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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

ميليارد نفر فراتر خواهد رفت. سازمان خواروبار جهاني پيش بيني كرده است كه  9ميالدي جمعيت جهان از  2050در سال     

درصد افزايش يابد تا تعداد گرسنگان در همين سطح امروز باقي بماند. فقر و گرسنگي و  70توليد غذا بايد تا آن هنگام حداقل 

ضالت فرهنگي و نابساماني هاي اجتماعي در جوامع بشري است. سوء تغذيه ريشه بسياري از بيماري ها و همچنين مع

دسترسي به غذاي كافي و سالم، آب آشاميدني سالم و هواي پاك از بديهي ترين حقوق همه انسان ها و توليد و تامين اين 

دي كشاورزي و نار فعاليت هاي تولينيازها براي شهروندان، وظيفه ذاتي همه دولت هاست. از طرفي حفظ محيط زيست در ك

از موارد با هم در تضاد قرار  صنعتي از اهميت فراواني برخوردار است. متاسفانه در جوامع انساني اين هدف ها در بسياري

پژوهش  اين بر حاكم رويكرد موضوع، كليت به توجه با سوي ديگر از است و »تبييني« ماهيتي داراي پژوهش اين .گيرند مي

در اين مقاله تالش كرده ايم تا با تاكيد بر اهميت توسعه پايدار براي حفظ سالمت انسان، محيط زيست و  باشد. مي »كاربردي«

مدرن و مهندسي ژنتيك در  زيست فناورينسل هاي آينده و برشمردن خطرهايي كه آن را تهديد مي كند، به اهيمت نقش 

  ي دستيابي به توسعه پايدار بپردازيم.حفظ محيط زيست، حفظ و بهره برداري پايدار از منابع در راستا
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111

توسعه پايدار كليتي تلفيقي از هدفهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مي باشد. تحوالت اوليه در اين زمينه در اواخر 

كيفيت محيط زيست در برابر رشد اقتصادي، به مباحثه پرداخت و در پايان سي امين ميالدي روي داد و درباره  1960دهه 

اجالس بهداشت، مهمترين هدف اجتماعي دولت ها، تامين سالمت مردم جهان، همراه با رعايت نكات اقتصادي و اقتصادي 

الوده برنامه توسعه پايدار سران تعداي كشورهاي جهان در كشور برزيل جمع شده و ش 1992ثمربخش تعيين شد. در سال 

كه به مسائل بحراني بشر، نظير تخريب اكوسيستم ها، ازدياد فقر، گرسنگي و ضعف بهداشت  21را بنام دستور كار  21قرن 

  فردي و غيره توجه داشت، امضا نمودند.

  

        بيان مسألهبيان مسألهبيان مسألهبيان مسأله    - - - - 2222

برآن هستيم كه نقش اساسي زيست در توضيح اهميت زيست فناوري در اسناد باالدستي نظام و توسعه اقتصادي كشور 

فناوري مدرن در توسعه اقتصادي كشورهاي جهان را نشان دهيم كه با توجه به ارزش افزوده و مذيت نسبي باالي محصوالت و 

فرآورده هاي حاصل از زيست فناوري، به پشتوانه اين فناوري كشورهايي مثل فيليپين، هندوستان و پاكستان با كشت 

  ذرت، از اهميت ويژه اي برخوردارند. محصوالتي مانند 

  

        تعريف زيست فناوريتعريف زيست فناوريتعريف زيست فناوريتعريف زيست فناوري    - - - - 3333

گستردگي و تنوع كاربدهاي زيست فناوري، تعريفي واحد براي آن را كمي مشكل ساخته است. به طور كلي زيست فناوري را 

اخته هاي گياهي و مي توان مترادف مهندسي ژنتيك و علم استفاده از موجودات زنده با عوامل زيستي ميكرو ارگانيسم ها، ي

جانوري و آنزيم ها و ...) براي توليد كاال و خدمات در كشاورزي، صنايع غذايي، دارويي، پزشكي و ساير صنايع تريف كرد. اما 

آنچه ما امروزه به عنوان زيست فناوري مدرن از آن ياد مي كنيم در واقع استفاده از فناوري دي. ان. اي نو تركيب در توليد 

وارگانيسم ها و يا گياهان با صفات برتر نسبت به ارقام زراعي معمول و با ارزش افزوده بيشتر نسبت به آن ها است. انواع ميكر

  .)1: 1391(ناخدا و زين العابديني، 

  

        توسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدار    - - - - 4444

ده درباره توسعه پايدار به عنوان رفع نيازهاي نسل حاضر بدون مصالحه با نسل هاي آين» كنفرانس زمين«در  1992در سال 

نياهاي آن ها تعريف شد. منظور از توسعه پايدار توليد همگام و همراه با طبيعت و با ديدگاه دوستدار و سازگار با محيط زيست 

و با كمترين اثرهاي سو و يا تهديد براي اكوسيستم هاي طبيعي و نسل هاي آينده است. واژه توسعه پايدار بعد از كنفرانس ريو 

  .)1380(ضرابي، اصغر و مهري اذاني،  محافل علمي فراگير شددر  1992ال در س

توسعه پايدار استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاري ها و سمت گيري توسعه فناوري را به گونه اي تغيير مي دهد كه با     

زهاي اوليه زيستي انسان، نيازهاي حال و آينده سازگار باشد و به پنج نياز اساسي شامل تلفيق حفاظت و توسعه، تامين نيا

دست يابي به عدالت اجتماعي، خودمختاري و تنوع فرهنگي و حفظ يگانگي اكولوژيك پاسخ گويد. توسعه پايدار توسعه اي 

است كه نيازهاي فعلي خود را بدون خدشه به توانايي نسل آينده برآورد ساخته و نيازهاي خود را پاسخ گويد. بدين ترتيب حق 

ورداري از همان مقدار سرمايه طبيعي كه در اختيار ديگر نسل ها قرار داشته، به رسميت شناخته شده و هر نسل در برخ

استفاده از سرمايه طبيعي در حد بهره آن مجاز شمرده مي شود. در چنين وضعيتي مطلوبيت و امكانات موجود در طول زمان 

د در آينده نامحدود مربوط مي شود بدون آنكه به تحليل منابع و كاهش نمي يابد و به توانايي اكوسيستم ها براي تداوم كاركر

يا فشار بيش از حد بر منابع منجر شود. اين مفهوم تالش مي كند تا به نحو روشن تري نتايج آينده رفتارهاي كنوني را مورد 



  

ي اقتصادي، اجتماعي و زيست توجه قرار دهد. بنابراين توسعه پايدار درك درست از تعامل، در نظام به هم پيوسته فرآندها

محيطي و شامل توسعه اي همه جانبه در كليه بخش ها است، كه در عين انجام كليه فعاليت ها، كمترين آسيب زيست 

محيطي به منابع مورد استفاده وارد شود. به عنوان مثال يكي از نتايج برجسته كنفرانس ريو، كنوانسيون تنوع زيستي بود اين 

لمللي از كليه اعضا مي خواهد كه در حفظ تنوع زيستي و بهره برداري پايدار و غيره مخاطره آميز از آن و كنوانسيون بين ا

(مهرشاد زين العابديني، بابك ناخدا،  از تنوع زيستي با هم همكاري كنندهمچنين مشاركت عادالنه در منافع حاصل از استفاده 

  .)2: 1390رتضوي، پرستو مجيديان، نير اعظم خوش خلق و سيد الياس م

ميليارد نفر از فقيرترين مردم  2/1اين اهداف عوامل كليدي توسعه پايدار هستند. براساس آمار سازمان هاي جهاني، زندگي     

جهان به طور مستقيم يا غير مستقيم به منابع طبيعي و وحشي وابسته است. بعنوان مثال براساس آمار بانك جهاني بيش از 

در جهان به طب سنتي و گياهان دارويي متكي هستند. بنابر اين حفظ تنوع زيستي و به ويژه حفظ گونه ها دو ميليارد نفر 

صادي كليه جوامع درنظر بايد به عنوان جزء الينفك حفظ سالمت محيط زيست انساني و عنصر حياتي در بهبود وضيعت اقت

با  .)2 ؛1390ن، نير اعظم خوش خلق و سيد الياس مرتضوي، (مهرشاد زين العابديني، بابك ناخدا، پرستو مجيديا گرفته شود

ديدي كه گونه ها را در معرض خطر نابودي قرار دهد، تهديدي براي كل بشريت خواهد بود. به طور كلي ههر ت ،اين توجيه

  ارد. توسعه پايدار با مفهوم سنتي توسعه كه در اصل بر محور رشد اقتصادي متمركز شده است، تفاوت هاي اساسي د

توسعه پايدار از حدود اقتصادي صرف فراتر رفته و عوامل اجتماعي شامل تغذيه، بهداشت، شرايط زندگي و تمامي ابعاد     

فرهنگي و معنوي فردي مانند خالقيت، كيفيت زندگي و حقوق اوليه را در بر مي گيرد. توسعه پايدار زمينه هاي مختلفي را 

هاي گلخانه اي، تغييرات آب و هوايي، تخريب اليه ازن، تخريب زمين، كاهش منابع غير مورد توجه قرار مي دهد: اثر گاز

  يد پذير، آلودگي هواي شهرها و غيره.تجد

اي درك  هاي توسعه مثابه فرم به - » آينده مشترك ما«همگام با گزارش كميسيون برانتلند با نام  –توسعه پايدار اغلب     

توسعه پايدار بايستي ». گردد بدون در نظر گرفتن توان آينده جهت توليد نيازهاي ما مواجه مي كه با نيازهاي امروزه«شود  مي

هاي اجتماعي و  رساني به گروه تعادلي برابر ميان نيازهاي انساني و مسائل مربوط به طبيعت برقرار سازد تا اقتصاد قادر به سود

  ).Berke and Manta Conroy, 2000: 21-33عي باشد (ايجاد كيفيت باالي زندگي بدون آسيب زدن به سرمايه طبي

طور مثال باغشهر معروف ابنزرهوارد  هاي متنوعي در قرن گذشته رخ نمايانده است. به عناصر كليدي توسعه پايدار در فرم    

هاي  كننده و مسكن با تمركز كمتر بر زمين يك تالش اوليه براي پيوند شهر با طبيعت از طريق كنارگذاشتن صنايع آلوده

شناسانه از طريق ايجاد يك مدل سرزنده  ات اجتماعي و اقتصادي را با موضوعات بومكشاورزي و روستاها بود. باغشهر مالحظ

ريزي  عصر هوارد و معروف به پدر برنامه هم –براي توسعه و اشتغال كارآمد براي ساكنان آن در هم آميخت. پاتريك گدمن 

كار خود را آغاز كرد، كه فضاي باز را » كنئو تكني«مثابه نمونه شهر  هاي قرون وسطايي به با نگاه به شهرك –شهرك مدرن 

 ,Brownگرفت ( داد) و كمربند سبز براي شهر در نظر مي نهيد (آن را در برابر صنايع سنگين در روستاها قرار مي ارج مي

). شهر پهدشتي فرانك لويد رايت هم به هماهنگي شهرسازي و طبيعت از طريق ايجاد همجواري مساكن 39-51 :1995

  پرداخت. هاي پرسرعت و ارتباطات برقي مي در قطعات كشاورزي فردي در ارتباط با شبكه راهخانوادگي 

  

        اهميت زيست فناوري در اسناد باالدستي نظام و توسعه اقتصادي كشوراهميت زيست فناوري در اسناد باالدستي نظام و توسعه اقتصادي كشوراهميت زيست فناوري در اسناد باالدستي نظام و توسعه اقتصادي كشوراهميت زيست فناوري در اسناد باالدستي نظام و توسعه اقتصادي كشور    - - - - 5555

زيست فناوري مدرن بدون هيچ ترديدي نقش اساسي در توسعه اقتصادي جهان ايفا كرده است. با توجه به ارزش افزوده و 

ت نسبي باالي محصوالت و فرآورده هاي حاصل از زيست فناوري، به پشتوانه اين فن آوري كشورهايي مانند فيليپين، مزي

هندوستان و پاكستان با كشت محصوالتي مانند ذرت و پنيه تراريخته از وارد كننده اين محصوالت به صادر كننده تبديل شده 

  اند.



  

سرمايه گذاري روي توليد داروهاي نوتركيب و گياهاين تراريخته، عالوه بر توليد ميليون  كشورهايي مانند كوبا و آرژانتين با    

ها فرصت شغلي در داخل كشور، با صادرات اين محصوالت رشد اقتصادي خيره كننده اي را در سالهاي اخير كسب كرده اند. 

ميليون  290حدود  1998روهاي نو تركيب، در سال به عنوان مثال كوبا از طريق ايجاد شركت هربر و راه اندازي خط توليد دا

كشور دنيا  50كشور دنيا صادر كرد. اين شركت هم اكنون در  34و ديگر محصوالت دارويي را به  Bدوالر واكسن هيپاتيت 

  نمايندگي دارد.

اي گذاشت و با ركوردي تاريخي از خود بج 2013به واسطه اين مزيت ها، كشت محصوالت تراريخته در جهان در سال     

كشور دنيا رسيد.  28ميليون هكتار در  175ميليون هكتار به بيش از  7/1از  1995برابري نسبت به سال  100رشدي بيش از 

) اين سرعت رشد حيرت انگيز سطح زير كشت محصوالت تراريخته، زيست فناوري 3؛ 1392(قره ياضي، بهزاد و نغمه عبيدي، 

سريع ترين فناوري مورد پذيرش در تاريخ كشاورزي مدرن تبديل كرده است. (قره ياضي، بهزاد و مهندسي ژنتيك را به عنوان 

) اين توسعه سريع ترين سطح زير كشت به وضوح حكايت از موفقيت محصوالت تراريخته در عرصه 3؛ 1392و نغمه عبيري، 

كشاورزان از اين محصوالت است. آخرين  مزارع و شريط طبيعي زايرعين داشته و در عين حال نشان دهنده استقبال وسيع

) در مورد محصوالت تراريخته به نقل از سايت ISAAAگزارش سرويس بين المللي دستيابي به و استفاده از زيست فناوري (

ميليون كشور كشت كننده محصوالت تراريخته  18ركورد  2013ايران حاكي از آن است كه در سال  زيست فناورياطالعات 

) 3؛ 1392ميليوني را نشان مي دهد. (قره ياضي، بهزاد و نغمه عبيري،  7/0، افزايش 2012ست كه نسبت به سال ثبت شده ا

ميليون نفر از آنان، كشاورزان خرده پاي فقير از كشورهاي  5/16درصد و يا بيش از  90نكته قابل توجه اين است كه بيش از 

از شرايط خطر تبحر دارند و بهره وري را از طريق كشت بيشتر در زمين هاي درحال توسعه بوده اند. اين كشاورزان در اجتناب 

خود (محدود كردن كشت محصوالت زارعي به همان زمين هاي مزروعي موجود و درنتيجه حفظ جنگل ها و تنوع زيستي) 

در هند كشت تقريبي  ميليون كشاورز ديگر 3/7ميليون كشور خرده پا در چين و  5/7حدود  2013بهبود مي بخشند. در سال 

تقريبا  2013ميليون هكتار پنبه تراريخته مقاوم به آفات را به دليل مزاياي قابل توجه اين محصول انتخاب كردند. در سال  15

ميالدي  2012تا  1996سال از  16هزار كشاورز خرده پا در فيليپين از مزاياي ذرت تراريخته استفاده كردند. در طي  400

خته از راه هاي زير به امنيت غذايي، توليد پايدار و كاهش اثرهاي سو ناشي از تغييرات اقليمي كمك كرده اند: محصوالت تراري

ميليون كيلوگرم  497ميليارد دالر؛ تامين محيط زيست بهتر از طريق كاهش مصرف  9/116افزايش توليدات زراعي به ارزش 

كه معادل حذف  2012ميليارد كيلوگرم گاز كربنيك تنها در سال  7/26ماده موثر حشره كش هاي شيميايي؛ كاهش توليد 

ميليون هكتار زمين از  123ميليون اتومبيل از جاده هاست؛ حفظ تنوع زيستي از طريق صرفه جويي در كشت  8/11حدود 

ميليون  65ز ميليون كشاورز خرده پا و بيش ا 5/16و كمك به رفع فقر و گرسنگي از طريق كمك به بيش از  2012تا  1996

خانواده هاي تحت پوشش اين كشاورزان كه جزو فقير ترين مردم جهان محسوب مي شوند. همان گونه كه پيش بيني مي شد 

 50كشاورز آمريكايي در  2000توسط  2013اولين ذرت تراريخته مقاوم به خشكي با موفقيت به بازار عرضه شد و در سال 

تجاري شوند. اين  2015برنج طاليي و برنج تراريخته مقاوم به آفات نيز قبل از سال  هزار هكتار كشت شد. پيش بيني مي شود

موضوع موجب بهره مندي بيش از يك ميليارد نفر كه تنها در آسيا به نوعي دست اندكار كشت و كار و توليد برنج هستند، 

را در پايداري توليد و كاهش اثرهاي تغييرات  خواهد شد. با توجه به آمار و ارقام فوق درميابيم كه زيست فناوري نقش مهمي

) بنابر اين محصوالت تراريخته مي توانند از طريق 3؛ 1392آب و هوايي ايفا كرده است. (قره ياضي، بهزاد و نغمه عبيري، 

پايدار  افزايش بهره وري زراعي، سهم به سزايي در نيل به اهداف هزاره يعني كاهش تعداد فقرا، حفظ تنوع زيستي و توسعه

  )2؛1390داشته باشند. (مهرشاد زين العابديني، بابك ناخدا، پرستو مجيديان، نير اعظم خوش خلق و سيد الياس مرتضوي، 

در بعد حفاظت از گونه هاي با ارزش و در معرض خطر گياهي و جانوري نيز زيست فناوري از پتانسيل بسيار بااليي     

در اين زمينه تالش پژوهشگران محيط زيست كشورمان براي حفاظت نسل يوزپلنگ  برخوردار است. يكي از مثال هاي بارز

ايراني، الله واژگون و سوسن چلچراغ از خطر انقراض و همچنين تالش براي احيا و بازيابي نسل ببر مازندران با استفاده از 



  

هاي سوماتيك و توليد سلول هاي  روش هاي نوين مهندسي ژنتيك است. در اين زمينه از روش هاي كلونينگ و رشد سلول

  بنيادين مي توان نام برد.

جالب توجه آن كه برخي مسايل علمي و آرزوهاي بشر كه تا همين چند سال پيش در حد داستان هاي علمي تخيلي غير     

لولي واقعي و دست نيافتني به نظر مي رسيدند، اكنون با پيشرفت هاي شگرف در عرصه علوم ژنتيك و زيست شناسي س

مولكولي بسيار دست يافتني شده اند. از جمله به احيا نسل ببر تاسماني و ماموت هاي سيبري مي توان اشاره كرد. از نمونه 

هاي بارز ديگري در عالم گياهي كه هم اكنون پژوهشگران بسياري درگير پروژه هاي بين المللي آن هستند مي توان از تالش 

) در موسسه C4 Rice Consortiumفتوسنتزي چهار كربنه در كنسرسيوم برنج چهار كربنه (براي توليد گياه برنج با مسير 

بين المللي تحقيقات برنج در فيليپين و همچنين تالش براي افزايش پتانسيل عملكرد گندم از طريق دستكاري ژنتيك آنزيم 

 Global Wheatنوري در مگاپروژه گندم (فتوسنتزي روبيسكو براي افزايش ميل تركيبي آن با گاز كربنيك و كاهش تنفس 

Program ،در موسسه بين المللي تحقيقات ذرت و گندم (سيميت) در مكزيك نام برد. (مهرشاد زين العابديني، بابك ناخدا (

) نتايج اين پژوهش ها مي تواند با افزايش كارايي 2؛1390پرستو مجيديان، نير اعظم خوش خلق و سيد الياس مرتضوي، 

  در بهره وري بهينه از منابع توليد از جمله آب، مواد غذايي و نور خورشيد، توليد جهاني غذا را متحول كند. گياهان

بنابر آخرين گزارش ارايه شده در مجله معتبر علمي ساينس دانشمندان به تازگي موفق به ساخت اولين كروموزوم مصنوعي     

عالم صنعت  ين خود انقالبي در علم ژنتيك مولكولي محسوب شده و مي تواندو انتقال موفقيت آميز آن به مخمر شده اند كه ا

روموزوم ساخته شده تمام عملكردهاي كروموزوم .  ك)Annaluru Narayana et al, 2014( و پزشكي را متحول كند

آن، يكپارچه سازي  طبيعي را دارد. اين پروژه گسترده ترين تغيير كروموزومي است كه تاكنون انجام شده است و نثطه عطف

كروموزوم در يك سلول مخمر زنده است. اين پروژه گام مهمي در ساخت ژنوم كامل مخمر مصنوعي محسوب مي شود و مهم 

ترين كاربرد آن در ژن تراپي و صنعت داروسازي، به ويژه داروي ضد ماالريا است. يكي ديگر از مهم ترين كاربردهاي اين روش، 

  .)همان( تراريخته و توليد سوخت زيستي استمحصوالت كشاورزي بهينه سازي حيوانات و 

با توجه به توانمندي هاي زيست فناوري و مهندسي ژنتيك، توجه ويژه به اين فناوري به صراحت مورد تاكيد مقام معظم     

ايران از جنبه  خوشبختانه رهبري قرار گرفته و منجر به تدوين و ابالغ سند زيست فناوري جمهوري اسالمي ايران شد.

پژوهشي در حوزه مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي جايگاه برتري را در بين كشورهاي جهان سوم و در بين كشورهاي منطقه 

دارا است. اميد است در آينده اي نه چندان دور با توليد ملي و كشت و بهره برداري از محصوالت تراريخته داخلي، عالوه بر 

يه محصوالت غذايي، كود و سموم شيميايي خطرناك، عالوه بر صرفه جويي كالن ارزي و اشتغال جلوگيري از واردات بي رو

  زايي، مردم كشورمان از غذايي سالم تر، و جسمي سالم تر برخوردار شوند.

  

        تهديد ها و خطرهاي توسعه پايدارتهديد ها و خطرهاي توسعه پايدارتهديد ها و خطرهاي توسعه پايدارتهديد ها و خطرهاي توسعه پايدار    ----6666

شديد به مصرف منابع، مالكيت زمين و توان شود و وابستگي  فلسفه كالسيك سياسي ليبرال منجر به ارتقاء آزادي فردي مي

ها را در نوردد  هاي دولت دموكراتيك بايد يا ممكن است محدوديت جا محدوديت آورد، در اين جابجايي آزادانه را فراهم مي

)Rees, 1989هاي اجتماعي و فيزيكي و  ها در عمل جهت نهادسازي توسعه پايدار با بعضي حفاظت ). بنابراين اين تالش

ريزي مركزي با ترديد  هاي آزادي و رشد اقتصادي همواره وجود دارد. برنامه هايي همراه است، گرچه ترس از محدوديت زاديآ

اند،  پيوند خورده» روياي آمريكايي«دهد، اما مالكان خانه و اتومبيل به فرضيات مشهور  ها به كار خود ادامه مي در بعضي بخش

  دهي به چنين نيروهاي مخالفي صورت گرفته است. ريزان جهت نظم ههايي توسط برنام بدين خاطر تالش

تواند مسئوليت اقتصاد سياسي شهرسازي را بپذيرد. اينن  برد: هيچ بحث توسعه پايداري نمي سوي نكته كليدي مي اين ره به    

في ازمنافع و قدرت را در در مراكز تجمع سرمايه موضوع بسياري از كنشگران متنوع اجتماعي و مالي است، كه سطوح مختل



  

ها ايجاد  هاي اداري در ارتباط با آزادراه سازي واحد همسايگي به نفع ساختمان سازي مطابق با تأثير خود بر باززنده تصميم

  ).Haughton, 1997: 189-195كنند ( مي

ها قرار دارند. با اين  حل و راههاي عملي ممكن حول موضوعات  آل بر پايه بهترين ارزيابي تصميمات توسعه به لحاظ ايده    

جا همواره فرضيات  )، در اينMarcuse, 2008: 103-112ارزش نيستند ( وجود مطابق با نظر توماس كوهن، علوم هرگز بي

سوي تغيير قلب  هاي پيشنهادي متمركز باشد. اين ره به حل بندي مسئله و طيف راه تواند بر فرمول مستتر وجود دارد كه مي

برد، مطابق با ادبيات اوليه و بيانات سياست در ارتباط با توسعه پايدار، كه برآمده از علوم، قانون و اقتصاد  يداري ميگفتمان پا

  غربي هستند.

شود، مفاهيم  عنوان مي» توسعه نيافته«در كشورهاي » خوب«اين اثري اوليه بر شرايط انساني توسعه دارد: آنچه توسعه     

شود، در اين زمان هيچ ضمانتي  ها با فرض عدم تزاحم رد مي حل پايداري است كه توسط بعضي راهنيمكره شمالي پيرامون 

كه  سازد، زماني شرايطي را مطرح مي» پايداري«حل توسعه پايدار تنهاراه اجتماعي ممكن باشد. حتي ايده  وجود ندارد كه راه

  ).McDonald, 1996: 225-236شوند ( ورد حمايت واقع نمينمايانند، م لحاظ مانيفستي ناعادالنه و نابرابر مي ها به آن

از  هاي شهري با بيش در هيچ كجا نياز به ارزيابي مجدد انتقادي توسعه پايدار ضروري از پيشرفت ابرشهرها يا محدوده    

رشد سريع جمعيت كه اند. اين شهرها توسط  ها در نيمكره جنوبي واقع گرديده ميليون نفر جمعيت نخواهد بود، بسياري از آن5

شهري، توزيع عظيم ثروت و اطالعات غيررسمي سكونتي در زمينه بهداشت ضعيف و فقدان  - از طريق مهاجرت روستا

ميالدي نشان 2015ابرشهر را در 60از  هاي جاري بيش گردند. تخمين شوند، متأثر مي هاي اجتماعي و اقتصادي ايجاد مي فرصت

هاي  مانده در محدوده جاي هاي به اند. سختي فر جمعيت را در مجموع در خود جاي دادهميليون ن600دهد كه در حدود  مي

سازد  را مطرح مي 21هاي سازماندهي و فرآيندهاي دموكراتيك همچون دستورالعمل  بزرگ و مجزا، نياز به تقويت مجدد ريشه

)De Roo and Miller, 2004.(  

تواند  ر سطح محلي آشكار است: عدم پايداري اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي نميهاي توسعه پايدار د با اين وجود، نگراني    

  گردند. شده مي سازي نهادسازي در يك منطق خاص بگنجد، اما منجر به سطوح تصميم

  به طور كلي مهم ترين تهديدها و خطرهاي توسعه پايدار را مي توان به شرح زير بر شمرد.    

 منابع طبيعي و ساير نهادهاي توليد.بهره برداري بي رويه از  -

 مصرف بي رويه سموم و كودهاي شيميايي و آلودگي محيط زيست و تهديد سالمت انسان ها. -

 تهديد و نابودي تنوع زيستي. -

 تخريب جنگل ها و زيستگاه هاي طبيعي. -

 ضايعات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي و توليد انبوه زباله. -

 

        ناوري هاي نوين و زيست فناوري در دستيابي به توسعه پايدارناوري هاي نوين و زيست فناوري در دستيابي به توسعه پايدارناوري هاي نوين و زيست فناوري در دستيابي به توسعه پايدارناوري هاي نوين و زيست فناوري در دستيابي به توسعه پايدارنقش و اهميت فنقش و اهميت فنقش و اهميت فنقش و اهميت ف    - - - - 7777

آنچه امروزه مالك تمايز كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته از كشورهاي توسعه نيافته يا عقب مانده محسوب مي شود، ميزان 

لي جهان، بدون بهره گيري آنها از فناوري در ابعاد مختلف توسعه، به خصوص توسعه فناوري است. توسعه در شرايط فع

دستيابي به فناوري پيشرفته امكان پذير نيست. تفاوتي كه امروز بين جهان در حال توسعه و جهان توسعه يافته وجود دارد 

براساس سرمايه، حجم تجارت، منابع طبيعي و حتي تجهيزات صنعتي نيست، بلكه معيار اصلي تفاوت بين دنياي پيشرفته 

ري و به ويژه فناوري پيشرفته است. مهم ترين دليل اين امر هم اين است كه ارزش افزوده و صنعتي و جهان غير صنعتي، فناو

قدرت رقابت در حوزه فناوري هاي پيشرفته به مراتب از فناوري هاي غير پيشرفته باالتر است. در فناوري هاي غير پيشرفته و 

هاي توليدي از ارزش افزوده چنداني برخوردار نيستند. پايين دست آنقدر رقابت شديد است كه محصوالت و خدمات و فرآورده 

اين مسأله را شايد بتوان به رقابت در بازار كار تشبيه كرد، بدين صورت كه در سطوع پايين تر طبقات اجتماعي و تحصيالت 



  

باالي تحصيالت متوسط رقابت براي كار به دليل تعداد زياد متقاضيان به مراتب شديدتر و درآمد به مراتب كمتر از سطوع 

تكميلي و دارندگان درجه دكتري است. در حوزه فناوري هم وضعيت به همين صورت است، محصوالتي كه از فناوري هاي 

پيشرفته در توليد آن ها استفاده شده باشد به مراتب گران تر از كاالهاي غير فناورانه در بازار به فروش مي رسند و مشتريان 

فزوده باال باعث سرمايه گذاري كالن كشورهاي پيشرفته در حوزه پژوهش و توسعه فناوري هاي بيشتري دارند. اين ارزش ا

پيشرفته در كشورهاي صنعتي پيشرفته شده است كه در همين راستا توليد علم نيز در اين كشورها به مراتب باالتر است؛ ولي 

ش سرمايه گذاري دارد، قابليت تبدلي اين علم به ثروت از قطعا هدف نهايي آن ها توليد علم و مقاله نيست و آنچه اهميت و ارز

طريق توليد فناوري و توليد محصوالت فناورانه و تسخير بازارهاي جهاني است. بدين ترتيب كشورهايي مانند سوئيس بدون 

  ر دنيا تبديل شوند.بهره مندي از منابع غني و سرمايه هاي طبيعي، تنها با رشد فناوري خود توانسته اند به قدرت اقتصادي د

يكي از اين فناوري هاي پيشرفته، زيست فناوري است كه به مدد پيشرفت هاي چشم گير در حوزه زيست شناسي سلولي و     

مولكولي توانمندي هاي فراواني را براي توليد محصوالت متنوع در دسترس بشر قرار داده است. با توجه به روند رو به رشد 

مواد غذايي براي اين جمعيت فزاينده بسيار حايز اهميت است و اين امر بايد از طريق كشاورزي پايدار  افزايش جمعيت، تامين

رخ دهد. يكي از ابزارهاي كاربردي جهت رسيدن به توسعه پايدار در كشاورزي، استفاده از فناوري هاي نوين به خصوص زيست 

ه انسان اين توانايي را داده است تا با الهام از طبيعت و بهره فناوري در كشاورزي است. زيست فناوري در حوزه كشاورزي ب

گيري از موجودات زنده، هم بر بسياري از مشكالت توليد در بخش كشاورزي مانند آفات و بيماري ها و تنش هاي غير زيستي 

آهن، روي و ويتامين ها مانند شوري و خشكي فايق آيد؛ هم كيفيت محصول را بهبود بخشد و كمبود عناصر غذايي مهم مانند 

را جبران كند و هم به حفظ طبيعت و محيط زيست از شر سموم و كودهاي شيميايي خطرناك كمك كرده، موجب حفظ و 

افزايش تنوع زيستي و كاهش ضايعات كشاورزي شود و در عين حال سالمت انسان ها را نيز تامين و تضمين كند. توليد انواع 

مقاوم در برابر آفات و بيماري هاي گياهي و علف هاي هرز، بدون نياز و يا با مصرف بسيار كم تر  واريته هاي گياهي پر محصول

سموم شيميايي (كه بسياري از آنها داراي دوز كشنده بااليي بوده و تا سال ها در طبيعت باقي مي مانند)، توليد گياهان با 

مهم مورد نياز انسان، و توليد محصوالت غذايي با قابليت انبار ماني خاصيت كود پذيري بهتر و قدرت توليد باالتر عناصر غذايي 

باال به كمك ابزار و فناوري هاي پيشرفته ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك از جمله مثال هاي كاربردي اين حوزه علمي 

ياهان تراريخته به آزمايش مزرعه اي منجر به معرفي گ 2053ساله،  8در خالل يك دوره  1944تا  1986است. از سال 

  .)Krattiger, A.F.and Rosemarin 1994( بيعي در سرتاسر كره زمين شده استاكوسيستم هاي ط

امروزه در اصالح نباتات روش هاي مهندسي ژنتيك به سرعت جايگزين روش هاي قديمي و متداول اصالح نباتات سنتي     

گياهان تبديل شده اند. يكي از ويژگي هاي مهم محصوالت تراريخته دارا شده و به ابزار اصلي در برنامه هاي اصالحي و بهبود 

بودن بيش از يك صفت بهبود يافته است كه با روش هاي سنتي اصالح نباتات بسيار وقت گير و پيچيده است. توجه به اين 

ال ژن هاي سودمند از ساير نكته هم بسيار مهم است كه با پيشرفت علم ژنتيك و زيست شناسي سلولي و مولكولي امكان انتق

موجودات و ميكروارگانيزم ها به گياهان و موجودات هدف به راحتي امكان پذير شده كه در اصالح نباتات سنتي به هيچ وجه 

مقدور نيست. به طوري كه امروزه انجام تالقي هاي دور بين گياهان گونه هاي مختلف براي انتقال صفات مفيد به گونه هاي 

  حتي امكان پذير شده است.زراعي به را

كودك را در سرتاسر  500000مي تواند ساليانه جان  Aبه عنوان مثال برنج طاليي با قابليت توليد پيش ماده ويتامين     

جهان از خطر كوري ناشي از كمبود اين ويتامين حياتي نجات دهد. توليد و تجاري سازي گوجه فرنگي با عمر انبارماني باال، 

زيست فناوري در عين حال در  زان ضايعات پس از برداشت اين محصول را در حد چشم گيري كاهش داده است.خسارت و مي

ساير حوزه هاي علمي مانند پزشكي و داروسازي، محيط زيست و صنعت و معدن ازجايگاه ويژه اي برخوردار بوده و داراي 

  كاربردهاي فراوان و ارزش افزوده چشم گيري است.
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برنامه ريز زيست محيطي شهر را مصرف كننده منابع و توليد كننده زباله و فاضالب در نظر مي گيرد. شهر براي منابع كمياب و زمين در 

كي رقابت با طبيعت است و همواره تهديدي براي طبيعت به شمار مي رود. فضا، فضاي سبز، راهها، حوزه رودخانه ها و آشيان هاي اكولوژي

امروزه  .)4: 1394(اسدي محل چالي،  است.  بر اساس اين ديدگاه، پايداري اكولوژيك و منابع طبيعي بايد حفظ و تداوم داشته باشند

شايد كمتر كسي باشد كه از مضرات بي شمار زباله هاي شهري، صنعتي و بيمارستاني بر محيط زيست و اثرهاي مخرب و 

زيستي، تخريب جنگل ها و نابودي گونه هاي گياهي و جانوري و حتي ميكروارگانيزم هاي  حتي غير قابل برگشت آنها بر تنوع

مفيد بي اطالع باشد. هر چند معظل زباله هاي پالستيكي تا حدود زيادي به كمك زيست فناوري و با جايگزيني و استفاده از 

بات نفتي قابل حل به نظر برسد ولي خطر پالستيك هاي زيست تخريب پذير به جاي پالستيك هاي معمولي مشتق از تركي

زباله هاي توليد شده در مناطق شهري و صنعتي كماكان به قوت خود باقي و با توسعه اين جوامع، به طور روز افزون در حال 

م افزايش است. به مدد زيست فناوري و با مهندسي ژنتيك، ميكروارگانيزم هاي مفيد و حتي با دستكاري ژنتيك ميكروارگانيز

هاي مضر براي سالمت انسان و محيط زيست، دانشمندان موفق به توليد سويه هايي از ميكروارگانيزم ها شده اند كه قادرند 

زباله هاي توليد شده در شهر ها و مناطق صنعتي را به مواد زيست تخريب پذير و مفيد براي طبيعت تبديل كنند و از آنها 

  براي طبيعت و انسان نيز استحصال كنند. فرآورده ها و توليدات جانبي سودمندي

  

        توليد سوخت هاي زيستيتوليد سوخت هاي زيستيتوليد سوخت هاي زيستيتوليد سوخت هاي زيستي    - - - - 9999

شايد بسياري از مردم مطالبي در مورد توليد بيوگار و متانول از پسماند هاي غذايي و كشاورزي شنيده باشند. اين عرصه نيز 

ارايي آن ها را براي توليد توسط زيست فناوري با دست ورزي ژنتيك ژن هاي باكتري هاي عامل توليد تركيبات سوختي، ك

سويه هاي متداول به مراتب بهبود بخشيده اند . استفاده از سويه هاي ترا ريخته باكتري ها براي توليد سوخت نسبت به 

سوخت وكود هاي زيستي از زباله و پسماندهاي كشاورزي نه تنها به سالمت و حفظ محيط زيست در راستاي توسعه پايدار 

راي كشاورزان نيز داراي ارزش افزوده فراواني است كه به اقتصاد روستايي ومعيشت خانوارهاي روستايي كمك مي كند بلكه ب

با توجه به اتمام سوختهاي فسيلي در آيندهاي نزديك و از طرفي ديگرآلودگي زايي اين قبيل  .كند كمك شايان توجهي مي

جايگزين و تجديد پذير مي تواند براي كشور بسيار حياطي سوختهاي متداول ، يافتن راهكارهاي جديدي به عنوان سوختهاي 

در ابعاد جهاني نيز در سالهاي اخير سوختهاي تجديد پذير جايگاه ويژه اي در سياست گزاريهاي انرژي و  و استراتژيك باشد.

  اشتغال كشورهاي مختلف پيدا كرده است.
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يعت از منابع طبيعي، محيط زيست، آب و خاك و ساير نهاده ها براي توليد پايدار بهره برداري بهينه و مناسب و سازگار با طب

شرط الزم و ضروري براي ادامه بقا انسان و ساير موجودات بر روي اين كره خاكي است. هر اقدام انسان كه به نوعي محيط 

ن است .بنا بر اين بشر بايد تمامي تالش زيست را با تهديد مواجه سازد، تهديدي عليه سالمت و بقا نسل انسان بر روي زمي

خود را در راه حفظ محيط زيست و رفع خطر هاي آن در راستاي توسعه پايدار و حفظ منابع براي نسل هاي آينده به كار 

در اين ميان زيست فناوري مدرن ومهندسي ژنتيك به عنوان ابزاري كارآمد مي تواند به انسان براي توليد پايدار و  ببندد.

  سيدن به اهداف هزاره در جهت توسعه پايدار كمك فراواني كند.ر
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Abstract 
    In 2050, world population will rise over 9 billion. FAO organization predicts that food 
making should be promoting 70% more to feeding todays hungers. Poverty and 
Undernourishment are the causes of many diseases and cultural problemsin societies. 
Accessiability to pure water and enough food beside fresh air for citizens is a great role of 
governments. In other hand, environment preservation and agricultural and industrial 
activities are so important. Unfortunately lots of objectives are in contrast to each others in 
human societies. The nature of this research is explanatory; also, considering the holistic 
subject, the main approach is operative. In this essay, we highlight the role of sustainable 
development for human health, environment and next generations and also mention the 
dangerous aspects that are thereatening, also say something about modern biotechnology, 
protection and sustainable exploitation of resources and achieving sustainable development. 
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