمـی  هایی که در یک خانواده طبقـه تلفیق سلول .ب
هــای ســنتی انتخــاب و تولیــدمثل، فیزیولوژیــک طبیعــی یــا ســطوح نــوترکیبی کــه در روش

  د.گیرنمورداستفاده قرار نمی
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ــی ز  1-3 ــتایمن ــهییس ــدابیر، سیاســت: مجموع ــررات و روشای از ت ــا، مق ــرای تضــمین  ه ــایی ب ه
برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آیار سوءاحتمالی کاربرد ایـن فنـاوری بـر    بهره

 د.باشتنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گیاه و محیط زیست می
ای اسـت کـه دارای ترکیـب جدیـد     ه موجود زندهمعنی هرگونیافته: بهموجود زنده تغییرشکل  4ا1

 .آیددست میمواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به
موجود زنده عبارت است از: هر ماهیت زیستی که قابلیت تکثیر یا انتقال ماده ژنتیکی خـود را    5ا1

 .هایروسوها و شبههای سترون، ویروساز قبیل سازواره ؛داشته باشد
یافتـه در محـیط زیسـت    رهاسازی: عبارت از اولین انتشار غیرمحصور موجود زنده تغییرشـکل   6ا1

 .باشدمنظور تکثیر و یا تولید تجاری میطبیعی و کشاورزی به
یافتـه در شـرایط   آزمایش میدانی: بررسی صرفاً علمی صفات مختلف موجود زنده تغییرشـکل   7ا1

 .باشدسازی میمحصور و بدون امکان رها
یافتـه ازجملـه برایـر حـوادث     انتشار ناخواسته: هرگونه انتشار غیرعمدی موجود زنده تغییرشکل 8ا1

  ت.غیرمترقبه اس
و انتقـال داخلـی و فرامـرزی، صـادرات، واردات،     کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل  2ماده

یافته ژنتیکی بـا رعایـت مفـاد    غییرشکلعرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده ت
این قـانون مجـاز اسـت و دولـت مکلـف اسـت تمهیـدات الزم را بـرای انجـام ایـن امـور از طریـق             

 .های غیردولتی فراهم آوردبخش
 :به منظور  3ماده

آن  یسیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجـرا  .الف
 ن قانون.مطابق با مفاد ای

  صالح با مقررات موضوع این قانون.ی ذییبین وظایف قانونی دستگاههای اجرا هماهنگی .ب
  ها و ضوابط موضوع این قانون.ها، دستورالعملنامهتصویب آیین .ج

یس ریـ جمهـور، وزیـر جهـاد کشـاورزی،     متشکل از معـاون اول ریـیس  « شورای ملی ایمنی زیستی»
شـور، وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزیـر علـوم،         سازمان حفاظت محیط زیسـت ک 

هـای علمـی ـ تخصصـی فنـاوری زیسـتی جدیـد         انجمـن  یتحقیقات و فناوری، یـک نفـر از اعضـا   
هـا و تأییـد وزیـر علـوم، تحقیقـات و      پیشـنهاد ایـن تشـکل   نهاد( با درجه دکتری بههای مردم)تشکل

زیسـتی دانشـگاهها    هیأت علمی مرتبط با ایمنیفناوری و با حکم رییس جمهور، یک نفر از اعضاء 
جمهور و یـک  پیشنهاد وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییس)حداقل دانشیار( به
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نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسـیون بهداشـت و   
عنـوان نـاظر   ور و بـا رأی مجلـس بـه   هـای مـذک  انتخـاب کمیسـیون  درمان مجلس شورای اسالمی به

 گردد.تشکیل می
 باشد.جمهور میریاست این شورا با معاون اول رییس  1تبصره
باشـد کـه   ها چهارسـال مـی  ها و هیأت علمی دانشگاهولیت نمایندگان تشکلئمدت مس  2تبصره

 های بعد نیز قابل تمدید است.برای دوره
سازمانی و با شرایط موجود در سازمان حفاظت محیط  دبیرخانه این شورا بدون توسعه  3تبصره

 باشد.زیست مستقر می
 .گرددجمهور جهت اجرا ابالغ میمصوبات این شورا پس از تأیید رییس  4تبصره

صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدیـد بارعایـت قـوانین      4ماده
( ایـن قـانون برعهـده دسـتگاههای     3ی زیسـتی موضـوع مـاده )   مربوط به هر دستگاه و ضـوابط ایمنـ  

 :باشدشرح ذیل میصالح بهی ذییاجرا
  وزارت جهاد کشاورزی در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی. .الف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سالمت موادغذایی،  .ب

  و موادپزشکی. آرایشی، بهداشتی
سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخـاطرات   .ج

  شده توسط متقاضی.محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائهزیست
شـده توسـط   صدور مجوز در قبال مسـتندات علمـی ارزیـابی مخـاطرات احتمـالی ارائـه        تبصره

ی و غیردولتـی، در رهاســازی، واردات و صــادرات و  اشـخاص حقیقــی و حقـوقی اعــم از دولتــ  
یافته ژنتیکی موضوع این قانون بـا  وانتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییرشکلنقل

  باشد.ی بندهای )الف و ب( این ماده مییرعایت بند )ج( این ماده برعهده دستگاههای اجرا
 که:نظر به این  5ماده

ــه  یرز ذخــاولیت حفاظــت ائمســ .الــف ــوط ب ــه امــور مرب  ژنتیکــی و بانــک ژن در محــدوده کلی
کشاورزی، باغبانی، جنگـل، مرتـع، بیابـان، شـیالت، دام، طیـور و زنبـورداری و خـوراک دام و        

 های مرتبط با این موارد برعهده وزارت جهاد کشاورزی است؛  طیور و بیماری
هـای  وحش، پارکمحدوده حیاتولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در ئمس .ب

هـا و دریاهـا برعهـده سـازمان     ها، تـاالب شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانهملی، مناطق حفاظت
 حفاظت محیط زیست کشور است؛  
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ولیت حفاظت از سالمت انسان و بررسی ارزیـابی مخـاطرات احتمـالی موجـودات زنـده      ئمس .ج
ولیت شناسـایی و اتخـاذ   ئرسـد و همچنـین مسـ   مصرف غـذای انسـان مـی   ای که بهیافتهتغییرشکل

زا طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـرای انسـان بیمـاری      ای که بهتدابیر الزم در مورد موجودات زنده
 باشد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ می

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میـدانی، قصـد رهاسـازی موجـودات    
الـذکر را دارنـد، ضـمن تهیـه شناسـنامه      های مسؤولیتی فوقیافته ژنتیکی در محدودهزنده تغییرشکل

( این قانون، موظف به أخذ مجوز از دسـتگاههای  4موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند )ج( ماده )
دسـتگاههای اجرایـی مـذکور موظفنـد پـس از أخـذ مسـتندات علمـی          باشند.شده میصالح یادذی

رف مـدت سـه مـاه نظـر     ظشده توسط متقاضی، حداکثر مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام
  مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعالم نمایند.

صـالح و  منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت بـه نظـر دسـتگاههای اجرایـی ذی    به  تبصره
صـالح  احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرایی ذی حل اختالفات و یا رسیدگی به شکایات

مرکـب از متخصصـان مـرتبط بـا ایمنـی زیسـتی       « نفـره داوری کمیسیون سـه »موضوع این قانون 
و « جهـاد کشـاورزی  »، «بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی   »های وزارتخانه ()حداقل دانشیار

ریـیس شـورای ملـی ایمنـی     »م و با معرفی این دستگاهها و حک« ازمان حفاظت محیط زیستس»
  گردد.تشکیل می« زیستی

صـالح درخصـوص اقـدامات اشـخاص     که هریـک از دسـتگاههای اجرایـی ذی   در صورتی  6ماده
حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد ایـن قـانون مشـاهده نماینـد،     

ی رسـیدگی قضـایی بـه مرجـع     مکلفند ضـمن تعلیـق موقـت مجـوز شـخص خـاطی، مراتـب را بـرا        
هـا را در فرصـت ویـژه و یـا     صالح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قضایی موظف است این پروندهذی
العاده رسیدگی نماید. در صورت تأیید تخلفات توسط مرجع قضـایی، اگـر تخلـف، موجبـات     فوق

بـوم وارد  ا زیسـت تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یـ 
جبران خسارات وارده محکوم شـده و در صـورت تکـرار بـرای بـار      نموده باشد، شخص متخلف به
صورت جزای نقـدی محکـوم و   پرداخت دوبرابر خسارات وارده بهدوم، عالوه بر جبران خسارت به

  .عمل خواهد آمدهای اجرایی وی ممانعت بهکلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیت
ونقـل داخلـی و   کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی کـه قصـد واردات، صـادرات و یـا حمـل          7ماده

 یافته ژنتیکی موضوع این قانون را دارند، موظفند:فرامرزی موجودات زنده تغییرشکل
اطالعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیابی مخـاطرات احتمـالی براسـاس مفـاد پروتکـل       .الف

( ایـن قـانون ارائـه و    4را به دستگاههای اجرایی مـرتبط منـدرج در مـاده )   ایمنی زیستی کارتاهنا 
 مجوز الزم را دریافت نمایند.
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گـذاری را رعایـت نماینـد. شـرایط     ونقـل و برچسـب  بنـدی و حمـل  شرایط الزم از نظر بسته .ب
ونقل داخلی و فرامرزی، توسط شورای ملـی ایمنـی زیسـتی    گذاری و حملبندی و برچسببسته

  گردد.جمهور ابالغ میش ماه تهیه و پس از تأیید رییسظرف ش
یافته برای مقاصد پژوهش در محدوده محصـور باشـد،   که موجود زنده تغییرشکلدر صورتی .ج

 و هویت گیرنده و فرستنده آن دقیقاً مشخص شده باشد. نشانی و تعریف روشنیبه موضوع ماهیت
و حقوقی متقاضی دریافت مجوز و یا دارای مجـوز  های اشخاص حقیقی اطالعات و فعالیت  8ماده

 جز موارد:( این قانون به4صالح موضوع ماده )از دستگاه اجرایی ذی
   ،یافته ژنتیکینام و آدرس متقاضی، توصیف کلی موجود یا موجودات زنده تغییرشکل الف:

 ،ای از ارزیابی مخاطرات احتمالیب: خالصه
هـای  یافته ژنتیکی و روشو ارزیابی موجود زنده تغییرشکل های پایشها و طرحج: تمامی روش

 مربوط به پاسخگویی در موارد اضطراری،  
گـردد  هدف و محل ورود و چگونگی رهاسازی )محل و میزان رهاسازی( محرمانه تلقی مـی  د:

ولتـی  دو مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هی  شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتـی و غیر 
ــرهحــق افشــا ــا به ــژوهش  ء و ی ــایج حاصــل از پ ــرداری غیرمجــاز از نت ــده  ب ــا و موجــودات زن ه
جبـران ضـرر و زیـان    یافته را ندارد. مرتکب براساس رأی مرجع صالحیتدار قضایی بـه تغییرشکل

( 17در صورت بروز شرایط اضطراری، شرایط این ماده تابع مفـاد مـاده )   .شودوارده محکوم می
 د.باشمندرج در پروتکل می

صـالح بـرای   هنگام تقدیم درخواست بـه دسـتگاه اجرایـی ذی   اشخاص حقیقی یا حقوقی به  9ماده
دریافت مجوزها، باید برای حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، سالمت انسان، دام و گیـاه یـک   

شـده از  طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فوریتی و سایر خدمات برای مقابله با شـرایط ایجـاد  
  صالح مربوطه ارائه نمایند.شار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذیانت

 آمده در خصوص موضـوع مجـوز خـود    دستهمچنین متقاضی موظف است اطالعات جدید به
  صالح جهت یبت در بانک اطالعاتی مربوط تحویل دهد.وقت به دستگاه اجرایی ذی اسرع را در

ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه و یا انتشار ناخواسته  در صورت بروز شرایط اضطراری  تبصره
صـالح مجـاز اسـت ضـمن اعـالم      یافته ژنتیکی، دسـتگاه اجرایـی ذی  موجودات زنده تغییرشکل

بنـدی خـارج و   رسمی به دارنده مجوز، بخشی از اطالعات محرمانه موردنیاز را از وضعیت طبقه
نظـور اقـدامات الزم قـرار دهـد. در ایـن      محسب مورد در اختیار دستگاههای اجرایـی دیگـر بـه   

 صورت شخص دارای مجوز حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت.



 47   هاپیوست

 

یافته ژنتیکی و همچنـین  ای موجودات زنده تغییرشکلهای آزمایشگاهی و گلخانهپژوهش  10ماده
ن هـای مـرتبط کـه مصـارف انسـانی دارد، از شـمول مفـاد ایـن قـانو         امور مربوط به دارو و فرآورده

 باشد.مستثنی می
 شود.( پروتکل، وزارت جهاد کشاورزی تعیین می19مرجع )کانون ملی( موضوع ماده )  11ماده

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفـتم مردادمـاه   
ه تأییـد  بـ  21/5/1388یکهزاروسیصدو هشتادوهشت مجلس شورای اسـالمی تصـویب و در تـاریخ    

  شورای نگهبان رسید.

 رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

 نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی آیین

در تصـویب  پـس از  ( قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران 7نامه اجرایی بند )ب( ماده )آیین
د دکتـر حسـن روحـانی، رئـیس جمهـوری      تأییـ بـه  15/6/1394در تاریخ  شورای ملی ایمنی زیستی

 :رسید. متن مصوبه به شرح زیر است

 ( قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران7نامه اجرایی بند )ب( ماده )آیین

 :روندکار مینامه اصالحات زیر در معانی مشروح مربوط بهدر این آیین   1ماده

یافتـه ژنتیکـی در داخـل    شکلزنده تغییرجایی موجودات ونقل داخلی: هر نوع جابهحمل .الف
 .مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران

یافته ژنتیکـی از داخـل   شکلجایی موجودات زنده تغییرفرامرزی: هر نوع جابه ونقلحمل  .ب
 .مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران به خارج و یا بالعکس

یافته ژنتیکـی  شکلدات زنده تغییرجایی موجوونقل عبوری )ترانزیت(: هرگونه جابهحمل  .پ
 .از یک کشور به سایر کشورها از طریق مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران

یافتـه ژنتیکـی کـه دارای سـاختار     شکلهر لینه )الین( موجودات زنده تغییر: (Event)رخداد  .ت
 .فرد خود با استفاده از فناوری زیستی جدید استتراژن و محل ادخال منحصر به

بردارنده دهنده محتوای یک محموله دربرچسب: هرگونه سند یا برگه اطالعاتی نشان  .ث
 .شودیا بر روی آن نصب می و بوده کاال همراهبه که ژنتیکی یافتهشکلتغییر زنده موجودات

ــر : (Acceptance threshold)حــد آســتانه .ج ــده تغیی ــاالترین درصــد موجــودات زن  ب
 .گذاری نداردر یک محموله است که الزامی به برچسبیافته ژنتیکی دشکل

http://www.yjc.ir/fa/news/5338255/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5338255/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5338255/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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یافتـه ژنتیکـی در یـک    شـکل درصـد موجـودات زنـده تغییـر    : (Tolerance)حد تحمـل  .چ
 .محموله است که باالتر از آن اجازه ورود به تولید یا مصرف در کشور را ندارد

ت، واردات و صـالح بـرای صــادرا  صـورت صـدور مجـوز توسـط دسـتگاه اجرایـی ذی      در   2ماده
یافتـه ژنتیکـی   شـکل داخلی، فرامرزی یا عبوری )ترانزیـت( موجـودات زنـده تغییـر     ونقلحمل

 ونقـل حمـل بندی شوند که در حـین  نحوی بستهبدون هدف رهاسازی، این محصوالت باید به
بندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات متعارف، امکان انتشار آنها وجود نداشته باشد. بسته

 :وعه شرایط زیر را باید داشته باشدموض

بندی حداکثر نصف اندازه کوچکترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونـه موجـود   منافذ بسته.الف
 .ژنتیکی در بسته باشد یافتهزنده تغییر

چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن باشد باید اندازه منافـذ بسـته     :تبصره
 .صف اندازه آن گرده یا زیگوت باشدکوچکتر از ن

 .جنس بسته متعارف و از استحکام الزم برخوردار باشد .ب

 .بندی خود را اعالم کندهای بستهمتقاضی باید ویژگی .پ

یافتـه ژنتیکـی دارای مجـوز بـدون     شـکل های حاوی موجودات زنده تغییـر محموله یا بسته   3ماده
بایـد دارای  ( فرامـرزی یـا عبـوری )ترانزیـت     داخلـی،  ونقـل حمـل هدف رهاسـازی در حـین   
 .برچسب و شناسنامه باشد

یافته ژنتیکی موجود در محمولـه بـاالتر از   شکلکه درصد موجودات زنده تغییردرصورتی   4ماده
 :چسب محموله باید موارد زیر درج شودحد آستانه باشد، در بر

 ".یافته ژنتیکی استشکلاین محموله حاوی موجودات زنده تغییر"عبارت .الف

 .شماره مجوز جمهوری اسالمی ایران .ب

 :شناسنامه محموله متضمن اطالعات زیر .پ

 .شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی  .1

 (.مورد مصرف )خوراک انسان، دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم  .2

 .اعالم عدم رهاسازی  .3

 .برای کسب اطالعات بیشتر (nBCH) زیستیآدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی   .4

 .حد آستانه دو درصد است   1تبصره

 .است صفر مجوز بدون یافته ژنتیکیشکلموجودات تغییر وجود برای تحمل حد   2تبصره
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 ()ترانزیــت عبــوری و فرامــرزی و داخلــی ونقــلحمــل و گــذاریبرچســب ،بنــدیبســته  3تبصااره
 مـاده  و (7) مـاده  ()ج بنـد  رعایـت  بـا  پژوهش، مقاصد برای یژنتیک یافتهشکلتغییر زنده موجودات

 مسـتثنی  نامـه آیـین  ایـن  شـمول  از 1388 مصوب ،ایران اسالمی جمهوری زیستی ایمنی قانون (10)
 .است

یافته ژنتیکـی دارای مجـوز   شکلداخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر ونقلحملشرایط    5ماده
 :شرح زیر استبه

 .ونقلحملدر اسناد همراه توسط متصدی  ونقلحملخ آغاز و پایان درج تاری.الف

  .ونقلحملتوسط متصدی  ونقلحملاعالم مبدأ، مقصد و مسیر  .ب

در  "یافته ژنتیکی اسـت شکلموجودات تغییر ونقلحملاین محموله حاوی "درج عبارت  .پ
 .یافته ژنتیکیشکلموجودات زنده تغییر ونقلحملاسناد همراه، در 

 .ونقلحملنامه توسط متصدی ( این آیین3( و )2رعایت موارد مندرج در مواد ) .ت

صــورت صــدور مجــوز توســط دســتگاه اجرایــی ذیصــالح بــرای صــادرات، واردات و در   6ماااده
یافتـه ژنتیکـی بـا    شـکل داخلی، فرامرزی یا عبوری )ترانزیت( موجودات زنده تغییر ونقلحمل

ازی در ایـران، رخـدادهای دارای مجـوز رهاسـازی مشـمول      سـ هدف رهاسازی برای تجـاری 
بنـدی سـایر محصـوالت و    و بسـته  ونقـل حمـل گـذاری و شـرایط   قوانین و مقـررات برچسـب  

 .موجودات خواهند بود

هـای اجرایـی ذیصـالح تـدوین و     های اجرایی این ماده توسـط دسـتگاه  دستورالعمل  :تبصره
 .شودمورد اجرا گذاشته میبه

 
برای اجرا بـه   18/6/1394گیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ اسحاق جهان

وزارت جهادکشــاورزی، وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشکی، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت راه و شهرسـازی و سـازمان حفاظـت محـیط        

 .زیست ابالغ کرد

 توسعه پنجم برنامهاز مستنداتی   3پیوست

 دامـی  و یکشاورز اساسی محصوالت تولید در خودکفایی به نیل و تولید ظرفیت حفظ 143ماده
 سـفید،  گوشـت  نیشـکر،  و چغندرقند روغنی، یهادانه برنج، ذرت، جو، جمله گندم، از
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 تغذیـه،  یاسـتانداردها  براسـاس  مصـرف  یالگو اصالح مرغ، تخم و شیر قرمز، گوشت
 و غـذایی  امنیـت  یهازیرساخت نمودن فراهم بنیان،دانش و صنعتی یزکشاور گسترش
 .پایدار توسعه مالحظات یمبنا بر یکشاورز بخش افزوده ارزش ارتقاء

ساماندهی  ،یکشاورز محصوالت صادرات افزایش و تولید نمودن رقابتی و یاقتصاد 145ماده
 محصوالت ارزش زنجیره لتکمی و افزاییارزش و پایه منابع از حفاظت منابع، مدیریت

 .یکشاورز

 .واحدهکتار در یکشاورز یهازمین بازده و یوربهره ارتقاء و تولید افزایش 146ماده

 توسعه  ششم برنامهمستنداتی از الیحه پیشنهادی   4پیوست

افزایش عملکـرد در واحـد سـطک و عـدم توسـعه سـطک کـل         -الف -1بند  :15تبصره   ماده واحده
های مقاوم بـه خشـکی و شـوری، رعایـت الگـوی      یری ارقام وگونهکارگه، بزیرکشت

 کشت مناسب با منطقه.

بنیان و افزایش تولیـد و صـادرات   منظور پیشتازی در اقتصاد دانشبه -7بند:  23تبصره 
های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز اسـت  بنیان سیاستمحصوالت و خدمات دانش

بنیـان نسـبت بـه حمایـت     های دانـش ت از شرکتبرای توسعه و انتشار فناوری و حمای
سسـات آمـوزش عـالی،    ؤهـا و م های تقاضامحور مشترک بـا دانشـگاه  مالی از پژوهش

های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشـروط  پژوهشی و فناوری و حوزه
هـد  مین و تعأبـردار تـ  های آن را کارفرما و یـا بهـره  درصد از هزینه 51به اینکه حداقل 

 کرده باشد، اقدام نماید.

 کشور علمی جامع نقشهمستنداتی از   5پیوست

 آن اهـداف  تحقـق  کـه  گـردد مـی  محسـوب  علمـی  توسـعه  یراهبرد سند کشور، علمی جامع نقشه
 مقایسـه  و نیازهـا  احصـاء  و کشور وضع موجود ییشناسا ها،دانش قابلیت از صحیک شناخت مستلزم
 بـه  موجـود  وضـع  از علمـی  حرکـت  یراهبرد برنامه تدوین و ازاندچشم افق در موجود وضع با آن

 عنـوان هبـ  نیـز  را یفنـاور زیست ،یجمهورریاست علمی معاونت منظوربدین .باشدمی مطلوب وضع
داده  قـرار  توجـه  مورد از علوم رشته صد یک یممیز برنامه در سازبرتر یهایفناور و علوم از یکی
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 منظـور بـه  آن توسـعه  و کشـور  فنـاوری  و علـم  هایاولویت مرهز در فناوریزیست دادن است. قرار
 و کشـور  فناورانـه  توسـعه  و رشـد  در ایـن فنـاوری   اهمیـت  دهندهنشان جهانی بازار درصد 3 کسب
 باشد. می 1404 اندازچشم به دستیابی

 سالمت جامع نقشهمستنداتی از   6پیوست

 بـا  ایـران  سـالمت  جـامع  نقشـه  کشـور،  مـی عل جـامع  نقشـه  و سـاله بیسـت  اندازچشم تحقق راستای در
 کشـوری  ایران اسالمی جمهوری که، شرحبدین 1404سال سالمت در انداز نظامچشم کردن مشخص
 دارای و سـالمت  فنـاوری  و علـم  انـداز و چشـم  سـالمت  سـطک  بـاالترین  از برخـوردار  مردمی با است
 اول جایگـاه  کسب ،مردم آحاد بر سالمتمنطقه مبتنی  در سالمت نظام ترینیافتهتوسعه و ترینعادالنه

 و علـم  تولیـد  و موجود دانش برداریبهره طریق از» هاگیریجهت ارائه بهباشد  1404 سال تا منطقه در
 حـوزه  هـای شـاخص  مناسـب  وضـعیت  و سـالمت  فنـاوری  و علم هایاولویت راهبردها، فناوری کلی،

 مشـخص  مختلـف  سـناریوهای  به توجه با سالمت حوزه هایسند اولویت این در. است پرداخته «سالمت
 در را کشـور  کـه  هـایی فنـاوری  از یکـی  عنـوان بـه  فناوریزیست از گیریبهره میان این در که است شده

 بیشـترین  سـالمت،  جامع نقشه  .است گرفته قرار رساندمی یاری یروت خلق و نسبی هایمزیت از استفاده
 سـازوکار  ایجـاد  بـر  بـا تأکیـد   و داشـت  خواهـد  کشـور  فنـاوری سـت زی راه نقشه برنامه الیه در را کاربرد
و  بـومی  هـای فنـاوری  بـر  متکی محصوالت صدور و تولید از حمایت و صادرات موانع رفع برای مناسب
 .گرفت خواهد قرار توجه مورد محصول و بازار هایالیه در سنتی

 فناوریزیست ملی سندمستنداتی از   7پیوست

 فناوریزیست ملی راهبرد تدوین طرح چارچوب در فناوریزیست ملی کمیته تصویب و پیشنهاد به
 در کـه  سـند  این. گردید تدوین و تهیه زیستی تکنولوژی و ژنتیک مهندسی تحقیقات ملی مرکز در

 تحقیقات ،علوم وزارت به 19/2/1384 تاریخ در و رسید دولت تصویب هیئتبه 16/2/1383 تاریخ
 ،فنـاوری زیسـت  کـارگیری بـه  ملـی در  هـای آرمـان  چـون  مبـاحثی  ردارندهدرب شد، ابالغ فناوری و

، فنـاوری زیسـت  توسـعه  ملـی  راهبردهای و هاسیاست کشور، در فناوریزیست توسعه کالن اهداف
ــاختار ــدیریتی س ــت م ــاوریزیس ــور، فن ــه کش ــنهادی بودج ــز و پیش ــع نی ــود وض ــوب و موج  مطل
 بخـش  توسـعه  در فنـاوری زیسـت  شایسته سهم ارتقایلزوم  به اشاره با سند این. است فناوریزیست

 در را فنـاوری زیسـت بـازار   نحویبه معدن، و صنعت و درمان و بهداشت زیست، محیط کشاورزی،
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 هـای الیـه  در اسـناد،  سایر به نسبت رودمی انتظار که طورهمان و نموده بندیدسته کلی گروه 4 این
 . نمود خواهد مشخص را تریملموس هایگیریجهت و محصول، بازار
 ها  ارزش .1

 شورکو سالمت  ییت غذایخوداتکایی در امن .2
   فناوری و حفاظت از محیط زیستتوجه به توسعه پایدار زیست .3
 فناوری و برخورداری جامعه از دستاوردهای آنمحوری در توسعه زیستعدالت .4

 فناوریهمگرایی با جامعه جهانی در استفاده بشردوستانه از زیست .5

 سـازی و تجـاری  تولید توسعه، پژوهش، مراحل تمامی در زیستی ایمنی و مقررات اصول به توجه .6

 زیستی هایفرآورده

 انداز: چشم

یکی از ده کشور برتر جهان و  1404با استعانت از پروردگار متعال، جمهوری اسالمی ایران در افق 
بازار جهانی، توانمنـد در  نوین، دارای نقش در  فناوریزیستاولین کشور در منطقه، صاحب دانش 

آفرینـی، و تحقـق   یـروت  های زیستی برای رفع مشکالت جامعه، خوداتکایی،تولید دانش و فناوری
 بنیان خواهد بود.اقتصاد مقاومتی دانش

 (1404اهداف ) در افق  (1)

ور در منطقه و احراز مکان شایسته در بین ده کشـ  فناوریزیستدستیابی به رتبه اول در حوزه  .1
 فناوریزیستبرتر حوزه 

 فناوریزیستدرصد بازار جهانی  3دستیابی به  .2

درصـد بـیش از رشـد سـالیانه      3میـزان  در تحقق اقتصاد مقاومتی به فناوریزیستارتقاء سهم  .3
 تولید ناخالص ملی  

 مین نیازهای راهبردی کشور تا سه برابر وضعیت موجودأدر ت فناوریزیستافزایش سهم  .4

 ایرانی در بازار جهانی فناوریزیستفزایش توان رقابتی محصوالت ا .5

درصـد سـطک    10میـزان  بـه تراریختـه  مین امنیت غذایی بـا کاشـت گیاهـان    أخوداتکایی در ت .6
 های ایران زمین زیرکشت

 هاسیاست (2)

ر راستای محیطی باید داز ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و زیست فناوریزیستتوسعه 
 موارد زیر باشد:
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 زنجیره ایده تا بازار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی .1

 ست و انرژییط زی، سالمت جامعه، محییت غذایشور در امنک یراهبرد یازهاین نیتأم .2
ــابت  .3 ــوان رق ــاء ت ــتول یارتق ــزا کدات ی ــور و اف ــش تولیش ــدمات  ی ــوالت و خ ــادرات محص د و ص

 فناوری  زیست
و  یت بخـش خصوصـ  کداخلی و خارجی و مشـار  یگذارهیق دولت از سرمایشوت و تیحما .4

 هاتعاونی
 صیانت از بازار تولید محصوالت داخلی .5

 راهبرد (3)

 فناوریزیستسازی حداکثری در زمینه تولید در حوزه خصوصی .1

 سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوریتجاری .2

 یمنطقـه بـرا   یشـورها کموجود در داخـل کشـور و    یهاتیاستفاده از ظرف یبرا یسازنهیزم. 3
 یفناورستیگسترش بازار محصوالت ز

  فناوریزیست راه نویس نقشهپیشمستنداتی از   8پیوست

های سده بیست و یکم و یکی از هفت فناوری برتر و کلیدی دنیا ترین فناوریاز مهم فناوریزیست
قرارگرفتـه   "الـف "هـای بـا اولویـت    یز جزء فناوریشود که در نقشه جامع علمی کشور نقلمداد می
 یرفع مشکالت و کمبودهـا است که در شتاز یای و پک فناوری بین رشتهی فناوریزیستاست. لذا 

 پزشـکی و دارویـی، صـنعت، محـیط زیسـت،      گاه خود را در علـوم یخوبی جاها بهبسیاری از عرصه
   .ستده ایآن به ایبات رسانبه ع وابسته یصناو کشاورزی 

شـده بـه   هـای وارد آسـیب  ،افزایش جمعیت، کمبود مواد غـذایی زندگی بشر را در شرایطی که 
حـل ایـن    درامیـدی را  روزنـه   فنـاوری زیستاست  کردهمواجه  های جدیدچالشمحیط زیست، با 

روی بشر قرار داده است. اکنون بـا  فراانرژی و محیط زیست  ،غذا ،های سالمتدر عرصهمشکالت 
از هـر  بـیش   ،صـنایع د در یـ هـای جد ری فنـاوری یکـارگ ها از وقوع انقالب سبز لزوم بهلگذشت سا
پایدار اسـت کـه   توسعه  بهدن یرس در راهقدرتمند  یابزار فناوریزیست گری آشکار است.یزمان د

ر شـده  یـ اخ یهـا در دهـه  های مختلفدر حوزهدات یتولسازی و بهینهش یدر جهان امروز باعث افزا
ه قـادر  کـ  است یران اسالمیا یبرا یتسابکا یهاتیاز قابل یکی فناوریزیستین اساس بر هم .است
اهش سـهم  کـ منظـور  هار مناسـب بـ  یقدرتمنـد و بسـ   ینیگزیبوده و جا ید ناخالص ملیش تولیبه افزا

 خواهد بود. یدر اقتصاد مل ینفت یدرآمدها
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 به اخیر هایسال در که جهیتو و کشور توسعه و رشد در فناوریزیست زیاد اهمیت به توجه با
 تدوین فرآیند در قوانین و اسناد این بررسی است، شده این حوزه گذاریسیاست و قانونگذاری

 شناسایی اسناد این و تحلیل بررسی از هدف. است ضروری کشور فناوریزیست راه نقشه
نقشه  مختلف هایالیه در دسترسی قابل اهداف شناسایی همچنین و راه نقشه کالن هایگیریجهت
 با مرتبط قوانین و باالدستی هایو سیاست اسناد گزارش از قسمت این در بنابراین .باشدمی

 سند حصول اهداف به عبارتیبه و بوده راه نقشه تدوین دهندهجهت توانندمی که فناوریزیست
 ،فناورییستز ملی سند همچون بخشی اسناد و سطک ترینکالن در علمی جامع نقشه و اندازچشم
 دانش از برخورداری اینکه به توجه با. اندگرفته قرار بررسی و تحلیل مورد جامع سالمت نقشه

 تولید اجتماعی در سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر مبتنی فناوری و علم تولید در توانایی پیشرفته،
 هایسیاست جمله از فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به دستیابی و فناوری و علم توسعه ملی،
 از یکی عنوانبه فناوریزیست گفت، توانمی هستند سالهبیست اندازدوره چشم در نظام کلی

 ایفا مهمی نقش و بوده دهندهیاری اهداف حصول این در تواندمی قرن هایفناوری سودآورترین
 از برخوردار باید 1404 افق در نیایرا جامعه انداز،چشم سند اساس بر فوق، موارد برعالوه. نماید

 امکان که باشد مطلوب زیست محیط از مندبهره و اجتماعی تأمین غذایی، امنیت رفاه، و سالمت
 تسهیل کشور در فناوریزیست مختلف هایحوزه توسعه و رشد پرتو در هااین ویژگی به دستیابی
 از یکی عنوانبه فناورییستز راه نقشه گیریترین جهتکالن گفت توانمی. گردید خواهد
 دستیابی منظوربه و فناوری علم توسعه و رشد سمتبه حرکت کشور داراولویت نوین هایفناوری

 رفاه و سالمت از برخوردار هایجامعه به رسیدن و بوده فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به
 ولی است نشده فناوریزیست به مستقیمی هاشار توسعه، پنجم برنامه قانون در اینکه و باوجودباشد می
 توسعه و تحقیق حوزه گذاری درسرمایه و ریزیبرنامه با مرتبط مواد برداشتندر با برنامه این

تدوین  در تواندمی بنیان،دانش هایشرکت طریق از آنها سازیتجاری به کمک و نوین هایفناوری
  .گیرد قرار نظر مد کشور اولویت دارای نوین هاییفناور از یکی عنوانبه فناوریزیست راه نقشه
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 (سطح برداشت و میزان تولید محصوالت زراعی و باغی در کشور)  9پیوست

 

 (واحد: هکتار) 91-92لغایت  56-57های زراعی سطح برداشت محصوالت زراعی کشور طی سال  1-9
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 (تنواحد: ) 91-92لغایت  56-57های زراعی میزان تولید محصوالت زراعی کشور طی سال  2-9
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 91-92لغایت  56-57های زراعی محصول طی سال نوع کیکتفبه شورک غالت گروه سطح برداشت  3-9

 (واحد: هکتار)
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 91-92لغایت  56-57های زراعی محصول طی سال نوع کیکتفبه شورک غالت میزان تولید گروه  4-9

 (تناحد: و)
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 91-92لغایت  56-57های زراعی طی سال محصول نوع کیکتفبه شورک یصنعت حصوالتم گروه برداشت سطح  5-9

 (واحد: هکتار)
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 91-92لغایت  56-57های زراعی طی سال محصول نوع کیکتفبه شورک یصنعت محصوالت گروه دیتول زانیم   6-9

 (تنواحد: )
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 91-92لغایت  56-57های زراعی الطی س محصول نوع کیکتفبه شورک سبزیجات گروه برداشت سطح  7-9

 (واحد: هکتار)
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 91-92لغایت  56-57های زراعی طی سال محصول نوع کیکتفبه شورک سبزیجات گروه دیتول زانیم   8-9

 (تنواحد: )
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 91-92لغایت  56-57های زراعی طی سال محصول نوع کیکتفبه شورکجالیزی  محصوالت گروه برداشت سطح  9-9

 تارهک :واحد)
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 (تن :واحد)
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 91-92لغایت  56-57های زراعی طی سال محصول نوع کیکتفبه شورکای علوفه نباتات گروه سطح برداشت  11-9

 (واحد: هکتار)
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