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  1فناوري: اولويت امروز ايران چيست؟يا زيست  ظ تنوع زيستيحف
  

  3و الكساندر رودف  2حسين آخاني
  

 چكيده

در سبد غذايي  تراريختهاي هاي فراواني در محافل علمي و محيط زيستي دنيا درباره بودن يا نبودن محصولامروزه، بحث
يي، جو، سودبودن شعاري و مسئوليتي، احساساتيدانشي، بيبيچون  هاييتهر كسي استدلال خود را دارد و عبار انسان وجود دارد.

اي حامي دستاورده ،شناسزيست در جايگاهتروريستي هم وارد اين ادبيات شده است. نگارندگان اين مقاله  به تازگيمافيا و حتي 
پذير ناتبرگش متخصص تنوع زيستي و فعال محيط زيست به شدت از تخريب طبيعت و روند به منزله و  هستندعلم  حوزهبشري در 
 به دليل افزايش گرماي جهاني و گسترش استا سياره سبز نهت كهكره زمين  موجودهايبسياري از  زندگي از طرفي .هستندآن نگران 

ي كه بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه پرسشهاي طبيعي در خطر نابودي است. نظامبومهاي تعادل نخوردها و به هم بيابان
 آبي و هايذخيرهرويه بيكه با مصرف  دكنيمياولويت امروز ايران چيست؟ با نگاهي به وضعيت محيط زيست در ايران ملاحظه 

ها ركوردهاي جهاني در چند دهه اخير شكسته نابودي جنگلو ها، تخريب مراتع و فرسايش خاك ها و رودخانهتالاب بيشترخشكاندن 
ود ي بومي و زراعي خهاي تنوع زيستها توانسته داشتهبه دليل تنوع آب و هوايي بر پايه خرده اقليمهميشه شده است. كشوري كه 

اي، زندگي و كشاورزي به سمت سازي در الگوهاي توسعهحفظ كند با يكسان "جداشده"يا  "پناهنده"، "باقيمانده"صورت ه را ب
 ژنتيكي اين كشور به سرعت در حال يهاذخيرهترين . اين در حالي است كه با ارزششده استتاريخي كشانده  –هويتي زيستي بي

 بايد بر پايه دانش، اخلاق و قانون به اين روند مخرب پايان داد.  بنابراينانقراض است. 

  ا.زارهشوره  ،ژنتيكي هايذخيره تهديد فلور ايران،ايمني زيستي، انقراض،  هاي كليدي:واژه
 

 مقدمه

تنها واقعيتي  نه تراريخت هايمحصولژنتيك صورت گرفته است اپيتئوميكس و وژنوميكس، پرزمينه هايي كه در پيشرفتبا 
اي شود. برمياز نظر امنيت غذايي بيشتر  ويژهها هر روز در زندگي ما به بلكه اهميت آن ،هستندعلمي  هايپژوهشناپذير در انكار

ورد وري مايست. نبود دانش كافي در مورد فنآسان ن تراريخت هايمحصولهاي مربوط به كنندگان معمولي دنبال كردن بحثمصرف
ن زماني كه  اي به ويژه، "هامحصولسالم  يا غير سالم بودن "و همچنين پيچيدگي موضوع  تراريخت هايمحصولاستفاده در توليد 

عامل مهمي در تشديد سردرگمي است. مهمترين  ،شودكلي گم مي شاهدهايو  هاهفرضياحساسي،  هايمسئلهها در انبوهي از بحث
همه ترديدها به است كه در صورت وجود پاسخي مشخص  "هامحصولموضوع سالم يا غير سالم بودن "در اين بحث همان   پرسش
سالم  مورد كنند كه به خوانندگان القا كنند كه توافق گسترده علمي درتلاش مي هاهداده خواهد شد. هر چند بسياري از نشري جواب
هاي ي واقعيت ندارد. در حقيقت، بررسي طيف وسيعي از دادهيچنين ادعا اما ،)49، 26، 15وجود دارد ( تراريخت يهامحصولبودن 
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ها مبني بر نادرستي روش هاييدليلارائه درگير  ،دهد. هر دو طرفنشان مي در اين بارهاختلاف ديدگاه زيادي را شده  علمي منتشر
ايمني اغلب  هايبررسي زيرادرازمدت توسط افراد مستقل است،  يهاپژوهشمشكل اصلي، نبود  ).39، 37، 31، 18، 16(  هستند
چنين وضعيتي شباهت زيادي به شايد  ).31، 16(كنند ميرا توليد  هامحصولشود كه اين انجام مي سودبريهاي شركتتوسط 
كنند كه نتيجه ارزيابي به نفع تمام تلاش خود را مي سودبرهاي هاي عمراني دارد كه شركتمحيطي طرحزيست ارزيابي هايهمطالع

 ها تمام شود. آن

له موجود كه فاصيك توسط حاملي از  يك ژناز انتقال  .شودها  را شامل ميوريااي از فنژنتيكي طيف گسترده هايتغيير
ز هاي خويشاوند كه به طور طبيعي نيجزيي در ساختار ژنتيكي با استفاده از گونه هايتغييركننده دارد يا بسيار زيادي از دريافت

يكسان نيست و  شودميهاي مختلفي كه استفاده مربوط به ايمني زيستي بر اساس روش هايپرسش). 17امكان تبادل ژني دارند (
) و در آخر نوع حامل و RNAiژنوم (مانند اپيبا  هاتغييركنش تغيير ژني، نوع موجود، برهم چگونگيمتعدد مانند  هاياملبه ع
د طيف وسيعي از نتوانها ميمتفاوت است. پاسخ هاپرسشهاي مورد استفاده بستگي دارد. طبيعي است كه نوع پاسخ به آنزيم

 ايهژنتيكي حاصل از نوع تغذيه و تاثيراپي تغييرهاياز يك ارزيابي ساده ايمني گرفته تا ارزيابي توليد مواد آلرژي زا،  ،هاارزيابي
 ).  41، 23شود (جديدي هم مطرح مي هايپرسش هائلهاين مس بارهد. با افزايش دانش ما درنرا در برگير شناختيبوم

است.  مطرحدر ايران خيلي  تراريخت هايمحصولاز  كردن يا نكردنبحث استفاده  ،مجازي به ويژهاي و در فضاي رسانه
 و ديگري حمايت از توليد آنكند مي "نفي"را  تراريختمحصول  يك گروهافتد كه ها اغلب بين دو گروه افراطي اتفاق مياين بحث

ايران و تهديدهاي تنوع زيستي تنوع زيستگاهي  ي مختصر در موردرشود كه با مروميداند. در اين مقاله تلاش مي "راه نجات ايران"را 
وري زيستي است يا حفاظت احاصل از فن هايچون و چرا از توليدبيپاسخ داده شود كه اولويت امروز ايران حمايت  پرسشآن به اين 

  از تنوع زيستي بومي كه با سرعت بالايي در حال نابودي و فرسايش است؟

 
 و تنوع پوشش گياهي ايران زيستي هاياقليم

و  است. تنوع آب زياديبلندي و خاكي  -ايران كشور پهناوري در آسياي جنوب غربي است كه داراي تنوع اقليمي، پستي     
توراني) را در خود جاي داده است. ده اقليم زيستي در ايران  -اي (يا ايرانواي و مديترانههوايي ايران سه اقليم بزرگ معتدله، حاره

اي باران اي، قارهاي، اقيانوسي بياباني مديترانهاي، اقيانوسي خشك مديترانهاقيانوسي باران فصلي مديترانه اقيانوسي معتدله، عبارتند از
 )24(اي اي و فوق بياباني حارهاي، بياباني حارهاي، خشك حارهاي بياباني مديترانهاي، قارهاي خشك مديترانهاي، قارهفصلي مديترانه

هاي اروپا سيبري مهم جغرافيايي است. بخش شمالي كشور جنگل هايمنطقهايران محل برخورد  ،). از نظر پوشش گياهي1(شكل 
بياباني  هايمنطقهكوهستاني در شمال، غرب و شرق كشور و  هايمنطقه بيشتر، بخش )10فلوري هيركاني گسترش دارد ( اقليمدر 

مال شتوراني است. به همين دليل در  -سندي و ايرانو -توراني و جنوب كشور هم منطقه گذر صحارا -مركزي به منطقه فلوري ايرانو
 هاي شبه ساواناييهاي تابستاني گاهي پوششبا هواي گرم و بارانهايي از آن بخششود كه در ديده ميباراني  شبههاي ايران جنگل

توراني هم طيف وسيعي از  -هاي ايرانو. استپ)3(گيرد ها شكل ميغالبيت گندميان چهار كربنه هم در آن كه نيز ديده مي شود
زارها هاي نيمه بياباني درمنه، شورهزارهاي بادام و بنه، استپهاي باز بلوط در زاگرس گرفته تا درختچههي از جنگلهاي گياپوشش
هاي آبريز شور در شمال غربي و شمال شرقي هاي دشت كوير، دشت لوت و حتي دور از آن در حوضهزارهاي وسيع در بيابانو ماسه
هاي حرا در سواحل هاي گياهي از جمله جنگلجنوبي كشور از طيف رنگارنگي از پوشش هايهپهن. )50(د نشوشامل ميرا كشور 

زارهاي هاي شبه ساوانايي از آكاسيا، كنار و كهور، گززارها و پدهعمان، گياهان ماسه دوست ساحلي، پوشش دريايخليج فارس و 
بر سه منطقه بزرگ جغرافياي  افزون). 1زارهاي خوزستان و داززارهاي بلوچستان تشكيل شده است (شكل ها و نيها، تالابرودخانه
 . )12(است تاثير گرفته اي فلور مديترانه ازو جنوب غربي كشور هم  غربدر  يهايناحيهگياهي، 
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ياهي زيستي. پايين، نقشه پوشش گ هاياقليمزيستي ايران بر اساس سيستم تقسيم بندي جهاني  هاياقليمبالا.  -1شكل 
  .)20, 17(ايران 

ها بومي ايران است. اين آن %24گونه گياهي خودرو در فلور ايران شناخته شده كه  7500تا  7300از نظر آماري حدود 
خاورميانه،  هايبخشدر ساير  اما ،)22، 6(كمتر است  9/30گونه و درصد بومزادي  8850رقم البته در مقايسه با كشور تركيه با 

ها در هاي بومي نيست بلكه تكامل آنها يا تعداد گونهگونهايران بيشترين تنوع گياهي را دارد. اهميت تنوع گياهي ايران، تنها تعداد 
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ژنتيكي خاص شده است كه در شرايط بحراني امروز از اهميت بالايي  هايذخيرهگيري شرايط بسيار متنوع و سخت، باعث شكل
 برخوردار است. 

 محيط زيست ايران در محاصره

هاي محيط زيستي نشان از سير قهقرايي سرزمين ايران شاخصوضع محيط زيست ايران به شدت بحراني است. تمامي 
ها در مورد اوضاع بحراني محيط موجي از نوشته ،در چند سال اخيردارد. تنوع زيستي كشور در معرض فرسايش شديد قرار دارد. 

هاي محيط زيستي المللي مطرح شده است. در بين همه بحرانهاي بينهاي داخلي و حتي معتبرترين رسانهزيست ايران در رسانه
ي لبزرگترين درياچه داخ در جايگاهها و مردم را جلب كرده است: يكي خشك شدن درياچه اروميه سه واقعه بيش از همه توجه رسانه
كه باعث افت شديد كيفيت هوا  در جنوب غربي ايران  به ويژهپديده گرد و خاك و ريزگرد،  دوم ،كشور و ششمين درياچه شور دنيا

بندي سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است. رخداد سوم ترين شهرهاي جهان در ردهشده، به طوري كه شهر اهواز در صدر آلوده
هاي زنده شايد از انگشتان شود كه مادهرسيده و گفته مي 50هم روند كاهش جمعيت يوزپلنگ آسيايي است كه تعداد آن به كمتر از 

 ماني اين تيزروترين دونده بياباني در ايران بسيار كم است. زندهدست هم كمترند و احتمال 

بخشي از اوضاع بحراني محيط زيست  ،از ريچارد استون و نگارنده اول اين مقاله در مجله ساينس شده منتشردر سه گزارش 
  ).46، 45، 13( صوير كشيده شده است ايران به ت

ل اند و به دليهاي فعلي هم به شدت تخريب شدهيافته است. جنگل كاهشهاي ايران به نصف گذشته جنگل سدهدر يك 
 سازي شرايط بسيار بحرانيمسكوني و صنعتي، معدن كاوي و جاده هايمنطقهآبي، توسعه و گسترش ها، بيآتش سوزي، حمله آفت

اكنون براساس  اماسد داشت  18ايران فقط 		 1357از سال  پيش. قرار داردبدترين شرايط خود در تاريخ  در منابع آبي ايراندارند. 
سد نيز در دست مطالعه است.  537سد در حال ساختن است و ساخت  146سد ساخته شده،  647آمار شركت توسعه منابع آب، 

 هايمنطقهدادن دست نهاد، فعالان و دانشمندان به ازهاي مردمزماني كه سازمان ،شد شروع 1383اعتراض در مقابل سدسازي از سال
جمشيد و پاسارگاد اعتراض كردند. سدها نقش مهمي در بولاغي و خطر سد سيوند براي آثار ميراث جهاني تختشناسي تنگباستان
ران ها، بخش وسيعي از ايشدن تالابران ايفا كردند. به دليل خشكها در ايها و توسعه بيابانرفتن جنگل بينها، ازشدن تالابخشك

قرار گرفت ها طوفان، شهر اهواز در معرض يكي از اين 1393بهمن  19گرد و خاك قرار گرفته است. در تاريخ هاي طوفاندر معرض 
سازمان بهداشت جهاني، در صدر  2014اي از خاك زرد پوشيده شد. اين شهر بر اساس گزارش سال و تمامي شهر توسط لايه

 معلق قرار گرفته است. هايذرهترين شهرهاي جهان از نظر آلوده

ه سازند نمكي گچساران ساخت سدي كه در بستر ،اعتراض به سدسازي در ايران بعد از رسوايي سد گتوند به اوج خود رسيد		
ا رويه بكند. سدسازي بيهاي زراعي استان خوزستان ايفا ميشده و نقش مهمي در افزايش شوري رودخانه كارون و آسيب به زمين

هاي زيرزميني در ايران هاي آبمتري سفره 20هزار چاه باعث افت بيش از  780زميني به كمك هاي زيرپمپاژ شديد از منابع آب
هاي منابع آب %85برداري از آب در ايران تا مختلف اين سرزمين سبب شده است. بهره جاهايده و در نتيجه فرونشست زمين را در ش

 تجديدشونده رسيده است.

تا  2/2ميليون دام در ايران وجود دارد كه  90رويه است. براساس آمار رسمي، عامل ديگر تخريب سرزمين ايران چراي بي
 اند و تخريب مراتع عامليرويه تهديد شدههاي نادر گياهي در اثر چراي بيبرابر بيشتر از ظرفيت مراتع است. بسياري از گونه 5/3

در دره چالوس باعث  1394تير  29ها در تاريخ هاي ويرانگر شده است. نمونه اين سيلاببراي برخاستن گردوخاك و تشديد سيلاب
تن  25حدود تا  هامنطقهاز  برخيدر ان فرسايش خاك ناشي از سيلاب، باد، عمليات كشاورزي و چرا نفر شد. در اير 18شدن كشته
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هماهنگ كننده محيط زيست سازمان  ،1است. طبق گفته آقاي گري لوئيسبرابر متوسط جهاني  4/3در هكتار گزارش شده است كه 
محيط زيست عبارتند از: آب، فرسايش خاك، مصرف بالاي انرژي، آلودگي هوا و بحران انقراض   اصلي چالش 5ملل متحد در ايران 

 .)35(تنوع زيستي 

 هاي تنوع زيستي گياهي ايرانتهديدها و پتانسيل

ه دوره بوده است ك ناپذيربه حدي سنگين و برگشت ايجاد كردهاخير بر كره زمين  سدهي كه انسان در همين يك هايتغيير
. اطلاعات موجود در مورد )48(ميلادي است  1950سال از شناسي به نام دوره آنترپوسن نامگذاري شده كه شروع آن ديگري از زمين
كتاب قرمز ". طبق اطلاعات )42(برابر بيشتر از شدت طبيعي است  1000دهد كه شدت انقراض نشان مي موجودهاميزان انقراض 

. در مورد گياهان )32(ها در معرض تهديد است هر پنج گونه گياهي آوندي يكي از آناز  	0"٢طبيعتاتحاديه جهاني حفاظت از 
هاي بسياري نياز است. در حال حاضر براي بسياري از كشورها از جمله ايران بررسي انقراض ثبتبزرگترين مشكل اين است كه براي 
 3هاي گياهيگنجينههاي گياهي وجود ندارد. بسياري از گياهان فقط بر اساس چند گزارش در ارزيابي درستي از سطح تهديد گونه

ق داشته تعل ايهژوياگر گياه به زيستگاه  به ويژهاند. گياهان بر خلاف جانوران قدرت حركت ندارند. تخريب زيستگاه، اخته شدهشن
 .)21(شوند هاي گياهي از نظر عملكردي منقرض شده محسوب ميبسياري از گونه ،باشد برابر است با انقراض آن. به عبارت ديگر

هاي رويه، تغيير كاربري رويشگاههاي گياهي ايران، تغيير در سيستم هيدرولوژيكي، چراي بيتهديد گونهاصلي  هايعامل
براي طبيعت يك كشور باشد.  مهميتواند خطر به تنهايي مي هاعاملهاي مهاجم است. هر كدام از اين طبيعي، آتش سوزي و گونه

 در كاهش فراوانيها و افت آب زيرزميني شده است نقش ها، تالابهاي هيدرولوژيكي كه باعث خشك شدن رودخانهتغيير سيستم
ي و آبز رسترطوبت ،شوررستيكي را گياهان ژهيدرولو تغييرهايهاي گياهي دارد. بيشترين آسيب در اثر تنوع و انقراض گونه

هاي شپوش بيشترزند. ها در اثر سدسازي آسيب بسيار جدي به درختان ميهاي زيرزميني و خشك شدن رودخانهاما افت آب ،بينندمي
شود كه در اثر ها باعث ميها و اطراف رودخانه هستند. خالي شدن آب رودخانهدر شيب دره ،كوهستاني هايمنطقهدرختي ايران، در 

خشك و بياباني اين  هايمنطقههاي مرطوب هم زود خشك شوند. در دسترس ريشه خارج شود و درهتر از جريان آب راحت گرانش
شود. اي ميها باعث ايجاد تنش آبي به گياهان درختي و درختچهها يا قطع آب رودخانهتر است، چون افت آبآسيب بسيار جدي

حدود  اند تاي مانند بلوط حمله كردهلهاي جنگها به گونهاين سالهايي كه در كند. بيماريتنش آبي گياهان را مستعد بيماري مي
  .)19(ها است زيادي به دليل تنش آبي رويشگاه آن

 اند يا حتيهاي گياهي در معرض انقراض قرار گرفتههاي شور نادرترين گونهنظامبومتالابي و  هايمنطقهدر ها در اين سال
رويش  ،اروميه، ميقان، بختگان و تشكهاي است كه در اطراف درياچه شوررستيهاي ها گونهرين آنمتمهاند. يكي از منقرض شده

 4رستشورهاي نادر همه گونه به تقريبداشتند. در يك منطقه از حاشيه درياچه اروميه كه در مجاورت معادن سنگ واقع است، 
      Microcnemum شوررست). گياهان 2گذرانند (شكل هاي زندگي خود را ميها آخرين سالداشتند. همه اين گونهوجود  شوررست

corralloides, Schrenkiella parvula  و Asparagus lycaonicus  از اطراف درياچه  1364ي بودند كه در سال شوررستسه گونه
ميقان  در Asparagusو  Microcnemumبعدي در منطقه نشان داد كه  هايهمشاهد. )1(شور ميقان در نزديكي اراك يافت شدند 

جمعيتي باقي نمانده است. رويشگاه ديگر  رويد،مينيز به جز چند پايه كه گاهي Schrenkiella و از جمعيت  ندمنقرض شد
Microcnemum  در اطراف درياچه تشك آن هم در حال نابودي است.  شوربختانهاروميه است كه فقط يك نقطه در اطراف درياچه

 .Salicornia persica, S. iranica, S هاي جديداز همان منطقه گونهوجود داشت.  Salicorniaنظيري از بيجمعيت  ،در فارس
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perspolitana, S. ×tashkenesis   را با خطر انقراض مواجه  مانندبي. خشك شدن اين تالاب، اين ذخيره ژنتيكي )8(معرفي شدند
 كرده است. 

  

 (ب)  Thesium compressum(الف)  .اروميههايي از گياهان در حال انقراض و مهم درياچه نمونه -2شكل 
Microcnemum corralloides  (پ)  Saussurea salsa (ت)  Inula aucheriana (ث) Cirsium alatum  (ج) Bienertia sp.  

 

نزديكي مردآباد در هاي اخير در شوره زارهاي اطراف رود شور يك مورد از خاموشي بسيار سريع يك گونه گياهي در سال
بعد از  امازارهاي منطقه بسيار فراوان بود در شوره Bienertia cyclopteraگونه  ،1382. در سال سمت راست) -3(شكل  اتفاق افتاد

سطحي خاك، اين گونه در آن منطقه منقرض شد و تمام جستجوها براي يافتن اين زير با افت رطوبت  به احتمالباره، سال به يك 2
پي در ي هاباشد، سال هساليانه اتفاق افتاد تغييرهايكه اين خاموشي ممكن است به دليل اينشكست مواجه شد. به فرض  باگياه 

 الف  ب

 پ  ت

 ث  ج
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به سمت رطوبت دوست  شوررستهاي گياهي منطقه از گياهان تغيير جمعيت نشانگرميداني  هايهو مشاهد شدمنطقه بازديد  پي
 چپ).سمت  -3خشكي دوست شد (شكل  شوررستگياهان 

  

 .1388سال پچ، سمت 1382از شوره زار مردآباد. سمت راست سال  Bienertia cyclopteraانقراض  -3شكل 

دي بسيار ج موردهايهاي دولتي قرار گرفته است. يكي از كمتر مورد توجه دستگاه ،گياهان مهاجم بر تنوع زيستي تأثير
در  نيتراتدر ابتدا به بهانه افزايش  ورودش بود. اين گياه كه  2ايران وارد كرد، گياه آزولاهاي شمال زيادي به تالاب هايتخساركه 

 هاي آبزيهاي شمال را اشغال و باعث حذف بسياري از گونهو با رشد سريع كليه تالابشد به زودي از كنترل خارج بود شاليزارها 
و باعث كاهش فتوسنتز و توليد اكسيژن شده و ديگر كرده آب جلوگيري شد. از طرفي با ايجاد پوشش در سطح آب، از نفوذ نور به 

وارد ايران شد و به زودي در  2تاثير قرار داد. در مورد مشابه ديگري در جنوب ايران گياه كهور آمريكايي زيرآبزيان را هم به شدت 
ها، از سواحل شور تا برون ش در تمامي خاكنوار جنوبي كشور به يك آفت و معضل جدي تبديل شد. قدرت تكثير بالا و توان روي

هاي هاي خود آبهاي بومي را اشغال كند. از طرفي با ريشهگونه شناختيبوماي، باعث شد كه آشيان صخرههاي مارني و زدگي
ي كهور آمريكايي است كه اشغال آن توسط هايمنطقهكند. جزيره هرمز يكي از زيرزميني را جذب و از دسترس ساير گياهان خارج مي

 هاي مسئول اقدام به كشت وسيع اين گونهدستگاه به تازگي شوربختانهنار شده است. هاي بومي از جمله كُ باعث حذف بسيار از گونه
 اند.خطرناك براي مبارزه با ريزگردها در خوزستان كرده

هاي وجود آمده است. اين جو كه متاثر از تبليغات شركته در ايران ب  Salicorniaمعجزه  با نام موج غير منطقي  به تازگي
در استفاده زراعي خاك و آب   Salicorniaهاي اغراق آميزي از توانمندي ايجاد شد، برداشت هجري شمسي 60آمريكايي در دهه 

 دخيل بستن اماكانديداي مناسبي براي كشت پايلوت با استفاده از آب شور است،   Salicorniaشور و توليد روغن شده است. اگر چه 
از  برخيافتد. هميشه وجود دارند گاه در ايران راه مياصولي است كه گاه و بيهاي غيرمعجزه شورورزي مانند موج به منزلهبه آن 

هاي علمي كه آشنايي با واقعيت انيمسئولهاي دولتي استفاده كنند و با شعارهاي زيبا توانند از رانتجو كه ميهاي سودافراد و شركت
گياه در پروژه احياي درياچه  نميليارد تومان براي كشت اي 6/2(مانند اختصاص  ندارند را گول زده و منابع هنگفتي را جذب كنند

پذير و ايجاد پوشش گياهي به تجديدهر گونه آزمايش علمي براي استفاده درست منابع  البته ).اروميه كه هيچ دستاوردي نداشت
هاي ونهژنتيكي گ هايذخيرهترين كه ايران يكي از غنيبا توجه به اين شوربختانه امااست.  ستودنيطوري كه باعث حفظ خاك شود 

 

2. Azolla filiculoides                                                         2. Prosopis juliflora 

1

1
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Salicornia  بومي مانند غير هاياقدام به ورود گونهناآگاه اي د، عدهررا داS. bigelovii  و S. europaea هاي اند. حضور گونهكرده
 شود.ميهاي بومي گونهبومي را داشته و باعث فرسايش ژنتيكي  هايجامعهها به غيربومي خطر ورود آن

ياهان گ به ويژهپژوهش و استفاده از منابع تجديد پذير،  درستهاي اجرايي در مسير پژوهشي و دستگاه مركزهاي شوربختانه
خ در تاريهاي ترين انقلابچهار دهه از ضد آمريكايي حدود وجود باقرار ندارند. از ديرباز نگاه توسعه آمريكايي در ايران وجود داشته و 

ر واي اين كشايران، از شدت عشق ايرانيان به آمريكا چه براي مهاجرت و چه براي پياده كردن الگوهاي سياسي، اقتصادي و توسعه
بارز  موردهاياي مانند سدسازي و خودرو محوري از هاي توسعهبرگان در ايران و حركتدر ايران كاسته نشده است. كشت سوزني

كاري بود كه هدف آن توجه به هاي آمريكايي در جنگليكي از آموزهبرگان سوزنيكاج و كشت تسلط چنين نگاهي در كشور است. 
 ويژه بهها در ايران، كشت آن زيانبارها استفاده اقتصادي كرد. در حالي كه كسي به آثار بتوان از آنهاي با رشد زياد است كه گونه

 غني بودن فلور ايران از باوجوداست.  ديدگاهتوجه نداشت. نگاهي به فضاي سبز شهري هم بيانگر اين  ،برگ شمالپهنهاي جنگل
ها از ايران خارج و سپس با اهلي شدن وارد باز توسط اروپاييديرها از از آن هاي بومي و زيبايي منحصر به فردي كه بعضيگونه

شود. بسياري از در كشور نمي يبوم يهاگونه يسازياهلهاي هيچ حمايتي از پروژه امااند، بازارهاي جهان و حتي ايران شده
كه بومي  ١كاشت توت كاكوزا ،. براي مثالدهندميهاي وارداتي با نياز آبي بالا شان را به گونهو جاياند شدههاي بومي تخريب زيستگاه

اي مهاجم از جنوب شرقي آسيا است، به گونه ظاهردر پهن توت سفيد، با ورود سفيد بالك كه برگشرق آسيا است و همچنين رقم 
هاي اين حشره ها ساكن تهران از مزاحمتمحيطي در تهران تبديل شده است. در اوج گرماي تابستان، ميليونزيستمعضل بزرگ 

كنند كه لازم است هاي شمال ترويج ميدر جنگل به ويژهرا در ايران،  2ايپالون  اي ناآگاهانه كاشت گياهنيز عده به تازگيبينند. آزار مي
 ها برخورد شود.به طور جدي با آن

يت اين بود. اهم ياخته يافتن فتوسنتز چهاركربنه در يك  ،بيست و يكم در گياهشناسي سده هايكشف مهمترينيكي از 
اكسيد كربن را ها در ابتدا ديكشف از آن جهت است كه گياهان چهار كربنه كارايي بالاي مصرف آب دارند. دليل اين است كه آن

كنند. هاي غلاف آوندي وارد چرخه كلوين ميياختهو سپس با انتقال آن به  كردهاز تثبيت توسط آنزيم فسفوانول پيروات كربوكسيل
بيس فسفات كربوكسيلاز/اكسيژناز در گرما، كه در  5-1اكسيژنازي آنزيم ريبولوز  ويژگياين گياهان از خطر تنفس نوري ناشي از 

رم موفق كويري و گ هايمنطقهگياهان چهار كربنه در  بنابراينشود، در امان هستند. ميگياهان سه كربنه باعث افت كارايي فتوسنتز 
 . هستند

نداني دانشم شدلازم و ضروري است. اين مهندسي پيچيده باعث ياخته براي انجام فتوسنتز چهار كربنه حضور و همكاري دو 
ش گرم افزاي هايمنطقه ها را درهاي گياهان چهار كربنه به سه كربنه، كارايي مصرف آب و توليد آنكه در تلاش بودند با انتقال ژن

شناخته شدند  4نجيو سه گونه در جنس مَ  3يك گونه در جنس سودا سانان. در تيره اسفناجشوندهاي جدي مواجه دهند با چالش
هر سه ). 25، 17، 11، 9، 5، 4، 2(ي (كرانز) قادر به انجام فتوسنتز چهار كربنه هستند اياختهتن ساختار پيچيده دوكه بدون داش

  ). 4مجاور هستند (شكل هايمنطقهبومي ايران و  ،مَنجيگونه 
             هاي مختلف مقاوم به شوري در و مقاوم به شوري نشان از تكامل گروه شوررستگونه گياهي  500حضور حدود 

غذا و دارو براي انسان و دام،  تاميندرتوانند هاي مختلفي هستند و ميها داراي توانمنديزارهاي ايران است. تمام اين گونهشوره
 Schrenkiella گونه  .)7(كار روند ه يا كاربردهاي ديگر ب زينتي و فضاي سبز در ترسيب كربن و براي جلوگيري از فرسايش خاك

parvulum  گياه مدل  شوررستنزديكترين خويشاوندArabidopsis thaliana  مولكولي  هايپژوهشتوانمندي بالايي براي است كه
 ها منقرض شدهسالدر طول ممكن است نيز در حال انقراض كامل است. بسياري از گياهان ديگر  ،با چند بوته شوربختانهدارد كه 

 .ها وجود نداشته باشدو اطلاعاتي درباره آنباشند 

1. Broussonetia papyrifera                                                  2. Paulonia                                                          3. Suaeda aralocaspica                     
4. Bienertia cycloptera, B. kavirense, B. sinuspersici  
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 و مثلت:  B. kavirense، دايره توخالي: Bienertia cycloptera :در ايران. دايره توپر مَنجيهاي جنس گونهپراكنش شه قن  -4شكل
B. sinuspersici  )11(. 

 تراريخت هايمحصولهاي جهاني در استفاده از نگراني

در  مثال،هاي قانوني در كشورهاي مختلف بسيار متفاوتند. براي كاردستور، تراريخت هايمحصولدر مورد ايمني زيستي 
يمني ا تدبيرهايها حساسيت اندكي وجود دارد و در بعضي كشورها مانند اتحاديه اروپا و فدراسيون روسيه آن در موردبعضي كشورها 

هاي ها را براي گروهتا ممنوعيت استفاده از آن ويژه نشانمورد به مورد تفاوت داشته و طيفي از نياز به مجوز توليد، نياز به داشتن 
 ييچنين راهكارها). 33، 30شود (ها در محدوده آن كشور، شامل مينوعيت كامل كشت آنيا مم باردارحساس مانند كودكان و زنان 

 جلوگيري شود.  هامحصولاين  زيانبار تغييرهايدهد كه از اين امكان را مي

فاده رسند. مسئله استجدي تر از آن هستند كه به نظر مي بسيار تراريخت هايمحصولوري توليد امربوط به فن هايپرسش
ري مانند تپيچيده هايمسئلهها و ايمني نيست، بلكه استفاده شده در توليد آن فناوريتنها مختص به نوع  تراريخت هايمحصولاز 

شود. در حالي كه هنوز توافق كنند را نيز شامل ميها در محيط زيست، جامعه، روش زندگي و سلامت ايجاد ميي كه آنهايتغيير
 بزرگتر و هايها در مقياس وسيع باعث ايجاد مشكل، آيا توليد انبوه آنايجاد نشده است تراريخت هايمحصولسلامت روي عمومي 
 تر نخواهد شد؟پيچيده

 :شوندزير بررسي  هايمسئلهها بايد نگرانيبراي يافتن پاسخي به اين گونه 

ها، ها، قارچها، ويروسباكتريها (و آفت هاسممقاومت به بعضي  ايجادها، كشعلفمقاومت به  ايجادهاي زيستي: تنش -1
 .و غيره) هاهحشر

 .شرايط زيستي (مانند دما، سرما، خشكي، شوري و غيره) تغييرهايهاي غير زيستي:  سازش به تنش -2

هاي غذايي، بهبود يا تغيير كيفيت فيزيكي يا بهبود ويژگي هاي تركيبتغيير در عملكرد و ريخت: اصلاح ارزش غذايي،  -3
  .تر، محصول بيشتر و غيره)كشاورزي (رشد سريع

 ).47، 44واجد نوعي فعاليت زيستي (مانند كاربردهاي دارويي) (خاص  هاي تركيبتوليد  -4

تفكر  هدف از اين شود. ميخاص غذايي  هايمحصولباعث گسترش كشت تك محصولي يا غالب شدن  هااين تغيير همه  
ها براي مصرف خواهد بود. اگر خاص در شرايط غيرطبيعي و اصلاح ساختار بيوشيميايي آن موجودهايتوليد انبوه تعداد معدودي از 
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ي مبارزه با گرسنگي، هايمحصولشود كه هدف از توليد چنين مي كيدتأ تراريخت هايمحصولحامي شده منتشر  هايهمقالچه در 
 ها جلوگيري شود مساعد است كه از كاهش محصول در اثر خشكي و آفتناهاي محصول، و ايجاد امكان كشت در محيط افزايش

ضايعات  2011. بر اساس گزارش سازمان خواربار جهاني (فائو) از سال توان رسيدميبه سختي  هاهاين فرضيبه  ).44، 40، 20(
همين گزارش در كشورهاي توسعه يافته از اين يك سوم بر اساس ). 27گيرد (را در بر مي توليدهايك سوم  نكشاورزي جها

 به تقريبدر كشورهاي در حال توسعه  اما ،شودآن توسط فروشندگان يا خريداران دور ريخته مي %40تلف شده حدود هايمحصول
 ). 27( شودجايي تلف ميههاي لازم براي نگهداري و جابهمين مقدار به دليل نبود زير ساخت

ميليون دلار پول نياز است  136حدود  در ميانگين ،تراريختقبلي نشان داده است كه براي ايجاد يك محصول  هايهتجرب
 . پذير نيستتوجيه انداوليه حل نشده هايمسئلهدر جايي كه هنوز  يهاي هنگفتصرف چنين هزينه اما). 38(

براي نمونه  ،زراعي هايمحصولشناختي جدي همراه هستند. در مورد بوم هايبا نگراني تراريخت هايمحصول افزون بر اين
متعدد نه تنها موجود  هايكش، توليد مواد سمي ضد آفت خاص) بر اساس گزارشعلفتغيير در پاسخ زيستي (مانند مقاومت به 

هاي علف افزايشكند باعث كاهش تنوع زيستي و ميها وارد بلكه تصادفي با آسيبي كه به ديگر گونه ،دهدتاثير قرار مي زيرهدف را 
ها) و تنش هاي زيستي (مقاومت به علف كشهاي جديد در مقابل تنش). در ضمن، مقاومت31شود (كش ميآفتهرز مقاوم به 

 و ودشعادي زياد هاي غيرمحيطبا سازش در  هامحصولشود كه اين زيستي (مقاومت به گرما، سرما، خشكي و شوري) باعث ميغير
ش ژنتيكي كنند باعث فرسايهاي تغيير يافته با تلاقي ژنتيكي كه با خويشاوندان وحشي خود ميگونهبه صورت هرز درآيند. حضور اين 

كربوهيدرات  %50فائو آمده است در حالي كه سه گونه زراعي ذرت، گندم و برنج  هايگزارش).  در يكي از 47شوند (ميهاي بومي گونه
 ). 28زراعي ديگر در جهان از بين رفته است ( هايرقماز  %95كنند، مي تأمينمورد نياز جمعيت جهاني را 

رسد كه روشي كشاورزي به چند رقم دستكاري شده به نظر نمي توليدهايهاي آينده و امنيت غذايي انحصار در چالش
كشاورزي به  هايمحصولپذيري ، آسيبذاييغ ضمن از بين بردن تنوع مواد  زيرا  ،مطمئن براي برآوردن نيازهاي غذايي باشد

ها، توانمندسازي توليد مواد سمي عليه كشحشره). چنين رهيافتي همراه با 36دهد (زيستي را هم افزايش ميهاي زيستي و غيرتنش
  ايهو تاثير استبوم زيستهاي زيادي به همراه دارد در تضاد با كه هزينهاينها و سازش به محيط زيست در حال تغيير ضمن آفت

ه نوع ك دبدانيشود كه كند. ابعاد نگراني زماني مشخص ميجديدي را ايجاد مي هايخواهد داشت و در نتيجه مشكل ناپذيريبرگشت
اي از توان با طيف گسترده هامحصول). اين 34(غذاي خود استفاده كرده است  تأمينگونه گياهي براي  12600بشر تا به حال از 

دستكاري  هايمحصول). اين 34(اند فيتوشيميايي به شرايط زيستي و غير زيستي بسيار متنوعي سازش پيدا كرده هايتوليد تركيب
بلكه اهميت زيادي در تضمين سلامت و تنوع  ،هستند تراريخت هايمحصولجاي ه مطمئن ب جايگزيني فقطشده توسط بشر نه ن

ه هايي كه در گذشتچند محصول زراعي اساسي، بسياري از گونه تراريختهاي مواد غذايي دارند. در روند استفاده و كشت وسيع گونه
موثر  غذايي و موادشوند و بشر از تنوع بالاي طبيعي در سبد كنار گذاشته مي ،هاي محيطي زنده و غير زنده سازش داشتندبه تنش

هستند در همين  زياديكه در ايران داراي اهميت  هايي از اين مواردنمونهبه گردد. ژنتيكي محروم مي هايذخيرهبيوشيميايي اين 
 مقاله اشاره شده است. 

 محيط زيست خود و در در مورد زياديانسان مسئوليت  وجود دارددر دوره تسلط انسان كه تغيير اقليم و انقراض گسترده 
از  برند. در چنين شرايطي بايددر شرايطي زندگي كنند كه به ارث مي زيرا آيندگان بايد ،داردهاي آينده نتيجه سلامت و رفاه نسل

ن اين هما؟ شودبزرگ بر محيط زيست و اجتماع ارزش آن را دارد كه با آينده بازي  هايكه آيا سود كوتاه مدت با تاثيريد پرسخود 
 ؟تراريخت هايمحصولكه آيا حفظ تنوع زيستي اولويت دارد يا تاكيد بر توليد  محوري اين مقاله است پرسش

سيماي كره زمين را تغيير داده است. بخشي از جامعه فنسالار به  ،فناوري رگذشته با تسلط ب سدهانسان در همين يكي دو 
اند. تخريب طوري كه از آثار خطرناك آن غافل شدهه ب ،اندتوان مهندسي خود مغرور شده و جامعه را به دستاوردهاي آن عادت داده

اي پيش برده است كه بسياري از دانشمندان نگران افت شديد رفاه بشر در آينده نزديك در بيش از حد كره زمين شرايط را به گونه
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. همه اين دستاوردها زماني به بشر تحميل شد كه صاحبان زيست هستندتخريب محيط  هاياثر افزايش دماي كره زمين و تاثير
هاي سودهاي كلان كارتل ،كه در پشت اين خدماتغافل از اين ،ها و اميدهاي رنگارنگي براي بشر ترسيم كردنددهها، وعصنايع و شركت

جاي آب براي مردم ه سازان و خودرو سازان ايراني بود كه سدها بنهفته بود. مثال بارز آن وعده سدها از آن سودبرصنعتي و مافياي 
ي نچنيهاي ايننشانه بنابراينهاي خطرناك به ارمغان آوردند. و رفاه، ترافيك و دود و بيماري سراب و خودروسازان هم به جاي سرعت

 هايحصولم هاي زيست فناوران بدبين باشند و بخواهند آگاهي كسب كنند كهباعث شده است كه فعالان محيط زيست نسبت به وعده
 انندهاي غيركشاورزي مبراي گونه هامحصولآوري بالقوه اين زيانها دارد. به همين دليل چه خطرهايي براي سلامت آن تراريخت

كنند باعث نگراني جدي فعالان هاي كشاورزي زندگي ميمندان خاكي كه در داخل و حاشيه زمين، پرندگان و ساير زيستهاهحشر
اعث ب به احتمالنيست يا  زيانبارها براي سلامتي آن هامحصول خواهند بدانند كه استفاده از اينمحيط زيست شده است. مردم مي

  .)43(شود هاي حساسيتي (آلرژيك) نامتعارف نميواكنش
 

 هاپيشنهاد گيري و نتيجه    

هاي نظارتي و دستگاهضعف  ،ختيترار يهابا محصول در ايرانمخالفت فعالان محيط زيست يكي از نگراني هاي اساسي 
. وقتي وزير سابق كشاورزي و رئيس فعلي سازمان محيط در حمايت و حفاظت از طبيعت و حقوق مصرف كنندگان استقضايي 

دانشي و احساسي و كند و خود و همنوعان خود را به دليل بيبه اشتباه در برداشت بيش از حد آب اشاره مي ،زيست با صراحت
شور ك شوربختانهبه ايران بود.  هامحصولداند، طبيعي است كه بايد نگران ورود اين شعاري بودن در ايجاد چنين بحراني شريك مي

واجه مدولتي)  -هاي خصولتي (خصوصيتي پاكدستي. به همين دليل با شركتما نه بخش خصوصي درستي دارد و نه بخش دول
شوند. مديران مند ميهاي ويژه دولتي بهرهبرند و هم از رانتمادي اقتصاد خصوصي بهره مي هاييتهستيم كه مديران آن هم از مز

ارتي هاي نظكه به ندرت دستگاه هستندار قدرت اي در ساختها اغلب همان مديران دولتي هستند كه داراي روابط پيچيدهاين شركت
دهد. نمونه بارز آن ساخت سد گتوند است. سدي كه نه تنها در حال و آينده باعث شوري دشت پيگرد قرار مي زيرها را خطاهاي آن

 هو ميلياردها دلار سرمايه ملي را به باد داد هآب شيرين را به آب شور تبديل كرد مكعبخوزستان خواهد شد، بلكه ميلياردها متر 
وارد  دليلساخت اين سد وجود دارد؟ آيا تا به حال فردي به  عاملان. با توجه به آشكار بودن چنين جرمي، آيا امكان محاكمه است

ات جدي براي ورود است مقررها لازم با توجه به اين ضعف بنابرايناست؟  شدهكردن گياه آزولا يا كهور آمريكايي بازخواست 
زيستي شكننده كشور و براي تنوع  هامحصولخطري اين بيدر سبد غذايي مردم صورت گيرد. اطمينان از  ختيترار يهامحصول

ر دجدي در آينده محافظت كند.  هاياز مشكلرا تواند ما اتحاديه اروپا مي به ويژههاي جهاني و نظارت قانوني لازم مطابق با پروتكل
 به سوي روي آوردناز  پيش بايد به طور حتمم، يهست در كشورهاي منطقهكه شاهد انقراض وسيع تنوع زيستي  افراديجايگاه 
كه به آن سطح از شعور و توانايي در استفاده و حفاظت از منابع اينهاي خود حفاظت كنيم و بعد از از داشتهتراريخت   هايمحصول

كه تمامي نايبا رعايت اصول ايمني زيستي استفاده كنيم، به شرط  تراريخت هايمحصولژنتيكي بومي رسيديم، در صورت ضرورت از 
  . گذاشته شودبا مردم در ميان  هاحقيقت
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Biodiversity Conservation or Biotechnology: What Is Iran’s Priority 
Today? 

 

H. Akhani1, 2 and A. Rudov2 

There are hard discussions in Iran and all over the world on accepting or rejecting the use 
of “Genetically Modified Organisms (GMO)” in people’s food needs. The pro and con discussions 
include a wide variety of claims from ignorance, irresponsibility, emotionality, slogans, 
profitability, mafia and even terroristic objections.  The authors of this paper as biologists support 
human scientific achievements and as biodiversity experts and environmentalists are very 
concerned about destruction of our environment and its irreversible consequences. Furthermore, 
the threatening of our green planet by global warming, desertification and instability of natural 
ecosystems are in the centre of our attention.  The crucial question is: What Iran’s priority should 
be today? The present shortage of water as a result of mismanagement and overuse, drying up 
large number of wetlands and rivers, destroying of natural vegetation and in particular forests, and 
increasing soil erosion are among many alarming environmental problems in Iran. A main feature 
of Iran’s nature is the presence of microclimates and diverse habitats which support living of many 
“relicts”, “refugee” and “highly isolated” species. The developmental activities often lead to 
reduction of differences not only in human life styles but also in our activities such as agricultural 
practices which often lead to the loss of many genetic resources. We need urgent measures to end 
this kind of approach using scientific understanding, ethics and proper legislature. 

Key words: Biosafety, Extinction, Genetic resources, Saline ecosystems, Threatening flora of 
Iran. 
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