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 مقدمه -1

 دیباچه 1-1

 ،مختلف  و ص   ن ایع  نوین، ارتب ا  هر چ ه بیش   تر علوم  ه ایفن اوریظهور    یفلس   ف ه

علوم   جامعیتبه س ب  گس ترو و  ، اس ت ایرش تهبینعنوان  ایجاد علوم متعدد تحت  یواس طهبه

راهگش ای بس یاری از مش کالت بش ری در حرن حاا ر باش ند  امروزه   توانندمی  ها، آنایرش تهبین

علوم و   یدر حیط ه  ه اآنموحعی ت کش   وره ا نس   ب ت ب ه یک دیگر در گرو امک ان ات ب القوه و توان ایی  

  نوین است  هایفناوری

بیست و یکم و یکی از هفت  یهای سدهترین فناوریفناوری از مهمدر این میان، زیست

از بیوتکنولوژی و تس   لط بر آن در حف   گیریبهرهش   ود   فن اوری برتر و کلی دی دنی ا حلم داد می

 ،مرزه ای فرهنگی، احتص   ادی و س   ی اس   ی و دس   تی ابی ب ه برتری علمی و فن اوری در منطق ه

کشورهای پیشرفته   حلمرو حساس و استراتژیک در غال   عنوانبهاست  بیوتکنولوژی   ناپذیراجتناب

حرار گرفته اس ت  درآمدهای حاص ل از ص نایع بیوتکنولوژی    توجهد مور، ش ناس ایی و  توس عهدرحالو  

مواد دارویی    یاز لحاظ احتص ادی جانش ین درآمد نفت ش ده و وابس تگی کش ور را در زمینه  تواندمی

کاهش دهد و در    و     و محص والت کش اورزی و دامی  هاآنزیم،  هاواکس نو مواد تش خی  ببی،  

 ایفا نماید    مؤثریو استحصال معادن نقش   محیط زیستحف  

حرار  "الف"های با اولویت جامع علمی کش  ور جزف فناوری  یدر نقش  ه  فناوریزیس  ت

به  1383س ال  در  فناوریزیس تکش ور، س ند ملی   فناوریزیس ت  یدر راه توس عه  اس ت گرفته

به ترتی  به ش ورای عالی و   1387و  1384های  دولت رس ید و راهبری آن در س ال  هیئتتص وی  

، فناوریزیس ت یگذش ته رویکرد جامعه یفناوری واگذار ش د  در دو دههزیس ت  یس تاد توس عه

با    کنونها و تربیت نیروی انس انی معطو  بوده اس ت  اما ازیرس اخت  یبیش تر به ایجاد و توس عه

  یس ازی و توس عه )احتص اد زیس تی( و کاهش وابس تگی به نفت، تجاری بنیاننشداتوجه به احتص اد  

که در  ایگونهبه ،اهمیت دوچندانی یافته اس ت فناوریزیس تص ادرات محص والت مبتنی بر دانش  

، ا من حف  س هم حداکیری فناوریزیس تس هم کش ورمان از بازار   باید 1404افق س ال   اندازچش م

توس عه احتص ادی،    هایبرنامهدرص د افزایش یابد و در   3در کل بازارهای جهانی به   ،از بازار داخلی

 حرار گیرد  مدنظررو الزامات آن   اجتماعی و فرهنگی پیشِ

، آموزاندانشان، یگران و دانش جو، پژوهشیپژوهش   - یو مؤس س ات آموزش   هادانش گاه

ز ک، مراهاانجمنز رش   د،  کو مرا  هاپارک،  یو خدمات فناور یدیتول  هایش   رکت،  هاآزمایش   گاه

  های فعالیته کهس تند   فناوریزیس ت  ینهیش ور در زمکان فعال  کاز جمله ار  هارس انهو    یمطالعات



 
 

 

 فناوریزیس تج یاال و خدمات( و تروکد محص والت )یس   دانش، تولک  هایحلهفتح    یخود را برا

  برندمیش  یپ به

 تاریخچه 1-2

 یتهیهاز جمله در  فناوریزیس  تبس  یار دور از کاربردهای    هایزمانهر چند که بش  ر از 

خوراکی گیاهی و    هایگونه، کش   ت و پرورو مواد غذایی همچون نان، پنیر، س   رکه و ماس   ت

ب ه  ب اراولینبرای   را  بیوتکنولوژی یواژه  ک اربردنب ه  ام ا و اهلی کردن دام آگ اه بوده اس   ت دارینگ ه

بیوتکنولوژی  "در کتاب   1919  او در س  ال اندکردهمجارس  تانی، منس  وب    مهندسارکی، کارل  

 ، از این واژه استفاده کرد "کشاورزی در مقیاس وسیع  یتولید گوشت، چربی و شیر در یک مزرعه

 هایفعالیت به توانمینمونه  عنوانبهبس یار دیرینه اس ت و  فناوریزیس ت یپیش ینهدر ایران نیز 

  اشاره کردزکریای رازی کاشف الکل و شیخ بهایی کاشف گاز مرداب 

هزار سال    6  حدودتخمیر اشاره کرد    یبه پدیده توانمیاز اولین کاربردهای بیوتکنولوژی  

س رکه، نان، ماس ت و پنیر  یتهیهاز مکانیس م آن، جهت  ابالعتخمیر، بدون    یپیش بش ر از پدیده

جهت   هامیکروارگانیس  معملکرد تخمیر، احدام به کش  ت    هب بردنپیبا    اس  ت   کردهمیاس  تفاده 

و با ش ناخته ش دن مفاهیمی از جمله اص ول    تدریجبه  نمود اس تفاده از این فرایند در مقیاس وس یع

و    هامیکروارگانیس م  یورزدس تدهنده، ش روع به برو  هایآنزیمو کش ف   DNAتوارث، س اختمان 

  ترین مهمفن اوری ویرایش ژنوم یکی از  کرد     م دنظرمطلوب جه ت ک اربرده ای    ه ایح ال تایج اد  

با س رعت ش گرفی    فناوریزیس ت   آیدمی  حس اببهدر چند س ال اخیر  فناوریزیس تدس تاوردهای  

   است، موارد فوق تنها بخشی از کاربردهای رو به گسترو این علم  در حال توسعه است

 کاربرد 1-3

فراین ده ای س   لولی و مولکولی را جه ت ارتق ا و تولی د محص   والتی ک ه   ،بیوتکنولوژی

  آوردمی، به کنترل در بخشندمیبهبود  سالمتی انسان را

ش فادهنده جهان نامید زیرا از ابزارهای خود ببیعت جهت رفع  توانمیبیوتکنولوژی را 

 یحیات در کره  یتهدیدکنندهکاهش خطرات در ش  رایط متعدد  ، از جمله بردمیمش  کالت بهره  

کاهش میزان  راهکارهای فردی ارتقا س  المتی جهت کاهش میزان اثرات جانبی،    یزمین، توس  عه

 و          هابیماریبرای شناسایی   تردحیقعفونی، ایجاد ابزارهای   هایبیماری

از فرایندهای زیستی   گیریبهرهبا نامید زیرا    جهان  رسانسوخت  توانمیبیوتکنولوژی را  

تخمیر و تح ت   ، و مخمره ا  ه اآنزیمک ات الیزوره ای زیس   تی م انن د    کنترل در آوردن  هم انن د 

فرایندهای   س ازیس ادهبا  ایع ش یمیایی  ن  در ص اندازدمیمیکروس کوپی تولیدی به راه   هایکارخانه

اس  تفاده از با     ش  ودمی  نس  بت به حبل %80تا   تولید  هایپروس  همنجر به ارتقای کارایی   تولیدی



 

 

باعث    ،ش  ودمی  %52تا بیش از  ایگلخانهکاهش آالیندگی گازهای    موج زیس  تی   هایس  وخت

  شودمیکاهش تولید فااالب   همچنینکاهش مصر  آب و  

 توانمی  بیوتکنولوژی یوس   یلهبهنامید زیرا   غذا رس   ان جهان توانمیبیوتکنولوژی را 

منجر   این امر دداها در برابر حش   رات را افزایش مقاومت آن  و  هاکشآفتدر برابر  تحمل گیاهان  

برای میال،     ی بیش تری دارندمحیط زیس تکه پایداری    ش د  در کش اورزی  هاییروو  یبه توس عه

محص والت  نیاز موردمحص والت بیش تر با مص ر  انرژی کمتر، کاهش حجم مواد ش یمیایی  تولید 

اس تفاده از محص والت   ،محیط زیس تها در حاص ل از آن  هایآبکش اورزی و بنابراین کاهش روان  

محص والتی  ی، توس عهدهندمیرا کاهش    هاکشآفتکش اورزی بیوتکنولوژیکی که نیاز به مص ر  

  ، کنن د میو مواد مغ ذی را بر بر     ه اویت امینبود  کمدارن د و    ایی افت هارتق ا    ایتغ ذی هپروف ای ل    هک 

روغنی که باعث بهبود   هایدانهها، اص  الح خوا   و آلرژن هاتوکس  ینذایی عاری از  غ تولید مواد 

    شودمیعملکرد سیستم حلبی و عروحی  


