ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز :ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در اﯾﺮان
ﺳﺮدﺑﯿﺮ :ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻮﺣﺪي
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زاﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ :اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎري

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪي ﻧﻮﺑﺮي ،ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﻣﻬﺪي ﺑﻬﺰاد ،ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎرﺳﺎ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ،
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زاﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ زﻟﻔﯽ ﮔﻞ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻬﺮاب ﭘﻮر ،ﻋﺒﺎس ﺷﮑﺮوي،
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺷﻤﺴﯽ ﭘﻮر ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺻﺒﻮري ،ﻧﺼﺮت ا ....ﺿﺮﻏﺎم ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺮﻫﺎدي ،ﮐﯿﻮان ﮐﻮﺷﺎ ،ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻘﻖ ،ﻋﺒﺎس ﻣﺼﻠﯽ ﻧﮋاد ،رﺿﺎ ﻣﻠﮏ زاده ،ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮزاده،
ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻬﺮاد ،ﺻﺎدق واﻋﻆ زاده ،ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺰدي ﺻﻤﺪي.
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  124995ﻣﻮرخ  91/6/15وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﻤﺎره داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ اﺳﺖ.

* ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ "ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ" ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
* ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و ﮐﻤﮏ در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻋﻠﻢ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ
ﻋﻠﻢ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ
ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
* آرا و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ،ﻟﺰوﻣًﺎ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه راي و ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
* ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ و ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﺐ آزاد اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
* ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﻠﯽﻧﮋاد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﺳﺖ.
* ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ISSN: X 8003-539
ﻧﺎﺷﺮ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در اﯾﺮان
ﻣﺴﺌﻮل وﺑﮕﺎه :زﻫﺮا ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻮﺣﺪي
ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮﯾﺐ ،ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازي ،ﭘﻼك7
ﺗﻠﻔﮑﺲ(+9821) 66577884 :
http://fast-iran.ir
وﺑﮕﺎه ﺑﻨﯿﺎد:
http://sciencecultivation.ir
وﺑﮕﺎه ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ:
info@sciencecultivation.ir
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ:

سخن نخست

حق علم را بپردازیم
حکایت علم مانند آب است و نیاز به حقابه دارد .اگر حقابه طبیعت را نپردازیم ،زندگیمان خشک میشود .علم هم همین حکایت را
دارد اگر حق علم را ندهیم ،محتاج میشویم و امنیت و قدرت کشور افول میکند .علم دیدنی نیست و به صورت نامرئی کارهای
بزرگ و پیچیده کشور را انجام میدهد .علم فرزندان زیادی دارد که نام یکی از آنها فناوری خوب است که دیده میشود .فناوریهای
ناهنجار فرزند علم بین رشتهای نیستند و مصطلح غلط است .بدون شک فناوری مفید و سالم از چرخه علم بین رشتهای میگذرد.
ریشه علم در وجود انسان دانا و متعالی شکل میگیرد و دستاوردهای فنی ،اجتماعی و اقتصادی آنها مطلوب است .اگر فناوری خوب
و پیشرفته میخواهیم میباید برای علم سرمایهگذاری نماییم؛ علیرغم اینکه آن را مستقیم مشاهده نمیکنیم اما میباید به آن ایمان داشته
باشیم که اگر درست برای علم سرمایهگذاری نماییم دستاورد آن پیشرفت کشور و خارج شدن از بحرانها میباشد .البته قابل تأکید
است که منظور از علم ،پرورش انسانهای دانا ،متعالی و با اخالق کریمه است .یکی از محورهای مهم سرمایهگذاری دولت و ملت
پشتیبانی از مدارس ،دانشگاهها ،مراکز علمی ،آزمایشگاههای پیشرفته برای اندازهگیریهای بسیار دقیق ،ابرکامپیوترها همراه با پهنای
وسیع باند اینترنت برای دسترسی به محاسبات پیشرفته با سرعت بسیار باال و در نهایت تأمین زندگی آبرومند دانشآموزان ،معلمان،
دانشجویان و کارشناسان و اعضای علمی میباشد.
امید دارم این سرمقاله در قلب مسئوالن ذیربط ،خیرین و واقفین علمی اثر گذارد و دستهای گشاده آنها برای حمایت از علم که
رأس همه خوبیها است ،پیشتازی نمایند.
علیاکبر موسوی موحدی
سردبیر
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علم و پژوهش

بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و
نوآوری
1

سید منصور خلیلی عراقی* ،1،سجاد برخورداری

چکیده
شرایط محیطی مطلوب برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی به شمار میآید .بدون وجود نهادهای
رسمی و غیررسمی مطلوب ،تحقق توسعه علم ،فناوری و نوآوری در کشورها دور از انتظار است .دستیابی به توسعه علم ،فناوری
و نوآوری در راستای اهداف پیشرفت ایران نیز به بهبود شرایط نهادی وابسته است .در این مقاله ،با توجه به اهمیت این موضوع
برای ایران ،آثار عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و نوآوری به لحاظ نظری و تجربی در ایران و کشورهای منتخب بررسی شده
است .نتایج این مطالعه ،نشان میدهد که وضعیت نهادی در قالب مؤلفههای محیط سیاسی ،محیط قوانین و مقررات و محیط
کسبوکار در ایران برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری در مقایسه با کشورهای منتخب مطلوب نیست .ازاینرو ،برخی اقدامات
برای بهبود محیط نهادی برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری در حوزههای سهگانه یادشده ،نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :محیط سیاسی ،محیط قوانین و مقررات ،محیط کسبوکار ،توسعه علم ،فناوری و نوآوری

*عهدهدار مکاتبات ،استاد ،آدرس الکترونیکیkhalili@ut.ac.ir :
1دانشکده اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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بررسی عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و نوآوری

قوانین یااا مقررات را ارا ااه میکننااد درحااالیکااه نهااادهااای

مقدمه

غیررسااامی ،هر ند صاااریه نبوده ولی به ل تاا اجت ماعی،

توسعه علم ،فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها در کنار سایر

رفتارها و هنجارها را شکل میدهند [ ]4و [ .]5هر دو نهادهای

عوامل از جمله حمایتهای مالی ،از عوامل نهادی متعددی نیز

رسااامی و غیررسااامی ترتیبات اجتماعی و ثبات را از ریق

تأثیر میپذیرد .از جمله این عوامل میتوان به حکمرانی دولت،

شااا کلدهی انت ظارات و به جر یان ا نداختن رهنمود ها برای

کیفیت قوانین و مقررات ،بیثباتی سیا سی ،ف ساد و غیره ا شاره

رفتارهای مناسااات برای زمانی که افراد یا بنگاهها انتخابهای

کرد .تجارب جهانی نشاااان میدهد این عوامل نقش کلیدی در

اساااترات یک انجای میدهند ،فراهم میکنند [ ]6و [ .]7نهادهای

توسااعه علم ،فناوری و نوآوری دارند .توسااعه علم ،فناوری و

رساامی در مقایسااه با نهادهای غیررساامی ،بیشااتر انعطافپذیر

نوآوری در اقت صاد ایران بهعنوان یک هدف ا صلی مورد توجه

هستند زیرا آنها میتوانند به ور هدفمند توسط نهادهای انسانی

قوانین باالدسااتی از جمله سااند شاامانداز و افق  1440قرار

راحی شوند [ .]8اثر نهادهای ر سمی به حمایتها یا قیدهای

گرفته اساات .دسااتیابی به این هدف در کنار حمایتهای مالی،

نهادهای غیررسااامی بساااتگی دارد که به ور تدریجی رشاااد

نیازمند توجه به عوامل نهادی است.

میکنند.

برر سی شاخص جهانی نوآوری در سال  ،2017ن شان میدهد

برای فعالیت های نوآورانه که دانش ضااامنی را در برمیگیرد،

ایران با کسااات رتبه  32/1از  100در جایگاه  75در بین 127

ارتباط دوساااویه بین نهادهای رسااامی و غیررسااامی میتواند

ک شور جهانی قرار گرفته ا ست ،درحالیکه ترکیه با ک ست رتبه

د ستاوردهای بی شتری دا شته با شد زیرا هیچ میزانی از حمایت

 38/9در جایگاه  43در بین  127کشور جهان قرار دارد .مقایسه

قانون که بتواند متیط مناسااابی برای موارد غیرقابل ملموسااای

وضااعیت شاااخصهای نهادی و شاااخص جهانی نوآوری در

مان ند ا

ایران و ترکیه بهخوبی نشان میدهد که وضعیت مطلوب عوامل

عات فراهم ک ند ،نمیتوا ند بدون ارت باط تن گات نگ

نهادهای ر سمی و غیرر سمی شکل بگیرد .تتت شرایط متیط

نهادی ترکیه نقش مهمی در ک ست رتبه مطلوب این ک شور در

نهادی خاصااای ،بنگاهها میتوانند سااااختار حکمرانی که برای

شاخص جهانی نوآوری در مقایسه با ایران داشته است [.]1

رابطه بین بنگاه ها در جهت تعام ت اقتصاااادی نیاز اسااات،

با توجه به اهداف سااند شاامانداز و افق  1440کشااورمان در

توسعه دهند .در غیاب حمایت از سوی نهادهای رسمی بیرونی

تو سعه علم ،فناوری و نوآوری و همچنین د ستیابی به پی شرفت

(مانند قوانین متمرکز بر قراردادها) ،حفاظتهای رساامی (مانند

اسااا می -ایرانی نیاز اسااات موانس دساااتیابی به این اهداف،

قراردادهای صاااریه) کمتر اثرگذار خواهند بود [ .]9ازاینرو،

موشااکافی شااود .با توجه به اهمیت این موضااود در مسااا ل

بنگاهها بی شتر به حفاظتهای غیرر سمی مبتنی بر اعتماد همانند

برنامهریزی کشااور و تعریر راهبردهای توسااعه ،در این مقاله

اثرات شاااهرت و اعتبار ،تکیه میکنند [ ]10و [ .]11در مقابل،

ت ش میشود با توجه به تجارب جهانی ،نقش عوامل نهادی از

اعتماد به نین حفاظتهای غیرر سمی علیرغم اینکه نهادهای

جم له کیف یت قوانین و مقررات ،حکمرانی دو لت ،بیث باتی

رسمی توسعهیافته و اثرگذار هستند ،کاهش یافته و شرایطی را

ساایاساای و فساااد بر توسااعه علم ،فناوری و نوآوری در ایران

برای فعالیتهای نوآورانه بنگاهها فراهم نمیکند.

برر سی شده و راهکارهای تقویت و بهبود شرایط نهادی ارا ه

ت تت شااارایط ن هاد های رسااامی ضاااعیر در کشاااورهای

شود.

درحالتوساااعه ،حفاظت های غیررسااامی برای حکمرانی بین

عوامل نهادی و توسعه علم ،فناوری و نوآوری

بنگاهها مبتنی بر هنجارهای اجتماعی متلی بوده که برای انتقال

نظریههای جدید توسااعه اقتصااادی تأکید میکنند که جغرافیای

دانش مهم هسااتند .نهادهای رساامی که از خلق و تبادل دانش

نوآوری به بسترهای نهادی و اجتماعی مشروط است که ارتباط

حمایت میکنند ،سی ستم حقوق مالکیت فکری ( )IPRه ستند

و تبادل دانش بین بنگاهها را شاااکل میدهند [ ]2و [ .]3نهادها

که دربرگیرنده قوانین و مقررات مرتبط با اختراعات و مجوزها

در هر کشوری در دو گروه شامل نهادهای رسمی و غیررسمی

(الی سنسها) ه ستند .نهادهای ر سمی قویتر برای حمایت از

در نظر گرفته میشااوند .نهادهای رساامی ،ساااختاری از قواعد،

حقوق مالکیت فکری ،انگیزه بنگاه ها برای نوآوری را از ریق
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حمایت از آنها در مقابل ساالت مالکیت ،افزایش میدهند [.]12

رقابتپذیری تقویت میشااود و این شاارایط ،بنگاهها را بیشااتر

زمانی که حمایت از سااوی نهادهای رساامی مبهم ،ضااعیر یا

برای ف عال یت های نوآورا نه و بهبود عملکرد تشاااویق میک ند.

ناقص اسااات ،بنگاهها بیشاااتر بر حفاظتهای غیررسااامی و

مطالعات زیادی ن شان دادهاند که متیط ک ستوکار بر عملکرد

نهادهای غیررساامی تکیه میکنند .بهعنوان یکی از نتایج متیط

نوآورانه بنگاهها تأثیر دارد .مطالعه نشااان داده اساات که متیط

رسااامی ضاااعیر برای ح ما یت از حقوق مالک یت فکری،

کستوکار بر عملکرد نوآورانه بنگاهها اثر معنادار دارد [.]16

حفاظت های غیررسااامی برای تبادل دانش بین بنگاه ها ممکن

بر این اسااااش مشااااهده میشاااود متیط نهادی مطلوب برای

است بنگاهها را جهت گسترش حفاظتهای غیررسمی ،تشویق

توسعه علم ،فناوری و نوآوری بهعنوان یک شرط الزی به شمار

کنند [ .]13این وضاااعیت سااابت میشاااود بنگاهها روابط بین

میآ ید .بدین معنی که بدون متیط ن هادی مطلوب ،نمیتوان

عات

انتظار توسعه علم ،فناوری و نوآوری را در یک اقتصادی شاهد

نامتقارن شااکل دهند که در آن بنگاهها دانش مختص خودشااان

بود .همچنین وجود نهادهای رسمی قوی در مقایسه با نهادهای

را تبادل میکنند [.]14

غیررسمی ،اهمیت وی های برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری

وظیفه بازیگران سیا سی ،بهبود عملکرد سی ستم علم ،فناوری و

دارد .را که ارزشآفرینی فعالیت های علم ،فناوری و نوآوری

نوآوری از ریق کمااک بااه حاال موانس نهااادی و ب هبود

در یک اقت صاد نیازمند حمایتهای ر سمی و قانونی ا ست ،این

ار وبهای نهادی ا ست که یادگیری ،تطبیق رفتار ،ارتبا ات

شرایط در اقت صادهای با م شخ صه نهادهای ر سمی ضعیر،

و همکاری بین بازیگران را تشاااویق میکند .نگاه سااایساااتمی

شکل نمیگیرد .به ورکلی میتوان نهادهای رسمی برای توسعه

موجت می شود که سیا ستگذاران بهعنوان " سازماندهنده"،

علم ،فناوری و نوآوری را بر اساش ار وب نظری و تجربی،

نقش ها و نمود های مختلفی از بازیگران منط قهای و ملی را

در قالت متیط سااایاسااای ،متیط قوانین و مقررات و متیط

داشااته باشااند ،همچنین نین نگرشاای امکان تعامل بازیگران

کساتوکار خ صاه کرد .هر یک از نهادهای یادشاده بهتنهایی

منطقهای و ملی با برنامهریزان را فراهم میکند.

نمیتواند ب ستر تو سعه علم ،فناوری و نوآوری را فراهم نماید،

در کنار متیط ساایاساای ،متیط کسااتوکار دربرگیرنده عوامل

بلکه نیاز به وجود هر سه متیط نهادی قوی و ارتباط تنگاتنگ

بیرونی بنگاه ها اسااات که فرصااات ها یا تهدیدهایی را برای

آنها با یکدیگر بر پایه مؤلفههای نهادی غیرر سمی مانند سرمایه

فعالیت های نوآورانه آنها ایجاد میکند .متیط کساااتوکار بر

اجتماعی در هر اقتصادی است.

خودشاااان را بر پایه شاااکساااتهای بازار فراگیر و ا

مزیت رقابتی بنگاهها اثر میگذارد .متیط کست کار دربرگیرنده

محیط نهادی در تجارب جهانی برای توسعه علم،

مشاااتریان ،عرضاااهکنندگان مواد اولیه ،نیروی کار ،سااارمایه و

فناوری و نوآوری

تجهیزات ،رقبا ،گروه های مقرراتی شاااامل آ انس های دولتی،

وجود نهادهای رسااامی قوی در یک کشاااور نقش مهمی در

اتتادیه ها و همکاری بین بنگاه ها هساااتند .همه این عوامل،

شاااکلگیری علم ،فناوری و نوآوری و بهکارگیری آن دارند .به

متیط کساااتوکار برای فعالیتهای بنگاه را شاااکل میدهند.

ب یان دیگر ،یکی از دال یل رشاااد علم ،ف ناوری و نوآوری در

زمانی این عوامل میتوانند مترک فعالیتهای نوآورانه بنگاهها

کشااورهای توسااعهیافته را میتوان به نهادهای رساامی قوی در

باشااند که در ار وب متیط نهادی منسااجم و انگیزاننده این

این کشورها نسبت داد .آمار و ا

نود فعالیتها ،انسجای یافته و پایدار باشند [.]15

عات موجود نیز این موضود

را بهخوبی ن شان میدهد .بر ا ساش شکل  1م شاهده می شود

برخی از متققان به این نکته تأکید میکنند که متیط کستوکار

کشاااورهای با درآمد باال که وضاااعیت نهادی قوی را تجربه

نقش مهمی در تو سعه ک ستوکار و نوآوری دارد .این مو ضود

میکنند ،در شاخص نوآوری نیز در جایگاه مطلوب قرار دارند.

برای بنگاهها در تمای ساطو شاامل کو ک ،متوساط و بزر

این مو ضود در ک شورهای با درآمد باال مانند فن ند ،سنگاپور،

مطر میشاااود .یکی از عوامل مهم برای موفقیت بنگاه ها در

اپن ،آلمان و کره جنوبی نیز مشاااهده میشااود .درحالیکه در

رقابت ،توانایی های بنگاه ها اسااات .تغییرات فزاینده در متیط

ک شورهای با درآمد متو سط رو به پایین و ک شورهای با درآمد

کسااتوکار ،بازار و رقابت ،با تغییرات فناوری سااریس و رشااد
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پایین ،نهادهای رسمی قوی وجود نداشته و این امر بر وضعیت

در فصااال دوی برنامه پنجم توساااعه ( )1394-1390در مواد و

نوآوری این ک شورها نیز اثر معکوش دا شته ا ست .برای مثال،

تبصرههای مختلفی ،توسعه علم ،فناوری و نوآوری مورد توجه

مقایسه وضعیت نوآوری کشورهای فن ند با کشورهای ترکیه و

قرار گرفته است .این برنامه بیشتر در راستای دستیابی به اهداف

ایران ،این موضود را بهخوبی نشان میدهد .در واقس آن نانکه

سند شمانداز  1404تدوین شده و در مواد مختلر از جمله

در نمودار نیز مشاااهده میشااود ،یک رابطه مثبت بین نهادهای

ماده  16قانون برنامه ،الزاماتی برای دولت در د ستیابی به هدف

رسمی قوی و وضعیت نوآوری کشورها وجود دارد.

جای گاه دوی علمی و ف ناوری در منط قه از جم له ح ما یت از

نقش نهادهای رسااامی قوی در تجربه توساااعه علم و فناوری

مراکز تتقیقاتی و فناوری مشخص کرده است .همچنین در این

ک شورها نیز نقش کلیدی دارد .شکل  2ن شان میدهد که وجود

ماده بر برنامهریزی برای تتقق شااااخص های اصااالی علم و

نهادهای رساامی قوی در کشااورهای با درآمد باال ،وضااعیت

فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات و خدمات مبتنی

مطلوبی در علم و فناوری آنها را نیز موجت شااده اساات .این

بر فناوریهای پی شرفته و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی

واقعیت در کشااورهای توسااعهیافته مانند فن ند ،آلمان ،اپن،

ناشی از توسعه علم و فناوری تأکید شده است.

سنگاپور و کره جنوبی نیز مشاهده میشود .در مقابل کشورهای

در برنامه ششم توسعه ( )1400-1396بر اهداف کمی در زمینه

با درآمد متو سط و درآمد متو سط رو به پایین ،نهادهای ر سمی

تو سعه علم و فناوری در بخش  12برنامه تأکید شده ا ست .در

ضاااعیفی دارند و این تجربه ،اثر معکوش بر توسااا عه علم و
فناوری در این ک شورها دا شته ا ست .برای مثال ،ترکیه و ایران

فنالند

از جمله این کشااورها هسااتند که نهادهای رساامی ضااعیر در
آلمان

آنها ،ر شد و تو سعه علم و فناوری ضعیر را در آنها به دنبال

سنگاپور
ژاپن کشورهای با
درآمد
کشورهای با
باال
متوسط-
درآمد پایین

100
80

کره جنوبی

داشته است .بر این اساش ،میتوان ادعا کرد که یک رابطه مثبت

ترکیه

بین وجود نهادهای ر سمی قوی و تو سعه علم و فناوری وجود

کشورهای با
درآمد باال

دارد.

40

کشورهای با
ایران
درآمد
متوسط-پایین

نوآوری

60
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وضعیت محیط نهادی در ایران
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محیط نهادی

0
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توسااعه علم ،فناوری و نوآوری همواره بهعنوان یکی از اهداف

شکل :1رابطه بین نهادهای رسمی و توسعه در نوآوری

اصاالی در برنامههای توسااعه اقتصااادی ،اجتماعی و فرهنگی

منبع :دادههای از گزارش  )2017( WIPOاستخراج شده است.

ک شور بوده ا ست .برر سی متتوای برنامههای تو سعه ک شور

فنالند آلمان

نشاان میدهد که برنامه اول توساعه ( )1372-1368بر توساعه

60

کره جنوبی

علم تمرکز دا شته ا ست .در برنامه دوی تو سعه (،)1378-1374

ترکیه

در حوزه علم ،ف ناوری و نوآوری مورد تو جه بر نا مهریزان و
سیا ستگذاران ک شور قرار گرفته ا ست .در برنامه سوی تو سعه

کشورهای با
درآمد متوسط-
باال

100

( )1380-1384توسااا عه ف ناوری و نوآوری بهعنوان مب نای
سیا ستهای تو سعه علم ،فناوری و نوآوری در ک شور تعریر

50

30
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علم و فناوری

برخ ف برنامه اول توسعه ،توسعه فناوری بهعنوان مبانی اصلی

ایران

40

کشورهای با
درآمد متوسط-
پایین
کشورهای با
درآمد پایین

سنگاپور ژاپن
کشورهای با
درآمد باال

50

0
0

محیط نهادی

گردید .برنامه هاری تو سعه ( )389 1-1384در مقای سه با سه

شکل :2رابطه بین نهادهای رسمی و توسعه علم و فناوری

برنامه قبلی ،توجه وی ه به بتث تو سعه نوآوری دا شته ا ست و

منبع :دادههای از گزارش  )2017( WIPOاستخراج شده است.

برای اولین بار در ایران ،بر نا مه توسااا عه بر مب نای اقتصااااد

مواد  67-63قانون برنامه شااشاام توسااعه در ابعاد مختلر به

دانشبنیان ،مورد توجه وی ه قرار گرفت.

توسعه علم ،فناوری و نوآوری اشاره شده است .برای نمونه در
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این برنامه تأکید شده ا ست سهم اعتبارات پ وهش و فناوری

شکل  3م شاهده می شود ک شورهای منتخت ترکیه ،قطر و کره

بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی باید تا پایان برنامه به 1/5

جنوبی در هر سااه مؤلفه متیط نهادی شااامل متیط ساایاساای،

در صد بر سد و تولید مت صوالت با فناوری متو سط به باال از

متیط قوانین و مقررات و متیط کساااتوکار ،عملکرد بهتری

تولید ناخالص داخلی از  1/5درصد در سال  1396به  5درصد

نساابت به ایران داشااتهاند .در بین مؤلفههای نهادی ،ضااعر در

در سال  1400برسد .هر ند اهداف کمی زیادی در این برنامه

متیط قوانین و مقررات ایران در مقای سه با ک شورهای منتخت

در خصوص توسعه علم ،فناوری و نوآوری مطر شده است،

بیشتر بوده است.

اما بی شتر تمرکز این برنامه بر بتثهای مرتبط با تو سعه علمی

متیط قوانین و مقررات ایران در سااال  2017تنها رتبه  40/3از

بوده و بُ عد ف ناوری و نوآوری کمتر مورد تو جه قرار گرف ته

 100را ک ست کرده و از این نظر ،ک شورمان در جایگاه  115در

اساااات .همچنین در این بر نا مه تأک ید وی ه بر ح ما یت از

بین  127ک شور جهان قرار دارد .کیفیت پایین قوانین و مقررات

پ وهشهای مسااهله متور و تجاریسااازی پ وهش و نوآوری

و نقش ضعیر قوانین در کشور نقش اصلی در تضعیر متیط

شده است.

قوانین و مقررات ایران داشااته اساات .هر ند قوانین متعدد در

ع وه بر برنامههای تو سعه پنج ساله ،در سیا ستهای کلی علم

ک شور تدوین و ت صویت شده ا ست اما از یک سو کیفیت پایین

و ف ناوری اب غی از ساااوی م قای معظم رهبری و همچنین

قوانین و مقررات و از سوی دیگر ،نقش ضعیر قوانین بهوی ه

ساایاسااتهای کلی اقتصاااد مقاومتی بر توسااعه علم ،فناوری و

در بتث اجرا ،موجت شده است متیط قوانین و مقررات ایران

نوآوری توجه شده ا ست .در سیا ستهای کلی علم و فناوری،

برای توسااعه علم ،فناوری و نوآوری نامطلوب ارزیابی شااود.

تولید علم و توسااعه فناوری ،دسااتیابی به علوی و فناوریهای

برای مثال ،یکی از مهمترین قوانین مورد نیاز برای تو سعه علم،

پیشاارفته ،افزایش بودجه تتقیق و توسااعه به حداقل  4درصااد

فناوری و نوآوری ،قانون حمایت از حقوق مالکیت خ صو صی

تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  1404و گ سترش همکاری

و فکری اساات .بر اساااش شاااخص جهانی حقوق مالکیت که

و تعامل سااازنده در حوزه علم و فناوری با سااایر کشااورها و

مت شکل از متیط سیا سی و قانونی ،حقوق مالکیت فیزیکی و

مراکز علمی و فنی منطقهای و جهانی ،مورد تأکید قرار گرفته

حقوق مالکیت فکری ا ست ،ایران در جایگاه 99ای در بین 127

است.

کشااور در سااال  2017قرار گرفته اساات ،درحالیکه ترکیه در

یکی از مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر و ضعیت علم ،فناوری و

جایگاه 78ای قرار دارد.

نوآوری ایران ،وضعیت متیط نهادی است .رتبه شاخص متیط
نهادی ایران در سال  2014برابر با  43بوده که از این نظر ایران

100
محیط کسب و کار

محیط قوانین و مقررات

محیط سیاسی

در جایگاه  131در بین  143کشاااور قرار داشاااته اسااات .در

80

ساااال های  ،2017-2015متیط نهادی ایران رو به بهبود بوده
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بهگونهای که رتبه متیط نهادی به  46/6رساایده و جایگاه 106
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در بین  127کشااور جهان به دساات آمده اساات .هر ند این
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بهبود وضعیت در متیط نهادی حاصل شده است ،اما وضعیت

0

متیط ن هادی ایران ضاااعیر ارز یابی میشاااود که یکی از

کره جنوبی

مؤلفههای تضاااعیرکننده توساااعه علم ،فناوری و نوآوری در

قطر

ترکیه

ایران

شکل :3وضعیت مؤلفههای نهادی ایران در مقایسه با کشورهای منتخت
منبع :دادههای از گزارش  )2017( WIPOاستخراج شده است.

ایران است .سؤالی که مطر میشود این است مؤلفههای اصلی
نهادهای رسااامی ضاااعیر در ایران یساااته در ادامه ت ش

متیط سیاسی ایران امتیاز  39/4از  100را در سال  2017کست

میشود به این سؤال پاسخ داده شود.

کرده است که از این نظر ،کشورمان در جایگاه  99در بین 127

برر سی مؤلفههای سهگانه متیط نهادی در ایران ن شان میدهد

ک شور جهان قرار دارد .بیثباتیهای مدیریتی و اثربخ شی پایین

هر سه مؤلفه متیط نهادی ک شورمان ضعیر ا ست .بر ا ساش

نشریه نشاء علم ،سال هشتم ،شماره دوم ،خرداد ماه 97

78

بررسی عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و نوآوری

دولت نقش اصلی در متیط نهادی ضعیر به لتاا سیاسی در

در ار وب الگوی اسااا می-ایرانی ،راهبردها و راهکارهای

توسااعه علم ،فناوری و نوآوری کشااور داشااته اساات .تغییر

زیر پیشنهاد میشود:

مدیریتهای فراوان در ساایسااتم آموزش و تتقیقات کشااور

الف -بهبود محیط نهادی به مفهوم عام آن :جهت دستیابی

نمودی از ثبات ساایاساای پایین برای توسااعه علم ،فناوری و

به توسعه علم ،فناوری و نوآوری ضروری است متیط نهادی به

نوآوری در کشور به شمار میآید.

مفهوی عای کلمه در کشور بهبود یابد .برای این منظور ،توسعه

رتبه متیط ک ستوکار ایران در سال  2017برابر با  60از 100

نهادهای رسمی ،حمایت از آنها و توسعه نهادهای غیررسمی

بوده و جایگاه  98در بین  127کشور را داشته است .مؤلفههای

حامی نهادهای رسمی ،به این موضود کمک میکند .برای مثال،

متعددی در شکلدهی متیط نهادی برای کستوکار نقش دارند

با توجه به تجربه جهانی ،توسعه علم ،فناوری و نوآوری نیازمند

که در این میان ،آساااانی شااارود کساااتوکار ،آساااانی رفس

متولی واحد است ،متأسفانه در کشور ندین نهاد از جمله

ور شک ستگی و آ سانی پرداخت مالیات بیش از همه مؤلفهها در

وزارت علوی ،تتقیقات و فناوری ،معاونت علمی و فناوری

توسااا عه علم ،فناوری و نوآوری بهوی ه از دید به کارگیری و

ریاست جمهوری ،وزارت بهداشت و درمان ،شورای انق ب

تجاریساااازی آنها نقش دارند .در بین مؤلفه های یادشاااده،

فرهنگی و سایر نهادها متولی توسعه علم ،فناوری و نوآوری به

و ضعیت آ سانی رفس ور شک ستگی و ضعیت نامطلوب و آ سانی

شمار میآیند .تعدد نهادهای متولی و همکاری و هماهنگی

پرداخت مالیات وضاااعیت نسااابتاب مطلوب دارد .وجود قوانین

ضعیر آنها نقش کلیدی در توسعه ضعیر علم ،فناوری و

متعدد و موازی در بخش کساااتوکار ،عدی شااافافیتها ،عدی

نوآوری در کشور داشته است .در کنار نهادهای رسمی ،نهادهای

وجود سیستمهای رصد و پایش و همچنین شفافیت پایین نقش

غیررسمی متعددی نیز در کشور وجود دارند که بر توسعه علم،

اصاالی در شااکلگیری متیط نهادی کسااتوکار ضااعیر در

فناوری و نوآوری تمرکز دارند .توسعه نهادهای غیررسمی از

کشورمان داشتهاند .این موضود موجت شده است بهکارگیری

جمله اعتماد ،اعتقاد ،باور ،ارزش در خصوص توسعه علم،

و ت جاریساااازی علم ،ف ناوری و نوآوری در ایران علیرغم

فناوری و نوآوری در شرایط فعلی کشور ،ضروری است.

جایگاه نسبتاب مطلوب کشور در تولید علم و فناوری ،بهکارگیری
آن فاقد توجیه اقتصااادی باشااد ،درحالیکه متیط کسااتوکار

ب -بهبود محیط سیاسی :توسعه علم ،فناوری و نوآوری در

مطلوب برای رشااد و توسااعه علم ،فناوری و نوآوری و ظهور

یک متیط باثبات سیاسی شکلگرفته و تداوی مییابد .برای این

آثار آن در اقتصاد کشورها ضروری است .تجربه کره جنوبی در

منظور ضروری است در نگاه ک ن و همچنین در حوزه فعالیت-

دهههای اخیر تأییدی بر این ادعا است.

های حامی علم ،فناوری و نوآوری ،ثبات سیاسی ایجاد شود و
از تغییر و تتوالت مداوی در حوزه سیاسی ،جلوگیری شود .یکی

راهبردها و راهکارهای بهبود محیط نهادی در ایران

از الزامات اصلی در این زمینه حفظ ثبات سیاسی و تأمین امنیت

با توجه به بررساای ادبیات نظری و شااواهد تجربی ،مشاااهده

داخلی است .ع وه بر این اثربخشی دولت نیز در این زمینه

می شود متیط نهادی قوی برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری

بسیار مهم است .با توجه به تجارب جهانی و ادبیات نظری،

در تجارب جهانی غیرقابلانکار اسااات .بدون وجود نهادهای

اثربخشی دولت نقش کلیدی در توسعه علم ،فناوری و نوآوری

قوی ،توساااعه علم ،فناوری و نوآوری دور از انتظار اسااات.

دارد .اثربخشی دولت در این حوزه در ایران ضعیر ارزیابی

بررساای تجربه کشااورمان نیز نشااان میدهد متیط نهادی برای

میشود .در این راستا حمایت دولت از تولید علم ،جریان فناوری

توسعه علم ،فناوری و نوآوری در ابعاد مختلر آن شامل متیط

به داخل ،بهکارگیری علم و فناوری ،شرکتهای کو ک و

سیا سی ،متیط قوانین و مقررات و متیط ک ستوکار مطلوب

متوسط نوآور ،توسعه رابطه بین دانشگاهها ،مراکز تتقیقاتی و

ارزیابی نمی شود .ازاینرو ،بهمنظور د ستیابی به اهداف افقهای

صنایس ،حمایت مالی از فعالیتهای تتقیق و توسعه ،استفاده از

تعریر شده برای اقتصاد کشور و دستیابی به پیشرفت اقتصادی

ابزارهای تشویق فعالیتهای نوآورانه ،شبکهسازی فناوریها و
سایر میتواند مفید باشد.
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ج -بهبود محیط قوانین و مقررات :در این راستا ضروری

فضای انتصاری حاکم بر اقتصاد و هدایت آن به سمت فضای

است از یکسو کیفیت قوانین و مقررات بهوی ه در حوزه علم،

رقابتی ،افزایش س مت مالی سیستم بانکی و غیره میتواند به

فناوری و نوآوری افزایش یافته و از شفافیت الزی برخوردار

بهبود فضای کستوکار در راستای حمایت از فعالیتهای

باشند .از سوی دیگر ،نقش قانون در سطه ک ن کشور و حوزه

اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری ،کمک نماید.

علم ،فناوری و نوآوری تقویت شود .بهبود متیط قوانین و
مقررات ریسکهای مرتبط با فعالیتهای نوآورانه را کاهش داده

منابع و مؤاخذ

و ارزش اقتصادی این نود فعالیتها را افزایش میدهد .توسعه
علم ،فناوری و نوآوری نیازمند اص
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قوانین و مقررات در

سطه ک ن اقتصاد و در سطه خرد فعالیتهای اقتصادی است.
در شرایط فعلی برخی از قوانین و مقررات از جمله حقوق
مالکیت فکری ،مقررات تجاریسازی ایدهها ،قانون کار ،قوانین
انتصار و قدرت قیمتگذاری ،قوانین رقابت ،قوانین حمایت از
شرکتهای دانشبنیان ،کیفیت الزی در راستای حمایت از توسعه
علم ،فناوری و نوآوری را ندارند .همچنین در برخی موارد علی-
رغم وجود قوانین و مقررات پشتیبان توسعه علم ،فناوری و
نوآوری ،در عمل اجرای آن ندان مطلوب نبوده و قانون
بهصورت ضعیر عمل میکند .توجه به موارد یادشده در راستای
بهبود متیط قوانین و مقررات به توسعه علم ،فناوری و نوآوری
کمک فراوان میکند.
د -بهبود محیط کسبوکار :بررسی انجایشده نشان میدهد
متیط کستوکار کشورمان برای بیشتر فعالیتها بهوی ه فعالیت-
های نوآورانه بنگاهها و فعالیتهای مبتنی بر دانش بنگاهها،
مطلوب ارزیابی نمیشود .در این راستا ،ضروری است فضای
کستوکار کشور در سطه کلی و بهصورت وی ه برای فعالیت-
های نوآورانه و مبتنی بر دانش تقویت شود .متیط کستوکار از
عوامل متعدد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر می-
پذیرد .هر گونه بیثباتی در سطه ک ن اقتصاد ،عدی شفافیت،
فساد ،حاکم بودن فضای انتصاری ،عدی دسترسی سالم به منابس
مالی ،عدی شفافیت قوانین و مقررات ،عدی حمایت و پشتیبانی
هدفمند بهشدت متیط کستوکار بهوی ه کستوکارهای جدید
که مبتنی بر توسعه علم ،فناوری و نوآوری هستند ،تخریت می-
کند .متیط کستوکار در کشور با توجه به موارد یادشده مطلوب
نبوده و این امر انگیزههای کستوکار را بهشدت کاهش میدهد.
در این راستا نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی ،حفظ ثبات در
سیاستگذاری ،افزایش شفافیت در قوانین و مقررات ،تضعیر
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علم و پژوهش

اصول نویسندگی مقاالت علمی :بیانیه ونکوور
*،1

تکتم ظهوریان ابوترابی  ،1علیاکبر صبوری

چکیده
دغدغه ذهنی برای چاپ مقاله ،محققان را بر آن میدارد که نام خود را بر روی مقالههایی بیاورند که سهم به سزایی در آن ایفا
نکردهاند .مسلماً معتبرترین بیانیهای که در مورد نویسندگی مقاالت وجود دارد ،بیانیه ونکوور است که توسط کمیته بینالمللی
 ،ICMJEبنیان نهاده شده است .بر این اساس ،انواع غیرمعمول نویسندگی مقاالت ،مانند نویسنده افتخاری ،مهمان ،پیشکشی و
نامرئی ،غیراخالقی و غیرقابل قبول میباشد .در نتیجه ،نویسنده مسئول مقاله ،بایستی بر اساس بیانیه ونکوور نویسندههای اصلی
مقاله را مشخص نماید و تأیید نماید که تمام کسانی که نام آنها بهعنوان نویسنده مقاله آمده است ،استحقاق و شایستگی این امتیاز
را دارند .بهعالوه ،به منظور جلوگیری از هر نوع ابهام و تعارضی ،بهتر است حتی قبل از انجام آزمایشات ،نویسندگان نسبت به
ترتیب اسامی به توافق برسند .در مجموع ،در این مقاله اطالعرسانی جامعه علمی در مورد اصول اولیه نویسندگی مقاالت مدنظر
بوده و اهتمام جوامع علمی را در جهت رشد و شکوفایی اصول اخالقی و صحیح نویسندگی در میان محققین را خواستاراست.

واژگان کلیدی :کمیته بینالمللی  ،ICMJEبیانیه ونکوور ،انواع نویسندگی نامتعارف ،کمیته  ،COPEترتیب اسامی
نویسندگان ،نویسندگان پر مقاله

*عهدهدار مکاتبات ،استاد دانشگاه تهران ،تلفن ،66956984 :دورنگار ،66404680 :آدرس الکترونیکیsaboury@ut.ac.ir :
 1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
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اسطططر فادهیازیین رططط ندهیه کا ید یمق راسیبرتال ییوی بهمننانی

مقدمه
بهواسطط هیشرفطط

شا صویازیه کا یهاییبرتال ییویبهیش ا یآمدهیویقأثر یمثبروی

هاییوسططرعیمی ویویترططر شی وشهایی

شرچرده،ی ویبهی شططدیویین تیقیقرقاقویویا ا

د یه یچهید دهیشططدنیکا یقیقرقاقویویکرفر یوی ایدمانیقیقرقی

هایی وزا زونی

دا د.یه چنرت،یمرزانیه کا یهاییبرتال ییویشطططا صیمه یوی

م جامعیشرفططط رهیمی و،یقررر یویقیندرید یدی راییمی یوی

قأثر تذا یید ی قبهبندییجهایویدایفططواههاید یسططررططر هایی

قیقرقاریمی و،یسطط م یشططو ریوی ویبهی شططدیی ایبهی ندی

قبهبندییمخریفیدا دی[.]4ید یی ف اریم فهن ییمایندی،Cellی

ت رهیا س ی[]1؛یاماید یمقابل،یمیققان،یدای ف ندانیوی س دبر انی

 Scienceیوی،Natureید یم قادری بایه کا ی هاییمی وی باد،ی

و اسرا انییف اریمی و،یبایظهن یطرفیجد دییازیمفکالری

ا قباطیمرطططرقر ویمرانیقعدادیین رطططندتانیویا جاماریمقادری

وب ویشططدهایدیکهیموقنایدیق امر یجنامعیمی وی ایز یسططلا ی

د دهیموشطططندی[ .]5البرهیشطططا انذک یاسططط یکهیه کا یی بای

بب د.یازیآنیج یهیموقنانیبهیم رئیهیامررازیین رندتوید یمقادری

ملسرار ویم اکزیمی ویقیقرقاقویمخریف،ی ویدیمثبرویش دهی

قیقرقاقویاشا هیک دیکهیبهو ژهید ی شرهها ویمایندیز ر شناسوی

موشططندیویهدرییها ویا زا

ویشزشکویی ندیمو ابد .ی

[ .]1ی

مفططکلیامررازیین رططندتو،یشر زمرنهاییقا خویدا د،یچنایچهی

بیانیه ونکوور

تفرهیمو شندیاروی شک رپر یازی کیکاقبیب اییین شرتیا شعا ی
ندی سندیموج ررهیا س ی( شکیویازیین رندتوییام ئو)ی[.]1ی

ین رندهیبندنید یواقعیبهیشخصیدایفواهویامربا یموبخفدیوی

آیچهیواضحیویمب هتیاس ی فا ییاس یکهیب ی ویی دیمیققی

مفهنمیویبازدهیمی و،یاجر امویویمالویم رقوی اید ی ندیدا د.ی

بهمنظن یچاپیمقالهیوجندیدا دیوی دی ایق غربیبهیق ا یدادنی

ین رندهیبندنیه چنرتیم رئن یبندنیویشا سختنیبندنید یقبا ی

اس ی ندید یمقادقویموکندیکهیسه یمه یویشا انذک یید یآیهای

مقالهیبهیچاپی سردهی اید یب دا د.ی کیین رندهیبا ررویبدایدی

یدا دیویا تیمنضنعیبههرچوجهیقابلید اعییرر ی[.]2یبهیمبا قوی

مالوهیب یاضططن ییام ید یمقاله،یقبن یمرططئنلر یویشاسططخونی

شططعا ی"یا چاپ کن یا نابود شووو"یتاهویمنجبیموشططندیکهی

بندنییرططب یبهیمیرناییبهیچاپی سططرده،یوظرفهیاوسطط ؛یبهی

قعدادیین رندتانیبهیشکلیغر منصفایهایید ی کیمقالهیبادیب ودی

شططکیویکهیارویام وزهیب ویازییف ط ار،یاطالماریم بنطیبهی

[.]1یشططا دیبرنانیتف یقایق نیبررططر ،یقکیین رططندهی کیمقالهی

سه یه ی کیازیا ادییامیب دهی شدهید یمقالهیبا تذا یی شدهی ای

بندنیام ییقابلقبن یبندی[.]3یین رططندهیقکیمقاله،یبهقنها ویبا ی

طیبیموکنندی[ .]6ی

می ویویم یویقیقرقی ایبهیدوشیموکفططدیویمرططئنلر یکاملی

شا انذک یا س یبهیدویمن دیازیققیبهاییمی ویم فهن یا شا هی

میرناییمقالهیچاپشطططدهی ندی ایب یمهدهیدا دی[.]1ید یمقابل،ی
ام وزهیبای شدیویشر ف

یکرفر یمقادریمی ویموباشططدی

کنر ی[.]2یدویمن دیازیققیب هاییمفطططهن ید یاوا لیدههی1980ی

یت رر دهیمی و،ید یاغیبیک فن هایبهی

آ شکا ی شدیکهیم قبطیبهیدوییف یبندیکهیمن ضنعی سنءا سرفادهیازی

ث ی سطططردنی کیقیقرقیمی ویب یمج نمهاییازیمناملی ویبهی

مننانیین رندتوی ایبهیمن ضنمویجنجالویقبد لیک د.یه یدویی

شططدیمرکویاسطط ،یازیآنیج یه،یمرزانیا جاماریویایرفططا ار،ی

ا تیا ادیسططادهسططازییک دهیبندیدیویمقادریققیبوی ندی اید ی

اکرن یقأثر یی ف ه،ی شا ص-اچ،ی قبهیین رندتانیه کا یوید ی

یفط اریمفططهن یویسط حیبادییز رط شزشططکویز یبهیچاپی

د سر سیبندنیق رهرالریمالویبهمنظن یشر فب دیقیقرقیموبا شدی

سایدهیبندیدی[2ی7،وی8ی] :.ی

[.]1یام وزیبهواسططط هیه کا یهاییبرتال ییو،یمقادرییهقنهایبای

American Journal of Cardiology
Annals of Internal Medicine
New England Journal of Medicine
Proceedings of the National Academy of Sciences

ا تیام یمنجبیش ث یشططدنیویش با ق یشططدنی کیقیقرقیمی وی

ا ویکهیبهیچ ف یموآمد،ی ساده سازیید یمقادریبند؛ی

ه کا ییا ادیمرخصطططصیویزبدهیازیت وه هایویملسطططرطططاری
قیقر قاقویمرننع،یبی کهیازیی قاطیمخریفیدی رای بهشر یمو ودی کهی

اولرتی

1

اماید یه یدویمن د،یا تیدوییف یمننانیین رندهیه کا ی ایداشرندی

موشطططندی[.]1یازیط و،یم ال عاری اوایوی ثا ب یک دها یدی کهی

1
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ویبهمننانیه کا یا شدیوی ایبهیدلرلیقخ صصید یزمرنهیم بنط،ی

مهدهدا س .یق امویک رایویکهییامیآیهایبهمننانیین رندهیآمدهی

یامیآیهایآمدهیبند.یاروید یب ویازیمنا د،یا تیدوییف یقایزمانی

با ررویبهق امویا صن یمعاهدهیویکنو یم لیک دهیبا شندیویقنهای

ایر فا یمقالهیازیبندنییامی ندید ی ه س یا سامویاطالموییرا رهی

کرططایویکهیه یچها یاصططلی ایسطط لناهیکا ی ندیق ا یدادهاید،ی

بندیدیوی ندشططانیبو ب یبندیدی[.]7یزمایویکهی کییف شططانید ی

اسططریقاکیکرططبیامررازیین رططندتویمقالهی ایدا ید.یا تیبرایره،ی

سططا ی1981یوید و یید یسططا ی1985یمن دیباز ناسطط یق ا ی

بهمنظن یافظیجا واهیین رطططندتویب اییکرطططایویاسططط یکهی

ت رند،یا تیدویقبن یک دیدیکهییامفطططانیب ی وییکا ها ویآمدهی

اسططریقاکیآنی ایدا یدیویمرططئنلر یآنی ایب یمهدهیموتر ید.یبهی

کهیم الًییقفططوید یآنییداشططرهایدیویمرططئنلر یمقادریققیبوی ای

مبا قویا تیبرایرهیقصطططدیآنی اییدا دیکهیبهمننانیوسطططریهیب ایی

قبن یی وک د یدی[ 7یوی.]8ید یا تیز مانیب یثو جد یشر امننی

سیبیاقیامررازیین رندتویازیا ادییا سرفادهی شندیکهیبهیا صلی

معرا هاییدزمیب اییام اییامررازیین رطططندتویمقادرید یمرانی

او یم لیک دهایدیولویباییدادنیاجازهیب اییم لیبهیا صن یدویوی

ی[.]2یبیثیشر امننیا تی

سه،یاقیآیهایت رهی شند.ید ییررجهیبا ررویبهق امویا ادییکهی

منضطططنعید یآنیزمانیمنج یبهیقع فیاصططط الااقویازیقبرلی

بهیاصلیاو یم لیک دهاید،یمنقعر یمفا ک ید یاصن ید و یازی

ین رندتویا رخا ی،1یشرفکفوی2ویمه انی3شدی[ .]2ی

قبرلیم و یشر ین سیویقأ ردیوی نایدنییها ویمقاله،یدادهیشططندی

بدونی شک،ی اتر ق تیویمعرب ق تیبرایرهاییکهیقایبهیام وزید ی

[ .]6ی

من دیالزاماریین رطططندتویمقادریا ائهیشطططدهیاسططط ،یبرایرهی

م رئنلر یا تیمن ضنعیکهیآ اییامیق امیا ادیم لکنندهیبهیچها ی

4ICMJEیاسططط یکهیبهیبرایرهیویکنو ی5مع وریشطططدهیاسططط یوی

اصلیبرایره،یبهیشکلید س یویبهیسزاید یمقالهیآمدهیاس ی اییه،ی

قنسطططیک ررهییبرتال ییویICMJEید یسططا ی1988یبنرانییهادهی

ب یمهدهیین رندهیمرئن یمقالهیاس یوید یار هیوظا فیس دبر ی

شدهیا س ی[.]9یICMJEیت وهیکنچکویمر فکلیازیمج نمهایی

ایدبر انییفط هییررط .یه چنرتیات یین رططندتانید ناسط ی

ازی س دبر انیی ف اریشز شکویا س یکهی سادیهیت دیه یموآ ندی

اذریوی ایا زودنی یامی کیین رططط ندهی ایشسیازی با تذا یی

[.]6یاولرتیی ف ر یا تیت وهید ی شه یویکنو یکایادایبندهیویبهی

شر ین سیوی ایارویشسیازیایر فا یمقالهیدا شرهیبا شند،ی س دبر ی

ه رتی اط یبهیت وهیویکنو یمع وری شدهاید.یبرایرهیویکنو یب ی

یف هیبا ررویقنضرحیبخناهدیویقنا قیق امیا ادیین رندهیمقالهی

چها یا صلیا سرنا یا س .یب یا ساسیا تیبرایره،یین رندتانی کی

وییرزی دییکهیق ا یا س ییام یاذری ایا ضا هیب فندی ایب ایی

مقالهیبا ررویچها یشا صیاصیویداشرهیباشند [ :]6ی

قررر یبخناهدی[ .]6ی

ا ادی س دمدا یوی صاابیظ یبادیت

ی

 )1ا فایییق یاسططاسططوید یا دهش دازییویط ااوی ایهدا
آزما

ازییظ یک ررهیبرتال ییوی،ICMJEیا ادییکهیک ر یازیچها یاصلی

ی

ازی ش ا طیین رندتوی ای ما

هایویش دازشییرا جیوی ایقفرر یدادهها

ین رطططندتانیمقالهییامیب دهیشطططنید.یبهمننانیمثا ،یآمنزشیوی

 )2ک کید یینشرا یوی ایاصالحیشر ین سیمقاله
 )3قأ ردیویقصن بییها وییرخهییها ویمقاله
 )4ب یمهدهیت رتیمرططئنلر یمیرناییمقالهیبهمنظن یاط رنانی

یظا ریسططط یو،ی اه یآو ییمنابعیمالو،یا ا

یسطططازمایو،ی

ک ک سایوید یین شرا ،یا صالحی وشیویو ا

یویغیطتر یی

زبایو،یبهقنها ویب اییکرططبیامررازیین رططندتویکا وییررطط یوی

ازید سرویآن ی

با رططرویازیا تیا ادید یبخ یققد یویقفططک یقد دایویشططدهیوی

ین رندهیمقالهیبا ررویمرئنلر یکاملیبخ ها وی ایکهی ندید ی

یق یم فا کرویآیهایبهیا تیط قیم فخصی شند:یمثالً،یم فاو هی

آنید رلیبندهی ایب یمهدهیبور د،یبهمالوهیبا ررویبدایدیکهیکدامی
ین رططط ندهیه کا یمرطططئنل ر ی کدامرتیقرططط

یک دهایدییبا رروید ی ه س ی

دهندهیمی و،یک ککنندهید یبخ یین شرا ییوی ایا صالحکنندهی

هایی کا ی ای

شر ین سیو...ی[.]6
1
2
3
4
5
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سطط ق یادبویشططدهایید ی کییفطط هیا ایوید یسططا ی2006ی

امتیازهای نویسندگی نامتعارف و غیراصولی

1

موباشططدیکهیدویسططا یبعدیمقالهیاسططر دادیشططد.ید یا تیمقاله،ی

اصطط الااریمرفاوقوید یار هیین رططندتویغر اصططنلویوجندی

قکههاییبز تویازیمقادریمخریفیبهیه یچرططبایدهیشططدهیبند.ی

دا د.یازیآنیج یهیموقنانیبهاص الحیین رندتویا رخا ییاشا هی

مقالهیمذکن یقنهای کیین رندهیدا ش ،یمرعاقباًیین رندهیمذکن ی

ک د.ی بهمننانیمثا ،یآو دنییامیه کا یا شطططدی ای دیمرطططئن ی
اه کنندهیامکایاریویا ا

ققصططر ی ایب یت دنی کیدایفططجنیایدا

هاییقکنرکویکهیهرچیمفطططا ک ی

اصطططن یک ررهیبرتال ییوی،2COPEیسططط ق یادبوی3اسطططرفادهیازی

القایهیوییق یقابلذک یی اید یکا یقیقرقاقویا فاییک دهاید،ید ی

کا هاییایرفطططا ا رهیوی ایا دههاییایرفطططا ییرا رهید و انیبدونی

ا تیزم هیق ا یموتر د.یتاهویین رندتانیب اییآو دنییامی ئرسی

آو دنیم جعیمو باشطططدی[.]11یمقالهیمذکن یکهید یآنیج الری

بخ یویملسرهیمی ویکهید یآنیمفرن یهررندیااراسیاجبا ی
موکنندیوی ایارویق ی

مقادرید و یبهیه یچربایدهیشدهیبندیدیزمایویمن دیقنجهیق ا ی

فطططا یق ا یموتر ید [1یوی.]10یک وی

ت

مرفاورق ،یشد دهاییاسط یبهییامیین رططندتویشرفططکفططو ویا تی

س ط ق یادبویمنرف ط یک د.یقر یها ولدیتا ی یمرنجهیمنا دیققیبی

وابطیویژس ط یدوسططرایهیوی اید یقالشیب اییبادیب دنیم قبهیوی

برططرا یید ی ومیویبال هایی ا سططویزبانیویا ایویشططدید.ی

ی ا هی دیوی ایاروید یایرظا یب اییم لیمرقابلیبهمننانیین رندهی

 Déjà vuیاد مایموک ندی کهی ادودی %85یمرتیآنیازیشنجیم قا لهی

آو دهیمو شند.ی[.]11یاص الحیبعدییین رندهیمه انیموباشدیوی

م بنطیبهیمیققانید و یآو دهیشدهیاس .یقنهایین رندهیمقاله،یبهی

بهیمنا دییاطالکیموشطندیکهیاسط یمیققیوی ایدایفط ندیم حی

ا رلیNatureیهرچیشاسططخوییدادی[]12؛یامایین رططندهیمقالهید ی

دا اییمقادریمرعددیویمعرب ،یبهی ه سطط یاسططامویین رططندتانی

یامهایی

اضططا هیشططدهیقایشططایسیچاپیمقالهیوید دهیشططدنیویامربا یآنی
ا زا
دا

یکهیشطططکلیغر قابلیقبن ید و ییاسططط یکهید یا تیمن دی

ابیبهی Déjà vuی کهید یوبال ی ا سطططوزبان ی ندی

منر ف یک د،یقبن یک دیکهیب ویشا ات ارهایبدونیآو دنیم جعی
بهیین رندتانیآنیآو دهی شدهیویا شرباهیوی
ققصطططر یآنی ایب یت دنی کیدایفطططجنیایدا

سططنءی را یم بنطیبهیاذرییامی کیمفططا ک کنندهیویه کا ی

ای خیدادهیا س .یاوی
یویتف یکهید ی

شر ین سیمقالهیاویمفطططا ک یداشطططرهیویبهی اط یاشطططرباهیوی

عا ید یمقالهیازی ه س یا سامویا س ی[]11یکهیمیو غ ید رلی

قصن شیمذ ناهویک دی[.]12

بندنیترر دهید یمنا دییچننیط ااویقیقرق،یج عآو ییداده،ی

ترتیب اسامی

قف رر یویین شرتیمقالهییامیاویاذری شدهیا س ی[.]1ید ی شکلی
د و ییازیین رططندتوییام ئو،یین رططندهیبهیمیققرنویکهیک بندی

منقعر ییامیین رطططندتانید ی کیمقاله،یمنعکسکنندهیمنقعر ی

وق یوی ایمها ریینشططرتی ایدا یدیبایقصططیرحیزبانیینشططرا ی،ی

اجر امویویشططأنیمی ویین رططندهیمقالهیمذکن یموباشططد.یهرچی

قررر یج الر،ی شا ات ارب ندییوی ای کا هاییت ا رکویک کی

قنامدیجهایوی اصویب اییق قربیاسامویوجندییدا د.ید یواقع،ی

موکندیکهید یمقادریقیقرقاقویشا ررهییرر ییامی دید یاساموی
م بنطیبهیین رطططندتانیبرا دیوید یقرططط

ی کهی Nature newsیم قا لهایی اید یمن دی شا واهیدادهی

Déjà vuید یدای فواهیقوزاسید یدادسیشر امننیمقادریدا ایی

زمایویاس ط یکهیاس ط یه کا یا شططدیوی ایارویمادون،یبهی اط ی

ی ابد.ید یا تیمرانیاصططط الحیین رطططندتوییام ئوی ایه ی

ی[1یوی.]12یب یاسططاسی

منقع ر ی یامیاو یویآ

یقفطططک یویقد دایوی

یمع نایی اصطططوید یاغ یبیم قادری

قیقرقاقویبهی ندیموتر دی[.]13ید یاغیبیکفن هایین رندهیاو ی

موآ دی[ .]1ی

د یمقاله،ی کیمیققی قبهیشا رتیاسط یکهیبرفططر تیسططه ی اید ی

امرناعیازیق ا یدادنییامیشخصویکهیسه یم دهایید یمقالهیدا د،ی

قیقرقیویین شرتیآنیمقالهیدا شرهید االوکهییامیآ ،ی کیمیققی

را ییبسییاش رندیویغر ا القویمی رنبیمو شندیویبدق یازی

ویدای ف ندیا شدیم حیموبا شدی[.]1یطبقیقیقرقویکهیب ی ویی

آنیز مایویاسططط ی کهیا تیم لی بایقق یبیمی ویوی را هایی
غر ا القویه اهیشطططند.یمثا یبا زیآنیم بنطیبهیمقالهیم و یی

1
2
3

نشریه نشاء علم ،سال هشتم ،شماره دوم ،خرداد ماه 97

85

اصول نویسندگی مقاالت علمی :بیانیه ونکوور

1038یین رندهیا سپایرا وید یوبواهیمی ی1ایجامی شد،یی فانیدادهی

ش کا یویش یمقالهیش دا رند.یا تیسهییف ید یاسکنشنسیبهیب سوی

شدیکهیمنقعر ییامیین رندهید یمرانی شرههاییمخریفیمی ویوی

شر امننیین رندتایویش دا رندیکهیبرفر یازی72یمقالهید یه یسا ،ی

ایب یا ساسی ست،ی قبهیوید جهیا هاییوی ایب یا ساسیم یک دی

د یبرتیسا هایی2000یقای2016ید یه یسا یبهیچاپی سایدهاید؛ی

قیقرقیموقنایدیمرفاوریباشطططد [.]14یین رطططندهیآ ،یمع ندًی

بهیمبا قویمعاد ی کیمقالهید یه یشنجی وز.یآما یویا قامویکهیازی

ین رندهیمرئن یموباشدیکهیه اهنوویویا قباطیمرانیین رندتانی

منظ یبررا ی،یغر میر لیویغر یباو یاس .ید یا تیب سویبر ی

ه کا ی ای اه یی ندهیویمرئنلر یاصیویصی وسق یدادههایوی

ازی9000یمن دی ا

یشطططدیویقالشیب یا تیبندهیکهیقنهایمقادری

قأ ردیم فا ک یه ی کیازیین رندتانییامیب دهی شدهید یمقالهی ای

کاملی2مدیظ یق ا بور ید [ .]9ی

ب یمهده دا دی[.]1یه چنرتیایرظا یمو ودیین رططندهیمرططئن یازی

با رروی صادکیوی شفاریبند.یهرچی شاهدیویمد کویازیا نکهیا تی

امضاییجامعهیمی ویبایآد سیق اسیمعرب ،یا رلیدایفواهویوی

ین رططندتانیکا ییامناسططبوی ایایجامیدادهاید،ییررطط .یب ویازی

د یدسطططر سیب اییداو انیباشطططد.یتاهویجا واهیآ ،یقنسططططی

میققرتیازیامضطططاییامرالر هاییبز

یمو باشطططندیوید یررجهی

ین رندتانیا رخا ییوی ایشر فک فویش یمو شندیکهیا تیمن ضنعی

موقنایندیاسرایدا دهاییدزمی ایب اییین رندتویمقادری اوان،ی

بهو ن ید دهیموشندی[ .]1ی

داشرهیباشند.ی ا رههایه چنرتییفانیمودهد،یب ویازیزمرنههایوی

مدمیقنا قید یجا واهیق ا تر ییا س یین رنده،یمع ضلید و یی

قر هاییقیقرقاقویقعا فی اصی ندی ایب اییین رططندهیشططدنی

اسطططط ی کهی بهطن یمع ن یز مایویاق فاکیموا ردی کهیا ادی

دا ید.یطرفیوسطططرعویازیین رطططندتانیش کا یویش یمقالهی(7888ی

مفا ک کنندهید یکا یقالشیویسه ییربراًیه س یوید یش وژهی

ین رندهیثب ی شدهیکهی%86ی9000ییف یمن دیب سویه ررند)ید ی

داشرهایدیویه کسیب یا تیباو یاس یکهیکا یاویمه ر یازید و یی

زمرنهی رز کیمقادری ندی ایچاپیک دهیبندید.ید یمن دی رز کی

اس .یا تیقبرلیمنازمارید یدیراییمی یبررا ی ا جیاس .یک ررهی

ذ اریویای ژییباد،یش وژههایم نماًیبهوسططریهیقر هاییبرتال ییوی

COPEیقنصططرهیموکندیکهیمیققانید یینشططرتیمقالهیویق قربی

برططرا یبز تویبهیایجامی سططردهیبندیکهیتاهویارویبادیی1000ی

هایق ص ر ی

م ضنی اید یب دا یدیویق امویا ادی ش ک کنندهید یقر یبهمننانی

بور یدیویا ن کهیقن هایدسططط یدادنیویا ریزدنید یا تیمن دی

ین رندتانیشا صیمضنیقر ی ه س یمو شنید.یبهمننانیمثا ،ی

یی وکندیویبهر یاسططط یمیققانیقنا قی ندی ایب ی ویی

مقادقویبایصطططدهای ایهزا انیین رطططندهید یمرانیاجر اعیهزا انی

کاغذیبراو یدی[.]15ید یواقع،یCOPEیسططازمایویمفططابهیبایک ررهی

میققویکهیب ی وییش وژهها ویکهید ی س نیشا هتذا ییمو شند،ی

 ICMJEیمو باشطططدی کهیقنصططط ره ها وی ایب اییسططط دبر انیوی

کا یموکنند،یمع ن یا س .ید ییررجهید یا تیب سویین رندتانی

و ا فططو انیوییاشط انید یق امویوجنهیا القویمنرفط یموکندی

د یانزهی رز کی ایاذریک دهیویبهیشطط ا ییراو دهاید.یازیآیچهی

یسططط دبر انیوی

باقویماید،ی909یین رططندهیثب یشططدهیاسططامویچرنویوی ایک هایی

ا ادییا جادی شدهیا س یکهیبایا صن یا القویایر فا یویچاپ،ی

داشططرندیویاز آیجایکهیاسططکنشنسیه رفططهیقاد یبهیقفططخرصیوی

س وکا یدا یدی[]16یویهدریآنیک کیبهیا ققاءیویقعالوی هنگی

ق ا زید س یاسامویچرنویویک هاییی وباشد،یا تیاسامویم کتی

وسططنیی واجیاصططن ی

ا س یبهیا شرباهیبهمننانی کی دیواادید ییظ یت رهی شنید،ید ی

ا سامویین رندتانیقبلیازیایجامیویشر یب دنیآزما
کفا

[.]11یا تیسطططازمان،یبهمنظن یآمنزشیویا ا

ایرفططا یویچاپیویهدا

یآنیبهیسطط

یررجهیبهیهدری شفار سازییوی عیابهامیا تیا ساموییرزیاذری

ا القوید ی هنگیچاپیویایرفا یموباشدی[ .]16ی

شدهاید.ید ی سا ی2016یزمایویکهیازیا سامویچرنویویک هایی عی
ابهامیشططد،یاداقلی12یین رططندهید یچرتید دهیشططدیدیکهیجزءی

نویسندگان بسیار پرکار و پر مقاله

ین رندتانیش کا یویش یمقالهیبندید،یبرفر تیقعدادییرب یبهیه ی

ین رطططندتویوجهیبا زیقیصطططرالریویدای یمی ویمیرطططنبی

کفططن یید یسططا ی2016یکهیالبرهیامرقادیب یا تیاسطط یکهیا تی

مو شند .د یقیقرقو،ی سهیمیققیمخریفیبهیب سویدای ف ندانی

منضططنعیموقنایدیبهی رططادیمی ویویچاپیمقالهیبایشن ،یم قبطی
1
2
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باشد.یمالوهیب یاسامویمبه ،یه چنرتیاسامویت وهویویمنا دیی
کهید یآیهای

د ییها

یبهی81ییف یازیین رطططندتانیش کا یویش یمقالهیم بنطیبهی

اید دهیموشطططندی ایاسطططامویقک ا ییوی ایمقادری

سطططا ی2016یا رلیزدهیشطططدیویازیآیهاید یمن دیم لیبهیمفادی

کنف ایرویکهیبهیهرچیسازمانیویملسرهاییوابررهییبندهیویا جاعی

معاهدهیویکنو ی سلا ی شد.یازی27ییف ییکهیشا سخیدادید،یاغیبی

یفدهیبندیدییرزیاذریت د دهایدی[ .]9ی

شاسطططخیآی هایمنفویبندیوی تاهویارویازیا تیم عا هدهیاطالموی

ی265یین رطططندهیش کا یویش یمقالهید یکلیجهانیباقوی

یدا شرند.یارویب ررا ییاذمانیدا شرندیکهیی رخهییها ویمقالهی ای

د ییها

مایدید.یقعدادیین رندتانیش کا یبعدیازیغ با هاییایجامیشدهید ی

هرچ تاهییخنایدهایدیولوی نایدنیویقأ ردیآنی ایام ییدزمادج ای

برتی سا هایی2001یوی2014ی شدی20یب اب ییدا شرهیویشسیازی

مودایررندی[ .]9ی

آنی ویدیکاه فویدا شرهیا س .ید یقدمیبعدییبهی265یین رندهی

نتیجهگیری

مذکن یا رلیزدهیشدیوییظ یوید دتاهیآیهاید یمن دیا نکهیچونیهی

آیچهیبا رططروید یدا هیه

بهیا تیم ایهی سططردهایدیویجزءیین رططندتانیش یمقالهیشططدهاید،ی

من دییرازیین رططندتویموباشططد.یایرظا یمو ودیه کیازیا ادیی

ناسططرهیشططد.یمالقهیبهیقیقرق،ی اهن اییمیققرتیجنانیمرعددی

کهییامیآیهاید ی ه س یا سامویین رندتانیآمده،یازیق امویمفادی

بندن،ی هب ییقر ی ایقر هاییقیقر قاقویمر عدد،یه کا ی هایی

ب رای رهیویکنو یآ تاهیبندهیوی بهیآنیم لیکن ند.ید ی قدمیب عدی،ی

ترر ده،یکا یک دنید یانزههاییمخریفیویمرعددیقیقرقاقو،ید ی
دسطططر سیبندنیمنابعیکا آمد،ید ی أسیش وژههاییبز

یف ط اریبا رططرویبهطن یشططفاریایرظا اری ندی ایازیین رططندهی

یبندن،ی

مرططئن یمقالهی وشططتیکنند.یین رططندهیمرططئن یبا رططرویاط رنانی

صططنصططراریا زشططویشططخصططررویمایندیسططخاوق ندییویبهی

اا صلیی ا دیکهیق امویا ادی ه س ی شدهیبهمننانیین رنده،ی

اشططر ا تذا ی،یز ادیبندنیقج بهیویسططاماری نابیمیدودیازی

قبلیازیبا تذا ییمقاله،یآنی ایم العهیویمیرناییآنی ایقأ ردیک دهی

م دهیشا سخهایبندید [.]9یادودییر ویازیین رندتانیش یمقالهیوی

با شندیویق امویین رندههایی رخهییها وی اید ا

ش کا ،ید یانزهیمینمیشزشططکویویز رططرویبندید.یشزشططکوی101ی

یامرعا ویچننیا رخا ی،یشرفطططکفطططویوی اییام ئویوی ایاذری

بر ا ی هاییمفنیوی 3ییف ی[.]9ی کی دیژاشنویمضطططنیچ ند تی

یابجاییا س ،یین رندهیم رئن یبا ررویا تیم یبی ایکهیق اموی

آکادمویب جرططره،یش چ دا یا تی ویدیبندهیویب یاسططاسیقعا فی

ا ادییکهیسطططزاوا یامررازیین رطططندتویمقالهیهرطططرند،ییامیب دهی

ایجامیشططدهید یا تیقیقرق،یجزءیا ادیش کا یویش یمقالهیب ایی12ی

شططدهایدی ایقأ ردیی ا د.یبهمنظن یشططفارسططازییامررازیویسططه ی

سا یققن ویمی رنبیمو شندیویازی سا ی1976ییامیا تی دیب ی

ین رندتویمقاله،یآکادمویمینمیام کای1وبواهویبهیآد س :ی

ویی2566یمقاله ی ا هیشدهید یاسکنشنسیآمدهیاس ی[ .]9ی

www.nasonline.org/aboutnas/Transparency_Author_Contributions.html

ین رططندتانیش کا یویش یمقالهیه چنرتید یملسططرططاریقیقرقاقوی
ا صویبهی شکلیبخ فویازی کیقیقرقیبر فر ید دهیمو شنید.ی

ایبهییامیTACSیشد دیآو دهیکهیوبواهییف اقویکهیاسرایدا دهایی

بهمننانیمثا ،یدایفواهیا اس نسید ی ق دامیهیندیکهی9یین رندهی

ین رندتوی ایمرعهدیموشنیدیویوظا فیین رندهیمرئن ید یآیهای

ش کا یویش یمقالهیدا دیکهی7یقاییآیهایین رططندهیه کا یهرططرندیوی

قع فیشططدهیاسط ی ای ه سط یی ندهیاسط ی[.]10ید ییها

د یمقادریم فر کویم قبطیبای شه ی ق دامی عالر یدا ید.ی5یقایازی

،ی

قنصططرهیم لیبهیمنادیبرایرهیویکنو ید ی صططنصیین رططندتوی

میققرتیش کا یازیدای فواههاییها وا د،یک ب جیویما ساچن س ی

مقادریاسططط یویاصططط الااقویچننیین رطططندتویا رخا ی،ی

بندیدیکهید یم العاریت وهویمخریفیین رطططندهیه کا یبندید.ی

شرفکفویویمه انیبهشدرییفویموشند.

11یین رندهیازیملسراریتنیاتننیبندیدیکهیبایه یب ی ویی کی
م العهیبز

یک دهیبا شندی

[.]10یه چنرت،ی بهمنظن یجینتر ییازیایناعیین رططط ندتو هایی

یف ،یمی یقند سرویوی سالم ی،11یمرزی،17یز ر شنا سوی6یوی

یویت وهویمفططر

یق ا یتر د،یم لیبهیاسططرایدا دهایی

ید یمن دیسط طانیویقرذ هیکا ی

موک دیدی[.]9

1
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علم و پژوهش

چشمانداز تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایران و
جهان
دکتر محمد یزدی

*،1

چکیده
بر اساس نتایج شبیهسازیهای انجام شده در مورد چشمانداز تغییرات اقلیمی مهمترین چالش تغییر اقلیم در جهان افزایش دما
براثر افزایش گازهای گلخانهای است .افزایش دما باعث شده که الگوی بارش در کل کره زمین از نظر نوع ،پراکندگی مکانی و
زمانی نیز تغییر پیدا کند .این فرایند بیشترین اثر منفی را در کاهش منابع آب شیرین دارد .بر اساس مدلهای جهانی تغییرات
اقلیمی ،ایران از جمله کشورهایی است که طی دهههای آتی در اثر افزایش دما ،کاهش میزان بارش ،کاهش روزهای یخبندان،
افزایش روزهای داغ با کمبود شدید منابع آب مواجه خواهد شد .در ایران عالوه بر افزایش دما ،افزایش نامتوازن جمعیت و افزایش
روند مصرف آب ،باعث تشدید کاهش منابع آب شیرین و افزایش گرد و غبار خواهد شد .همچنین فعالیتهای کشاورزی و
دامداری در ایران به شرایط جوی بهویژه میزان بارش و تغییرات دما وابستگی شدیدی دارد ،بهویژه آنکه بیش از  ۵۰درصد اراضی
کشاورزی ایران بهصورت دیم کشت میشوند .به همین دلیل تغییرات اقلیمی آثار شدید منفی و تعیینکنندهای نهتنها بر شرایط

زندگی ،محیط زیست ،تأمین آب شرب بلکه بر امنیت غذایی کشور نیز خواهد داشت.
واژگان کلیدی :اثرات ،تغییر اقلیم ،گرمایش زمین ،جهان ،ایران

*عهدهدار مکاتبات ،تلفن و دور نگار ،29902628 :پست الکترونیکیm-yazdi@sbu.ac.ir :

 1استاد دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
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گلخانهای و در نتیجه افزایش دمای سطح زمین شده است.

مقدمه

افزایش فضاهای شهری و تخریب جنگلها سبب شده است که

بحرانهای محیط زیستی را عدهای ناشی از تغییر نگرش انسان

بازتابش خورشید در سطح زمین بیشتر شود و ایجاد جزایر

از سنت به مدرنیسم افراطی میدانند و عدهای آن را ناشی از

گرمایی کند .این خود عامل افزایش تبخیر در زمین

تغییرات اقلیمی اجتنابناپذیر طبیعی تصور میکنند .گروه اول

است .افزایش تبخیر نیز کاهش منابع آب را به دنبال دارد و هرچه

انسان و مدرنیسم و لذتجویی سیریناپذیر انسان از تخریب

منابع آب کاهش پیدا کند سطح زمین خشکتر و گرما تشدید

طبیعت را عامل بحرانهای رو به فزاینده محیط زیستی امروز

میشود [.]14-19

میدانند [ .]1-13اما واقعیت آن است که تغییرات اقلیمی

بهر حال آنچه دارد اتفاق میافتد یک پدیده کوتاهمدت از نوع

علتهای متفاوتی (طبیعی و هم غیرطبیعی) دارد .علل طبیعی که

نوسانات آب و هوایی (فقط گرمایش جهانی) نیست بلکه یک

معموالً فرایندهای کند ولی طوالنی است ،شامل نحوه گردش

نوع تغییر اقلیم نسبتاً طوالنیمدت است .این تغییرات نهتنها در

زمین نسبت به خورشید ،حرکت و جابجایی قارهها ،فوران

آبوهوای کره زمین اثر میگذارد بلکه در زیستبومهای طبیعی

آتشفشانها و حرکت آبهای گرم و سرد اقیانوسی است.

و انسانی و حتی تمدن بشری در حال تأثیرگذاری است .این

تغییرات دراز مدت اقلیمی را به نحوه گردش زمین نسبت به

تغییرات چنان قابل تأثیر بر سیاره زمین است که دانشمندان علوم

خورشید و حرکت قارهها نسبت دادهاند که اثرات آنها در دراز

زمین آغاز یک عصر جدید زمینشناسی بنام آنتروپوسن

مدت خود را نشان میدهد .مطالعات زمینشناسی نشان میدهد

) (Anthropoceneرا بهعنوان یک عصر زمینشناختی نوین

که هر هزار سال یکبار یک دوره یخبندان و یک دوره گرمایشی

پیشنهاد دادهاند .دورانی که سرآغاز تأثیر عمده فعالیتهای انسان

در سطح کره زمین داریم .عالوه بر این فوران آتشفشانها حجم

بر زیستبومها و ساختار زمینشناختی سیاره زمین است .رقیق

زیادی گاز و حرارت به سطح زمین وارد میکند که تأثیرات

شدن الیه اوزون ،نابودی مرجانهای دریایی ،انقراض گونههای

کوتاهمدتی بر افزایش دمای سطح زمین دارد .حرکت آبهای

زیستی ،تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین از جمله شواهد

گرم و سرد اقیانوسی که تحت عنوان گلفاستریمها و حرکات

مورد استناد این عصر نوین زمینشناسی هستند .در دوره

البرادور شناخته میشوند ،نیز در گرمایش زمین و تغییر اقلیم

آنتروپوسن تمام ظرفیتهای زمین مصرف شده است و اگر بشر

مؤثر هستند .در حال حاضر استادان جوشناسی بخشی از علل

نتواند شرایطی شبیه هالوسن را دوباره احیا کند همانند

طبیعی گرمایش جهانی را به حرکات آب گرم اقیانوسی نسبت

دایناسورها و سایر موجوداتی که بر زمین آمدند و ماندگار

میدهند .حجم آبهای گرم اقیانوسی نسبت به آبهای سرد

نشدند ،محکوم به فنا خواهد بود [.]20 ،17

اقیانوسی بیشتر شده است.

چشمانداز تغییرات اقلیمی در جهان آنچنان اهمیتی یافته است

علل غیرطبیعی یا انسانی که معموالً فرایندهای تند ولی

که عالوه بر مراکز علمی دنیا ،سازمان ملل بخش ویژهای برای

کوتاهمدت است .سرعت علل انسانی آنقدر تند است که

رصد

پدیدههای طبیعی حتی فرصت خودپاالیی طبیعت ندارند و وضع

و

ارزیابی

آن

بنام

()Intergovernmental Panel on Climate Change :IPCC

طبیعت روز به روز در حال بدتر شدن است .این فرایندها شامل

تأسیس کرده است که گزارشهای دورهای ارائه میکند .مقاله

مصرف بیشازحد از انرژیهای حرارتی ،افزایش گازهای

حاضر بر اساس این گزارش جهانی و بخش مربوط به ایران

گلخانهای ،افزایش دمای سطح زمین ،گسترش فضاهای صنعتی

تدوین شده است [.]15 ،6

و شهری و ایجاد جزایر گرمایی ،تخریب جنگلها و فضاهای

چشمانداز تغییرات اقلیمی در جهان

سبز ،افزایش تبخیر و کاهش منابع آب است .این تغییرات
کوتاهمدت اقلیمی میتواند ناشی از مصرف بیشازحد از

تغییرات اقلیمی اثراتی را در سطح جهانی و در سطح ملی بر

انرژیهای حرارتی باشد که خود سبب افزایش گازهای

کلیه کشورها از جمله کشور ایران دارد .این اثرات با توجه
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بهجایگاه جغرافیایی کشورها و آسیبپذیری محیط زیستی آنها
تفاوت میکند .اما همه آنها از یک الگوی مشابه کلی پیروی
میکنند .بدیهی است تغییرات اقلیمی آسیبهایی را در
حوزههای مختلف چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی
کشورها به همراه خواهد داشت .این تغییرات اقلیمی توسط
موسسه بینالمللی تغییرات اقلیمی ( )IPCCوابسته به سازمان
ملل تا سال  2040میالدی ( 20سال آتی) نسبت به دوره -2005
( 1976دوره پایه مشاهداتی) ،شبیهسازی شده است [-21 ،6

شکل  :1میانگین تغییرات دمای زمین از سال  1880تا 2020

 .]25بر اساس مدلسازی فوق مهمترین اثر تغییرات اقلیمی

[.]19

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه اثرات افزایش دمای زمین

افزایش دمای زمین در اثر افزایش گازهای گلخانهای و

آن است که بهتدریج یخهای قطبین شروع به ذوب شدن میکند.

فعالیتهای صنعتی خواهد بود .در اثر فعالیتهای صنعتی و

این فرایند باعث خواهد شد که در برخی مناطق مثل اقیانوس

کشاورزی و ...حال حاضر ساالنه حدود  40.000میلیون تن

اطلس بهویژه سواحل اروپا ارتفاع آب تا  15متر باال بیاید [.]19

کربن وارد جو زمین میشود .پیشبینی میشود با روند فعلی این

این پیشروی آب اقیانوس عالوه بر زیر آب بردن بنادر ،تخریب

مقدار در سال  2040به چیزی حدود  1/5برابر فعلی یعنی

تأسیسات نظامی دریایی ،باعث پیش روی آب شور اقیانوسی به

 60.000میلیون تن برسد .این روند به تراکم بیشتر گازهای

داخل رودخانههای ساحلی شده و حتی سیستم تأمین آب شرب

گلخانهای و افزایش دمای زمین منجر خواهد شد.

این کشورها را مختل خواهد نمود .مثالً گفته میشود که اکثر

بر اساس شبیهسازی مدلهای اقلیمی انتظار میرود نهتنها تا سال

تاالبهای جهآنکه دارای آب شیرین هستند ،به تاالبهای شور

 2040بلکه تا سال  2100میالدی دمای کره زمین  1تا  3/5درجه

تبدیل شوند .در حال حاضر تاالبهای کل جهان حدود 1118

سانتیگراد افزایش یابد .بر اساس آمار از سال  1900تا 1940

عدد میشود که با مساحت  856میلیون هکتار  6درصد از کره

دمای کره زمین روند افزایشی داشته است (نمودار شماره .)1

زمین را میپوشانند .چنین تغییری میتواند محیط زیست طبیعی

پسازآن از سال  1940تا  1970دمای زمین روند کاهشی پیدا

زمین را بهشدت متأثر کند.

کرد و از سال  1970تاکنون با روند افزایش دما مواجه بودهایم.

در یک مدلسازی دیگر گفته میشود که افزایش میلیاردها

بهطور متوسط از سال  1950میالدی تاکنون دمای جهانی 1

مترمکعب آب سرد ناشی از ذوب شدن یخها و شناور شدن

درجه افزایش پیدا کرده است که این افزایش در کشورهای

قطعاتی از یخهای قطبی باعث خواهد شد بالفاصله دمای زمین

اروپایی بهویژه جنوب اروپا و کشورهای حاشیه مدیترانه مانند

چندین درجه کاهش پیدا کند و حتی وارد یک عصر شبه

ایتالیا ،اسپانیا ،یونان و جنوب فرانسه نیز محسوس است [.]16،7

یخبندان شویم .در یک مدل بدبینانهتر پیشبینی میشود که

از اثرات مهم گرمایش زمین تغییر در میزان و الگوی بارشها

افزایش میلیاردها مترمکعب آب اقیانوسها و شناور شدن

خواهد بود .بر اساس شبیهسازی این مدلهای اقلیمی انتظار

قطعاتی از یخهای قطبی باعث افزایش وزن فشاری به

میرود متوسط میزان بارشها و الگوی توزیع آن کاهش خواهد

شکافهای کف اقیانوسی شده و این خود موجب جابهجایی

یافت .عالوه بر این ،الگوی بارش در کل کره زمین از نظر مکانی

صفحات قارهای ،ایجاد زلزلههای وسیع و بزرگ و حتی نفوذ

و زمانی نیز تغییر پیدا خواهد کرد .برای مثال بارشها بیشتر از

مواد مذاب به کف اقیانوسها شده و پایداری زمین را بهصورت

اینکه بهصورت برف باشد بهصورت بارندگی خواهد بود و

اساسی به هم زند .در چنین شرایطی قطعاً حیات بشری به

بهجای اینکه عمده بارشها در فصل پاییز و زمستان باشد ،بیشتر

مخاطره جدی خواهد افتاد.

در فصل بهار اتفاق میافتد .از طرفی تعداد توفانها و بارشهای

بهطورکلی گرمایش زمین در اثر افزایش گازهای گلخانهای

سنگین و سیلآسا افزایش خواهد یافت.

باعث تغییرات اقلیمی در کره زمین خواهد شد .این تغییرات بر
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منابع آب شیرین ،بر نواحی ساحلی ،بر تنوع زیستی جهان ،بر
کاهش مقدار جنگلها و مراتع و حتی بر تولیدات محصوالت
زراعی ،باغی و گلخانهای ،دامداری اثرات شگرفی خواهد
گذاشت بهطوریکه ممکن است حیات بشری را به نابودی سوق
دهد.

چشمانداز تغییرات اقلیمی در ایران
تغییرات اقلیمی اثراتی را در سطح جهانی و در سطح ملی بر

شکل :2روند کاهشی بارش و افزایشی تبخیر و تعرق بالقوه کشور

کلیه کشورها از جمله کشور ما دارد .کشوری مانند ایران به دلیل

در دوره ( )1395-1347از مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

تخریب محیط زیست در مقابل تغییرات اقلیمی آسیبپذیرتر

[]19

است .این تغییرات را میتوان در سطح کالن کشور و منطقهای

در طی این سالها متوسط دمای کشور حدود  1درجه سانتیگراد

ارزیابی نمود .میزان تأثیر نیز در جاهای مختلف کشور تفاوت

افزایش خواهد یافت .در کشور ما طی  50سال گذشته بهطور

میکند .مثالً در مناطقی که رشد غیرمنطقی جمعیت و فقر وجود

متوسط حدود  1/5تا  2درجه سانتیگراد افزایش دما داشته که

دارد آثار و تخریب محیط زیست نیز شدیدتر است .همچنین

این از مقادیر متوسط جهانی نیز باالتر است .از آنجا که پوشش

همه کشور از کمبود باران و پدیده گرد و غبار متأثر نیست

گیاهی در کشور ما کم میباشد احساس گرما بیش از دمای

درحالیکه در همه کشور متوسط بارندگی کاهش و دمای متوسط

واقعی را شنان میدهد .با افزایش دما و افزایش تعداد روزهای

افزایش یافته است .مثالً در شرق و جنوب شرقی کشور کمبود

داغ در کشور میزان تبخیر نیز افزایش خواهد یافت .بر اساس

آب و پدیده گرد و غبار داخلی  2چالش اساسی محیط زیست

آمار رسمی میزان تبخیر در کشور ما بهطور ساالنه  0/5میلیمتر

کشور است .این در حالی است که غرب و جنوب کشور بیشتر

طی  50سال گذشته افزایش پیدا کرده است .افزایش دما باعث

تحت تأثیر پدیده گرد و غبار خارجی (کمتر داخلی) است .بر

تغییرات اقلیمی شدیدی در کشور ما شده و تعداد بارشهای

اساس نتایج شبیهسازیهای انجام شده توسط موسسه بینالمللی

سنگین و سیلآسا را تا  40درصد افزایش خواهد داد .تعداد

تغییرات اقلیمی ( )IPCCوابسته به سازمان ملل در زمینه

روزهای داغ (دمای بیش از  30درجه سانتیگراد) در اکثر نقاط

تغییرات آب و هوایی تا سال  2040میالدی ( 25سال آتی) نسبت

کشور افزایش مییابد و این افزایش در جنوب شرق کشور

به دوره  ،1976-2005تغییرات اقلیمی در ایران پیامدهای زیر را

(استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان) بیش از مناطق دیگر

به دنبال خواهد داشت [.]20-14

خواهد بود .تعداد روزهای یخبندان در اکثر نقاط کشور کاهش

بر اساس مدلهای پیشبینی در طی این سالها متوسط میزان

خواهد یافت و بیشترین کاهش در شمال غرب کشور (استانهای

بارش  9درصد کاهش خواهد یافت .بهطوریکه در طی  50سال

آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل) خواهد بود .در طی

گذشته بهطور متوسط  50میلیمتر کاهش بارندگی در سطح

این سالها تعداد روزهای خشک در اکثر نقاط کشور افزایش

کشور داشتهایم .متوسط بارندگی کشور ما از ابتدای سال تا مهر

مییابد و مناطق غرب (استانهای ایالم ،کردستان ،لرستان و

 175میلیمتر بوده است ،درحالیکه متوسط بارندگی طی سال

کرمانشاه) و جنوب شرق (استانهای سیستان و بلوچستان و

گذشته تا اواخر مهر ماه  210میلیمتر بود .بدترین سال بارندگی

کرمان) بیشترین روزهای خشک را تجربه خواهند کرد .افزایش

در کشور طی ده سال اخیر سال آبی  86-87بود ،در این سال

روزهای خشک موجب وقوع خشکسالی در اکثر نقاط کشور

متوسط بارندگی در کشور حدود  140میلیمتر بود .این وضعیت

خواهد شد .مثالً بر اساس مطالعات سازمان هواشناسی کشور در

نشان میدهد که ما شرایط بدتر از امسال را نیز درگذشته تجربه

سال جاری ( 5/5 ،)1397درصد خشکسالی خفیف 28/5 ،درصد

کردهایم (نمودار شماره .]14،16،19[ )2

خشکسالی متوسط  50درصد خشکسالی شدید و  13درصد
خشکسالی شدید دارند و حدود  3درصد شرایط نرمال داشتهاند.
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پاییز سال  1396در طول  67سال گذشته کم بارشترین سال

بیشتری روبهرو خواهد بود [ .]17در کشور ما حدود 3450

ایران بوده است و آمار نشان میدهد در سال  1329نیز چنین

رودخانه دائمی و فصلی وجود دارد که اغلب آنها با کاهش

شرایطی کشور تجربه کرده است (نمودار شماره ،19 ،15[ )3

رواناب روبرو خواهند شد .بیشترین کاهش رواناب در

.]23

حوضههای کرخه ( 38درصد) و کارون ( 36درصد) خواهد بود.
ولی رواناب حوضههای آبریز تالش و انزلی  12درصد افزایش
خواهد یافت .استانهای خوزستان ،فارس ،چهارمحال و
بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان با بیشترین کاهش
رواناب روبهرو خواهند شد .با توجه به اینکه  90درصد تولید
برقابی در حوضههایی مثل کارون و کرخه انجام میشود ،با
کاهش بارش و رواناب در این حوضهها ،کاهش (و حتی صفر
شدن در تابستان) تولید نیروگاههای برقابی کشور در  25سال

شکل :3روند افزایش میانگین دمای ساالنه کشور در دوره

آتی قطعی است [.]17

( )1347-1395از مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران [.]23 ،19

 -2اثرات تغییرات اقلیمی بر جنگلها و مراتع کشور

 -1اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آب شیرین کشور

تخریب فضای سبز نیز کشور ما را در برابر تغییرات اقلیمی و

منابع آب شیرین کشور ازجمله بخشهایی است که بهطور جدی

کاهش بارشها آسیبپذیرتر کرده است .در سال  1320در کشور

از تغییرات اقلیمی متأثر خواهد شد و حوزههای وسیعی از آن

ما  20میلیون هکتار (حدود  12درصد) جنگل وجود داشته است

شامل منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ،سازههای آبی،

که این مقدار در سال  1356به  17میلیون هکتار کاهش پیدا کرده

شبکههای آب و فاضالب ،شبکههای آبرسانی شهری،

است .آمار رسمی در سال  1396نشان میدهد که این مقدار به

ایستگاههای پمپاژ و سازههای مرتبط با بخش آب با پیامدهای

 14میلیون هکتار کاهشیافته است .این مقدار نشان میدهد که

قابلمالحظهای از جمله موارد زیر روبهرو خواهند بود [.]16،17

در حدود  8/5درصد مساحت کل کشور را جنگلها تشکیل

در طی این سالها با روند کاهش بارندگی فعلی سرانه ذخایر

دادهاند .با توجه به وسعت کشور و شرایط اقلیمی آن ،این

آبی کشور تا حدود  1300متر مکعب کاهش خواهد یافت .در

مساحت بسیار کم میباشد .این در حالی است که بر اساس

سال  1335این سرانه به ازای هر نفر ایرانی برابر با 6900

معیارهای بینالمللی هر کشوری با مساحتی کمتر از  25درصد

مترمکعب بوده است .در سال  1385این مقدار حدود 1700

جنگل نسبت به مساحت کل آن ،کشوری در موقعیت بحران

مترمکعب شده و در حال حاضر این سرانه به  1500مترمکعب

زیست محیطی قرار دارد .الزم به ذکر است که ارزش زیست

کاهشیافته است .در سال جاری میزان تراز آب ورودی کشور

محیطی جنگلها و مراتع بیش از ارزش اقتصادی آنها است.

(بارش و رودخانههای مرزی) در مقایسه با میزان مصرف و

بهطور مثال تنها  25درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید

تبخیر منفی بوده است.

علوفه است و  75درصد آن دارای کارکرد زیست محیطی است.

با افزایش یک درجه سانتیگراد دمای کشور ،معادل  13میلیارد

سطح مراتع کشور در حال حاضر  84/7میلیون هکتار است و

مترمکعب منابع آبی کشور از طریق تبخیر از دسترس خارج

سهم مراتع از کل مساحت کشور  52درصد است .البته این مراتع

میشود و این تهدید بزرگی برای منابع روباز آبی کشور

اغلب از نوع مراتع ضعیف و تخریب شده هستند .کاهش

است .رژیم کمی و کیفی منابع آب سطحی و ذخایر برف و

بارشها اثرات سوء قابلتوجهی بر مراتع و جنگلها بهویژه

یخچال تغییر خواهد کرد و این امر منجر به افزایش رواناب در

جنگلهای شمالی و بهخصوص بر گونههای جنگلی مانند

زمستان و کاهش آن در بهار خواهد شد .امنیت سازههای آبی

توسکا و توسکای ییالقی و گونههای سازگار شده جنگلهای

کشور با افزایش تعداد بارشهای سنگین و سیلآسا با خطرات

قدیمی خواهد داشت .با کاهش پوششهای گیاهی مراتع براثر
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کاهش بارشها ،افزایش تبخیر و وقوع بارشهای سیلآسا در

کشور را به همراه خواهد داشت .افزایش دما در فصول سرد سال

این مراتع ،فرسایش خاک افزایش یافته و موجب تشدید فقر

باعث افزایش علفهای هرز ،آفات و بیماریهای گیاهان

پوشش گیاهی مراتع خواهد شد .با کاهش بارش و افزایش دما

میشود و از این طریق موجب افزایش هزینه تولید و استفاده

در مناطق غربی و همسایگان غربی کشور ،میزان گرد و غبار

بیشتر از سموم و آفتکشها و آلودگی محیط زیست خواهد شد

افزایش مییابد و بر شدت تخریب جنگلها و مراتع غرب کشور

[.]16

افزوده خواهد شد [ .]20در طی این سالها با افزایش دما و

از طرفی افزایش دما و کاهش بارش در اکثر نقاط کشور موجب

کاهش آبهای شیرین ورودی به دریاهای اطراف کشور ،بر

کاهش ظرفیتهای کمی و کیفی مراتع و کاهش تولید

میزان شوری آب خلیجفارس و دریای عمان و حتی دریای خزر

محصوالت دامی خواهد شد .همچنین افزایش دما در فصل گرما

افزوده خواهد شد .این تغییرات تاالبهای حاشیه این دریاها را

موجب استرسهای دمایی دام و طیور خواهد شد و از این طریق

بهویژه جنگلهای ماندابی سواحل جنوبی کشور را مورد تهدید

نیز بر میزان تولید گوشت و شیر در کشور تأثیر خواهد گذاشت.

قرار خواهد داد.

در طی این سالها افزایش دما و کاهش رواناب ورودی
رودخانهها به دریای خزر و آلودگی این رودخانهها موجب

 -3اثرات تغییرات اقلیمی بر فعالیتهای کشاورزی

کاهش ماهیان دریای خزر خواهد شد .افزایش دما و شوری آب

کشور

به همراه تغییر در جریانات اقیانوسی در اقیانوس هند ،بر زندگی

فعالیتهای کشاورزی شامل تولید محصوالت زراعی ،باغی و

ماهیهای دریای عمان و خلیجفارس بهویژه ماهی تن تأثیر منفی

گلخانهای ،دامداری ،پرورش طیور ،کرم ابریشم و زنبور عسل،

خواهد داشت .افزایش دما صنعت پرورش ماهیان سردآبی

آبزیپروری و ...است .فعالیتهای کشاورزی در ایران به شرایط

(ماهی قزلآال) را نیز بهشدت متأثر میکند و با کاهش دما و

جوی بهویژه میزان بارش و تغییرات دما وابستگی شدیدی دارد،

رواناب رودخانهها ،آب مورد نیاز برای پرورش ماهیان گرم آبی

بهویژه آنکه بیش از  50درصد اراضی کشاورزی ایران بهصورت

کاهش خواهد یافت [.]17

دیم کشت میشوند .به همین دلیل تغییرات اقلیمی آثار شدید و

-4اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست طبیعی

تعیینکنندهای بر بخش کشاورزی خواهد داشت [ .]19در طی

کشور

این سالها کاهش بارشها ،افزایش دما و میزان تبخیر باعث
افزایش نمک زارها و کاهش اراضی قابلکشت خواهد

یکی از مهمترین پیامدهای تغییرات اقلیمی کشور در حوزه تنوع

شد .کاهش میزان بارش و افزایش دما و میزان تبخیر در اکثر

زیستی است .در ایران  250تاالب بزرگ و کوچک با مساحت

نقاط کشور بهویژه در مناطق غرب و جنوب غربی ،موجب

حدود  5.2میلیون هکتار وجود دارد که هماکنون بسیاری از آنها

کاهش قابلمالحظه پوشش گیاهی و عملکرد محصوالت دیم

در معرض خشک شدن قرار دارند .این تاالبها محل زیست

خواهد شد.

طبیعی انواع گونههای جانوری و گیاهی است .تغییرات اقلیمی

بر مبنای الگوی کشت فعلی و روند تولیدات کشاورزی تولید

بر تنوع زیستی دارای آثاری به شرح زیر خواهد شد [.]19

غالت کشور تا سال  2020تا  5درصد ،تا سال  2050تا

کاهش بارشها و افزایش دما در اکثر مناطق کشور بهویژه در

 10درصد و تا سال  2080تا  30درصد کاهش مییابد .مثالً

البرز و زاگرس ،اکثر تاالبهای کشور را با کاهش قابلمالحظه

عملکرد گندم دیم در سال  2025تا  20درصد و تا سال  2050تا

آب روبهرو کرده و زندگی حیوانات ،پرندگان و گونههای گیاهی

 33درصد کاهش خواهد یافت .همچنین این روند موجب

ساکن در این تاالبها را با تهدید روبرو خواهد کرد .نکته مهم

خواهد شد تا قیمت غالت در سال  2020تا  15درصد و در سال

دیگر خشک شدن تاالبها باعث ایجاد حوضههای بیابانی جدید

 2050تا  20درصد نسبت به سال  1990افزایش خواهد یافت.

و افزایش تولید گرد و غبار خواهد کرد .در حال حاضر با کم

کاهش بارش در مناطق شمالی کشور موجب میشود آب کافی

شدن شدید آب تاالب هامون منطقه سیستان بهشدت از

برای کشت برنج تأمین نگردد و این امر کاهش تولید برنج در

گردوغبار رنج میبرد .کم شدن شدید آب تاالبهای خوزستان
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باعث تشدید زمانی و مکانی گرد و غبارهای محلی شده است.

در طی این دوره زمانی افزایش دما و میزان تبخیر باعث شوری

کم شدن شدید آب دریاچه ارومیه و دریاچه نمک قم از

آب میشود و از این طریق بر زیستبوم گیاهی و جانوری

تهدیدات آتی هجوم گردوغبار نمکی برای مناطق آذربایجان و

خلیجفارس و دریای عمان بهویژه زندگی آبزیان تأثیر خواهد

تهران محسوب میشود.

گذاشت .با کاهش بارش و افزایش دما در مناطق غربی و

در طی این سالها زنجیره زاد و ولد حیاتوحش تغذیهکننده

همسایگان غربی کشور ،میزان گرد و غبار افزایش مییابد و بر

از جنگلها و مراتع کشور در معرض تهدید و انقراض قرار

شدت مواد جامد و رسوبات و میزان بار رسوبی و تیرگی آب

خواهد گرفت .افزایش دما کاهش زاد و ولد گونههای جانوری

خلیجفارس افزوده خواهد شد .شدت و تناوب توفانهای

و پرندگان را موجب خواهد شد و مهاجرت پرندگان از کشور

حوضه دریای عمان به دلیل فقر پوشش گیاهی ناشی از کاهش

را افزایش خواهد داد .افزایش دما ،کاهش طول زمستان و بهار

بارش افزایش خواهد یافت .افزایش فرسایش خاک موجب

زودرس بر چرخه تولیدمثل گیاهان و جانوران تأثیر خواهد

ورود رسوبات بیشتری به این دریا خواهد شد.

داشت و خطر انقراض نسلهای گیاهی و جانوری را افزایش

 -6اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست انسانی

میدهد.

کشور

 -5اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی

همانطور که ذکر شد دو اثر شاخص تغییرات اقلیمی در کشور

کشور

ما افزایش دما و کاهش منابع آب است .از آنجا که کشور ما یک

نواحی ساحلی ایران در سه منطقه دریای خزر (نواحی ساحلی

منطقه گرم محسوب میشود لذا استفاده از دستگاههای سرمایشی

شمال کشور) ،خلیجفارس و دریای عمان (نواحی ساحلی

افزایش خواهند یافت .مهمترین اثر این دستگاهها افزایش برق

جنوب کشور) قرار دارد .ایران دارای  2700کیلومتر خط ساحلی

مصرفی کشور است .برای تأمین برق مورد نیاز ،نیروگاههای

است و حدود  10میلیون نفر در مناطق ساحلی آن زندگی

بیشتری باید در مدار قرار گیرند .در حال حاضر مهمترین

میکنند .فعالیت اقتصادی اصلی ساکنین نواحی ساحلی شمال

نیروگاههای کشور از سوختهای فسیلی استفاده میکنند .این

کشور ،کشاورزی ،ماهیگیری و گردشگری است .در نواحی

روند دیاکسید کربن بیشتری را وارد هوای کشور خواهد نمود.

ساحلی جنوب کشور ،ماهیگیری ،کشتیرانی و صنایع نفت و گاز

در سال  2015حدود  643میلیون تن در کشور ما تولید دیاکسید

مهمترین فعالیتهای اصلی اقتصادی هستند .تغییرات اقلیمی بر

کربن شده است که عمدتاً مربوط به فعالیت نیروگاهها بوده است.

این نواحی اثرات مختلفی به شرح زیر خواهد داشت [.]23 ،19

این مقدار در سال جاری به  800میلیون تن خواهد رسید.

تا سال  2040میزان بارشها در حوضه آبریز رودخانه ولگا

پیشبینی میشود با چنین روندی این مقدار در سال  2030به

افزایش خواهد یافت .با توجه به اینکه بیش از  80درصد آب

 1700میلیون تن برسد .این بدان معنی است که بر میزان گازهای

ورودی به دریای خزر ازاینرودخانه تأمین میشود ،سطح دریای

گلخانهای و آلودگی هوای کشور افزوده خواهد شد [.]19

خزر افزایش خواهد یافت .اگرچه هماکنون در سال  1397سطح

دومین اثر منفی اساسی تغییرات اقلیمی در کشور ما هم کاهش

آب دریای خزر نسبت به میانگین دورههای گذشته  1متر

بارندگی و هم افزایش مصرف آب است .در طی این سالها

کاهشیافته است .عمده دلیل آن را کاهش میزان ورودی رودخانه

پیشبینی میشود حدود  10درصد به میزان مصرف فعلی افزوده

ولگا میدانند .کاهش بارش ،افزایش دما و فعالیتهای انسانی

شود و از طرفی میزان سرانه ذخایر آبی کشور از مقدار 1700

موجب کاهش پوشش گیاهی از طرفی باعث کاهش رواناب در

مترمکعب فعلی به  1300متر مکعب کاهش پیدا کند .کاهش

حوضه دریای خزر میشود و از سوی دیگر باعث تشدید

منابع آب یعنی افزایش سطوح بیابانی کشور و در نتیجه خشک

فرسایش خاک خواهد شد .این تغییرات در میزان کاهش زاد و

شدن تاالبها ،از بین رفتن پوشش گیاهی را به همراه خواهد

ولد ماهیان مهاجر از دریا به رودخانهها تأثیر خواهد گذاشت.

داشت .نتیجه نهایی این روند یعنی افزایش گرد و غبار ،انواع ریز
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چشم انداز تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایران و جهان

گردها ،طوفان شن و ماسه در بخشهای وسیعی از کشور را به

اکثر تاالبهای کشور کاهش و از این طریق زندگی بسیاری از

دنبال خواهد داشت.

گونههای جانوری و گیاهی در معرض تهدید خواهد بود.

بدین ترتیب طی سالهای آینده تغییرات اقلیمی منابع تولید در

نتیجهگیری
در مقیاس جهانی بهطورکلی گرمایش زمین در اثر افزایش

بخش کشاورزی و محیط زیست را با آسیبهای گسترده و

گازهای گلخانهای و توسعه فعالیتهای صنعتی ،گسترش

قابلتوجهی روبهرو خواهد کرد و کاهش ظرفیتهای تولید در

شهرنشینی ،باعث تغییرات اقلیمی در کره زمین خواهد شد .این

این بخش و بحران منابع آبوخاک و زیست محیطی کشور که

تغییرات بر منابع آب شیرین ،بر نواحی ساحلی ،بر تنوع زیستی

در سالهای اخیر روند فزایندهای یافتهاند را تشدید خواهد کرد.

جهان ،بر کاهش مقدار جنگلها و مراتع و حتی بر تولیدات

در چنین شرایطی رصد و مدیریت پیامدها و آسیبهای تغییرات

محصوالت زراعی ،باغی و گلخانهای ،دامداری اثرات شگرفی

آب و هوایی میتواند تا حدودی این آسیبها را کاهش داده و

خواهد گذاشت بهطوریکه ممکن است حیات بشری را به

از نابودی کامل ظرفیتهای تولید جلوگیری کند .ازاینرو

نابودی سوق دهد .این تغییرات در کشورهایی مثل ایران به دلیل

هماکنون تغییر و اصالح الگوی تولید محصوالت کشاورزی به

داشتن محیط زیست آسیبپذیر ،اثرات سوء بیشتری خواهد

سمت محصوالت با آب بری کمتر ،اصالح الگوی مصرف آب

داشت .عامل دیگری که سبب میشود کشور ما در برابر تغییرات

در بخشهای مختلف بهویژه بخش کشاورزی ،اصالح الگوی

اقلیمی آسیبپذیرتر باشد کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی

مصرف مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به سمت مصرف

است .افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی نیز سبب به هم

بهینه و کاهش ضایعات ،مدیریت و کنترل فرسایش خاک ،ارتقای

خوردن تعادل اکوسیستم شده است.

بهرهوری منابع تولید ،استفاده بیشتر از انرژیهای غیرفسیلی،

دو اثر اصلی و چشمگیر تغییرات اقلیمی در کشور ما افزایش

مدیریت احداث سازههای آبی و ...نه یک انتخاب بلکه یک

دما و کاهش منابع آب است .نتیجه نهایی این دو اثر از یکسو

ضرورت گریزناپذیر در مواجهه و مدیریت پیامدها و آسیبهای

باعث افزایش مصرف برق ،راهاندازی نیروگاههای بیشتر ،افزایش

تغییرات اقلیمی در کشور است .همچنین با استفاده صنعتی و

میزان آلودگی هوا و گازهای گلخانهای را به دنبال دارد .از طرف

وسیع از فناوری آبشیرینکن بهمنظور شیرین کردن آب

دیگر باعث افزایش مصرف آب و کاهش منابع آب ،افزایش

دریاهای جنوب کشور میتوان ظرفیت منابع آب شیرین کشور

بیابان و ریزگردها را به همراه خواهد داشت .کاهش متوسط

را به مقدار قابلتوجهی افزایش داد.

بارش به میزان  9درصد ،افزایش یک درجهای دمای کشور،
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علم و پژوهش

مولکولهایی که آینده را تغییر خواهند داد
احمد شعبانی

*1،

چکیده
تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانهای ،تأمین بیش از  80درصد منابع انرژی جهان از سوختهای
فسیلی که با تولید حجم وسیعی از گازهای گلخانهای همراه است ،محدودیت و تجدید ناپذیری سوختهای فسیلی و نیاز روزافزون
و نمایی به انرژی ،از بزرگترین چالشهای جامعه صنعتی امروز میباشد .آهنگ مصرف باالتر مواد مغذی نیتروژندار نسبت به
شیب رشد جمعیت و اختصاص یک الی دو درصد از انرژی مصرفی و سه الی پنج درصد از گاز طبیعی تولیدی در جهان به فرایند
هابر -بوش در تولید آمونیاک بهعنوان تنها پیشماده صنعتی مواد مغذی نیتروژندار در کشاورزی و کاهش روزافزون منابع آبهای
شیرین از دیگر نگرانیها و چالشها میباشد .محوریت و مرکز ثقل همه این چالشها عمدتاً استوار بر مولکولهای شیمیایی آب،
متان ،دیاکسید کربن ،آمونیاک ،اکسیژن ،نیتروژن و هیدروژن ،اجزای مولکولهای منشأ حیات و مهمترین فرایند فتوسنتز در طبیعت
میباشد .در این مقاله با معرفی جایگاه و نقش هر یک از این هفت مولکول مهم و تأثیرگذار بر چالشهای فوق ،رهیافتها و
راهبردهایی مبتنی بر پژوهش و فناوری به منظور کاهش و رهایی از چالشهای فرارو با فرایندهای مرتبط با این مولکولها در آینده
ارائه شده است.
واژگان کلیدي :آب ،متان ،دياکسید کربن ،آمونیاک ،اکسیژن ،نیتروژن ،هیدروژن ،فرایند هابر-بوش ،انرژي ،سوختهاي
فسیلی ،گازهاي گلخانهاي ،فتوسنتز ،فوتوگرمایی

*عهدهدار مکاتبات ،استاد ،تلفن  ،29902800آدرس الکترونیکیa-shaabani@sbu.ac.ir :
 1دانشکده شیمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مولکولهایی که آینده را تغییر خواهند داد

تأمینکن نده انرژی ف عالس ازی این فرای ند فوتو کا تالیس تی،

مقدمه

ترکیبات آلی از قبیل سلولز و ...و اک سی ن را به د ست میدهد.

اگر پاسخ این سؤال که "مولکولهایی که آینده را تغییر خواهند

مهمتر اینکه پیش مادههای برخی از این عناصر یعنی آب ،متان،

داد کدامند؟" این باشد که مولکولهای شیمیایی از میان مایعات

دیاکس ید کربن و اکس ی ن در چرخه حیات به همدیگر تبدیل

آب و در میان گازها متان ،دیاکس ید کربن ،آمونیاک ،اکس ی ن،

میشوند [.]1

نیتروژن و هیدروژن میباش د ،ش اید برای همه از این من ر که

از من ری نیز پیش مادهی این عناص ر ،س ازنده حیات تلقی

آب مایع حیات است بدیهی باشد ،اما ممکن است اهمیت سایر

میش وند .بهطوریکه باور بر این اس ت میلیاردها س ال پیش

مولکولها خیلی روشن و قابلفهم نباشد .گرچه اهمیت آب در

گازهای متان ،آمونیاک ،بخار آب و هیدروژن در اتم سفر وجود

این مقاله ص رفاً جنبه حیاتی آن نیس ت ،چون که این مهم بر

دا شته و با پیدایش زمین من شأ حیات شده ا ست .ایده و باوری

همگان روشن است و در مورد اکسی ن (هوا) و سایر مولکولها

که حیات با ترکیب کربن و دیگر عناصر به وجود میآید ،اولین

و عناصر نیز همین حیاتی بودن مطرح است .بهعنوان مثال آهن

بار در دههی  19۵۰توس ا دانش مندی به نا اس تنلی میلر

نقش مهمی در حیات موجودات زنده دارد و زندگی بدون آهن

1

آزمایش شد .او برای اثبات ایده خود ظرف شی شهای مقتوی

در سلولها ،همانند آن ا ست که سلولها بدون اک سی ن یا آب

هوا را با گازهایی پر کرد که فکر میکرد در زمین اولیه وجود

بقا پیدا کنند .بنابراین ،اهمیت مولکولهای آب ،متان ،دیاک سید

داش تند .در همان ظرف الکترودهایی قرار داد تا با جرقه زدن،

کربن ،آمون یاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و ه یدروژن در این م قا له

نوعی رعد و برق مینیاتوری بسازد .بعد از چند روز که سامانهی

بیش تر از این جنبه اس ت که به دلیل تأثیرگذاری و نقشآفرینی

زمین مص نوعی میلر کار کرد ،متوجه به وجود آمدن مادهای

این مولکول ها در آی نده تغییرات اقلیمی ،موض وح تققی و

عجیب درون ظروف شی شهای شد .این ماده را آزمایش کرد و

پ وهش دان شمندان و فناوران بی شتری خواهند شد .بهطوریکه

فهمید که چیزی نیس ت جز آمینواس ید .آمینواس یدها ترکیباتی

نشانهای علمی و فنی به کسانی تعل خواهد گرفت که در این

هس تند که حروف الفبایی پروتئینها را تش کیل میدهند .چون

حوزه و در رابط ه ب ا این مولکوله ا ب ه تققی و پ وهش

ظرف یت و پ تانس

میپردازند .لذا در این مقاله تالش می شود ن شان داده شود چرا

یل نام قدودی در توالی و طول زنجیره

آمینواس ید ها در تول ید پروتئین ها وجود دارد ،ازاینرو انواح

و چگونه این مولکولها در آینده تأثیر گذارند و بی شتر مو ضوح

بیشماری از پروتئینها را به دست میدهند (شکل.]2[ )1

پ وهشها ،تققیقات و فناوریهای در آینده خواهند شد.
اتم های س ازنده این مولکول ها عبارتاند از چ هار عنص ر
هیدروژن ،کربن ،نیتروژن و اکس ی ن که نس بت عنص ری این
مولکول ها به ترت یب  1 ،2 ،9و  3با مجموح ترک یب کلی
عن صری  H9C2NO3میبا شد .جالب اینکه پیش ماده این اتمها
از درص د فراوانی بس یار باالیی در طبیعت برخوردارند .برای
هیدروژن پیشماده آب و متان ،برای کربن پیشماده مواد آلی و
دیاکس ید کربن اس ت و برای نیتروژن و اکس ی ن نیز عمده
پیشمادهها به ترتیب گازهای نیتروژن و اکسی ن در جو و یا در
مولکول آب میباشد.

شکل :1آزمایش استنلی میلر در تهیه آمینواسیدها از متان ،آمونیاک ،بخار
آب و هیدروژن در حضور هوا (اکسی ن و نیتروژن)

پیش ماده های ع ناص ر ه یدروژن ،کربن و اکس ی ن یعنی
مولکولهای آب ،دیاک سید کربن و اک سی ن در فرایند فتو سنتز
در حض ور کاتالیزور کلروفیل و با تابش نور خورش ید بهعنوان

1
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نتایج ن شان میدهد که سهم ایران در اغلب موارد حتی کمتر از

جایگاه هر یک از هفت مولکول

شاخا جمعیتی میباشد.

برر سی ا سناد علمی منت شر شده در رابطه با مولکولهای آب،

ایران در ذخایر گاز طبیعی از جمله متان رتبه اول جهان را دارد

متان ،دیاکس ید کربن ،آمونیاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و هیدروژن

و این ذخایر یک مزیت مطل برای کش ور مقس وب میش ود.

در مرکز دادههای ا سکاپوس1ن شان میدهد که ر شد مقاالت در

متان خوراک بس یاری از فرایندهای پتروش یمیایی اس ت و

راب طه با هر یک از این مولکول ها ن مایی اس ت و جم عاً

واحدهای صنعتی پتروشیمیایی متعددی در این رابطه در کشور

 7674۵92سند در مورد آنها منتشر شده است .آب با  4۵درصد

احداث شده ا ست .لذا انت ار میرود متان یکی از اولویتهای

بیش ترین س ند و کمترین س ند با  2درص د مربوب به متان

ا صلی پ وهش در ک شور با شد و جایگاه ایران در تولید علم در

میباش د .مولکولهای اکس ی ن ،هیدروژن ،نیتروژن ،دیاکس ید

رابطه با متان تکرقمی شود.

کربن و آمونیاک به ترتیب با  ۵ ،11 ،16 ،18و  3درص د در
رتبههای بعدی قرار میگیرند .رتبههای اول و دو از ن ر تعداد

CO2
6% H2
4%

سند در مورد همه مولکولها به ترتیب به ک شورهای آمریکا و

CH4
3%

چین اخت صاص دارد .سه ک شور بعدی با بهترین رتبه در بی شتر

O2
NH3 12%
N2 2%
12%

موارد به ترت یب مربوب به ژاپن ،آل مان و انگلیس می باش د
(شکل.)2
ایران با انت شار  74۵2۰سند حدود یک در صد از ا سناد منت شر
H2O
61%

شده در جهان را در مورد این مولکولها به خود اختصاص داده
ا ست .توزیع ا سناد منت شر شده در مورد این مولکولها ن شان
میدهد ،آب با  61درص د بیش ترین س ند و کمترین س ند با 2
درص د مربوب به آمونیاک میباش د .مولکولهای اکس ی ن،

H2
16%

نیتروژن ،دیاکسید کربن ،هیدروژن و متان به ترتیب با ،12 ،12

CH4 CO2
2% 5%

 4 ،6و  3درصد در رتبههای بعدی قرار میگیرند (شکل.)2

O2
18%

NH3
3%

N2
11%

رتبه جهانی ایران در انتش ار مقاالت در رابطه با مولکول های
آب ،م تان ،دیاکس ید کربن ،آمون یاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و
هیدروژن به ترتیب  21 ،2۵ ،23 ،22 ،19 ،17و  2۰میباش د.

H2O
45%

گرچه بخش عمدهای از این ا سناد در حوزه ا سترات یک و مورد

شکل :2توزیع اسناد منتشر شده در رابطه با هر یک از مولکولهای آب،
متان ،دیاکسید کربن ،آمونیاک ،اکسی ن ،نیتروژن و هیدروژن در مرکز
دادههای اسکاپوس (در عنوان ،چکیده و کلیدواژه) -ایران (باال) و جهان
(پایین).

ن ر در این مقاله نمی باش د ،اما بر اس اس همین اطالعات
نهچندان ارتباب با موض وح ،رتبه جهانی ایران در همه موارد از
رتبه جهانی تولید علم که  16است پائینتر میباشد.
در ضمن سهم ایران در تولید جهانی علم در مورد مولکولهای

 -1آمونیاک

آب ،م تان ،دیاکس ید کربن ،آمون یاک ،اکس ی ن ،نیتروژن و

پیشماده صنعتی تأمین مواد مغذی نیتروژندار (از قبیل کودهای

هیدروژن به ترتیب  1 ،۰/6 ،۰/7 ،1 ،1/2 ،1/3و  ۰/2میباش د.

اوره و )...در ص نعت کش اورزی بهطور انقص اری آمونیاک

علیرغم اینکه در مورد کش ورهای برخوردار از س رمایههای

میباش د .مقدار تولید جهانی آمونیاک بالغبر  1۵۰میلیون تن در

نیروی انس انی متخص ا و منابع طبیعی از قبیل گاز ،نفت و

سال میباشد که بیش از  6۰درصد از آن در کشاورزی بهعنوان

معادن ،شاخا جمعیت چندان معیار مناسبی نمیباشد ،اما این

1
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پیش ماده برای تولید مواد مغذی نیتروژنی اس تفاده میش ود

فعلی و آتی مدیون فرایند انقصاری هابر-بوش میباشند .امروز

(شکل.)3

از فرایند هابر -بوش که در س ال  1914میالدی معرفی ش ده

تناسب رشد جمعیت و مقدار مصرف مواد مغذی در کشاورزی

اس ت [ ،]3برای تولید آمونیاک که پیش ماده تهیه مواد مغذی

در شکل 4ارائه شده ا ست .این نمودار ن شان میدهد با افزایش

نیتروژندار است در کشاورزی استفاده میشود .آمونیاک در طی

جمعیت میزان م صرف مواد مغذی نیتروژنی رو به فزونی ا ست

این فرایند از ترکیب گازهای نیتروژن طبیعی و هیدروژن تهیه

و ش یب افزایش آن نس بت به ش یب افزایش جمعیت تندتر

میش ود .ش رایا انجا این واکنش بس یار س خت و در فش ار

میباش د .نکته مهمی که باید به آن اش اره کرد ناپایداری مواد

 2۵۰-1۵۰اتمس فر و در دمای  4۰۰-6۰۰درجه س انتیگراد از

مغذی نیتروژندار در خاک ا ست که برخالف ف سفر و پتا سیم،

گازهای نیتروژن و هیدروژن در ح ضور کاتالیزوری با پایه آهن

در خاک تجزیه و به نیتروژن تبدیل میش ود و لذا مس تلز

به دست میآید (شکل.)۵

تجدید در مصرف است.

گاز هیدروژن مورد نیاز این فرایند تقت شرایا نسبتاً سخت و

با تو جه به م قدود یت و کمبود مواد م غذی نیتروژندار در

طی یک واکنش گرماگیر از متان تولید میش ود .در طی فرایند

طبیعت ،تأمین نیاز غذایی جمعیت حدود هفت میلیاردی جهان،

تبدیل متان به هیدروژن مقدار زیادی دیاکس ید کربن تولید

امروز بدون تو سل به روشهای صنعتی امکانپذیر نمیبا شد.

میش ود که مقدار آن در س ال  2۰1۵میالدی حدود  7۰میلیون

اختراح فرایند هابر -بوش1در تولید ص نعتی آمونیاک از نیتروژن

تن گزارش شده ا ست .در ضمن حدود یک الی دو در صد از

و هیدروژن انقالبی در ص نعت کش اورزی و تغییر بنیادین در

کل انرژی مصرفی در جهان به این فرایند اختصاص مییابد.

تأمین مواد غذایی بشر به وجود آورده است .به عبارتی جمعیت

علیرغم این که بیش از یک قرن از اختراح فرای ند هابر-بوش
میگ ذرد ،کم اک ان ش یمی کربن مرکز ثق ل پ وهشه ا و
فناوری هاس ت ،اما در ش یمی نیتروژن و فرایند هابر-بوش
تغییرات ب سیار جزئی به وجود آمده که این عد تغییر نا شی از
عوامل زیر ا ست :الف-انق صاری و بیبدیل بودن فرایند هابر-
بوش ،ب -استقکا بسیار باالی پیوند در نیتروژن مولکولی که
فعالیت شیمیایی آن را به شدت کاهش داده ا ست ،ج -نیتروژن
بهعنوان ارزانترین و فراوانترین منبع نیتروژنی در طبیعت (78
درص د هوای جو را نیتروژن تش کیل میدهد) بهعنوان خوراک

شکل :3روند رشد و میزان تولید آمونیاک در جهان

شکل :5فرایند هابر -بوش در تولید آمونیاک از گازهای نیتروژن و
هیدروژن در حضور کاتالیست پایه آهن

شکل :4نمودار رشد جمعیت و مصرف مواد شیمیایی مغذی (کودهای
شیمیایی سنتزی) تا سال  2۰6۰میالدی

1
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در فرای ند هابر-بوش .این فرای ند با ت ما امت یازاتی که از قب یل

نیاز در فرایند هابر-بوش جایگزین متان ش ود تا از تولید حجم

انقص اری بودن در تولید آمونیاک در یک قرن گذش ته تا به

ع یم دیاکس ید کربن ممان عت به ع مل آید؟ و یا اینکه آیا

امروز ،عامل انقالب صنعتی در ک شاورزی ،بزرگترین اکت شاف

نمیش ود قا لب فکری فعلی تول ید آمون یاک از ه یدروژن و

در قرن بی ستم و یک فرایند ا سا سی و حیاتی برای زندگی ب شر

نیتروژن تغییر داده ش ود و با روش و یا پیش ماده های دیگر

ا ست ،اما عاری از م شکالت و چالشهایی جدی نمیبا شد که

تأمین منابع نیتروژنی کرد و به قول معروف طرح نو انداخت؟

برخی از آنها عبارتاند از:

رش د نمایی اس ناد علمی منتش ر ش ده در جهان در رابطه با

الف -مصرف بسیار باالی انرژی در فرایند ،بهطوریکه یک الی

آمونیاک و رتبه پانزده کشور که بیشترین اسناد را منتشر کردهاند

دو درصد کل انرژی تولید ساالنه انرژی در جهان صرف فرایند

در ش کل  7ارائه ش ده اس ت .س هم ایران در این تولید جهانی

هابر-بوش می شود (در سال  2۰16مقدار انرژی مصرفی جهان

 ۰/74درصد میباشد.

 146۰۰۰تراوات س اعت1معادل  1/46×1۰14کیلو وات س اعت

 -2متان

بوده است)(شکل.)6

مواد س ازنده و تش ک یلدهنده طبیعت در جهان آفرینش دو
بخشی است .بخشی متشکل از مواد معدنی و بخشی دیگر مواد
آلی .گرچه بخش معدنی جهان هس تی از ن ر تعدد عنص ری
ب سیار متنوح ا ست ،اما بخش آلی از وحدت و یگانگی عن صری
برخوردار ا ست؛ بهطوریکه عن صر کربن که شاخا آلی بودن
ترکیبات تلقی میش ود ،تنها عنص ر اص لی بخش آلی حیات

شکل  :6سهم هریک از منابع انرژی در انرژی مصرفی جهان

ب -مقدودیت فرایند هابر-بوش به س وختهای فس یلی از
قبیل متان برای تأمین هیدروژن مورد نیاز در تولید آمونیاک که
به دل یل تولید دیاکس ید کربن در این فرای ند ،عواقب مقیا
زیس تی بس یار زیانباری را به دنبال دارد .در این فرایند به ازای
تول ید هر تن آمون یاک ،تقری باً دو تن دیاکس ید کربن تول ید
میش ود (به نس بت هش ت مول آمونیاک س ه مول دیاکس ید
کربن).
ج -س ه الی پنج درص د گاز طبیعی تولیدی در جهان به این
فرایند اختصاص مییابد.
با توجه به این چالشها ،پر سش این ا ست :آیا نمیتوان روش
یا روشهای برای تولید آمونیاک ارائه داد که طی آن مص رف
انرژی تولید این پیشماده اس ترات یک درص دی کاهش یابد؟ و

شکل :7رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با آمونیاک در جهان
و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

یا اینکه منابع جدیدی مثل آب در تأمین گاز هیدروژن مورد

1
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است .در مواد معدنی نیز به ظاهر ترکیبات کربنی یافت می شود

عمدتاً بهطور صنعتی سنتز میشود بهصورت طبیعی وجود دارد

از جمله اورهها ،کربناتها و...؛ اگر آنها نیز خوب وارسی شوند

و به ع بارتی طی فرای ند های تخریبی و تخمیری از مواد آلی

علیرغم اطالق معدنی به آنها ،من شأ آلی دارند .چرا که منوک سید

گ یاهی و جانوری تول ید میش ود .گر چه آمون یاک نیز طی

و دیاکس ید کربن از س وختن ترکیبات آلی یا در پی پدیده

فرایندهای تخمیری و تخریبی از منابع طبیعی به دس ت میآید،

فتوس نتز به دس ت میآید و طی فرآیندهای ش یمیایی تبدیل به

اما مقدار آن نس بت به متان بس یار مقدودتر و از همه مهمتر

اوره و کرب نات ها میش و ند .ب نابراین میتوان نتی جه گر فت

برخالف متان که دارای ذخایر غنی زیرزمینی بهص ورت طبیعی

علیرغم تنوح در عناصر بخش معدنی جهان هستی ،عنصر اصلی

وجود دارد در مورد آمونیاک این مهم دیده نمیشود.

بخش آلی حیات از عنصر کربن تشکیل میشود.

با توجه به چالشهای فعلی در اس تفاده غیرمس تقیم از متان و

س ادهترین ترکیب آلی کربنی متان اس ت و یکی از پایدارترین

برخورداری از منابع غنی از آن ،آیا نمیتوان متان را م ستقیماً به

مولکولهای آلی از نقطهن ر ا ستقکا پیوند مق سوب می شود،

فراوردههای ارز شمند تبدیل کرد؟[ ]6،۵یا اینکه تأمین انرژی از

بهطوری که انرژی تفکیک پیوند  C-Hدر متان  1۰۵کیلوکالری

طری متان با س ایر منابع انرژی که س بزند جایگزین ش ود تا

بر مول اس ت و یکی از قویترین پیو ند ها در ترکی بات آلی

جامعه با چالش تولید حجم انبوهی از دیاکس ید کربن مواجه

مقسوب میشود .بر اساس یک مقاسبات سرانگشتی ،نیمهعمر

نشود؟

ش کس ت جور پیوند  C-Hدر متان بیش از  1×1۰44س ال در

رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در جهان در رابطه با متان و

دمای اتاق تخمین زده میش ود (بر اس اس معادله آرنیوس و با

رتبه پانزده کشور که بیشترین اسناد را منتشر کردهاند در شکل8

فرض این که ض ر یب پیش ن مایی در م عاد له آرنیوس برای

ارائه ش ده اس ت .س هم ایران در این تولید جهانی  1/2درص د

فرآیندهای تکمولکولی  1×1۰13در ن ر گرفته ش ود) .با توجه

میباشد.

به اینکه عمر جهان هس تی  1×1۰33س ال تخمین زده میش ود،
لذا نیمهعمر گ س ست جور پیوند  C-Hدر متان و در دمای اتاق
 1×1۰14مرتبه طوالنیتر از عمر جهان ه ستی ا ست .لذا میتوان
گفت متان یکی از پایدارترین ترکیبات کربنی اس ت و بیدلیل
نیست که بیش از  7۰درصد گاز طبیعی را متان تشکیل میدهد
و یکی از مولکولهای من شأ حیات میبا شد .به عبارتی فراوانی
متان در طبیعت که نا شی از پایداری آن ا ست ،خود ن شانی از
تبدیل مواد آلی در طبیعت به متان اس ت (ذخایر گاز طبیعی
جهان حدود  187/1×1۰11مترمکعب تخمین زده میش ود که
حدود  7۰در صد آن را متان ت شکیل میدهد .در ضمن ذخایر
ج هانی ز غالس ن

 786/1×1۰7تن اس ت .ذ خایر ج هانی

"ه یدرات متان" بیش از دو برابر مجموح ذخایر ج هانی ن فت،
گاز و زغالسن

برآورد میشود) .لذا شاید به ن ریهای مبنی بر

وحدت ماده همانند وحدت انرژی در حیات دامن زد .با این
مفهو  ":منش أ پیدایش حیات گاز متان اس ت و بخش س ازنده
مواد آلی حیات نیز در پی تخریب و یا تجزیه به متان تبدیل

شکل :8رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با متان در جهان
و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

میش ود" .بهعبارتدیگر نقطه نهایی و پایانی در تخریب مواد
آلی ،گاز متان است و تشکیل و سازنده بخش مواد آلی طبیعت
نیز گاز متان می باش د .در ض من متان برخالف آمونیاک که
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 -3دیاکسید کربن

بقران مقیا زی ستی نا شی از دیاک سید کربن ،کو ششهای در

تولید انرژی و ذخیرهس ازی آن از مس ائل بس یار مهم جامعه

جایگزینی س و خت های فس یلی با م نابع انرژی س بز و

صنعتی امروز مق سوب می شود .میزان م صرف انرژی در سال

تجدید پذیر از قبیل تولید انرژیهای بادی ،خورش یدی و  ...به

 2۰1۰میالدی  14۰۰۰۰تراوات س ا عت بوده و تخمین زده

عمل آمده ،اما با توجه به تقاض ای فزونی جامعه ص نعتی به

می شود در سال  2۰۵۰میالدی به دو برابر افزایش یابد .در یک

انرژی ،انرژی تول یدی از کل یه این م نابع کمتر از  ۵درص د

قرن گذ شته سوختهای ف سیلی یکی از مهمترین منابع تولید

میباشد .در ضمن منابع تجدید پذیر مقدودیتهای جغرافیایی،

انرژی بوده اس ت و تقری باً  8۰درص د منابع تولید انرژی را

فصلی و  ...را نیز به همراه دارند.

سوختهای فسیلی تشکیل میدهند.

در کنار جایگزینی روشهای س بز و زیس ت دوس ت ،تالش

من شأ ا صلی تولید دیاک سید کربن سوختهای ف سیلی ا ست و

گس تردهای برای احیا و تبدیل دیاکس ید کربن به ترکیبات

به ازای هر  24کیلوگر هیدروکربن اشباح هشت کربنی ،حدود

ارزش مند از قبیل اس ید فرمیک ،متانول ،متان ،منواکس ید کربن

 81کیلوگر دیاکس ید کربن تولید میش ود .تولید س الیانه

و ...با اس تفاده از روشهای الکتروش یمیایی ،فوتوش یمیایی،

دیاک سید کربن بالغبر  3/۵×1۰1۰تن تخمین زده می شود .یکی

بیوشیمیایی و ترموشیمیایی یا گرما شیمیایی بوده است [.]6

از نگرانیها و چالشهای فراروی جوامع صنعتی ،مواجه با این

رش د نمایی اس ناد علمی منتش ر ش ده در جهان در رابطه با

حجم بزرگ از تولید دیاکس ید کربن میباش د که آلودگی و

دیاکسید کربن و رتبه پانزده کشور که بیشترین اسناد را منتشر

خطرات جبران ناپذیری را از گرمایش زمین و آبوهوا و ...به

کردهاند در ش کل 9ارائه ش ده اس ت .س هم ایران در این تولید

مقیازیس ت تقمیل میکند .در س الهای اخیر برای کاهش

جهانی یک درصد میباشد.

 -4هیدروژن
ه یدروژن یکی از پاکترین م نابع انرژی در ج هان ش ناخ ته
میش ود و در طی فرایند س وخت آن ،آب بهعنوان فراورده
واکنش تولید می شود .در صد هیدروژن در طبیعت ب سیار اندک
است و عمالً فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای استفاده از آن در
فرایندهای صنعتی است .اما دو منبع و پیشماده مهم برای تولید
هیدروژن آب و متان اس ت که بهطور فراوان وجود دارد .برای
تأمین هیدروژن مورد مص رف در فرایند تولید آمونیاک و یا در
س ایر واحدهای پتروش یمی از متان بهعنوان پیش ماده اس تفاده
میش ود که تولید دیاکس ید کربن یکی از معایب جدی آن
مقسوب می شود .پیشبینی می شود گاز هیدروژن و روشهای
تولید آن در آینده اهمیت بی شتری پیدا کند و معرفی فرایندهای
شیمیایی کاتالی ستی و بیو شیمیایی در تولید هیدروژن از آب و
متان که انرژی تولید را کاهش دهد یکی از زمینههای تققیقاتی
مهم در آینده شود [.]7
رش د نمایی اس ناد علمی منتش ر ش ده در جهان در رابطه با
هیدروژن و رتبه پانزده کش ور که بیش ترین اس ناد را منتش ر

شکل :9رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با دی اکسید
کربن در جهان و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

کردهاند در شکل 1۰ارائه شده ا ست .سهم ایران در این تولید
جهانی  ۰/2درصد میباشد.
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دورنوردی1نامیده می شود فراهم شده ا ست[ .]1۰،11نقش آب
در این فناوری بیش تر برجس ته ش ده و انتقال و دورنوردی
اطالعات ژنتیکی دی .ان .ای2در بس تر آب با اس تفاده از امواج
الکترومغناطیسی با فرکانس  7هرتز امکانپذیر شده است[.]11
با افزایش گازهای گلخانهای و تغییرات آب و هوایی و گرمایش
زمین پیشبینی می شود ،یکی از بزرگترین چالشهای فراروی
ب شر در آینده کمبود و بقران آب شیرین با شد .لذا ،امروز باید
در طراحی و اختراح روش های کا تالیس تی بهمن ور کاهش
انرژی در تبدیل آبهای شور به شیرین به طری تبخیر و تراکم
پیش گا بود و پیشبینی میش ود در آینده این حوزه تبدیل به
یکی از مهمترین موضوعات پ وهشی شود[.]12
رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در جهان در رابطه با آب و
رتبه پانزده کش ور که بیش ترین اس ناد را منتش ر کردهاند در
شکل 11ارائه شده ا ست .سهم ایران در این تولید جهانی 1/3
درصد میباشد.

 -6اکسیژن و نیتروژن
شکل :10رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با هیدروژن در
جهان و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

هر دو گاز اکس ی ن و نیتروژن از جم له فراوانترین مواد در
طبیعت می باش ند که تجدید پذیرند .جو کره زمین عمدتاً از
گازهای اکس ی ن و نیتروژن تش کیل ش ده و درص د نیتروژن
حدود چهار برابر اک سی ن میبا شد .چنانچه ا شاره شد هر دو

 -5آب

گاز نقش ب سیار مهمی در زندگی و حیات ب شری دارد ،اک سی ن

آب یکی از مهمترین مایعات و شاید هم یکی از مهمترین ماده

گاز حیات (تنفس) و فراورده فتوسنتز و نیتروژن تنها منبع تولید

در کره خاکی ا ست .کلیه فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی در

صنعتی مواد مغذی نیتروژن دار در کشاورزی برای تهیه غذا در

بدن موجودات زنده در آب انجا میش ود .گرچه آب از جمله

فرایند هابر-بوش میباشد.

موادی اس ت که دارای بیوگرافی اس ت[ ،]8اما هنوز مولکول

رتبه پانزده ک شور که بی شترین ا سناد را در رابطه با اک سی ن و

نا شناخته ای ست و شاید به دلیل ب سیا و آ سان در د سترس

نیتروژن در جهان منت شر کردهاند در شکل  12ارائه شده ا ست.

همگان بودن آن با شد .حیات و زندگی ان سانها در کره خاکی

سهم ایران در تولید این اسناد علمی در مورد اکسی ن و نیتروژن

منوب به دو فرایند ش یمیایی الف-اکس ایش آب و تبدیل آن به

به ترتیب  ۰/6و  1درصد میباشد.

اکسی ن طی فرایند فتوسنتز و ب-کاهش اکسی ن و تبدیل آن به
آب و دیاک سید کربن در فرایند تنفس سلولی میبا شد[]9؛ به
عبارتی تبدیل متقابل آب و اکس ی ن الز و ملزو یکدیگر در
طبیعت میباشد.
با پیش رفتهای که در علم و فناوری به وجود آمده اس ت،
ام کان جاب جایی ذرات بدون طی مس ا فت که اص طال حاً

1
2
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مشترکات این هفت مولکول
الف -از م یان ه فت مولکول مهم و تأثیر گذار در آی نده یعنی
آب ،متان ،اکس ی ن ،هیدروژن ،نیتروژن ،دیاکس ید کربن و
آمونیاک ،بهجز آمونیاک ،دیاکس ید کربن و هیدروژن که بخش
عمدهای از آنها صنعتی تولید میشوند ،بهطور طبیعی در طبیعت
وجود دارند و درص د فراوانی آن ها بس یار باال می باش د.
بهعبارتدیگر تولید دیاکس ید کربن بهعنوان گاز گلخانهای
قابلمهار میباشد.
ب -برخی از این مولکوله ا از پ ای داری بس ی ار ب االیی
برخوردار ند ،بهطوری که برخی از آن ها ق بل از پ یدایش زمین
وجود داش تند و حتی منش أ حیات می باش ند .به عبارتی
مولکولهای پایدار و ماندگارند.
ج -برخی از این مولکول ها از جمله دیاکس ید کربن اجزای
سازنده اصلی یکی از مهمترین فرایندهای طبیعت یعنی فتوسنتز
میباش ند .به عبارتی تا حدودی مقداری دیاکس ید کربن طی
این فرای ند در طبی عت کنترل میش ود و با تمه یداتی میتوان
شکل :11رشد نمایی اسناد علمی منتشر شده در رابطه با آب در جهان
و رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی

مقدار آن را کاهش داد.
د -از ه مه مهمتر این مولکول ها در زنجیره حیات به یکدیگر
تبدیل میشوند و به شکلی الز و ملزو یکدیگر میباشند.
لذا به ن ر میر سد برای غلبه بر م سائل و م شکالت و چالشها
که ناش ی از کاهش و یا افزایش این مولکولهاس ت ،ض روری
باش د به آنها بهص ورت یک بس ته توجه و موردبررس ی قرار
گیرند.

چالشها ،راهکارها و پیشنهادات
شاخاهای توسعه پایدار یک جامعه اگر دیروز دسترسی آسان
به آب ،غذا ،بهداش ت و امنیت بود ،امروز انرژی و هوای پاک
نیز به آنها افزوده ش ده اس ت .وابس تگی این ش اخاها به
مولکولهای آب ،متان ،دیاکس ید کربن ،آمونیاک ،اکس ی ن،
نیتروژن و هیدروژن روزبهروز بهطور مس تقیم و یا غیرمس تقیم
رو به افزایش میباشد بهطوریکه:
 تغییرات آب و هوایی ،افزایش آالی نده ها ازجم له افزایشگازهای گلخانهای -دیاکس ید کربن -و وض ع مقرراتی که
مصرف سوختهای فسیلی-متان -را مقدودتر میسازد (گرچه

شکل :12رتبه پانزده کشور با بیشترین اسناد علمی در رابطه با نیتروژن
(باال) و اکسی ن (پایین)

اتما و تجدید ناپذیر بودن سوختهای فسیلی هم خود مسئله
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ایست) ،یکی از نگرانیها و چالشهایی است که جامعه صنعتی

تاکنون هیچ یک از این روش ها قابلرقابت با روش ص نعتی

امروزی برای توسعه پایدار با آن مواجه است.

فعلی هابر-بوش نمیباش د و نیازمند پ وهش بیش تر در ارتقای

 -نیاز روزافزون به انرژی و رش د نمایی مص رف آن در جامعه

کارایی روش ،بهبود کاتالی ست و کاهش انرژی فرایند میبا شد.

صنعتی امروزی و اینکه بیش از  8۰در صد تأمین منابع انرژی

بدیهی اس ت موفق یت در جایگزینی آب با توج یه فنی و

از سوختهای ف سیلی -از جمله متان -و همراه با تولید حجم

اقت صادی منا سب بهعنوان منبع تولید هیدروژن مورد نیاز فرایند

و سیعی از گازهای گلخانهای-دیاک سید کربن -ا ست و خود

هابر-بوش با توجه به فراوانی ،ارزان و س بز بودن و بالطبع به

چالش مهمتر دیگری است که جامعه صنعتی امروز با آن مواجه

دل یل عد تولید گازهای گلخانهای ،انقالب علمی دیگری در

است.

ک شاورزی را به دنبال خواهد دا شت .الز به یادآوری در تولید

 -مقدار بس یار مقدود آب ش رب (هفت هزار درص د از کل

آمون یاک و ه یدرازین از آب و گاز نیتروژن با اس ت فاده از

آبهای کره زمین) و ک شاورزی و کاهش آن به دالیل تغییرات

س لولهای خورش یدی در دمای  3۰درجه س انتیگراد و یا

آب هوایی ناشی از گازهای گلخانهای ،افزایش جمعیت ،الگوی

اس تف اده از میکروبه ا در تولی د مواد مغ ذی نیتروژندار

مصرف نامناسب و ،...جوامع را به سمتی سوق میدهد که یکی

موفقیتهای به دست آمده است [.]13،14

از عوامل کشمکشها و مشکالت آتی در جهان است.

یکی از چالشهای فراروی کش ورمان و ش اید اغلب کش ورها

 -افزایش جمعیت و بالطبع افزایش نیاز به غذا و مواد مغذی

کمآبی اس ت .یکی از حوزههای تققیقاتی اس تفاده از انرژی

نیتروژندار -آمونیاک -در ک شاورزی و شیب تند م صرف مواد

خورشیدی در فرایندهای فوتوکاتالیستی و فوتوترمالی در تبدیل

مغذی نیتروژن دار در کش اورزی نس بت به ش یب تند رش د

آب شور دریاها به آب شیرین با کاهش م صرف انرژی فرایند

جمعیت از بقرانهای آتی دیگر میباشد.

تبخیر آب و تراکم بخارات و ا ستفاده از آن بهعنوان آب شرب

 -شیب تند افزایش مصرف انرژی در جهان و وابستگی شدید

و یا در کش اورزی -گلخانهها -اس ت [ .]1۵انرژی خورش ید

امنیت غذایی به فرایندهای کهنه و س نتی از قبیل فرایند هابر-

یکی از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر در تأمین انرژی مورد

بوش در تولید آمونیاک از گازهای هیدروژن و نیتروژن که یک

نیاز در توسعه پایدار جهان میباشد.

الی دو درصد انرژی مصرفی در جهان و سه الی پنج درصد گاز

 -برنامهریزی و ش ناخت فرص تها و چالشها در تأمین منابع

طبیعی تولیدی در جهان را به خود اختص اص میدهد از دیگر

انرژی تجدید پذیر پاک و پایدار از قبیل انرژیهای خورشیدی،

مسائل و مشکالت جمعیت هفت میلیاردی است.

آبی ،بادی و مهند سی میکروبی در جای گزینی با سوختهای

چه باید کرد؟

فس یلی از دیگر اقداماتی اس ت که باید در مراکز علمی و فنی

پاس خ این س ؤال بهظاهر دش وار را قطعاً باید از مقققان و

نهادینه شود [.]16،17

دان شمندان ،مراکز علمی و دان شگاهها و با حمایت دولتها و با

 -ایران در ذخایر گاز طبیعی از جمله متان رتبه اول جهان را

برنامهریزی و سیاستگذاری و با نگاه به آینده جستوجو کرد.

دارد و یک مزیت مطل برای ک شور مق سوب می شود .بر پایه

در س ال های اخیر بهبود روش هابر -بوش و جایگزین کردن

م تان بهعنوان خوراک فرای ند های پتروش یم یایی ،وا حد های

متان مورد م صرف در آن با آب و کاهش انرژی م صرفی فرایند

صنعتی متعددی در پترو شیمی ک شور احداث شده ا ست .لذا

یکی از اولو یت های پ وهش ی بوده و تاکنون روش های

انت ار میرود یکی از اولویتهای پ وهش ی کش ور در رابطه با

آزمایش گاهی متعددی مبتنی بر روشهای کاتالیس تی از قبیل

گاز متان باش د .چنانچه در آمریکا پ وهش کدهای تقت عنوان

ا ستفاده از کاتالی ستهای هموژن ،هتروژن ،فرایندهای فوتو -و

انس تیتو تققیقاتی هیدروکربن1در س ال  1974میالدی تأس یس

الکتروکاتالی ستی ،فرایند آنزیمی و ا ستفاده از روش پال سما در

شده و دارای پی شرفتهترین تجهیزات تققیقاتی ا ست و بخش

جایگزین متان با آب و کاهش انرژی فرایند ارائه شده است ،اما

ع مدهای از ف عال یت های این مرکز تققی قاتی به پ وهش های

1
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مولکولهایی که آینده را تغییر خواهند داد

بنیادی در رابطه با هیدروکربنها از جمله متان اختص اص دارد.

برنامهریزی و س یاس تگذاری بهمن ور تش وی برای تققی و

ال  2۰17میالدی ب ه عه ده

پ وهش در رابطه با این م سائل مهم و معتنابه جامعه را به عمل

آقای جورج ا .االه1برنده جایزه نوبل شیمی سال  1994میالدی

آورد .امید ا ست این نو شته تلنگری به بخ شی از وظایف ذاتی

بود که در سال  2۰17میالدی چشم از جهان فروبست.

جامعه علمی و فنی ،دان شگاهها و سیا ستگذاران علمی و فنی

 -با توجه به اینکه گاز هیدروژن یکی از پاکترین منابع انرژی

و م دیری ت علمی و فنی کش ور در جه ت اولوی ت دادن

در ج هان مقس وب میش ود ،تول ید آن طی فرای ند های

پ وهشها به این مولکولها باشد.

ری اس

ت این مرکز ت ا س

الکترو کا تالیس تی و بهوی ه فوتو کا تالیس تی از آب بهعنوان

تقدیر و تشکر

فراوانترین مولکول با اس تفاده از انرژی خورش ید بهعنوان

از دانشگاه شهید بهشتی که فرصتی را برای اینجانب فراهم کرد

غنیترین منبع انرژی2باید یکی از اولویتهای پ وهش ی مراکز

تا به مسائلی فراتر از بقث کالسیک درس و مش پرداخته شود

تققیقاتی و دانشگاهی کشور قرار گیرد]18-2۰[ .

و همچنین از استاد مقتر جناب آقای دکتر موسوی موحدی که

نتیجهگیری

حوصله به خرج دادند و پیشنویس مقاله را بهدقت مطالعه کردند

بدیهی است کاهش گاز گلخانهای یا دیاکسید کربن ،تأمین آب

و پیشنهادات ارزندهای در جهت ارتقای کیفی آن ارائه فرمودند

شیرین از آب شور ،کاهش انرژی مصرفی در فرایند هابر-بوش

کمال تشکر را دار .

در تولید آمونیاک و ...همه و همه در چنبره این هفت مولکول

پایگاه دادههای دیده شده در این مقاله

که گذش ته را بنیان نهادند ،امروز ی که تاز م یداناند و آینده را

1. https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibri

تأثیر گذارند نهفته ا ست .به عبارتی مرکز ثقل رفع این چالشها

a/haber.html
2. http://large.stanford.edu/courses/2014/ph240/yu

و تالش در دس تیابی به روشهای مؤثر برای حل آنها ،در س ه

an2
3. https://www.chemguide.co.uk/physical/equilibri
a/haber.html
4. https://seekingalpha.com/article/4083393world-energy-2017minus-2050-annual-report
5. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corpora
te/pdf/energy-economics/statistical-review2017/bp-statistical-review-of-world-energy2017-full-report.pdf
6. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Total
_World_Energy_Consumption_by_Source_201
3.png
7. http://greencleanguide.com/earths-waterdistribution-and-indian-scenario/
8. http://loker.usc.edu/
9. https://www.mediatheque.lindaunobel.org/videos/31544/dna-between-physicsand-biology-2010/laureate-montagnier
10. https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.
5166v1.pdf
11. https://21sci-tech.com/Articles_2011/Winter2010/Montagnier.pdf
12. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/17426596/306/1/012007/meta

چرخه و فرایند خالصه میشود.
 چرخه آب ،اس اس پ یل های س وختی در تجزیه فوتو -والکترو کا تالیس تی آب [ ]7و تأمین انرژی پاک و منبع تول ید
ه یدروژن در فرای ند تول ید آمون یاک در جایگزینی با م تان
میباشد.
 چرخه کربن ،اس اس کاهش و احیای دیاکس ید کربن درتبدیل به متان ،متانول و ...را تشکیل میدهد [.]21
 چرخه تبدیل آب شور دریاها و اقیانوسها به آب شیرین ،بابهرهگیری از انرژی خورش ید طی فرایندهای فوتوکاتالیس تی و
فوتوترمالی (نور گرمایی) []1۵
با توجه به اینکه اص الح روش های فعلی و ابداح روش های
جد ید ع مد تاً مبتنی بر فرای ند های کا تالیس تی اس ت ،لذا
سیا ستهای ت شویقی و حمایت از پروژههای پایهای و فناورانه
در رابطه با این مولکول ها در جهت کاهش چالش ها باید در
اولویت قرار گیرد .لذا پیش نهاد میش ود در کش ور خودمان
مجمو عهای ه مان ند س تاد نانو و یا ه مان مجمو عه فعلی،

1

2

خورشید سالیانه تقریباً  3×1۰24ژول انرژی قابل استفاده فراهم میکند که حدود  1۰۰۰۰مرتبه بیش از انرژی مورد نیاز فعلی جهان میباشد.
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علم و پژوهش

عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان و غذاهای ضدسرطانی
*1،

هانیه تکبیرگو ،1مریم سالمی

چکیده
با توجه به آمار باالی سرطان در جوامع امروزی ،کشف داروها و روشهای جدید برای درمان آن از اهمیت باالیی برخورداراست.
استفاده از داروهای شیمیایی و روشهای متداول درمان مانند شیمیدرمانی ،پرتو درمانی و جراحی به دلیل عوارض جانبی و تحمیل
هزینههای گزاف بر بیماران همواره با محدودیت روبهرو بوده است .عالوه بر آن ،به اثبات رسیده است که تغذیه ،عوامل محیطی
و سبک زندگی نقش بارزی در بروز انواع سرطانها دارند که با اصالح آنها میتوان از ابتال به بسیاری از سرطانها پیشگیری نمود.
به همین دلیل محققین به دنبال یافتن مواد طبیعی با خواص ضدسرطانی هستند که ضمن داشتن اثرات مفید و سالمت بخش از
ایجاد التهاب ،بازدارندگی سیستم ایمنی و رگزایی سلولهای سرطانی که از عوامل مهم ایجاد سرطانها میباشند ،جلوگیری کنند.
در این مقاله ضمن مروری کوتاه بر عوامل مؤثر بر ایجاد سرطان ،پیشگیری از سرطان به شیوه جدید که عمدتاً مربوط به استفاده
از ترکیبات طبیعی پلیفنولیک ،مصرف غذاها با شاخص گالیسمیک پایین ،عدم استفاده از روغنها و ترکیبات التهابزا و داشتن
فعالیت فیزیکی منظم میشود ،مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :سرطان ،التهاب ،رژیم غذایی سالمت ،پلی فنول ،فعالیت فیزیکی

*عهدهدار مکاتبات ،استادیار ،تلفن ،61113381 :دورنگار ،66404680 :پست الکترونیکی msalami@ut.ac.ir
 1گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوري کشاورزي پردیس کشاورزي ،دانشگاه تهران
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عوامل مؤثر بر سرطان و غذاهای ضدسرطانی

ساکتورهای ؤثر بر ای اد سرطان و نقش تغذیه در جلوگیری اد

مقدمه

این بیماری است

سرطان نوعی بیماری است که در آن سلولها توانایی تقسیم و

عوامل مؤثر در ایجاد سرطان

رشددع عادی دود را اد دسددت یدهنع و این وضددوم ن ر به
تسددریرت ترریو و ساسددع شددعن باستهای سددا م یشددود در

-1سیستم ایمنی بدن:

ب سیاری اد ک شورهات سرطان پس اد بیماریهای قلبی -عروقی

در یان شادههای سلولهای سرطانی که حققان بر روی آن

و ت صادسات جادهایت همترین عا ل رگو یر در جهان ا ست

کار یکردنعت گروهی اد پژوهشدددگران پی به وجود بردی اد

که احتمال ابتال و رگ ناشددی اد آن تا حعود دیادی به شددیوه

وش های قاو ی برد نع که علیرغم تزریق بعدیمترین نوم

دنعگی اسراد نیز بستگی دارد بر طبق آ ار نتشر شعه اد ساد ان

سددلولهای سددرطانی یعنی سددلولهای سددارکو ا 180ت ذاتاً در

بهعاشت جهانی ) (WHOدر سال 2015ت در بردی اد کشورها

قابل سرطان قاو بودنع آنها پس اد تحقیقات ب سیار بر روی

سرطان او ین عا ل رگو یر در سنین قبل اد هفتاد سا گی به

بعن این وشهای قاو به این نتی ه رسددیعنع که این وشها

شددمار یآیع که این وضددوم یتوانع ارتباطی سددتقیم با نوم

بردال

تغذیهت شددیوه دنعگی رد ت اسزایش آ ودگی و اسددترد داشددته

هستنع که قادرنع اد دود بهدوبی دسام کننع سلولهای کشنعه

باشع][1

طبیعی ( )NK1یا قاتالن با فطره سدددلول های سدددر طانیت

شایع شما نیز جزء اسرادی ه ستیع که با این تفکر که سرطان
بیشددتر به سددادتار منی ربو

نفوسیتهایی اد سیستم ایمنی بعن هستنع که در ایمنی سلو ی

یشددود تا به وگونگی دنعگی

و ایمنی ذاتی ددیل یباشنع سلولهای کشنعه طبیعی بردال

تقاعع شعه با شیعت ا ا تحقیقات ادیر ن شان یدهع که روش

دیگر سددلولهای سددیسددتم ایمنی بهواسددطه سددیتوتوکسددیسددیتی

دنعگی با آ سیوپذیری در قابل سرطان ارتبا ا سا سی داردت

یتواننع اهعا

بهگونهای که منهای آن د سته اد وا عین واقعی که قبل اد پن اه

سددلولهای سددرطانی و سددلولهای آ وده به ویرود یباشددنع

سردنعان شان نعا شته ا ست و برعکس رگ حا صل اد سرطان

کاهش سعا یت این سلولها یتوانع با برودت استقرار و گسترش

یان سردنعدوانعههایی که پعر یا نا ادریشددان را قبل اد سددن

ب سیاری اد سرطانها و عفونتها همراه با شع برر سیها ن شان

پن اه سال در اثر سرطان ادد ستدادهانع پنج برابر بی شتر ا ست

یدهع که هروه سلولهای  NKسعا یت کمتری اد دود ن شان

این حقیقت بین آن اسدددت که پعردوانعه ها و ادردوانعه ها

دهنعت پی شرست سرطان سریعتر ی شود و به شکل تا ستاد به

عادات دنعگیشددان را نتقل یکننع نه منهایشددان را و ویزی

نواحی دیگر بعن گسترش ییابع[]3

بهعنوان رگو یر ناشی اد سرطان وراثتی وجود نعارد ذا همه

نگاهی به سرگذ شت بیماران بتال به ضعف سی ستم ایمنی که

سدددا م دنعگی و رعایت نکات

قربانی سددرطان شددعهانع اهمیت این سددهله را بیشددتر آشددکار

تغذیهایت حاسظت اد دود را بیا ودیم][2

ی سادد بهعنوان ثال در بیماری که تحت عمل جراحی پیونع

تحقیقات بسدددیاری نشدددان یدهع که رمیم غذایی سدددال ت

کل یه قرار گرس ته بود و به د یل جلوگیری اد پس ددن کل یه

یتوانع اد ابتال به بسدددیاری اد سدددرطان ها پیشدددگیری کنع
بهطورکلی این رمیم شدا ل صدر

پیونعی

یوهها و سدبزیهات غالت

کا لت اهی و غذاهای دریایی و کاهش صر

گو شت قر زت

وجود آ ع که نشدددأ آن شدددرب نبود پزشددد کان پس اد
برر سیهای سراوان دریاستنع که اهعا کننعه کلیهت شر صی بوده

و شدددیرین ان نع ویوس و پ ف ت ک ی های

شکالتی و شیرینیها ا ست .هع

بور به صر

داروهای باددارنعه سیستم ایمنی بودت

پس اد عتی تاسددتادی اد النو ا (سددرطان ودیم پوسددت) به

وربی حیوانی و قنعهای سدددادهت شدددکالتت آ نبات و یان
و ععه های ور

دود را بعون نیاد به شدددنادت قبلی با آنتیمن

شنا سایی کننع این سلولها او ین دط دساعی در اد بین بردن

سددا گی درگذشددتهانعت هیچ تأثیری در دطر برود سددرطان در

ا یتوانیم با داشدددتن سدددب

دیگر وش های عمول دارای سدددیسدددتم ایمنی قوی

اسددت که ه عه سددال پیش به د یل وجود ی

اد نو شتن این قا ه برر سی

ت حت ع مل جراحی و پس اد آن کلین ی

تو ور پوسددتی
النو ا قرار گرس ته

اسددددت در حقیقددت بددعن شدددرب اهددعا کننددعه دارای
نشریه نشاء علم ،سال هشتم ،شماره دوم ،خرداد ماه 97

112

عوامل مؤثر بر سرطان و غذاهای ضدسرطانی

یکروتو ورهایی بود که سددیسددتم ایمنی شددرب آنها را کنترل

ن ر به ادا ه رونع بادسادی یشود ونانچه سیستم ایمنی بعن

یکرد و پس اد پیونع به بعن شددرصددی دیگر که اد ضددعف

قعرتمنع نباشع رونع بهبودی نیز توقف یشود و ای اد ا تها

سی ستم ایمنی رنج یبردت به حا ت تهاجمی و آ شفته در آ عه

و عفونت در آن نقطه ن ر به گسددترش سددلولهای سددرطانی

بودنع اگروه پزشددکان

بور به تزریق داروهای قوی حر

سی ستم ایمنی شعنع که ن ر به پس ددن کلیه و دیا یز
بیمار یشع ا ا به کم

یشود نگاهی به علت بسیاری اد سرطانها اننع سرطان رحم

عد

(نا شی اد عفونت ویرود پاپیلو )ت سرطان ععه (اغلو نا شی

سیستم دساعی بعن دود بیمار توانستنع

ناشی

اد عفونت باکتری هلیکوباکتر پبلوری)ت زوتلیو ا (ا تها

جان او را اد رگ ناشی اد النو ا ن ات دهنع[.]4

اد آدب ست) و سرطان ریه (نا شی اد ا تها

طا عات ربو به سی ستم ایمنی بعن شا ل سلولهای  NKو

نای) نیز ؤیع این

سهله است [.]5

گلبولهای سددفیع نشددان یدهنع که در صددورت رعایت رمیم

با توجه به آنچه گفته شددع با جلوگیری اد ای اد ا تها

غذایی داصت حیط دنعگی سدددا م و سعا یت سیزیکی نظمت

یتوان اد برود ب سیاری اد سرطانها جلوگیری کرد طا عات

سی ستم ایمنی به بهترین نحو مکن عمل یکنع در جعول 1

نشددان یدهع که اسرادی که بهطور نظم داروهای ضددعا تها
اننع نوپروسنت ایبوپروسن و سکن ادویل صر

بهادت صار بردی اد سعالکننعهها و باددارنعههای سی ستم ایمنی

اد کسددانی که این داروها را صددر

آ عه است

غذایی

رمیم

آشوزی به سب

هنعی و

نمیکننعت دوار سددرطان

آنها یتوان به دطر ابتال به ددم ععه و ور ععه اشاره نمود

بازدارندهها
عیترانهایت

یکننع کمتر

یشونع ا ا این داروها دارای عوارض جانبی هستنع که اد بین

جعول :1سعالکننعهها و باددارنعههای سیستم ایمنی

فعالکنندهها

در بعن

ا روده صنعت داروسادی نیز به دنبال یاستن داروهایی است که

رمیم غذایی تعاول غر

باددارنعه ا تها

(ا تها دا)

باشدددنعت حال آنکه ترکیبات غذایی بسدددیاری

بهطور انبوه در دسددترد یباشددنع که یتوان با صددر

آسیایی (ضعا تها )
شادی و آرا ش

استردت دشمت اسسردگی

سعا یت سیزیکی نظم

دنعگی کردن بعون تحر

آرد ونع غله

قنع تصفیهشعهت آرد سفیع

روغن دیتونت روغن کتانت

روغنهای غنی اد ا گا6

بعون ای اد عوارض جانبی و ک م

آنها

روش های طبیعی دیگر

نظیر تغییر شدددیوه دنعگیت پرهیز اد اسدددتردت دود سدددیگار و
عصبانیت اد برود ا تها

در بعن جلوگیری کرد[]6 – 5

پس اد ج نگ ج هانی دو و به دن بال اسزایش ت قاضدددا برای
سراوردههای شیر و گوشت و ترم رغت وراگاهها و ومندارهای

روغن کانوال

(ذرتت آستا گردانت سویا)

اهیهای ور حاوی ا گا 3

گوشت قر ز دا عاریهای

طبیعی ( سر شار اد ا گا )3جای دود را به زرعهداری صنعتی

صنعتی

دادنع و به این وسددیله تغذیه دا ها اد وراگاهها و زارم طبیعی
به صر

ذرتت سویا و گنع (غنی اد ا گا  )6تغییر پیعا کرد

اد آن ایی که اسدددیعهای ور

 -2عامل التهاب:

ا گا  3و  6ضدددروری دوانعه

ی شونعت کمیت آنها در بعن ستقیماً به وگونگی تغذیه گاوها

بهطور طبیعی ه مه ا نعا های د نعه بعن به ک م

پال کت های

و جوجهها بسددتگی دارد؛ ونانچه اد راتع سددبز طبیعی و بذر

دون قادرنع پس اد جراحتت باستهایشددان را بادسددادی کننع
پالکتهای دون اد دود ادهی شیمیایی به نا پی دی جی ا

کتان تغذیه شدددونعت نسدددبت ا گا  3به  6در آنها  1به  1و در
1

ترشح یکننع که این ترکیو به سلولهای سفیع ایمنی هشعار

صدددورت تغذیه با ذرت و سدددویا اد  1به  15تا  1به  40در
سراوردههای حاصدددل اد آنها تغییر یکنع بردال

داده و آنها نیز بهنوبه دود ترکیباتی نظیر سدددیتوکینت کموکینت

ور

پروسدددتاگالنعینت وکوترین و ترو بوکسدددان تو یع یکننع که

اد سددرطانها یشددود اسددیعهای ور

ا گا  3که ن ر به کاهش ا تها

اسدددیعهای

و جلوگیری اد ب سیاری
ا گا  6سددرطاندا و

1
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ا تها دا یباشددنع [ ]7همچنین تعویض علف با ترکیو ذرت
عار ضه جانبی دیگر نیز دارد و آن حذ

و سویا ی

 -3اثر واربرگ:

ینو هی

اثر واربرگ1پعیعهای اسدددت که ابتعا توسدددط "اتو واربرگ" در

زدوج ) (CLAاد رمیم غذایی حیوانات علفروار اسدددت که

دهه  1920یالدی رؤیت شع این اثر در سلولهای سرطانیت

سوایع ضددع سددرطانی دیادی را اد دود نشددان یدهع[ ]8ذا با

د انی که سددلولها با اسددتفاده اد گلیکو یزت گلوکز را به اسددیع

رتل شعن رمیم غذایی گاو و گوسفنع در دا عاریهای صنعتی

الکتی

به د ست تو یعکننعگان یگانه اثر ضع سرطانی ا سیع ینو ِهی
حذ

دواهع شع

یکی اد وارد هم تغذیهای که در سبع غذایی ایرانیان اد جایگاه
ویژهای بردوردار ا ست صر
اسدددت بردال

را اسزایش نمیدهنع (به

د یل غنی بودن اد ا گا )3ت روغن های گ یاهی نظیر ذرت و
در بعن بایع اد

شنادته شعهترین سیر اد سیرهای سودتو ساد ا ست .به
عبارتی دیگرت تابو یسددم تو ورهای بعدیم به صددر

تمددا ی روغنهددای حیوانی غنی اد ا گددا  6دداننددع ذرتت
ار گان ی

پرهیز نمود احتمدداالً کره حیوانی و پنیر

را اد قنع دریاست یکننع و نبع اصلی قنعت کربوهیعرات است
به حض صر

ددا تی نعارنعت ا ا ارگارین (کره گیاهی) که اد دهه ش صت به

گالی سمی

بعع به تو صیه ب سیاری اد تر ص صین تغذیه و صنایع غذایی

باشعت بعن نسبت به انسو ین قاو یشود و انسو ین تو یعشعه

سددویا (هفت برابر بیشددتر) و روغن کانوال (که کمترین نا توادن

دیگر برای ت ز یه ق نع کاسی نیسدددتت ب نابراین یزان ترشدددح

بودن را دارد و ا گا  6آن سه برابر بیشتر ا گا  3است) به شعت

هور ون بیشادحع نر ال ی شود همد ان با تر شح ان سو ینت

سلولهای سرطانی است بر این اساد بایع

ا کان کا سته شود و بهجای آن اد ح صوالت ارگانی

ترکیو دیگری به نا ( IGFهور ون شدددبه انسدددو ین به نا

نیز تا حع

هور ون ر شع) تر شح ی شود که سلولها را در جهت ر شع

حا صل

تحری

اد حیوانات علفدوار (شدددیرت گوشدددت و ترم رغ) که در

هور ون رشع وجود در گوشت و حصوالت بنی غیرارگانی

اهیهای غنی اد ا گا  3نظیر سا مونت ساردین و

که  IGFرا تحری

انوام اهیهای دا عار نیز به د یل غنی بودن اد اسیعهای ور
ا گا  3به جلوگیری اد ای اد ا تها

قنعهای

تصددفیهشددعه که انسددو ین و  IGFا تها سدداد را باال یبرنع و

بی شتر ا گا  3ن سبت به ا گا  )6نیز وجود بوده ا ستت ا ستفاده

و یا بهبود آن کم

یکنع هور ون رشع عالوه بر سلولهای سا مت باعث

تکثیر سلولهای سرطانی نیز ی شود بنابراین صر

غذای شان ترم کتان (یگانه گیاه وجود در طبیعت اد نظر قعار
نمود صر

باالت یزان گلوکز دون به سرعت اسزایش ییابع و

تبعیل کنع د انی که یزان قنع صددرسی بیشددتر اد حع طبیعی

آستابگردان (که یزان ا گا  6آن هفتاد برابر ا گا  3است)ت روغن

اد صدددر

شکر یا آرد سفیع یعنی غذاهایی با شادب

ودا مععه شددروم به تو یع انسددو ین یکنع تا قنع را به انرمی

جزء رمیم غذایی ا قرار گرسته اسدددت به د یل داشدددتن روغن

گوشدددت قر ز و ترم رغ غیرارگانی

گلوکز

(قنع هضم شعه) وابسته است[ ]10تما سلولها سودت دود

که اد حاظ یزان ا گا  3توادن یاس تها نع در ا ت ها

ا تها دا و حر

توسط آن ی

قنع  6کربنه ( عموالً گلوکز) به ترکیبات کربندار

تشدددکیددل حددا لین ا کترون ذدیره یشدددود قنددعکدداسددت

تما روغنهای گیاهی هیعرومنهت روغنهای ترانس و

آستددا گردان و

قنعکاست

موعهای اد واکنش های درون یادتهای اسدددت که

کوو تری شددکسددته یشددود و برشددی اد انرمی آداد قنع در

آس تابگردان ا ت ها دا و تحر ی کن نعه سدددلول های سدددر طانی
صددر

یشود بردال

سلولهای طبیعیت سلولهای سرطانی توانایی

الکتی ) توسط سراینعی به نا "اثر واربرگ" دارنع .گلیکو یز یا

روغنهای بینظیری همچون دیتون در درجه

ی باشدددنع پس به نظور جلوگیری اد ا تها

یدهع که صر

قنع باعث ای اد سریعتر سلولهای سرطانی

تو یع انرمی را اد تبعیل شددکر به الکتات (شددکل یونی اسددیع

روغنها و وربیهای دوراکی

نرسددت و پس اد آن کانوال که ا تها

تبعیل یکننعت شاهعه ی شود .یاستههای جعیع ن شان

یکننع اد جمله کودهای سدددرطانی برای

تغذیه و ر شع تو ورها ح سو

یکنع

سرطانی و اسزایش ا تها

[]9

شعه و سبو ر شع تو ورهای

در بعن ی شونع اد طرسی صر

1
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قنع یکی اد همترین دالیل اضاسهودن است که دود عا ل ابتال
به سرطان حسو

کلونت پروسددتاتت غزت بردی تو ورهای نفوئیعی و تاسددتاد
دارد رگهای دونی جعیع سلولهای سرطانی را با اک سیژن و

یشود[]11

اگروه تالشهای بسیاری به دنبال کشف داروهای کاهشدهنعه

واد غذایی تغذیه یکننع و ا کان رشدع سدلولهای سدرطانیت

انسو ین و  IGFاد جانو صنایع دارویی ان ا گرسته است همه

تهاجم به باست

اورت گسددترش به قسددمتهای دیگر بعن و

ا یتوانیم بهراحتی و بعون نیاد به داروهای جعیع اد صر

تشددکیل کلونیهای جعیعی اد سددلولهای سددرطانی را سراهم
و

یآورنع[ ]13اد آن ا که تو ورها بعون تشکیل رگهای جعیع

قنع سراوری شعه و آرد سفیع ( وجود در آبمیوههای سنتتی

سر والسدددیون کی ها) در رمیم غذایی ان بکاهیم تا اد ای اد

دونی ا کان گسددترش و رشددع نعارنعت دانشددمنعان همواره در

شددو انسددو ین در بعن جلوگیری کنیم [ ]12براین اسدداد

تالشانع تا رو شی را برای توقف کردن رگدایی پیعا کننع ا ا

نان رلو ونع غله (ترکیو گنع با حعاقل سدده غله

قاو ت سددلولهای سددرطانی نسددبت به داروهای شددیمیایی و

آهسدددتهتر قنعهای حاصدددل اد گنع ت نان

کاهش سطح پاسخ این سلولها نسبت به داروت برود شکالت

پرتهشدددعه به روش سدددنتی با دمیر ترش به جای رمرهای

در دونریزیت انعقاد دونت باروریت عملکرد قلو و تضدددعیف

شیمیایی و سبزی ات و حبوباتی اننع وبیا و ععد و نرود که

سیستم دساعی در در ان طوالنی عت با داروهای ضع رگدایی

دارای شادب گالی سمی

پایینی ه ستنع یتواننع اد اسزایش

اهم یت باددار نعه های رگدایی طبیعی ؤثرتر و یا با اثرات

ناگهانی انسو ین و تحری

رشع سلولهای سرطانی جلوگیری

صددر

دیگر) برای جذ

جانبی کمتر را بیشادپیش آشکار یسادد

کننع در جعول  2سهرسددت بردی غذاها بر اسدداد شددادب
گالیسمی

بسیاری اد ترکیبات ضع رگدایی که اکنون در رحله آد ایشات
کلینیکی قرار دارندعت ترکیبددات طبیعی هسدددتندع  Adamsو

آ عه است

همکاران در سددال  2004اثرات ضددع رگدایی کورکو ین را بر

جدول :2سهرست بردی اد غذاها بر اساد شادب گالیسمی

شاخص گالیسمیک باال

شاخص گالیسمیک پائین

شکر (سفیع یا قهوهای)ت

عصارههای طبیعی شکر اننع

سروکتودت دکسترود

شیرهی آگارت استیویات دایلیتول

آردهای سفیعت نان سفیعت

غالت کا ل رلو شعهت نان

برنج سفیعت پاستا

ونع غلهت جوت اردنت گنع

سرآینع رگدایی بررسی نموده و نشان دادنع این ترکیو توانایی
هار رگدایی بی شتری ن سبت به داروی سیس پالتین ( تعاول
در شدددیمیدر انی) دارنع [ ]14همچنین تحقیقات نشدددان داده
است که جعفری و کرسس به د یل داشتن آنتیاکسیعان اپیجنین
در جلوگیری اد پعیعه رگدایی ب سیار قوی یکننعت بهطوریکه
صدددر

سیاه
سیود ینیها

برصوص

(داروی ؤثر در در ان سددرطان) دارد بسددیاری اد سددبزی ات

ععدت نرودت وبیا

دیگر نیز به د یل غنی بودن اد ترپن ها اننع نعنامت ردن وشت

پوره سیود ینی
رباها و م ههات یوههای

یوههای طبیعی برصوص

پرتهشعه در شکر

بلوبریت گیالدت تمش

نوشیعنیهای شیرین شعهت

وای سبز بعون قنع یا با

آبمیوههای کاردانهای

استفاده اد شیره آگار

آن در قادیر کم نیز اثری شدددبیه به داروی گلیو

آویشددنت پونهت ریحان و رد اری نیز اثربرشددی شددبیه به گلیو
اعمال یکننع []16 -15

 -5عوامل محیطی:
تحقیقات نشان داده است که سب

دنعگی و عوا ل حیطی در

برود انوام سرطان نقش باردی دارنع و با اصالح آنها یتوان اد

1

 -4اثر رگزایی:

برود بسیاری اد سدددرطان ها پیشگیری کرد اد همترین عوا ل

رَگدایی سراینعی سیزیو ومیکی اسددت که در آن رگهای جعیع

حیطی یتوان به سددیگار کشددیعنت عادات بع غذایی و واقیت

اد رگ های وجود رشدددع یکننع .این سراینع نقش کلیعی در

صر

رشع بسیاری اد تو ورها نظیر تو ورهای سرطان ترمعانت ریهت

ا کلت واجهه با نور دورشیع و آ ودهکننعههای حیطی

اشدداره نمود طا عهای که بر روی سددب

دنعگی رد شددهر
1
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تهران ان ا شعه ا ست ن شان یدهع که  38.7در صع رد اد
نظر عادات غذایی در وضدددعیتی نا طلو

جذ

قرار دارنع این در

حا ی اسدددت که در ورد عادت به ددانیات و صدددر

کورکو ین در بعن را  2000برابر اسزایش یدهع []19

همچنین سل فل سددد یاه حاوی ی

ا کل

ترک یو آ کا وئ یعی به نا

پایورین اسددت که دواص ضددع تو ور دارد ریشدده تنع دن بیل

 90.5درصدددع اد جا عه آ اری ذکور در وضدددعیتی نا طلو

حاوی وادی اننع جین رولهات پارادول و شگاولها است این

بودهانع ذا به نظر یرسددع که زو آگاهسددادی رد در د ینه

ترکیبات دواص آنتیاکسیعانیت ضعا تهابی و ضععفونیکننعگی

د نعگیت یتوا نع نقش باردی را در د ی نه

ارائه یکننع که بهطور ؤثر با سدددلول های سدددرطانی بارده

اصدددالح سددد ب

یکننع سدددیرت پیادت ترهسرنگیت وسدددیر و پیادوه نیز به د یل

پیشگیری اد انوام سرطانها ایفا نمایع[]17

داشدددتن ترکیبات سدددو فور وجو کاهش اثرات سدددرطاندای

درمان و پیشگیری از سرطان به روش جدید

ترکیبات نیترود ا ین و ان نیترود شعه و بهطور ویژهای یتوانع

تابوی سددرطانهای نوظهور اد ی سددو و قاو ت اغلو آنها به

در در ان سرطانهای ععهت ری و روده استفاده شود عالوه بر

در انهایی نظیر شیمیدر انی و پرتودر انی همراه با هزینههای
گزا

آن سبزی ات این دانواده به تنظیم قنع دون نیز کم

اد سوی دیگرت وجو شعه ا ست که راهکارهای نوین

که تر شح ان سو ین و  IGFو بنابراین ر شع سلولهای سرطانی

برای بارده با سرطان نظیر کشف و بررسی اثرات ضع سرطانی
ترکیبات طبیعی قابلد سترد و ا صالح سب

را کاهش یدهنع یکی اد ترکیبات گوگردی وجود در سیر به

و شیوه دنعگی

نا دی آ یل دی سو فیع نشان داده است که بهطور قابلتوجهی

وه اد نظر سیزیکی و وه اح سا سیت سا یان سال حل تحقیق

حضددور سددلولهای سددرطانی را در دیواره دادلی ری کاهش

دانشمنعان سراسر جهان قرار گیردت ا ا تأسفانه اسیای دارویی

یدهع در ح ضور ترکیبات سیرت سلولهای سرطانی ضعیف

و سود حا صل اد ت ارت آن در حوده پز شکی و شیمیدر انی

شددعه و قادر به تکثیر ؤثر نیسددتنع و در نهایت طی سرآینعی به

انع اد پیشدددرست و جایگزینی در ان های طبیعی با روش های
در انی ت ویزشعه اد سوی پزشکان شعه است اگروه هع

نا آپوپتود ( رگ سلو ی) دود را ترریو یکننع سبزی ات

اد

برگدار اننع انوام کلم (شا ل بروکلی و بروکسلت کلم وینی و

نو شتن این قا ه رد روشهای تعاول در در ان سرطان (نظیر

گلکلم)ت گوجهسرنگیت پیادوهت ترهسرنگیت وغنعر قنعت جعفری

شدیمیدر انی و پرتودر انی) نیسددت ا ا با اسددتناد به آ ار پایین

و کرسس نیز بهعنوان نابع اردشددمنع ترکیبات پلیسنول وجو

سددرطان درگذشددتههای دور و روری بر روشهای تغذیهای و
سدددب

ادتالل در رشدددع تو ورهای سدددرطانی یشدددونع صدددر

دنعگی نیاکان و اجعاد انت یتوان نتی ه گرست که با

اسددتفاده اد نابع تغذیهای فیع که طبیعت بهوسور در دسددترد
همگان قرار داده ا ست و ا صالح سب

دنعگی که در ذیل این

قا ه آ عه است یتوان اد برود این بیماری هل

یکننع

گوجهسرنگی (حاوی

موعه کا لی اد عناصدددر سعال همچون

ویتا ینهات سیبرهات سو ی

اسیع و پلیسنولهایی اننع کوئرستین

و کاروتنوئ یع هایی ان نع سیتوئین و سیتوسلون) به همراه کلم

پیشگیری و

بروکلی در و ععه های غذایی اد عوا ل ضدددعسدددر طان ف یع

یا تا حع ا کان در ان نمود

حسو

-1ترکیبات پلی فنولی ضد سرطان:

یشونع []20

ب -میوههای حاوی پلیفنول

الف -ادویهجات و سبزیجات

انوام توت هات بلوبریت رک باتت انگور و یوه های هسددد تهدار
( اننع آ وت هلو و شددلیل) اد نابع دو

ادویه جات اد نابع غنی پلیسنل ها هسدددتنع که به د یل عع

پلیسنولها بهحسددا

داشدددتن کربوهیعراتت کا ری و دواص ضدددعا تهابی در د ره

یآینع اسیع االی ی

ترکیبات ضع سرطانی قرار یگیرنع ا روده نقش ضعا تهابی و

بادا د ینی و گردو با جلوگیری اد رگدایی سلولهای سرطانی

توانایی در انسددعاد رگدایی کورکو ین وجود در دردووبه در

اثری همچون بسدددیاری اد داروهای تعاول در شدددیمیدر انی

جلوگیری اد برود ب سیاری اد سرطانها به اثبات ر سیعه ا ست

دارنع []21

[ ]18تحقیقات نشددان داده اسددت که ادتال دردووبه با سلفل

پلیسنول وجود در تمش ت توتسرنگیت

ج -روغن زیتون و روغن آن
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در سددال  2012حققان حتوای پلی سنل  55نوم روغن دیتون

ذدیره آنتیاکسددیعانی و دریاست پلیسنولهای بیشددتر در رمیم

اکسدددترا ویرجین را ورد بررسدددی قرار داده و به این نتی ه

غذاییت پایین بودن قعار سمو آستکش و دواص ضعسرطانی

ر سیعنع انوام روغن دیتون اک سترا ویرجینت همگی سر شار اد

دوردنیهای ارگانی

اشددداره کرد؛ ا ا بایع به این نکته اشددداره

ترکیبات پلیسنل هستنع به نظر یرسع که دیتون سیاه اد حاظ

نمود که اگروه گوشدددت ها یا ترم رغ های ارگانی

آنتیاکسیعانی غنیتر اد دیتون سبز است []22

سددمو و هور ونها و آنتیبیوتی ها هسددتنع ا ا زو اً اد حاظ
ا گا  3توادن نی ستنع ذکر این نکته ضروری ا ست که ا گا 3

د -حبوبات

در حصددوالت ارگانی

حبو بات (نرودت وب یات ععد) نبعی غنی اد سیبرت پروتهینت
آنتیاکسددیعانی و شددادب گالیسددمی
ضعسرطانی حسو

 -3بستهبندی مواد غذایی:

پایین اد جمله عوا ل

یشونع []23

بسددیاری اد آالینعههای وجود در حیط سددادتاری شددبیه به
بردی هور ون های انسدددانی دارنع که اد یان آنها یتوان به

ه -چای

دینوسترومن اشاره نمود که شبیه به استرومن عمل یکنع این

وددای سددد بز حدداوی پ لی س نولهددای بیشدددمدداری ن ظ یر

واد در علفکش هات آ ستکش ها و بردی اد پالسدددت ی

اپیگا وکاتچینگلت یا  EGCGاسددت که در حین ترمیری که

بی سفنول آ یکی اد اجزا پی وی سی (پلیوینیلکلرایع) ا ست که

سبز به سراوانی یاست ی شود نو شیعن رودانه سه سن ان وای

در دیواره دادلی قوطیهات ظرو

سددبز اد شددکلگیری رگهای دونی جعیع توسددط سددلولهای

پالستیکی حاوی غذات شیشه

شیر نودادان و بسیاری اد دیگر ظرو

سدددر طانی جلوگیری کرده و با عث آپوپتود ( رگ سدددلو ی)

پالستیکی یاست یشود

این ترک یو در بیشدددتر غذا های کنسدددروی نظیر تن اهی و

سلولهای سرطانی و هار رشع این سلولها در رودهی بزرگت

کمووتها نیز یاست ی شود که با گر شعن پی وی سی در اثر

پو ستت ریهت پرو ستات و سینه ی شود [ ]24در تحقیقی که بر

تماد با غذا با ایعات داغت بیسدددفنول آ پرش یشدددود این

روی دنان بتال به سرطان سینه که هنود تاستاد نعاده بود ان ا

ترکیو وجو تحری

شعت ن شان داده شعه ا ست ک سانی که در رود سه سن ان وای

رشدددع تو ورها و نیز اسزایش قاو ت

آنها در برابر سددیسددتم ایمنی بعن یشددود پس همواره بایع اد

یکردنع  57درصع کمتر اد کسانی که تنها رودی

صر

سن ان وای سبز ینوشیعنع دوار عود سرطان شعه بودنع

غذاهای گر شعه در ظرو

پال ستیکی و یا غذاهای

کنسدددروی که در رحله اسدددتر یزاسدددیون تا  110درجه گر

[]25

یشدددونع و وجو نفوذ بیسدددفنول آ به غذا یشدددود پرهیز

و -شکالت تلخ

نمود[28ت ]29

شددکالت سددیاه و کاکائو حاوی  4نوم آنتیاکسددیعان به نا های

 -4حفظ آرامش تقویت روحیه و فعالیتهای فیزیکی

اپیکاتکینت سالونوئیعت پرو سیانیعین و ردوراترول یبا شنع که

منظم:

بهوسددیله بارده با رادیکالهای آداد اد سددلولهای بعن در برابر
آثار رر

های

داص و شددوینعههای دانگی یاست یشددونع دینوسددترومن

برای تو یع وای سددیاه الد اسددت اد بین یرود و ی در وای

ی

حاصددل اد حیوانات علفدوار که در

غذایشان ترم کتان نیز وجود بوده است یاست یشود []27

ویتا ینت واد ععنی و پلیسنولها ه ستنع که با دا شتن دواص

سبز صر

عاری اد

اگروه واج هه با سدددرطان بر ه مه اب عاد جسددد مانیت روانیت

آنها حاسظت کرده و با تقویت سی ستم ایمنی بعن

اجتماعی و عنوی سرد تأثیر گذاشته و بحران ای اد ینمایع ا ا

باعث برود دواص ضع سرطانی اد دود یشونع []26

درکی رو شن اد و ضعیت وجودت حفظ آرا شت انترا

 -2غذاهای ارگانیک:
واد دوراکی ارگانی

روش

صحیح قابله با آن و پیوستن دوباره به دنعگی اد جمله واردی
سوائع

است که وجو اسزایش نیروی دساعی بعن در بارده با سرطان

ن سبت به ح صوالت غیرارگانی

بیشددتری برای سددال تی دارنع که اد آن جمله یتوان به وجود

ا ست باست سرطانی باستی سقیر اد نظر یزان اک سیژن ا ست که
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عوامل مؤثر بر سرطان و غذاهای ضدسرطانی

(کم اکسددیژن) بودن آن سددبو اسزایش طول عمر

سلولهای سرطانی را نعهع عالوه بر سائل تغذیهایت تمرینات

هایووکسددی

سلول سرطانیت قاو شعن آن جهت ر شع در شرایط سرتت

وردشددیت سعا یتهای ربو به روانشددناسددی یا هر رویکرد

ا سزا یش آ نژ یوم نز یس یددا رگدا ییت ا سزا یش تددا بو یسدددم

دیگری که ن ر به ای اد آرا ش در دنعگی ان شدددود نیز اد

و تسدددریع رونع تاسدددتاد یا گسدددترش و انتقال

جمله روشهای طبیعی ؤثر و قابلد سترد برای تما اع ضای

سلولهای سرطانی به سایر وینیجاهای بعن ی شود همچنین

جا عه برای پی شگیری اد سرطان ا ست ا یع ا ست که همه ا

داشدددتن سعا یت سیزیکی نظم باعث ویره شدددعن بر عوارض

بتوانیم با رعایت وارد توصدددیهشدددعه در باال با تما قعرت به

جانبی روش های در انی شددددعه و ادا ه دادن آن ب عع اد

تقویت سی ستم دساعی بعنمان برای بارده با سرطان پردادته و

راقبتهای در انی تنا سو انعا قلبی -تنف سیت قعرت ع ضلهت

یا در صورت ابتال به آن وجو بهبود کیفیت رونع در انی دود

آ ادگی جسددمانی و کیفیت دنعگی را بهبود یبرشددع و باعث

شویم

گلیکوالیتی

کاهش دستگیت اضطرا

و اسسردگی یشود []30

منابع و مؤاخذ

 -5تحقیقات نوین انجام شده در مورد ترکیبات

[1]. F. Bray, J. Ferlay, I. Soerjomataram, R. L.
Siegel, L. A. Torre, and A. Jemal. (2018). Global
cancer statistics 2018: globican estimates of
incidence and mortality worldwide for 36 cancers in
185 countries. CA Cancer J Clin, vol. 68, no. 6,
pp.394-424.
[2]. Sørensen, T. I. A., Nielsen, G. G., Andersen, P.
K., & Teasdale, T. W. (1998). Genetic and
Environmental Influences on Premature Death in
Adult Adoptees. New England Journal of Medicine,
vol. 318, no.12, pp. 727–732.
[3]. S. M. Levy, R. B. Herberman, M. Lippman, T.
D’Angelo, and J. Lee. (1991). Immunological and
psychosocial predictors of disease recurrence in
patients with eariy-stage breast cancer. Behav Med,
vol. 17, no. 2, pp. 67–75.
[4]. R. M. MacKie, R. Reid, and B. Junor. (2003).
Fatal Melanoma Transferred in a Donated Kidney
16 Years after Melanoma Surgery. N Engl J Med,
vol. 348, no. 6, pp. 567–568.
[5]. H. F. Dvorak. (1986). Similarities between
Tumour Stroma Generation and Wound Healing. N
Engl J Med, vol. 315, no. 26, pp. 1650-1658.
[6]. R. E. Harris, S. Kasbari, and W. B. Farrar.
(1999). Prospective study of nonsteroidal antiinflammatory drugs and breast cancer. Oncol Rep,
vol. 6, no. 1, pp. 71–73.
[7]. A. P. Simopoulos. (2002). The importance of
the ratio of omega-6/omega-3 essential
fatty
acids. Biomed Pharmacother, vol. 56, pp. 365–379.
[8]. F. Lavillonniere, Véronique Chajès, JeanCharles Martin, Jean-Louis Sébédio, Claude
Lhuillery, and Philippe Bougnoux. (2009). Dietary
Purified cis-9, trans-11 Conjugated Linoleic Acid
Isomer Has Anticarcinogenic Properties in
Chemically Induced MammaryTumors in Rats.
Nutrition and Cancer, vol. 45, no. 2, pp. 190–194.
[9]. G. Dubnov and E. M. Berry. (2003). Omega – 6
/ Omega – 3 Fatty Acid Ratio : The Scientific
Evidence. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger. vol.
92, pp. 81–91.

طبیعی ضد سرطان:
ا روده اگروه سوایع پروتهینهای وجود در شددیر گاو بر کسددی
پوشیعه نیستت استفاده اد نابع پوتیعی دیست سعال وجود در
دیگر نابع اد قبیل شیر شتر وردتوجه ب سیاری اد حققان در
سراسر دنیا بوده است به اثبات رسیعه است که شیر شتر قادر
به جلوگیری اد رشع تودههای سرطانی سینه اد طریق ا قا رگ
سلو یت جلوگیری اد تور ت اکسیعه شعن و رگدایی سلولهای
سرطانی یباشع [ ]31همچنین تحقیقات ادیر نشان داده است
که اسدددتفاده اد پروتهین های شدددیر شدددتر بهعنوان نانو حا ل
کورکو ین و دیگر ترکی بات پلی سنو ی ت یتوا نع روشدددی
ناسدددو در بهکارگیری ترکیبات طبیعی بهعنوان عوا ل ضدددع
سرطان باشع

نتیجهگیری
همه ا یتوانیم با آگاهی یاستن اد عوا ل ؤثر در ای اد سرطان
و راه کار های قاب له با آن به بهترین نحو مکن اد دود در
قابل بیماری حاسظت کنیم براین اسدداد بهوسددیله شددنادت
ناسا مترین غذاها یعنی ترکیبات غذایی حاوی آرد سفیعت شکر
و ترکیبات ا گا  6که بهعنوان کودهای تغذیهای برای سلولهای
سدددر طانی ع مل یکن نعت غذا های غیر ار گان ی

که آ وده به

بسدیاری اد آستکشها و علفکشها یباشدنعت صدر

کاسی

یوه جات و سدددبزی ات و دیگر ترکی بات غنی اد پلیسنول و
آنتیاک سیعان و دوری ج ستن اد آالینعهها علیا ر صوص دود
سیگار و تنباکو یتوانیم بعنی دا شته با شیم که ا کان ر شع به

نشریه نشاء علم ،سال هشتم ،شماره دوم ،خرداد ماه 97

118

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن و ﻏﺬاﻫﺎي ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
[22]. B. Bayram, T. Esatbeyoglu, N. Schulze, B.
Ozcelik, J. Frank, and G. Rimbach. (2012).
Comprehensive Analysis of Polyphenols in 55 Extra
Virgin Olive Oils by HPLC-ECD and Their
Correlation with Antioxidant Activities. Plant Foods
Hum Nutr, vol. 67, no. 4, pp. 326–336.
[23]. K. Ganesan and B. Xu. (2017). Polyphenolrich lentils and their health promoting effects. Int J
Mol Sci, vol. 18, no. 11, pp. 2390.
[24]. J. Jankun, S. Selman, and E. Skrzypczakjankun. (1997). Why drinking green tea could
prevent cancer. Nature, vol. 387, no. July, pp. 561.
[25]. M. Inoue et al. (2001). Regular consumption of
green tea and the risk of breast cancer recurrence:
Follow-up study from the Hospital-based
Epidemiologic Research Program at Aichi Cancer
Center (HERPACC), Japan. Cancer Lett, vol. 167,
no. 2, pp. 175–182.
[26]. M. A. Martin, L. Goya, and S. Ramos. (2013).
Potential for preventive effects of cocoa and cocoa
polyphenols in cancer. Food Chem Toxicol, vol. 56,
pp. 351–374.
[27]. A. Mie et al. (2017). Human health
implications of organic food and organic
agriculture: A comprehensive review. Environ Heal
A Glob Access Sci Source, vol. 16, no. 1, pp. 1–22.
[28]. E. W. LaPensee, T. R. Tuttle, S. R. Fox, and N.
Ben-Jonathan. (2009). Bisphenol A at low
nanomolar doses confers chemoresistance in
estrogen receptor-?-positive and -negative breast
cancer cells. Environ Health Perspect, vol. 117, no.
2, pp. 175–180.

[12]. S. E. Dunn, R. A. Hardman, F. W. Kari, and J.
C. Barrett. (1997). Insulin-like growth factor 1 (IGF1) alters drug sensitivity of HBL100 human breast
cancer cells by inhibition of apoptosis induced by
diverse anticancer drugs. Cancer Res, vol. 57, no.
13, pp. 2687–2693.
[13]. N. Nishida, H. Yano, T. Nishida, T. Kamura,
and M. Kojiro. (2006). Angiogenesis in cancer.
Vasc Health Risk Manag, vol. 2, no. 3, pp. 213–219.
[14]. B. K. Adams et al. (2004). Synthesis and
biological evaluation of novel curcumin analogs as
anti-cancer and anti-angiogenesis agents. Bioorg
Med Chem, vol. 12, no. 14, pp. 3871–3883.
[15]. J. Folkman, R. Kalluri. (2004). Do inhibitors
of blood-vessel growth found naturally in our bodies
defend most of us against progression of cancer to a
lethal stage?. Nature, vol. 427, no. 6977, p. 787.
[16]. C. A. Plouzek, H. P. Ciolino, R. Clarke, and G.
G. Yeh. (1999). Inhibition of P-glycoprotein activity
and reversal of multidrug resistance in vitro by
rosemary extract. Eur J Cancer, vol. 35, no. 10, pp.
1541–1545.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم.1392 ، ﻣﯿﺘﺮا، ذواﻟﻔﻘﺎري.[17]
 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ.ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن
38-36  ﺻﻔﺤﻪ1  ﺷﻤﺎره.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
[18]. B. B. Aggarwal et al. (2006). From
traditional Ayurvedic medicine to modern medicine:
identification of therapeutic targets for suppression
of inflammation and cancer. Expert Opin Ther
Targets, vol. 10, no. 1, pp. 87–118.
[19]. G. Shoba, D. Joy, T. Joseph, M. Majeed, R.
Rajendran, and P. S. S. R. Srinivas. (1998).
Influence of piperine on the pharmacokinetics of
curcumin in animals and human volunteers. Planta
Med, vol. 64, no. 4, pp. 353–356.
[20]. K. Canene-Adams, B. L. Lindshield, S. Wang,
E. H. Jeffery, S. K. Clinton, and J. W. Erdman.
(2007). Combinations of tomato and broccoli
enhance antitumor activity in dunning R3327-H
prostate adenocarcinomas. Cancer Res, vol. 67, no.
2, pp. 836–843.
[21]. S. Mihoubi, Y. Durocher, and B. Cass. (2005).
Combined inhibition of PDGF and VEGF receptors
by ellagic acid, a dietary-derived phenolic
compound. Carcinogenesis, vol. 26, no. 4, pp. 821–
826.

 روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي: ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن.2009 ، داوﯾﺪ، ﺷﺮﺑﺮ- ﺳﺮوان.[29]
 ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و: ﺗﻬﺮان. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﮏ ﺷﯿﺮزاد.زﻧﺪﮔﯽ
Anticancer: A new way of life, : ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
2009
[30]. S. K. J. Lee, D. Zhang, and W. Song. (2018).
Angiogenesis : focusing on the effects of exercise in
aging and cancer. vol. 22, no. 3, pp. 21–26.
[31]. A. A. Badawy, M. A. El-Magd, and S. A.
AlSadrah. (2018). Therapeutic Effect of Camel Milk
and Its Exosomes on MCF7 Cells In Vitro and In
Vivo. Integr Cancer Ther, vol.17, no. 4, pp.1235–12

97  ﺧﺮداد ﻣﺎه، ﺷﻤﺎره دوم، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ

119

علم و پژوهش

نگاهی به محصوالت غذایی تراریخته
احمدرضا لگزیان

1

چکیده
علم زیستفناوری آغازگر مسیری جدید در زمینه علمی و صنعتی بود .از آغاز شکلگیری این رشته تحوالت گستردهای در بسیاری
از زمینهها ایجاد شد .بسیاری از محصوالت غذایی و صنعتی تراریخته ،ثمره این علم بود .تولید محصوالت تراریخته با یک هدف
آغاز شد و آن بهبود کیفیت در انواع محصوالت بود .با وارد کردن ژنهای مختلف در موجودات ویژگیهایی را به وجود آورند که
قبل از آن این ویژگیها بهطور خاص وجود نداشت ،اما آیا واقعاً این ویژگیها و یا فرآوردههای تراریخته محصوالت قابلاعتمادی
هستند؟ حقیقت این است که نمیتوان بهطور قطع به این سؤال پاسخ داد .تحقیقات زیادی نشان داده که این علم در بسیاری از
زمینهها نظیر تولید انواع داروها و سایر محصوالت پزشکی تا حدودی موفق بوده است اما صرفاً در مورد تولید محصوالت تراریخته
غذایی نمیتوان ساده اظهارنظر کرد .آزمایشات تحقیقاتی روی حیوانات که از این نوع محصوالت غذایی تراریخته استفاده شده بود
نشان داده است که احتماالً در نسلهای بعدی مشکالت پزشکی و فیزیولوژیکی بروز خواهد نمود .اما در مورد انسان باید گفت که
هنوز برای اظهارنظر زود است و میباید در نسلهای بعدی اظهارنظر نمود.

واژگان کلیدی :زیستفناوری ،محصوالت غذایی تراریخته ،دستورزی ژنتیک ،برچسبگذاری مواد غذایی

*عهدهدار مکاتبات ،تلفن  ،61113381آدرس الکترونیکی ahmadreza.lagzian@ut.ac.ir
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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ساا ب با بررساا یک سااری بیم ریه ی

مقدمه
س ا ه ی زی دی نیسااک ا ز ا ا لک

محصو ت یذ ی تر ریه ا یج د اد ند م پرد زی .

زیسااکف وری و

یآ تحقیق لود با مک چ دیآ م بع و تی تحقی ق ت در

ورود آن در رصااا تولید نو ع محصااو ت تر ریه ا م گذرد.

سااار سااار دنی ز شاااوره ی مه ف نج م گرف ا و ن یب آن

ت ه چ د دها ز س ا لک ولیآ آن بیوتیک دسااکورزی اااد
توسط نس ن در س

 1982م گذرد .طبق س د تحقیق ت

باصورت پرسش ما و سل ه ی م

یآ

وضعیک جغر فی ی و ق ص دی و فره گ مه ف مورد مط لعا

اد .ولیآ شکه ی یآگونا ز گی ه ن د سکورزی اد ی

قر ر گرف د ت ب و ن یک م ط ل عا ج معتری صاااورت پذیرد.

هم ن تر ریه ا بر روی زمیآه ی ش ورزی در آمریک و فر نسا

شاااوره ی مورد مط لعا اااا م بری نی  ،مریک  ،ژ پآ ،ن د ،

در س  1986نج م اد .در س  1987در شور ب ژیک گی

نروژ ،چیآ و مبی م ب اد.

ت ب و مق وم با ح شر تولید اد .در یآ آزم یش ژن مورد نظر

در یآ مق لا سع اد سک ا میز ن تم ی مردم با س ف د ی

ز ب ری ب سی وس س هر ج گردید و با گی مورد نظر تزریق
ا با نو
ساا

دم س ف د ز مح صو ت تر ریه ا ر مورد رزی ب قر ر ده د

ز گی ت ب و اد

ا ن یجا آن مردم شااوره ی ذ راااد ر با سااا گرو تقساای

ز حشاار ت مق وم بود .همی یآ شااور چیآ در

رد .گرو و باهیچوجا ح ضر با س ف د ز یآ مح صو ت

 1992ولیآ شااوری بود ا ت ب و مق وم با ویروس ر

نبودند م ن د شور بری نی  .گرو دوم ح ضر با س ف د ز یآ

باصاااورت بسااای ر گسااا رد ی تب یغ رد .م ااااروع تولید

محصااو ت بودند م ن د شااور مریک و گرو سااوم برل

محصااو ت تر ریه ا ا بر ی ولیآ ب ر در ساابد یذ ی مردم

م ن د شوره ی ن د  ،نروژ ،چیآ ،ژ پآ [.]1

مح صو  ،گوجافرنگ تر ریه ا ی بود ا با ب ز ر ر ضا اد.

بعد ز بررس تم ی مردم نسبک با محصو ت تر ریه ا یذ ی

ب بر یآ مح صو ت یذ ی تر ریه ا ت ریهیا و پی شی ا طو ن

در شااوره ی مه ف و با دسااک آوردن ن یب ح صا

ز ورود آن ه با چر لا یذ ی مردم

باا با رتدیگر دیادگا مردم ز نظر پرد لاک هزی اا بر ی

سک ا در ب سی ری

محصاااو ت یذ ی تر ریه ا ی رگ نیک مورد بررسااا قر ر

ز زمی اه و رد اااد و ن یب بساای ر سااودم دی ر بر ی م با

گرفک .ز آنج ی

رمغ ن آورد  ،م ن د نو ع د روه ا ز روش زیساااکف وری

محصو ت تر ریه ا مقرونبا صرفاتر لو هد بود و ز یآرو در

پیی یدگ ه ی فر و ن د رد ا بر ی ظ ه رنظر قطع م ب ید

برل

درز م ن طو ن تر ثر آن ه ر در م بولیزم و فیزیولوژی بدن

محصو ت تر ریه ا ی ا باطور معمو نی ز ضروری آنه سک

محصو ت ح م ً ثر ن مط وب بر حیو ن م گذ رد ].[1

و تقریب ً هرروز ز آن ساا ف د م

در یآ مق لا یآ ساال مطرا سااک ا محصااو ت یذ ی

آن هس ا د؟ ن یجا یآ

پرسااش در بیآ هفک شااور با ااارا زیر سااکی بری نی ت ه

دیدگ مردم شوره ی مه ف ر در مورد مح صو ت یذ ی
م

د ب تهفیف در دساا رس

آنه قر ر بگیرد ،آنه ح ضاار با مصاار

تر ریه ا ت چا ند ز در جو مع مه ف رونق پید رد ند؟ و

ی

ز شوره میز ن تم ی بر ی س ف د آنه بی ش ر سک

] .[1-2ب توجا با یآ ق ضیا ز مردم پر سید اد بود ا گر

نسااا ن مهحظا نمود .مق ت م نشااا ن م دهد ا یآ

تر ریه ا بررس م

ا پرد لک هزی ا بر ی م صر

مح صو ت

تر ریه ا م ر ز محصاااو ت طبیع هساااک ،سااا ف د ز

تولید اد سک .م در مورد تولید محصو ت یذ ی تر ریه ا

ی .ه

ز آن،

موضااوع هزی ا و میز ن درآمد مردم مورد بررساا قر ر گرفک.

م گذرد.
زی سکف وری در مدتزم ن وت ه

ز

شوره ح ضر با س ف د ز یآ مح صو ت ب ار یط بودند

قر ر گرفک در س  1994در شور آمریک آی ز اد .یآ نوع

ند ر ند و مدت و ت ه

صورت گرف ا سک .در

یآ مط لعا مردم هفک شاااور ز نو ح مه ف ر زمیآ ب

نوع ز آن بیوت یک م ق وم بر ی ولیآ ب ر در گ ی ت ب و تول ید

اد و یآ تغییر موجب با وجود آمدن نو

ا در ثر مصاار

شاااوری بود ا مردم ح

ون یک مق لا پزاک ر بررس

ب ت ه ذ برل

ز تهفیف ه ی

موجود در پر س ش ما در قیمک مح صو ت تر ریه ا ،ح ضر با

ا در یآ مق لا تأثیر محصاااو یذ ی تر ریه ا ر بر

ساا ف د ز آن نبودند و فقط تم ی با ساا ف د ز محصااو ت

سهمک زن ن ب رد ر و ییرب رد ر مورد بررس قر ر د د سک].[2

طبیع د رند .یک نک ا ب سی ر ج لب در مورد آنه وجود د اک
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ا بری نی

شوری بود ا نات ه ح ضر با م صر

مو د یذ ی

مجبور با س ف د ز یآ نوع محصو ت

درح توسعا با د ی

مد وجود د اک ا در زیر ذ ر اد سکی

تر ریه ا نبود ب کا در یک نظرس ج  ،مرد ن بری نی ی با میز ن

بودند .دو دلی

 29درصاااد و زن ن بری نی ی با میز ن  44درصاااد ح ضااار با

 .1بحث درآمد افراد :ز آنج ی

ا قیمک محصو ت تر ریه ا

پرد لک مب غ بی ش ر بر ی مح صو ت طبیع بودند؛ م دیدگ

ز محصاااو ت طبیع

در شاااور مری ک باطور مهً م ه لف ب نظر ت موجود در

درح توسااعا میز ن درآمد فر د م ر بود ،در ن یجا زمی اساا ز

بری نی بود ،با یآ صاورت ا  70درصاد ز مردم در آمریک ب

یآ محصو ت اد و درو قع مبود درآمد

مصر

محصو ت تر ریه ا هیچ مشک

لوب بر ی مصر

ند ا د و ح ضر با

فر د ج معا و گر ن بودن محصو ت و مو د یذ ی

پرد لک پو بیش ر بر ی محصو ت طبیع نبودند .ز بیآ س یر
شوره ی مورد مط لعا ،نروژیه ت ه ح ضر با م صر

یآ شااوره یک

ننب

رگ نیک در

ز و م مه و زمی اساا ز در ساا ف د ز

محصو ت تر ریه ا بود].[4

گ دم تر ریه ا بودند ا میز ن قیمک آن پ ج درصااد ز ن ن ب
گ دم رگ نیک م ر بود .ژ پ ه نیز ح ضاار با مصاار

م ر بود و همی یآ در شاااور ه ی

 .2دریافت کالری مورد نیاز برای سوختوساز :ز آنج ی

نود

ا

در یآ شاااور ه فر د میز ن مو د م غذی م ری در ی فک

تر ریه ا ی بودند ا قیمک آن با میز ن پ ج درصاااد ح

یآ مح صو ت میز ن

م ردند ،ت صور بر یآ بود ا م صر

بیشااا رم م ر ز نود رگ نیک بود .در شاااور ن د نیز مردم

مبود مو د یذ ی ر بر ی فر د جبر ن لو هد رد .یک م ث

تقریب ً با هر دو نوع مح صو تر ریه ا و رگ نیک با یک میز ن

در یآ زمی ا تولید برنب طهی بود ا میز ن بی ش ری وی میآA

تم ی د ا د ،لب ا میز ن تهفیف بر ی آنه نیز همیک د اک.

در لود د اااک ،مبود وی میآ  Aر در بساای ری ز شااوره

چی ه نیز تم ی با س ف د ز رویآ سوی تر ریه ا د ا د ب

نظیر فی ی یآ و چیآ تأمیآ رد ،در ب حث

هش هزی ا ه ی

یآ ااارک ا قیمک آن نوزد درصااد ز رویآ سااوی رگ نیک

پزاک نیز ملثر بود و ب ث هش هزی اه ی پزاک و درم ن

م ر ب ااااد و همی یآ قیمک برنب تر ریه ا ا میز ن  %39ز

در هر س

بر ی دولک اد ،بهصو

در پیشگیری ز ن بی ی

قیمک برنب رگ نیک م ر ب اد .مبی ی ه تم ی با س ف د ز

در ود ن زیر دو س چر ا مبود وی میآ  Aدر شوره ی

هر گونا مو د یذ ی تر ریه ا ب هر میز ن تهفیف د ا د [.]1

فوق لذ ر در ود ن موجب ن بی ی در سااا یآ زیر دو سااا

بیشااا ر روپ نی ن صاااو پیش ح ی ک ر در لصاااو

تولید

م اد .ب بر یآ ی س زی برنب ب وی میآ  Aب ث اد ا و ً

محصاااو ت یذ ی تر ریه ا مطرا م نمودند و صااا تریآ
هد

ز وری ود ن ج وگیری اااود و با دلی ز بیآ رف آ برل

آنه یج د ق نون با وجود آوردن برچسااابگذ ری مو د

ز بیم ریه ز جم ا نقص یآ وی میآ در بدن یج د م ااااد،

یذ ی بود .یآ ق نون هردو نوع محصااو تر ریه ا و رگ نیک
ر دربرم گرفک .مد تریآ هد

یآ قد م سه گیری بی ش ر

در تولید محصاااو ت تر ریه ا بود ،ز آنج ی
ح

هزی ا درم ن و بهد ا

ب بررس ه ی بیش ر را س ن ،سا دلی

ا هیچ فردی

مسئولیآ ذیربط ز مشکهت یآ محصو ت آگ ه

در فر د هش م ی فک].[5
مد و تأثیرگذ ر ر

در هر دو گرو ز شوره ی درح تو سعا و تو سعای ف ا بر ی

م

س ف د ز مح صو ت تر ریه ا ر ا س ی

ردند .دلی و ی

ر ند ااا د و همی یآ نظر ت و هیق مردم بر ی ساا ف د ز

میز ن

یآ مح صو ت م ف وت بود؛ درن یجا یآ قو نیآ و ضع اد ت

مثبک با بهر برد ری پز اک

محصو ت تر ریه ا ب حد ثر نظ رت و یفیک با ب ز ر رضا

دل لک د اا د .دلی ساومی تأثیر و پشا یب ن رسا ناه ا لب ا

اااوند و ز طرف مردم ب آگ ه و تم ی اااهصاا لود یآ
محصو ت ر ن ه ب

م

د]. [3

م د مردم با دولک .دلی دومی د اااا آ طهع و نگرش
ا در تولید مح صو ت تر ریه ا

سوم تأثیرگذ رتریآ و مه تریآ دلی در ن ه ب و آگ ه

مردم در ن ه ب و مصر

محصو ت تر ریه ا بود.

برر سی یک مو ضوع مهم در ا ستفاده از مح صوالت

در آمریک و ن د ت ه رسااا ناه سااار ج ا ب محصاااو ت

تراریخته

تر ریه ا د ا د و تب یغ یا س ف د ز یآ مح صو ت ر در
هقا

ر دیو و ت ویزیون و ...بانم یش م گذ ا د و ز یآ طریق یک

شوره ی توسعای ف ا ثر ً ب تم ی ی با د ی اهص

با سااا ف د ز یآ محصاااو ت د اااا د ،م شاااور ه ی

نگرش م ف ر با ج معا تزریق رد بودند .م در روپ و ژ پآ
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هر سا م ذ ر اد در ب در بیآ مردم م ف بود و دیدگ

بررسی محصوالت غذایی تراریخته و تأثیر آن بر

مردم نسبک با محصو ت یذ ی تر ریه ا م ف اد ،در ن یجا

سالمت انسان در ایالت کبِک کانادا

آن ج وگیری م ردند و ب ید د ن سک و دوب ر ذ ر

ز م صر

در د ما با بررس یک مسئ ا پزاک مرتبط ب سهمک نس ن

رد ا بری نی در ساا ف د نکردن ز محصااو ت تر ریه ا در

ا ب محصاااو ت تر ریه ا در رتب ک ساااک م پرد زی  .یآ

روپ سردمد ر بود و هسک].[1

تحقیق در شاااور ن د و در ی لک بک ب یآ هد

یک موضوع مه در مورد شوره ی درح توسعا و تو زن بیآ

مو د تر ریه ا در بدن زن ن ب رد ر و زن ن دی ر بررس ا

در مد و دری فک مو د مغذی بود .مردم یآ شاااوره نی زم د
یآ موضااوع هساا د ا ز آنیا مصاار

هم نطور ا م د نی آفک ه یک

د باطور م

م ن مط وب مح سوب م اود.

برچ سبگذ ری مو د یذ ی م ب ا د .ز س  2000در شور

س

چیآ و بساای ری ز شااوره ی درح توسااعا برچساابگذ ری
باصااورت م

ت ح د یا ی ن ظر بر یف یک و

ر مو د یذ ی

یآ

فسااا ف ت  5و گ وفوزی ت  5ساااک] .[6یک نوع ز آن جز
آفک شه ی مربوک با حشاار ت سااک .هر م د ی ا با بدن

بود .یآ تح دیا سااا ف د ز هر گونا م د تر ریه ا بر ی تولید

نساا ن ی هر موجود دیگر ورود پید د ،باطور ح تغییر ت

یک محصااو یذ ی باصااورت برچسااب تأ ید د اااک و در

در بدن آن فرد ی ج ند ر یج د م نم ید .در یآ آزم یش نیز

با

بررساا میز ن محصااو نه ی ح صاا

میز ن یک در صد ز یک م د تر ریه ا در تولید مح صو لود

هم نطور ا ذ ر ااااد هر م د ی در بدن نسااا ن پب ز ط

د] .[2در ژ پآ  29یذ با صورت تر ریه ا وجود د رد ا و ً

فر ی ده ی مهصااو

تم م آنه فهرساااک ااااد ند؛ ث نی ً یآ مو د یذ ی در ه گ م

یک محصو ل

زیر در مریک ا وظیفا نظ رت مسااا قی بر یا محصاااو ت

تبدی م اوند].[6

یآ مط لعا بر روی دو گرو ز زن ن نج م پذیرفک .گرو و

ب ث آر مش فک ر

زن ن ب رد ر ا س نفر بودند و گرو دوم زن ن دی ا س و

موم در آمریک اد سک .ز یآرو چون مریک آژ نبه و

نا نفر بودند .در یآ آزم یش نمونا لون و سرم یآ فر د مورد

ر مس ا قی بیش ا ری بر روی تولید محصااو ت لود

بررس و آن لیز قر ر گرفک ا ن یب زیر ر با همر د اکی

د رد یآ موضااوع لود ب ث دید مثبکتر بر ی مردم در مریک

پب ز برر س م شهص اد ا مح صو نه ی ح ص ز دو

اد سک] .[3-1
فهرسااک آژ نبه ی نظ رت بر

با لود با یک م د دیگر در بدن تبدی

م ااااود .در یآ آزم یش نیز هر یک ز آفک شه در بدن با

تولید و ر نا با ب ز ر ب ید برچ سبد ر اوند .یج د آژ نبه ی

مر ز

ز و ش یآ دو نوع

آفک ش و حشر ش در بدن مورد رزی ب قر ر گرفک.

د ،م ب ید آن ر در ب س اب دی مح صو لود ذ ر

تولیدی در مریک ر با هد د رند ،بانو

د .در یآ تحقیق

سااک ا دو نوع آن ز نو ع آفک شه ی گی ه ااا م گ

تح دیا نظ رت هدفم د بر برچسبگذ ری محصو ت تر ریه ا

سفد م

سک ا بر ی ح یآ م شک مورد س ف د قر ر گرف ا و

موضوع بحث ،تأثیر گی ه ن تر ریه ا مق وم با سا نوع آفک ش

ب تو جا با

دساا ور لعم ه ی آن ذ راااد بود ا گر رل نا ی ح

زی سکف وری چ دیآ

گ ی ه ن م ق وم با نو ع آ ف ت تول ید م

1999

نگر ن ه ی موجود در یآ زمی ا تشاااکی ااااد و هد

ز مه تریآ و م ملثر بر

ز بیآ رف آ گی ه ن ه س د ،در مز رع یآ مو ضوع با و ن یک

آگ ه د ااا ا ب ااا د و م ن د شااوره ی روپ ی لو ساا ر

با جر رسااید سااک] .[5در ساا

د،

نج م پذیرفک] .[6

حد ثر ر ی و نظ رت بر مح صو ت یذ ی بودند و لو ه ن
م

ا تأثیر

نوع آفک ش ذ ر اد و یک نوع ح شر ش در لون زن ن ییر

ر محصااو ت مه ف در

ب رد ر وجود د اک ،در صورت ا زن ن ب رد ر ت ه س ح ص

مریک ی

ز آفک ش گی ه و حشاار ش ر در لون لود د ااا د .در

 .1آژ نب نظ رت بر مو د یذ ی و د روی

یآ تحقیق هو بر بررسااا نمو نا لون ز ن ن ب رد ر و ییر

 .2آژ نب نظ رت بر محیطزیسک

ب رد ر نمونا لون زن ن ش ورز ه مورد مط لعا و بررس قر ر

 .3آژ نب نظ رت بر می ا مو د ش ورزی

گرفک ،با یآ ک ا زن ن ش ورز باطور م س قی در معرض
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ا در اااهر بودند ،هیچگونا

در روش یمونولوژیک )radioallergosorbent test (RAST

ز نج م یآ

م تو ن میز ن پروتئیآه ی آلرژیک ر در ساارم فر د مشااهص

قد م یآ بود ا آی سااا بات ه ی موجب آلود اااادن لون

سااا لک] .[7در د ما با بررسااا چ د موضاااوع در یآ ب ر

آفک شه قر ر د ااا د م زن ن

ص

رتب ک مس قی ب آفک شه ند ا د .هد

م اااود ی لیر؟ در و قع پژوهشااگر ن بررساا ساا و گی

م پرد زی ی سوی با و ن یک

تر ریه ا ر باصااورت ه زم ن نج م د دند ا هیچگونا به م

یذ ی وجود د رد ،م سوی میز ن م یونیآ م در پروتئیآه ی

مب

ز یهت ب سی ر مه در زنجیر

بر ی کا آی سااا نیز م ن د گی تر ریه ا بات ه ی موجب

موجود درد ناه ی لود د رد .در یک آزم یش د نشاام د ن بر ی

آلودگ م اااود ی لیر .ن یجا بساای ر ج لب یآ بود ا هر دو

د پروتئیآ  2S albuminموجود در

گرو ز ز ن ن در سااارم لون لود د ر ی سااا ح صااا

ی

ز

ردن سوی ژن د

آجی

Nutم ر با ساااوی ن ق
ز م یونیآ تولید

د دند ،ب یآ رویکرد ا د نا
د؛ چر ا یآ پروتئیآ ح وی

محصاااو ت تر ریه ا در بدن لود بودند .ن یجا یآ قضااایا

ساااوی ی

آ اک ر م س زد ا س ف د ز گی ه ن تر ریه ا هم ن تأثیری ر

م یونیآ فر و ن در س ل ر لود سک و در ن یجا مشک

د رد ا فرد باطور مساا قی در معرض سااموم قر ر بگیرد .یآ

م یونیآ ر در سوی ح

آزم یش میز ن سم بودن یک یذ ی تر ریه ا ر نش ن م دهد.

آجی ه م تو ن د موجب آلرژی در بدن بع ض

یآ آزم یش در محیط آزم یشاااگ ه و بر روی تعد دی موش
با صورت م

نیز نج م اد با اک

ب بر یآ ب ن ق
ی

ا س ح ص ز یآ

مبود

د .م هم نطور ا م د نی برل

ز

ز فر د اوند.

یآ ژن ،پروتئیآ د اااد در د نا سااوی ب ث

ادن سوی گردید م ز طر

دیگر ب ث یج د آلرژی در

فر ی د ر با بدن موش ه تزریق ردند و ن یب ح صااا ر در

فر د اااد .یآ پروتئیآ 2S albuminم ب آن ژن  IgEو ش

مد دو مشک در سرم

د و در بدن موجب آلرژی

چ دیآ نس مش هد نمودند؛ با اک

د د  ،تص بسی ر محک برقر ر م

لون موشه مش هد ادی

م اود .بر ی برر س و ثب ت مو ضوع د ن شم د ن سا آزم یش

لفی یآ ساااموم در در ز مدت موجب تغییر ت در روند ب وغ

نج م د دندی ب د ز روش  RASTس ف د ردند ،در یآ روش

موشه اد و در و قع روند آن ر د م

ص ر سوی معمول  ،ص ر آجی و در نه یک ص ر سوی

د .همی یآ برل

تر ریه ا ر سااا هر ج رد ند و بر ساااط پوسااااک فر د

مشاااکهت فیزیولوژیک ر در بدن موشه ب ث م ااااود ،ز
جم ا ن هم ه گ برل

ز ض و ی تغییر در ند ز بدن آنه .

ار ک د تم س د دند .ن یجا یج د آلرژی در سط پو سک

بی همی یآ لطر ه ی

ز قب ی با دن ی آ مدن ج یآ مرد و ی

فر دی بود ا ز صا ر سااوی تر ریه ا و ی صا ر آجی بر

ا بر ی سهمک موشه با وجود م آمد.

ز مو رد

باطور

لطر ت

همی یآ محق ق ن ذ ر رد ند ا با ح م

سااط پوسااک آنه س ا ف د اااد بود .لب ا در برل

ز ی د یآ لطر ت

ادت آلرژی در سط پو سک فر دی ا ز سوی تر ریه ا بر

م تو ند در نساا ن و نساا ه ی بعد ز آن نیز مشاا هد گردد.

سط پو سک آنه س ف د اد بود ن سبک با گرو دوم ا ز

محققیآ یآ مق لا ذ ر رد ند ا ب ید برر س ه ی بی ش ری در

صااا ر آجی سااا ف د رد بودند بیشااا ر بود .ب بر یآ یآ

یآ زمی ا نج م ااااود و ی کا ب ید بد نی یآ مد ز گی ه ن

محصو تر ریه ا ب ث یج د یک آلرژی در نس ن اد.

دسااکورزی اااد و تغییر ی ف ا چا مضاار ت بر ی م و س ا یر

یک آزم یش مشاا با بر روی یک محصااو تر ریه ا دیگر نیز

موجود ت و همی یآ محیطزیسک لو ه د د اک].[6

نج م ااااد ا یآ ب ر یآ محصاااو سااایبزمی
د س ک ری اد بود ا یآ سیبزمی

شرححالی از ایجاد آلرژی در افرادی که با محصوالت

قبا  ،موجااب آلرژی ،بهصاااو

تراریخته در ارتباط بودند
در برل

ز آزم یشاا ت تر ریه ا وق

بررس ه ی آزم یشگ ه

ه م ن د ن یجا گز رش
آلرژی پوسااا

در فر د

ااار ک د در آزم یش اااد .ن یب ح صاا ز یآ تحقیق ب

در محصااو ت گی ه

بررس و آزم یش سرم لون فر دی ا ز یآ نوع سیبزمی ه

نج م گرفک مشهص اد ا یآ نوع

ز گی ه ن موجب فع سااا زی و یج د برل

تر ریه ا و

س ف د رد بودند ح ص اد؛ چر ا فر د م آلرژن ر در

ز پروتئیآ ه ی

سرم لون لود د ا د و میز ن  IgEدر سرم لون آنه فز یش

م اوند ا ب آلرژی در ن س ن در رتب ک ه س د .باطور مث

پید رد بود] .[8مط لعا بعدی درب ر بروز آلرژی در گروه
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ز فر د بود ا ز نو
و رد ردن ژن گ
نو

سوی تر ریه ا س ف د رد بودند ا ب
فسف ت با سوی ی

اد بود .گ

ر

فسف ت

م د ساااک ا ب ث مق ومک ساااوی در مق ب برل

آفک شه م اود .در یآ آزم یش نیز گ

ویروس ه س د .دریک تحقیق ،برر س ه ن ش ن د د ا س ف د
ز یآ ویروسه با و ن ح م بر ی ن ق

ز

ر با وجود لو هد آورد .در تحقیق پیش رو ویروس سااا ف د

ف سف ت ندوژنه

بود ا بررس ه نش ن

اد بر ی مط لعا ،ویروس موز ییک

ا لود ژنه ی هساا د ا ب د ردن یک پروتئیآ ب ث

د د گ ی ه ن دسااااکورزی ب یآ ویروس م تو ند مو جب

د .یآ رو ید د

نو ع سااار ط ن ه ااااود .همی یآ یآ

ی ج د آلرژی در بدن م ااااودم ف ع

م

بی م ری ه ی

آلرژیز ی ب ث تولید بیش زحد  IgEدر لون م اود ا یک

ز قب ی

ویروس ه یآ ق ب یک ر د اااا د ا برل

یم وگ وبولیآ در بروز آلرژی م گردد].[9
برل

ژن ،چا مشااکهت

درونساا ول ر فع
وجود آوردن برل

ز مح صو ت تر ریه ا ژن یک موجب مق ومک در بر بر

ز پروموتوره ی

رد و ز یآ جهک بساا ری ر بر ی با
ز سااارط ن ه یج د

د ] .[10همی یآ

گرم م اوند و ز یآ جهک مفید و قع م اوند .فی یک سید،

ویروس ه یآ ویژگ ر د ر ند ا ب ث ف ع ل یک برل

گ وسااای یآ ه و همی یآ فی و سااا روژن ه ز یآگو نا مو د

ویروس ه ی لف ا در بدن ااااوند ا ن ی جا آن ی ج د برل

ااایمی ی هس ا د ا ب و رد ردن د ژن یک آنه با محصااو

بی م ری ه ی جد ید در بدن و ی ی ج د برل لو م ه و

مورد نظر ،م تو ن یآ لصاااوصااا یک ر در آن ه ی ج د رد.

سرط نه در بدن نس ن و ی هر موجودی ا ز یآ محصو ت

بررس ا ه ی آزم یشااگ ه در مورد یآگونا ز محصااو ت در

تر ریه ا یذ ی

د ،اوند] .[11در زمی ا تأثیر یذ ه ی

محیط آزم ی شگ ه ن ش ن ز بروز برل بیم ریه ی ن مط وب

تر ریه ا ی ا ز ویروس ه با و ن تغییر ژن یک در آن ه

رد ند و در

ز د نشااام د ن مع قدند یآگونا ز

د د .در برل مو رد گ ی ه ن ر ب یآ ژن ی

دسااا رس حیو ن ت قر ر د دند .ن یجا آن یج د بیم ری ه ی

سفد

سااا ف د م ااااود ،برل
ویروسه در بدن حذ

ز

ز

و هضااا م ااااوند؛ م برل دیگر

قبی مشاااکهت ب روری در گ و و گوساااف د ااااد ،همی یآ

مع قد هس د ا یآ ویروسه ه گ م ا و رد بدن م اوند با

ی ج د فر ی د ه ی آلرژیز ز مد تریآ

اد  ،ت شکی یک ویروس

مشاااکهت

ز قب ی

برل

ز ویروسه ی دیگر م ص

لطر ت بود .بررسااا ه ی دیگری نشااا ن د د مو د اااایمی ی

جد ید ر م ده د و ز یآ نظر بر ی موجود هد

فوق لذ ر ا ب ث ی ج د م ق و مک د م ی در محصاااو ت

لطر بزرگ محسوب م اوند].[12

م ادند ،ب ث ت ص با مو د معدن

ز قبی روی و ف سف ت

اد و د س ر س آن ر بر ی بدن حیو ن ت م شک

در پ ی ن ج لب سک بد نی

سل دو

ا در برل

لود یک

ز تحقیق ت نش ن د د

اااد ا محصااو ت تر ریه ا یذ ی ب ث ضاارر با برل

ز

ب ث مبود مو د معدن در بدن آنه اااادند]  .[11-10ن یجا

رگ نه ی بدن حیو ن ت آزم یشگ ه

تحقیق ت بسای ری درب ر یآگونا ز محصاو ت یذ ی نشا ن

بررساا ه ی بر روی پ نکر س موشه در آزم یشااگ نشاا ن

د د ا تزریق یک ژن ت ه ب ث تولید یک پروتئیآ نم ااااود

د د ند ا نو

ز ساااوی ی تر ریه ا موجب تأثیر بر پ نکر س

ب کا بر سااا یر فر ی د ه ی بیواااایم ی ی درونسااا ول نیز

آنه ااااد .همی یآ ب ث سااا ز برل

تأثیرگذ ر ساااک .ز آنج ا در زنجیر محصاااو ت یذ ی ،

م اود ا بانوبا لود موجب هش س ز آنزی آلف آمیهز در

ب سی ری ز موجود ت ز نظر یذ ی با یکدیگر و ب س ا ه س د،

بدن یآ موشه گردید] .[13همی یآ در تحقیق مشاا با روی

ب تغییر در یک ژن در زنجیر مو د یذ ی  ،زنجیر یذ ی
موجود ت دیگر و ح

موش ه ی

رف ا ره ا ی آنه ا نیز تغییر لو هااد

ز گر نو ه ی زیموژن

ذرت تر ریه ا ت غذ یا رد بود ند

مشااا هد ااااد ا سااا ف د ز یآ نوع محصاااو ت موجب

رد].[10
هم نطور ا م د نی هر

ا ز نو

ز قبی پ نکر س اد ند.

بی م ری ه ی یوی بود و همی یآ یک ساااری ل ه ب ت در
با

مج ری یوی آنه مشااا هد گردید .یآ موش ه میز ن ور

بز ر و روشه ی مهصااو

ز مه تریآ بز ره س ف د ز

م نسبک با س یر موشه ز لود دفع م ردند ]. [15-14

لود ر د رد در یآ

نیز یک

یک ح م بر ی ن ق

ژن مورد نظر با ج نور ی گ ی مورد

مط لعا ساااک .بسااای ری ز ح م ه ی مورد سااا ف د معمو ً
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تقدیر و تشکر

نتیجهگیری
زیسااکف وری م تو ند در بساای ری ز مشااکهت ر ح

در پ ی ن بر لود زم و و جب م د ن

ر نا دهد م در مورد مح صو ت تر ریه ا یذ ی ب ید برر س

زحم ت ب دریغ س د گر نقدر ج ب آق ی پروفسور

بیش ر نج م اود .مس ن و مشکهت فر و ن درب ر محصو ت

موسوی موحدی تشکر

تر ریه ا یذ ی مطرا ااااد ساااک نظیر و م ژن یک در
نساا نه و ی ز بیآ بردن ی فع ساا زی بهشه ی مه ف

ز
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گوناه ی گی ه نیز مطرا هس د .باطور

در بی ن یک ژن ل

ز  DNAیک ویروس بر ی یک تغییر
با یک سااا و ج نوری و ی گی ه در

ظ هر ا ید موجب یک ویژگ جدید در آن اود ول

حم ً

مشااکهت ر بر ی آن نیز با وجود لو هد آورد .مشااکهت

ز

قبی مق ومک در بر بر برل آن بیوتیک ه ی ب ری ی و ح
با وجود آمدن برل م شکهت آلرژیک و ی س یر بیم ریه ی
نظیر نو ع لو م ه ی ساارط نه ] .[6پب ز گذاااک چ دیآ
سااا

ز تولید و معرف محصاااو ت تر ریه ا با دنی و مردم،

هم نطور ا ز ب د یآ سل مطرا بود ا چا میز ن م تو ن
با یآ محصاااو ت

م د رد؟م ه وز ه یآ سااال فکر

د نشاام د ن بساای ری ر با لود مشااغو س ا ل ا سااک و لب ا
د نشاام د ن دسااکبا ر اااد و سا ه سااک ا در پ تحقیق
هسااا د .محصاااو ت تر ریه ا یذ ی مشاااکهت د رند ا
نم تو ن با س دگ

ز آنه گذاک ،چر ا یآ مه نی ز با زم ن

بسااا ی ر طو ن و ح

نسااا ه ی ب عدی و بررسااا ه ی

فیزیولوژیک و پزااااک آنه د رد .گرچا نشااا ناه ی گز رش
اااد سااک ا ز با وجود آمدن بیم ریه ی مه ف با دلی
ساا ف د ز محصااو ت یذ ی تر ریه ا ااا ر د رد و با نظر
لی

ز نسااا ن ه  ،د نشااام د ن و ح

بررسااا ه ی م

تحقیق ت وجود م شکهت ر در س ف د ز یآ مح صو ت ر
تأیید رد سااک .لذ پیشاا ه د م گردد حد ق
مردم م تو ن نمود در هر یذ ی

چر ا ر ه م ی ه ی مفید یش ن

منابع و مؤاخذ

هم نقدر ا بر ی ن س نه یک لطر نهف ا مح سوب م اوند،
و رد ردن بهشاا

بر

موجب پیشبرد هرچا به ر و م تر ادن یآ مق لا اد.

 DNAر م تو ن ن م برد .لب ا ب ید د نساااک ا یآ لطر ت
بر ی حیو ن ت و ح

ا ز رهم ی ه و

ری ا بر ی

ا ز مو د تر ریه ا سااا ف د

اد سک برچ سب د ا ا ب اد ت مردم ح سب لو س ا و
تم ی  ،یذ ی لود ر ن ه ب نم ی د.
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آاليندههای زيستمحیطی و مطالعات اپیژنتیک
*1،و2

علی قربانی ،1آریان زمانی دهکردی ،1یحیی سفیدبخت

چکیده
آلودگي يکي از بزرگترين مشکالتي است که محیطزيست با آن مواجه است .با رشد جمعیت جهاني ،میزان ترکیبات سمي که به
اکوسیستم وارد ميشود نیز افزايش مييابد .آاليندههای زيستمحیطي از منابع متعددی مشتق ميشوند و شناخت منابع اين آاليندهها
و همچنین اثرات سمي آنها راهي برای جلوگیری از آسیبهايي است که سالمت انسان و ساير جانداران را تهديد ميکند .سالیانه
بیش از  ۱۳میلیون مرگ ناشي از آاليندههای زيستمحیطي گزارش ميشود و حدود  %۲۴از بیماریها بهواسطهی قرارگیری در
معرض اين آاليندهها اتفاق ميافتد .سمیت ژنتیکي حاصل از آاليندهها موجب جهشزايي در سلولهای پیکری و جنسي ميشود و
اثرات مخربي روی الگوهای اپيژنتیکي خواهد داشت در اين مقاله سعي شده است اثرات مخرب برخي از مهمترين آاليندههای
محیطي که انسان روزانه با آن سروکار دارد ،بررسي شود .اين آاليندهها در تنظیمهای اپيژنتیکي اختالل ايجاد ميکنند و در
شکلگیری بیماریهای ريوی ،اختالالت هورموني ،سرطان و غیره نقش دارند .همچنین در بخش پاياني مقاله ،مختصراً توضیحاتي
پیرامون زيستپااليي اين آاليندهها عنوان شده است تا زمینهای برای کمک به حفظ محیطزيست و سالمت انسان فراهم سازد.

واژگان کلیدی :آاليندههای زيستمحیطی ،پیامدهای زيستی ،اپیژنتیک ،متیله شدن
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آالیندههای زیستمحیطی و مطالعات اپیژنتیک

آالیندههای زیستمحیطی

 -۲آاليندههای هوا

آالينده ها ماهيتي از جنس ماده يا انرژی دارند که با ورود به

تا به امروز آلودگي هوا نسووبت به سوواير آلودگيها بيشووتر مورد

طبيعت آثار مخربي را بر جای ميگذارند و منابع طبيعي را نابود

مطالعه قرار گرفته اسوووت .ترات آاليندهی موجود در هوا نظير
دیاکسيد نيتروژس 2و اوزوس موجب افزايش ابتال به بي اریهای

ميکنند .آاليندههای زي ستمحيطي د ستهای از آاليندهها ه ستند
که تغييرات نامطلوبي روی خصووواوويات اووي يايي ،فيزيکي و

ريوی مانند آ س  ،سرطاس ريه و غيره مي اوند و ه ینيا خطر

زيستي هر يک از اجزای محيطزيست (هوا ،آب و خاک) ايجاد

ابتال به بي اریهای قلبي را نيز افزايش ميدهند .در ساس 2۰۱2

ميکنند که به ادت حيات را دچار آ سيب ميکنند] .[۱آاليندهها

آلودگي هوا مسووو وس مرگ  ۷ميليوس نهر در سوووطه جهاس بوده

ميتوانند اي يايي و فيزيکي بااند که برخي از آنها عبارتند از:

ا ست و ايا نوع آلودگي اغلب باعث بي اریهای قلبي-عروقي
در سال نداس و عهونتهای ريوی در کودکاس اده است.

 -۱آاليندههای آبي

گاز دیاک سيد کربا از عوامل ا الي آلودگي هوا ا ست که منبع

ترکيبات آلي و معدني سوو ي و ه ینيا اموار راديواکتيو۱آب

ااوولي آس فعاليتهای گلخانهای و مصوورز زياد سوووختهای

را برای موجودات ز نده غير قا بل اسوووت هاده کرده و آن ها را در

فسووويلي مي بااووود .ح وووور ترات آالينده مانند گرد و غبار،

معرض خطر مرگ قرار ميدهوود .برخي از منووابع آبهووای

مونواکسووويد کربا ،فلزات سووون يا و غيره از ج له م اس های

زيرزميني اووامل عنااووری چوس آرسوونيک ،سوولنيوو و فلورايد،

دي ری هستند که عواقب بسيار زيانباری برای موجودات دارند.

کروو و اورانيوو هسوووتند که از مياس آنها آرسووونيک مه تريا

ن ودار های زير ميزاس آالي ندگي برخي از ترکي بات را طي آ مار

آلودهکننده اسووت .آرسوونيک در مناطه کوهسووتاني بهندرت از

ساس  2۰۱۵در سطه جهاني نشاس ميدهد (اکل.)2

طريه سنگهای غني از آر سنيک وارد سهرههای آب زيرزميني
مياووود و در مناطه ک آب به علت وجود اوورايط  pHباال،
آرسنيک به س ت آب غني از اکسيژس زيرزميني حرکت ميکند.
ترکيبات دارويي نيز در آب بسووويار فعاس هسوووتند و باعث آزاد
ادس ترکيبات وا سطه مي اوند که در غلظتهای ب سيار ک در
آب آاوواميدني نيز بهاوودت برای انسوواس سوو ي خواهند بود.
اکل ۱در اد آاليندههای وارد اده به آبهای دريايي را طي
آمارهای اخير نشاس ميدهد.

شکل :۲الف) هيدروکرباهای چند حلقهای آروماتيک ،ب) ميزاس
مونوکسيد کربا

شکل :۱آاليندههای منابع آبي

1

2
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 -3آلودگي خاک

جدوس :۱آاليندههای خاک

آلودگي خاک يکي از ع دهتريا مسائلي است که انساس روزانه

نام آالينده

منابع مستعد

با آس سروکار دارد و ميزاس ايا آلودگي به علت انايع مرتبط با

سرب

رنگ سرب ،معدسکاوی ،کارخانههای انايع

آس ب سيار باال ا ست .در فعاليتهای ک شاورزی از آفتکشها و

فلزی ،دود حااوول از اگزوز وسووايل نقليه،

کودهای اي يايي بسياری استهاده مي اود که آسيبهای جدی

فعاليتهای سوواخت اسسووازی ،فعاليتهای
کشاورزی

به خاک وارد ميکن ند و به ع لت کنترس پاييا در بع وووي از
جيوه

کشوووورهووا ايا آلودگيهووا بووهسووورعووت پخش مياوووود.

معودس کاوی ،سووووزا ندس ز غاسسووو نگ،
پ س اندهای پز اکي ،گدازههای آت شه شاس،

اووناختهاوودهتريا ترکيبات آلي اووامل هيدروکرباهای مشووته

انايع فلزات ،پس اندهای آزمايش اهي

اده از انعت نهت ،هيدروکرباهای چند حلقهای آروماتيک،

آرسنيک

کودها و آفتکشها اسووت و ع دهی عنااوور غيرآلي اووامل

معدسکاوی ،اوونايع بر  ،انبااووت ي طبيعي،
کشاورزی ،کارخانههای انايع فلزی

فلزات سوون يا مانند قلع ،کروو ،آرسوونيک ميبااوود .مه تريا

نيکل

آالينده های خاک که امروزه وارد محيط مياوووود در جدوس ۱

م عدس کاوی ،کار خا نه های اووو نايع فلزی،
فعاليتهای ساخت اسسازی

مشاهده مياود.

ه يدروکربن های

سووزاندس زغاسسونگ ،آاليندههای نااوي از

مروری بر علم اپیژنتیک

آرو مات يک چ ند

وسوووا يل نقل يه ،ان بااوووت ي در گ يا هاس و

اپيژنت يک م طال عهی تغييرات قا بل توارث در ب ياس ژس و در

حلقهای

سبزيجات ،ا ستع اس سي ار ،انايع فلزی
مختلف ،اسوووتخرار نهت ،توليد آسوووهالت،

نتيجه خصووواوويات موجودات زنده اسووت بهطوریکه در ايا

فعاليتهای کشاورزی و غيره

تغييرات توالي  DNAدسوووتنخورده باقي مي ما ند .مه تريا

حشرررهکشها و

مکانيس اپيژنتيکي اناخته اضافه ادس گروه متيل به ساخت اس

فعاليتهای کشاورزی و باغباني

آفتکشها

 DNAاسوووت .از سووواير م کانيسووو ها ميتواس به تغيير در
پروت ياهای مسوو وس فشووردگي  DNAو مهار بياس ژس توسووط

نقش دارند ،تداخل ايجاد ميکند و با مهار رونويسوووي بهطور

انواعي از RNAهای تنظي ي اااره کرد.

مؤثری منجر به خاموش اوودس ژسها مياووود .از طرفي دي ر،

اووناختهاوودهتريا مکانيسوو اپيژنتيکي پديدهی «نقشپذيری

 DNAمتيله اده جاي اهي برای پروت ياهای مت صل اونده به

ژنومي»۱در ن و اوليهی سلوسهای پ ستانداراس ميبا اد .در مياس

 DNAمتيله فراه ميآورد که در نتيجهی اتصاس ايا پروت ياها

مکاني س های اناخته اده ،بي شتريا مورد برر سي اده ،متيله

گروه دي ری از پروت ياها به  DNAاتصوواس مييابند و موجب

ادس  DNAا ست که در آس يک گروه متيل به کربا ا ارهی

تغيير در ساخت اس کروموزوو مياوند ].[2

پنج باز سوويتوزيا2در ناحيهی پروموتر ژسها اتصوواس مييابد که

نقش اپیژنتیک در دوران پیش از تولد و بیماری

ايا ناحيه به جزاير 3CpGمعروز اسوووت .جزاير  CpGمع والً

اپيژنوو در سراسر زندگي در معرض ايجاد اختالس در تنظي ات

وضوووعيتي غيرمتيله دارند و باز سووويتوزيا در ايا ناحيه نقش

خود ميبااووود بااياحاس گ اس ميرود که اپيژنوو بيشوووتريا

تنظي ي دارد .وقتي گروه متيل به سيتوزيا ايا ناحيه در DNA

آسووو يب پذيری را نسووو بت به فاکتور های محيطي در دورهی

ات صاس مييابد ،در ات صاس پروت ياهايي که در انجاو رونوي سي

1

حالتي که در آس نحوهی بياس ژس بسته به اياکه از پدر يا مادر به ارث برسد ،متهاوت بااد (

 :ژسهايي که فقط در آسها بسته

به والديا تنها يک آلل قابليت بياس دارد).
2
3
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جنيازايي۱از خود نشوواس ميدهد ،زيرا در ايا دوره تقسووي ات

م اس ،هجي نز 8و ه کارانش گزار اي تهيه کردند که بر ا ساس

سريع سلولي و بازآراييهای اپيژنتيکي در حاس رخ دادس است.

آس مادراني که دورهی بارداری خود را در ارايط قحطي غذايي

در هن او لقاح پسووتانداراس ،ال وهای متيله اوودس  DNAبهطور

گذراندهاند ،فرزنداني را متولد کردهاند که نسوووبت به سووواير

ع ده پاک مياوووند و در ابتدای ن و ايجاد مياوووند .بازآرايي

فرزندانشووواس با جنسووويت مشوووابه بهطور قابلتوجهي دارای

متيله اوودس ژسها در طوس تکامل اوليه جاندار در سووه سووطه

متيالسووويوس ک تری روی ژس فاکتورهای راووود ،در سووونيا

بررسي مياود:

بزرگسووالي بودهاند ] .[۱.3فاکتورهای راوود عواملي کليدی در

سوووطه اوس مربوه به سووولوس های زاينده اوليه2در هر يک از

ر اد و ن و ان ساس ميبا اند و از لحاظ ژنتيکي ،آلل مادری آنها

والديا به هن او توليد گامت و لقاح ميبااد ،سطه دوو دوراس

متح ل متيالسوويوس مياووود ،اوورايط قحطي در ابتدای دوراس

جنيني فرزنداس اسووت و سووطه آخر متيله اوودس  DNAدر

بوارداری اثراتي منهي در جنيا پوديود ميآورد کوه سوووبووب

سلوسهای پيکری3و ن و سلوسهای زاينده ميبا اد .ايا مراحل

بي اریهايي مانند اسکيزوفرني 9و بي اریهای قلبي -عروقي در

در عيا پويايي نسوووبت به ايجاد اختالس تنظي ات اپيژنتيکي

بزرگسالي مياوند ].[4

آ سيبپذير ه ستند .پس از لقاح و پيش از مرحلهی النهگزيني

4

آثار آالیندههای محیطی بر روی تنظیمات اپیژنتیکی

دروس رح  ،گروه های متيل در ژنوو جنيا بهطور ع ده حذز

بر ا ساس مطالعاتي که روی بزرگ ساالس اورت گرفته ا ست،

مياوووو ند .در روز پنج پس از ل قاح در انسووواس و ق بل از

بع ي عوامل محيطي مانند فلزات سن يا ،آلودگي هوا ،بنزس

ال نهگزيني جنيا در ديوارهی رح ( حدوداً روز ههت پس از

و آالينده های آلي پايدار ۱۱تغييرات اپيژنتيکي ايجاد ميکنند و

لقاح در ان ساس) ،ال وهای متيال سيوس در ژسهای مدنظر تو سط

اووواهد دي ری نيز وجود دارند که آاليندههای مختلهي توانايي

فرآيندهای آنزي ي مجدداً انجاو ميگيرد.

تغييرات اپيژنتيکي و افزايش خطر بي اری را در نسووول اوس و

متيالسوويوس مجدد ژسهای درگير در پديدهی اپيژنتيک با توجه

حتي گاهي ن سلهای دوو و سوو را دارند .ايا آاليندهها اامل

به جنسوويت در زماس گامتزايي(۵تقسووي گامتوسوويتها در طي
ميوز و ت شکيل ا سپرو و تخ ک) رخ ميدهد .در ردهی زاي شي

۱۰

6

آرسنيک ،دود حاال از تنباکو ،آاليندههای هوا و مواد اي يايي
مختلکنندهی غدد دروسريز ميبااند ].[۵

مرداس ايا ع ل در ز ماس پس از تو لد به هن او تقسوووي ات
ميتوزی سوولوسهای بنيادی سووازندهی اسووپرو رخ ميدهد و در

 -۱استعمال تنباکو

ردهی زايشوووي زناس در طوس راووود تخ ک ۷انجاو مياوووود

مادراني که در دوراس بارداری در معرض دود تنباکو هسوووتند يا

درحاليکه در ابتدای تقسي جنسي توقف يافته و در سلوسهای

خود آس را مصووورز ميکنند ،خطرات بسوووياری را برای جنيا

زايندهی اوليه از نسل بعد کامالً حذز مياوند ].[3

خود ايجاد ميکنند .ايا بي اری ها اوووامل اختالس در ع لکرد

بدتنظیمی اپیژنتیکی و بیماریهای بزرگسالی

ريه ،افزايش خطر ابتال به آس  ،سرطاس ،چاقي ،ديابت نوع دو و
ک بود وزس به هن او تولد ميبااوود (ک بود وزس به هن او تولد

طي تحقيقات انجاو اده اواهدی مبني بر ارتباه بي اریهای

به نوبهی خود ميتواند سوووبب نق

بزرگ سالي و نا سازگاری به ارايط محيطي-تغذيهای در مراحل

در عرو کرونری قلب،

ايجاد چاقي و ديابت نوع دو اود).

ابتدايي ر اد و ن و به د ست آمده ا ست که ايا نا سازگاریها

بر اسوواس تحقيقات ،در ژنوو بع ووي از کودکاس متيالسوويوس در

موجب بهه خوردس تنظي ات اپيژنتيکي اووده اسووت .بهعنواس

سووطه بسوويار پايياتری نسووبت به حالت طبيعي قرار دااووت.

7

1

8
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اگرچه در تعدادی از ژسها ن سبت به کودکاس طبيعي متيله ادس

ترکيب اوووي يايي بنزو پيرس ]8[6و سووواير گروههای مربوه به

افزايش يافته بود که ايا ال و اووباهت زيادی به ال وهای متيله

 PAHنيز مواد ژنوتوکسوويک محسوووب مياوووند (آثار مخرب

ادس دارد که پيشتر در ژنوو سلوسهای سرطاني مشاهده اده

مواد ژنوتوکسيک عبارتند از :القای آسيب به ساخت اس مولکوس

بود ].[6.۷

 ،DNAاتصوواس مخرب به  DNAتحت عنواس ترکيبات اضووافي
 ۷ DNAو جهشزايي) و ه ینيا ميتوان ند آ ثار مخربي روی

 -۲آرسنيک

ال وهای اپيژنتيکي دااوته بااوند .برخي از ترکيبات  PAHدر

اثر بلندمدت آرسوونيک در ج عيتهای انسوواني موجب افزايش

بدس به جای هورموس های اسوووتروئيدی فعاليت ميکنند و در

مرگومير نااووي از سوورطاس ريه در جنيا و کودک و مرگومير

سووويسوووت غدد دروسريز اختالالت جدی ايجاد ميکنند .ايا

نااووي از گشوواد اوودس دائ و مزما لولههای نايژه در نوجواناس

آالينده ها محلوس در چربي هسوووتند و در بافت چرب 8تج ع

مياود] .[8در مطالعهای روی موشهای آزمايش اهي ،آرسنيک

مييابند و توانايي عبور از جهت 9و سد خوني -مغزی را دارند.

در محيط رح موجب افزايش سرطاني ادس سلوسهای کبدی

پيرو مطالعات انجاو اوووده در مورد ترثير ترکيبات  PAHروی

در فرزند اد و ه چنيا بياس ژسهای درگير در تک ير سلولي و

ال و های اپيژنتيکي پيش از تو لد ،آز مايش هايي روی ژنوو

ارتباطات سلولي را تغيير داد.

گلبوسهای سووهيد موجود در بند ناز انجاو اوود که نتيجهی آس

۱

در آزمايش هايي که توسوووط فرای و ه کارانش انجاو اووود،

هيپومتيال سيوس در  DNAبود .طي آزماي شات انجاو اده ،بيش

م شاهده اد ،از بيا هر  32نوزاد متولد اده از مادراني که در

از  3۰توالي  DNAاناسايي ادند که وضعيت متيالسيوس آنها

معرض آرسوونيک بودند نسووبت به مادراني که مصوووس بودهاند،

وابسووته به سووطوح قرارگيری مادر در معرض ترکيبات PAH

تغييرات بياس ژس نااي از آرسنيک در سلوسهای خوني مشاهده

بود .يکي از ايا ژسها خانوادهی مه ي از آنزي های متابوليسوو

اوود .آرسوونيک در فعاسسووازی بالقوهی اووبکهای از مسوويرهای

چربي را کد ميک ند که ايا ژس ت حت اثر ترکي بات  PAHدر

ارتباطات سوولولي اووامل ژسهای پاسووا اي ني ،ايجاد التهاب،

ناحيهی پروموتری دچار متيالسيوس مياود.

تک ير سلولي ،ا سترس و آپاپتوز2نقش دارد .بر ا ساس مطالعات
انجاو اده بر روی افراد مبتال به سرطاس م انه3م شخ

-۴

اد که

فتاالت۱۰

قرارگيری در معرض آرسووونيک موجب متيالسووويوس نوعي ژس

فتاالتها ترکيباتي اوونعتي ميبااووند که در سووراسوور محيط

مهارکنندهی توموری4اوووده و در نهايت سووولوس های م انه را

پيراموس موجودات وجود دارند و در رقيهسوووازی و نرو کردس

سرطاني کرده ا ست .نتايج ايا مطالعه پي شنهاد داد که تغييرات

موادی ه انند رنگ ،خ ير پالسوووتيکي و غيره به کار ميروند.
۱۱

اپيژنتيکي نااوووي از مواد سووور طاسزا۵روی بدخي سوووازی

برخي از انواع فتاالت ،به علت ترثيرات ضد آندروژني و ضد

سووولوس های م ا نه ،نقش مه ي را در اي جاد ايا بي اری اي ها

پرواسووتروژني ۱2توانايي اختالس در سوويسووت غدد دروسريز را

ميکنند.

دارند .فتاالتها جهت نروسوووازی پلي وينيل کلريدها ()PVC
کاربرد ع دهای دارند و در مواردی مانند چ سبها ،مواد ک کي

 -3آالينده های هوايي /هيدروکربن های آروماتيک چند

کشوواورزی 8،مصوواله سوواخت اني ،بسووياری از لوازو اووخصووي،

حلقهای

1

مرگ برنامه ريزی ادهی سلوس که به هن او عدو ترمي سلوس به جهت جلوگيری از آسيب به ساير ارگاسها القا مياود.

2

8

3

9

4

10

5

11

6
7
8

6
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وسوووايل پزاوووکي ،اوووويندهها ۱،ملزومات بسوووتهبندی کاالها،

آرسنيک

اسباببازی کودکاس ،لوازو دارويي ،محصوالت غذايي ،پارچه و

در خاکها و سووهرههای آبي ،آرسوونيک به ااووکاس آرسوونات

غيره وجود دار ند .ف تاالت ها ميتوان ند از طريه رژي غذايي،

معدني ۷و آرسووونيت وجود دارد که آرسووونيت نوع سوووياستر و

تنهس و در ت اس با پوسوووت اثراتي را برجای ب ذارند .به نظر

سووو يتر آس اسوووت .جهت پااليش آب ها و خاک های آلوده،

مير سد ح ور فتاالت در دوراس پيش از تولد سبب مي اود

اکسيداسيوس و احيای آرسنيک ميتواند بسيار ک ککننده بااد.

طوس دورهی بارداری نسوووبت به زماسبندی طبيعي کاهش پيدا

عليرغ س ي بودس آرسنات دستهی وسيعي از ميکروارگانيس ها

کند و ه ینيا موجب اختالس در باروری اوووود .فتاالت ها از

ميتوانند از آس بهعنواس دهنده يا گيرندهی الکتروني اسوووتهاده

لحاظ اپيژنتيکي س ي ه ستند .در آزماي شي که در آس از ردهی

کرده و بنابرايا بهنوعي آس را س يت زدايي کنند .عالوه بر ايا

سوولولي مربوه به سوورطاس سووينه2اسووتهاده اوود ،پس از تي ار

د ستهی بزرگي از باکتریها تحت عنواس ميکروبهای مقاوو به

سووولوس ها با ف تاالت ناح يهی مه ي از پروموتر ژس گير ندهی

آرسوونات 8ميتوانند آرسوونات را وارد چرخههای زيسووتي خود

اسوووتروژس گروه های متيل خود را از دسوووت داد .با توجه به

کرده و بنابرايا در س يت زدايي آس سهي بااند].[8

 mRNAکد کنندهی گيرندهی اسووتروژس م کا اسووت به علت

فتاالت

ال وی متيال سيوس نادر ست در ناحيهی پروموتری3ژس مربوه به

امروزه اسووترهای فتاالت بهطور گسووترده در اوونعت اسووتهاده

ايا گيرنده بااد.

مياووند .به دليل کاربرد باالی ايا ترکيبات در اونعت ،مقدار

يافتههای حااوول ،دانشوو نداس پيشوونهاد دادند که تغيير در بياس

9

آس در محيط افزايش يافته و موجب آلودگي خاک ،آب ،هوا و

زیستپاالیی 4آالیندههای محیطی

غيره مياووود با توجه به آاليندگي بسوويار باالی ايا ماده برخي

تا اينجا مباح ي در مورد ت وری عل اپيژنتيک ،مکانيسووو های

از سازماسهای حهاظت محيطزي ست در ک شورهايي نظير چيا

بدتنظي ي آس و ارتباه آس با بي اری مطرح اووود .آالينده های

و آمريکا ،حذز آس را به ادت ضروری ميدانند .خو ابختانه

محيطي بخش مه ي از ناهن جاری های اپيژنتيکي را سووو بب

مشتقات فتاالت را ميتواس توسط برخي از ميکروارگانيس ها از

مياووووند و اگر بشووور در پي کاهش آس ها نبااووود ،آيندهی

بيا برد .امروزه انواعي از باکتری ها تجز يهکن نده اسوووتر های

موجودات زنده بهادت در خطر خواهد بود .امروزه محققاس به

فتاالت کشف و مطالعه ادهاند.

دنباس بهکارگيری روشهای زيسوووتي جهت حذز آاليندههای

امروزه وجود مقدار زياد ايزومرهای فتاالت و اسووترهای آس در

محيطي يا به حداقل ر ساندس س يت آنها ه ستند .در ايا روش

طبيعت موجب اووده اسووت که باکتریها مسوويرهايي متابوليکي

از ميکروارگانيسووو ها 6برای تجزيهی ايا آلودگي ها اسوووتهاده

جديدی را اتخات کرده تا از ايا ترکيبات بهعنواس مواد غذايي

مياوووود .زيسوووت پااليي در موارد زيادی نسوووبت به سووواير

استهاده کنند ].[9

روشهای پااليش مقروس بهارفهتر و منطقيتر است .با استهاده

هيدروکربنهای آروماتيک چند حلقهای

از روش های مهندسوووي ژنتيک ميکروارگانيسووو ها ميتوانند

(5)PAH

توانايي های ويژه و جد يدی برای از بيا بردس آالي نده ها پ يدا
کنند].[9
در ادامه ،بهطور مختصوور زيسووت پااليي آاليندههای مذکور در
ايا مقاله( ،آرسنيک ،فتاالت و ترکيبات  )PAHبررسي مياود.
7

1

8

2

9

3
4
5
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زي ست پااليي خاک و آب آلوده به  PAHبا روشهای مختلهي
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ايا نتيجه ر سيدهاند که تجزيهی زي ستي ايا ترکيبات با ا ستهاده
از ميکروارگانيسوو ها بسوويار پربازده اسووت و روش ااوولي در
حذز ايا ترکيبات محسوووب مياووود .ترکيبات  PAHبسوويار
سوو ي هسووتند ،بهطوریکه اگر محيط دارای مقادير به نسووبت
بااليي از ايا ترکي بات بااووود ،بازدهي ميکروارگانيسووو ها در
زيسوووت پااليي ايا ترکي بات بهاووودت کاهش پ يدا کرده و
مدتزماس زيسوووت پااليي بهمراتب افزايش خواهد يافت که از
لحاظ اقتصادی به مقروس ارفه نيست ].[۱۰

نتیجه
در سووواس های اخير تحقي قات ز يادی برای پي بردس به اثرات
ترکيبووات اوووي ووايي موجود در محيط ،بر روی اپيژنتيووک
موجودات زنده انجاو اده ا ست .بي شتر ايا تحقيقات پيراموس
متيالسووويوس  DNAبوده ،ولي اثرات ايا ترکيبووات بر روی
بازآرايي هيستوني و تنظي ات  mRNAهنوز در هالهای از ابهاو
اسووت .افزايش سووطه آگاهي محققاس در ايا راسووتا ،موجب
اناسايي بيشتر و دقيهتر آاليندهها و مکانيس های بي اریزايي
نااي از آنها خواهد اد .اپيژنتيک بهمانند يک اناساگر زيستي
بسوويار دقيه ميتواند ميزاس خطرآفريا بودس انواعي از ترکيبات
اي يايي را تعييا کند .بهوسيله برخي از ابزارهای آزمايش اهي،
وجود تغييرات اپيژنت يک در ژنوو انسووواس را ميتواس بهد قت
بررسي و احت اس بروز بي اریهای نااي از آس را پيشبيني کرد.
اگر س و يت نااووي از آاليندهها توسووط آزمايشهای اپيژنتيکي
م شخ

اود ميتواس به اورت هدف ند و پيش از آ سيبهای

جدی روی موجودات ز نده ،روش هايي را ج هت حذز ايا
ترکيبات از محيطزيسووت ،بکار گرفت .زيسووت پاالييهايي که
توسووط ميکروارگانيسوو ها انجاو مياوووند بسوويار مورد توجه
هسووتند بهطوریکه در کشووورهای پيشوورفته به مرحلهی اجرا
درآمده اسوووت .نکتهی قابلتوجه در مورد روشهای زيسوووت
پااليي تو سط ميکروارگاني س ها ،توانايي ا هتان يز آنها در از
بيا کردس ترکيبات با س يت باال است .ايا توانايي يا حاال از
سازگاری طبيعي ميکروارگاني س با محيط اطراز ا ست و يا با
بهکارگيری روشهای مهندسي ژنتيک حاال اده است.
1
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فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصوالت سالم
مهدی ضرابی* 1،،زهرا خمسه2،بهاره کریمی دونا3،سید احمد فیروز آبادی

4

چکیده
امروزه انباشت و دفع زباله تر خانگی در مناطق شهری و روستایی کشور معضل بزرگی است که باعث آلودگی آب ،خاک و هوا،
زنجیره غذا و نیز بروز انواع بیماریها میشود .این در حالی است که میتوان با استفاده از روشهای فرآوری زیستی آن را به مواد
با ارزش بیوارگانیک تبدیل نمود که ضمن حفاظت منابع محیطزیست باعث درآمدزایی باشد .مقاله حاضر به جوانب مختلف
آلودگی های ناشی از انباشت و دفع غیراصولی زباله شهری و روستایی در ایران پرداخته و سعی دارد امکانپذیر بودن تبدیل
زبالههای تر خانگی به کودهای بیوارگانیک به شیوه زیستی را نشان دهد .این شیوه در دسترس و بسیار کمهزینه موجب رفع بحران
زباله تر در مناطق روستایی میشود .این فرآوری در حقیقت استفاده از قابلیتهای شگفتانگیز کرم خاکی و میکروبهای همزیست
است که طی آن پسماندهای فسادپذیر تجزیه شده و انواعی از بهترین کودهای بیوارگانیک را میسازند .کاربرد این کــودها عالوه
بر حل مشکالتی چون فقر ماده آلی خاک و آلودگی منابع آبوخاک به باقیمانده کودهای شیمیایی ،باعث افزایش راندمان آبیاری
شده و همچنین به دلیل جایگزینی آنها با کودهای شیمیایی ،ظرفیت تولید محصوالت سالم و ارگانیک را باالتر برده که خود باعث
افزایش درآمد کشاورزان و نیز کاهش هزینه ابتال به بیماریها در کشور است .آموزش و ترویج این فرآیند حتی در مناطق شهری
نیز برای کاهش مخاطرات تولید زباله تر خانگی وجود دارد.
واژگان کلیدی :زباله تر ،آلودگی محیطزیست ،آلودگی زنجیره غذا ،کودهای بیوارگانیک ،محصوالت سالم و ارگانیک

* عهده دار مکاتبات ،استادیار ،تلفن ،86093042:نمابر ،88497324:آدرس الکترونیکیmzarabi@ut.ac.ir :
 1استادیار گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مطالعات توسعه ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 3دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 4دانشیار گروه مطالعات توسعه ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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مقدمه

شاایراب زبنل تهران (آراد وه هریزغ در وسااعت  350هزار

ساانه  1/3میلینرد تن زبنل تر در جهنن تولید میشااود

مارمربر و  2مار عرل ،حنصاال دفن میلیونهن تن پساارن د طی

تن

 50سنل ا ست ] .[fعالوه بر شیراب  ،ا دن شت ،سوزا دن و رهن

سنل  2025ب  2/2میلینرد تن میر سد .این شنندهنده افزایش

ردن زبنل هنی تر یز آلودگی مسااااقیآ هوا و تولید گنزهنی

چشااار یر تول ید سااارا ز بن ل از  1/2ب  1/42یلوگرم در

گلخن ای را ب د دنل دارد .گنزی

سنلهنی آینده ا ست .ا نون تولید سنه زبنل در شورهنی

دارای دیا ساااید ربن،

مانن و تر یدنت فرار آلی اساات ] .[3تنفن چنین هوایی بنعث

آفریقنیی  ،26خنورمین و آفریقنی شاارنلی  ،63آسااینی جنوبی

بروز بیرنریهنی شنده است ] .[4گسارش بیرنریهنی تنفسی

 ،70آ سینی مر زی و مین  ،93آمریکنی هتین و نرائیب ،160

و خو ی سن ننن مجنور مننطل دفن و نرخن هنی بنزینفت ی

آسااینی شاار ی و منطق ا ین وساای  270و شااورهنی OECD

معضال سان ین اجارنعی و بهداشاای اسات ] .[fفنآوریهنی

(اسااارالین ،بلکی  ،ن ندا ،شاایلی ،دا رنرغ و )یره  572میلیون

پنغ سنزی زبنل هنی زی سای من ند رزو ست و ورمی رزو ست

تن ا ست ] .[aدر ایران هر فرد روزا ب طور مین ین  600گرم

ب عنوان ی

زبنل تولید می ند ] .[bسااارا تولید زبنل تهران  320گرم (در

ب حسن

شرنل تهران  1200گرم و ماو سط روزا آن  8500تن ا ست

روش تریز و پنیدار برای مدیریت زبنل هنی زیسای
میآیند .مطنلع لیآ و هرکنران در سنل  2016بر روی

ارزینبی امکنن رزو ست و ورمی رزو ست ب عنوان و سیل ای

] .[cهرچنین در  32هزار روسااانی شااور روزا  10هزار تن

برای بنز ینفت مواد مغذی از مواد زائد آلی و بنزگردا دن آن هن

زبنل تر تولید میشااود ] .[dآمنر زبنل شااهرهن و روسااانهنی

ب مغیطزیساات بوده اساات .این بررساای شاانن میدهد

گردشااا ری شااا رنل ،ران ن ندهتر اسااات .برای رو در

رزوسااات و ورمی رزوسااات ندر ب تجزی ا واع مخالف

روسانهنی گیالن روزا  600تن زبنل تولید میشود ].[e

ز بن ل هنی آلی هساااا ند ،ب طوری

زبالههای تر

میتوان آن هن را ب طور

گساااردهای مورد اسااافنده رار داد .هرچنین شاانن میدهند
مندر درآمد مدیریت

گنزهنی گلخن ای در طی فرآیند رزو ست و ورمی رزو ست

اگرچ امروزه بنزینفت زبنل هنی خشااا

هنی شااهری اساات ،امن زبنل هنی تر ب دلیل آلوده ردن مننبر

مناشاار میشااو د .بناینحنل ،بن معرفی هوادهی ماننو  ،عوامل

حینت و ز جیره )ذا معضلی بزرگ ب شرنر میآیند .این زبنل هن

ا دنشااات و فراوا ی رمهنی خن ی ا اشااانر گنزهنی گلخن ای

شنمل زبنل تر خن ی ،پ سرن دهنی شنورزی و پ سرن دهنی

نهش میینبد ] .[5این وا عیت

بیرنر سان ی ه ساند .درحنلی دو د سا اول بهارین مواد برای

شور چ و مدیریت میشود کا بسینر مهری است .در حنل

ساااب تروتا د عرالً ب دل یل رهن ردن ،ا دنشااات و دفن

حنضر پسرن دهنی تر ب دو روش فرآوری صنعای (در شهرهنی

)یراصولی و سوزا دن ب معضل تددیل شدها د ].[1

بزرگ و روش هنی دفن و دفر )یراصاااولی (در مننطل دور و
ا ثر روساااانهنیی

انباشت زباله تر در محیطزیست

شهر سانن زدی

ا اشااانر شااایراب زبنل مواد معلل و مغلول) ،ليت بنهیی از

الزامنت آن میبنشد و رزوست صنعای تولیدی آ هن یز یفیت

ا سیدی از شیراب و اخاالط آن

هزم را برای مصرز در شنورزی و حای فضنی سدز دارد؛ امن

بن آ هنی سااانلآ ،آهیندههنی میکروبی و شااایرینیی را جنبجن
می ند ] .[2فلزات ساان ین يیر ساار

ی ست مدیریت می شو د .فرآوری صنعای

احداث نرخن هنی بنزینفت و صااارز هزین هنی گزاز از

می ند .درت فسااند شاایراب در مغلهنی دفن  10تن  20برابر
درت گندا

امکنن حرل ب مغل جررآوری شاااهر ین

تنهن روش مدیریت پسرن دهنی تر در شهرهنی بزرگ است

ر هن و عننصااار سااان ین خطر نغ را در آ وخنغ جنبجن
ا ست .تولید آ

این حجآ پساارن د عرالً در

در روسانهن و مننطل وچ تر ب جنی روشهنی )یراصولی

از شاایراب ب خنغ و

در زیر شرح داده شده ،میتوان بن توج ب حجآ رار زبنل تر

سااازن ز جیره )ااذا وارد میشاااو ااد ] .[3این آهیناادههاان

سدت ب شهرهن از روشهنی زیسای اسافنده رد.

سوختوسنز گینه را تغییر داده بنعث نهش مغصول می شو د
].[c
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ندری هرچون یوزپلنگ آ سینیی و نرا نل ،زی ست این گو هن

 -1دفن و یا رهاسازی
در دفن

را هآ ماأتر رده است ].[l

مرسومترین شیوه است ،پسرن دهن ب مرور در داخل

گودالهنی طدیعی ین مصانوعی مارا آ شاده و روی آن بن خنغ

اوضنع اساننهنی )ربی یز دردآور است .ردسانن سنلهنست

پو شیده می شود .الدا در ب سینری از مکننهن ب جنی دفن ،زبنل

معضااال جنی نه دفر زبنل را دارد .در سااانندج روزا  180تن
پ سرن د تر پن از ار سنل ب نرخن بنزینفت ،تفکی

فقط رهن می شود .برای رو ب شرایط چند منطق شور توج

شده و ب

نید :دفن ین رهنسااانزی در مننطل وهساااان ی جن لی ،روش

میزان  85تن آن بنزینفت و بقی ب جنی نه دفر ( ب مسااانحت

سرا شیدی بنعث نبودی جن ل و مننطل پنییند ست ا ست ].[6

بیش از  30هکانر در روسااانی یل

مناقل میشااود ] .[dدر

دفن زبنل ساااواد وه (منز دران در وساااعت  5یلومار منطق

اساااننهنی يیر ساایسااانن و بلوچسااانن ،هر وع پساارن د

جن لی وه سان ی از این د ست ا ست ] .[gب دلیل مغدودیت

ب صورت ندر ست دفن ین رهن میگرد د

زمین این منطق  ،عرالً عرده زبنل در روسانهن رهن می شود ].[h

روسانهن بن توج ب وزش بند در بیشار او نت ،بنعث مشکالت

اطراز پنرغ جن لی در سااانری هآ هرین وضااار را دارد ].[i

زیستمغیطی و بروز بیرنریهنی حند شده است ].[m

حرل )یرا صولی زبنل ب این مننطل هآ بنعث ا ا شنر شیراب در

 -2سوزاندن

م سیر ا ست ] .[jچهل سنل ا ست
روساااانهنی زدی

زبنل ر شت و شهرهن و

این روش

آن ب مغل دفن در جن ل ساااراوان مناقل

شهری و خ صو صنً زبنل هنی بیرنر سان ی تددیل شده

 600تن  700تن آن فقط از رشت و حدود  800تن از روسانهنی

هریزغ تهران

ا دنشاات زبنل در سااراوان بنعث آلودگی هوا ،شاات شاایراب ب
شدن درخانن

بسینری را ب وجود آورده و این در حنلی است

منطق سااراوان یز بهرهبرداری از زبنل سااوز بنعث ا اشاانر بوی

هکانر

نمطدوع ،نهش ساااطن ز دگی و بروز بیرنری هنی خطر نغ

جن ل پر زبنل  20 ،هکانر ارا ضی پنییند ست یز نبود میگردد

سن نین شده است ].[k

] .[jبخش زیندی از این زبنل هن در ننر رودخن هن و حنشااای

اثرات انباشت زباله تر بر سالمت انسان

ساانحل ا دنشااا میشااو د .گزارش شاات شاایراب سااراوان ب
گوهر رود و زرجو

شر تهنی

سنز ده زبنل سوز د ین از ا سان داردهنی روز برخوردار د ] .[jدر

فن د طرح جن رنیی مغل دفن ه ساند ،روزا فقط س هزار تن

آ هنی زیرزمینی

سنخت شور چین ا ست ب دلیل دا شان

حای ا سان داردهنی دیری ( سنل  2006م سنئل زی ستمغیطی

جن لی شده ا ست ] .[kدر شهر ساننهن و رو سانهنی دورتر
زبنل در جن لهن ا دنشاااا میشاااود

الدا

ب سینر ح سنس و گران یرت ا ست ] .[6نر این د سا نههن در

مجنور است ].[e

در ازای هر ی

عرومنً برای مقندیر آ زبنل اسااافنده میشااود ،بن

وجود د سا نههنی زبنل سوز ب رو شی صنعای برای دفر زبنل

می شود .امروزه  2000تن زبنل ب این جنی نه حرل می شود

آ هنی زیرزمینی و ا اشنر آن در خنغ و خش

در ا ثر شهرهن و

بنعث آلودگی رودخن هنی ساااینهرود،

دفن ،رهنساانزی و سااوزا دن زبنل تر ،بنعث بروز و گسااارش

ا زلی و درینی

بیرنریهنی حند در ا سنن ب صورت م ساقیآ و ین )یرم ساقیآ بن

شاااده و پینمد آن تنه

خزر را آلوده رده تکنن دهنده است ].[k
در مننطل دشات و بینبنن هآ وضار خو

ورود آهیندههنی آن ب ز جیره )ذا می شود .هر سنل بیش از 5
یسات .روزا 320

میلیون فر در شورهنی جهنن سوم ،ب دلیل بیرنریهنی مرتدط

تن زبنل نشااانن و آران و بیدگل در بیش از  160هکانر (چنل

بن جررآوری نمنن سب زبنل میمیر د ] .[6هر سنل در هند 1/5

زبنل ابوزیدآبند )یراصولی دفر می شود .حجآ بنهی ا دنشت و

میلیون ودغ بن بیرنریهنی ن شی از آ هنی آلااااوده ب زبنل

چشآا داز ز نده آن من ر توسع و ورود سرمنی گذاری در منطق

میمیر د ] .[4مغققنن هرچنین در آ هنی آشاانمید ی آلوده ب

شده است .هرچنین ب دلیل آلودگی سفرههنی آ
این مغدوده ،آ

شر

زیرزمینی در

شاایراب  ،مواد بسااینر سااری و من دگنر من ند فلزات ساان ین،

شهرساننهنی مجنور آلوده شده است.

از طرفی این ا دنشاات در زدیکی زیسااا نه جدیر و گرب ساان نن
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( 1POPsمثالً 2PAHsو  3PCBsو حای آهی نده هنی وظهور

بیرنریهن بن مصاارز گوشاات و لدنینت آنهن ب ا ساانن مناقل

بن سریت ژ ایکی ،سریت تولیدمثلی ( نبنروری و سقط دهنده

میشود ].[6

جنین در برخی داروهن ،مغصااوهت مرا دت شااخصاای و ن و

تبدیل تهدید به ثروت

ذرات ینفا ا د ].[7

زبنل تر "طالی سینه" نمیده می شود ،چون بن فرآوری زی سای

تنفن دود حنصااال از ساااوخان زبنل و ین بوی دساااا نههنی
بنزینفت صنعای

نبل تددیل ب تروت اساات .تددیل بدیهن ب خوبیهن (یُدَدِّلُ اللّ ُ

حنوی دی ا سینهن ه ساند ،بنعث تغری

َسیِّئنتِهِآْ حَ َسننتٍ ،خداو د بدیهنی ای شنن را ب یکیهن تددیل

اعصن  ،حسنسیت سیساآ تنفسی ،تضعیف دسا نه ایرنی بدن

می رنید ،سوره فر نن آی  70از دساورات دینی است .پن هر

و شیوع بنهی سرطنن خ صو صنً در سن ننن مجنور مکننهنی

ا دامی برای نهش این تهدید و ینفان تروت بساااینر مندی و

دفن ین نرخن هنی بنزینفت و زبنل سوزهن می شود .بر ا سنس

معنوی خدا پسندا است .درحنلی دفر زبنل تر شهرهن هنوز

مطنلعنت حای مقندیر ب سینر ری از دی ا سین میتوا د اترات

ی

نمطلوبی بر تولیدمثل ،دد ،سی ساآ دفنعی بدن و فرایند ر شد

] [eو  6برابر شدن سرا زبنل در رو سانهنی گرد ش ری عرالً

دا شا بن شد .تر یدنت لرین یز سدب نراحای پو سای شدید،

ی

اخاالل در توا نیی جنسااای و جهش هنی ژ ایکی میگرد د.
بسااینری از تر یدنت سااری مثل جیوه ،ساار

و دی ا سااینهن

و جررآوری در روسانهن ،میتوان بن تغییر فرهنگ مصرزگرایی
و آموزش شاایوه فرآوری زیسااای ب ز نن روسااانیی ،مشااکل

از بنطریهنی

پسااارن د روساااانیی را حل رده و مننبر درآمد یز ایجند رود

دورریز وارد دسا نه زبنل سوز میشود ] [jو موجب بیرنریهنی

].[10،11

پوسای و تنفسی میشود ].[f

امروزه پن از تغییر مدیر یت روسااا ان از " د خدایی" ب

زبنل میتوا د مغصااوهت شاانورزی را یز آلوده روده و بر

"دهینری هن" ،سااانمن دهی مشاااکل زبنل از مهآترین وظنیف

ساااالمت من اتر ب ذارد .دود حنصااال از زبنل پن از ترنس بن
خنغ و گینه ،جذ

پیکره گینه می شود

ده ینری هن اساااات؛ ا من این وظی ف تن هن ب جررآوری ،دفر

پینمد آن ا سنن ،دام

)یراصولی و هنیانً ا اقنل ب جنی نههنی اسان ی خالص میشود.

و آبزینن را در معرض آلودگی رار میدهد ] .[6هرچنین مواد
سااری شاایراب از خنغ ین آ  ،وارد گینهن ی میشااو د

در صورت آموزش روسانیینن ،فرآوری زیسای ب آسن ی در هر

مورد

خن امکننپذیر بوده و تنهن ینزی ب جررآوری ،حرل و دفر

تغذی ا ساانن و دامهن هساااند .حای گنز مانن حنصاال از تخریر
شیراب بن حل شدن در آ

زبنل یسااات ،بلک تولید مواد بیوارگن ی

وارد مغ صوهت شنورزی شده و

تولید مغصوهت ارگن ی

آنهن را آلوده می ند ] .[9فلزات سن ین شیراب م ساقیرنً ین بن
ورود ب بدن بن اریهنی خنغ ،جذ

درآمد

م شکل جدی در سرا سر

جهنن است .رزوست ،ب دلیل درصد بنهی مواد آلی در تر یب

علو ف آ هن بن

زباانلا  ،یکی از بهارین روشهاانی ترجیغی برای ماادیریات

آ هنی آلوده ر شد رده و ین بن چنین علوف ای در دامزروریهن
تغذی میشاااو د ،ب ا واع بیرنریهنیی مداال میشاااو د

و توسع گردش ری ارگن ی

دفر زبنل هنی جنمد آلی شهری ی

مسااااقی رنً ز بن ل

میخور د و ین در زمین هنیی چرا می ن ند

از زبنل و در ایج

سرشنری برای روسانیینن و شور دارد ].[11،12

گینهنن شااده و ساازن

وارد چر خ )ذایی میشاااو د .دام هنیی

از آن

ب سینر تروت سنز ا ست .در وا ر ب جنی م شکل پیچیده تفکی

ایرنی و بهداشاااای ایجند نند ] .[6,8برای رو گنز خروجی
زبنل سوز هریزغ تهران دارای سر

تهدید بزرگ اسااات ] .[dدرحنلی راهحل در دساااارس

"فرآوری زیساااای زبنل تر" بن تولید مواد بیو ارگن ی

میتوا ند در بنفتهنی بدن جرر شده و تن دههن سنل مشکالت
ا ست

مع ضل ا ست ،ا دن شت حدود  50هزار تن زبنل رو سانیی

زبنل هنی جنمد ا ست .رزو ست ب علت رار بودن هزین هنی

این

عرلینتی ،آلودگی مغیطزی سای رار ،ا سافنده مفید از مغ صول

1
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ی

هنیی ،رطوبت بنه و مغاوای آلی زبنل هنی خن ی ،مزا ینیی را

تخریری و )نیسااانزی میکروبی بر روی ورمی پن ی میتوان

سدت ب دفن ردن در زمین و سوزا دن دارد .ورمی رزو ست

ا واع " ودهنی نمل بیولوژی " ویکه مغصااوهت ارگن ی

ارزش افزوده بی شاری دار د یز تولید رد ] .[17ا سافنده از

روش سدانً پی شرفا در رزو ست ا ست و شنمل تثدیت

زبنل هنی جنمد آلی از طریل تغذی رم خن ی است ].[13

ورمی رزوساات ضاانیعنت جنمد شااهری )(MSW

ر

این فرآوری در حقیقت اساااافنده از نبلیتهنی شااا فتا یز

مطنلع هن ن و هرکنران در ساانل  2014شاانن داده

طی آن پ سرن دهنی ف سندپذیر تجزی شده و
را میساانز د .این ودهن

ب ترتیب ب مقدار  65در صد و  85در صد ا ست ] .[20اخاالط
و فرآوری چنین ود هنیی بن برخی مواد آلی و طدیعی ،ب و ب

بهارین مواد مغذی گینهنن هساند .تولید و مصرز

خود تولید مغصاااوهت بن ارزش دی ری ب نم "بساااارهنی

این ودهن عرالً مشااکالت بزرگ شاانورزی و مغیطزیساات

شااات" 7را امکننپذیر می ند .بساااار ( BAGAبساااار آمنده

شااور من ند فقر منده آلی خنغ ،خطر آهیندههنی آ وخنغ و

گینهنن ارگن ی

یز ردود آ هنی شااانورزی را حل می نند ] .[14هرچنین

مغصاااول فننورا داخلی از این گروه

ی

است ] .[21هرچنین در فرآوری زیسای بن فننوری رم ،تنهن دو

جنی زینی آنهن بن ودهنی شایرینیی ،ب معنی بنه بردن ظرفیت

مغصااول اصاالی توده بدن رم و مدفوع آن ب دساات ریآید،

و در وا ر افزایش درآمد

بلک از بدن رم و ترشغنت داخل بسار پرورش آن مغصوهت

شنورزان و یز نهش هزین اباال ب بیرنریهن در شور است.

بن فننوری بنهی بن ارزشتری یز نبلتول ید اسااات

در بهارین شاکل برای افزایش نرایی رو د فرآوری زیساای از

تر یدنت پنی دارویی ،مواد پنی لوازمآرای شی بهدا شای طدیعی و

داری و

پروتئین پنی خورا ی (ا سنن و حیوا نت از آن جرل ا د ].[22

پرورش گو ی  Eisenia fetidaا جنم میشااود .حضااور فلور

تولید محصوالت سالم و ارگانیک

میکروبی درتر ند برای تجز ی ا واع مواد آلی در دساااا نه
گوارش رم عرالً ویترین بیورا اور تجز ی پسااا رن د هنی

هرننگو

فسااندپذیر را شااکل میدهد .ورمی رزوساات ،یعنی مدفوع این

ارزشااای تولید می ند

رم ،ب عنوان ی

ا واع

آفت ش هنی طدیعی جنی زین ساااروم خطر نغ شااایرینیی،

فننوری پرورش رم خن ی3اساااافنده میشاااود .این فننوری بن
روشهنی مانوع ولی بساااینر د یل عرومنً در د ین بن

فرایند

ورمی رزو ست ندر ب نهش وزن و حجآ مواد اولی پ سرن د

در دو گروه اصااالی بیو رزوسااات1و ورمی رزوسااات 2رار

تولید مغصاااوهت سااانلآ و ارگن ی

می ند ] .[18ورمی رزوسااات ب طور نبلتوجهی بنعث

افزایش تنوع جوامر بن ار ینیی و نرچی یز میشاااود ].[19

میکروارگن یسااآهن ،حشاارات خن زی و رم خن ی ( رم رمز

میگیر د

)نی از

دلیل نهش مصرز ودهنی شیرینیی ب رشد ا اصند شورهن

ارگانیک

ا واعی از بهارین ودهنی بیوارگن ی

6

مواد مغذی گینهی و عنری از ارگن ی سآهنی بیرنریزا ا ست ب

فرآوری زیستی زباله تر تا تولیدات با ارزش زیستی و

بنرا ی ا ست

را

بغث شد ،فرآوری زیسای زبنل تر مغصوهت بن
ب خودیخود تروت سااانز د؛ امن اگر

روسانیینن ود پنی ارگن ی  ،ودهنی بیوارگن ی

مکرل زیسااتمغیطی ساانلآ و )نی ،حنوی

و ین مواد ضد

بن

آفنت تولیدی از این فرآیند را خود در مزارع و بن)نت مصاارز

افزودن ب خنغ بنعث رشااد بهار گینه و اصااالح آن میشااود

د ست میینبند ].[23,24

هورمون هن ،آ زیآ هن و جرعیت میکروبی مفیدی اسااات

نند ،ب مغ صوهت سنلآ و ارگن ی

].[15

مغ صوهت ارگن ی

از ورمی رزوساااات پانیا  ،میتوان ودهانی بیوارگان یا

دلیل داشااان بن یرن ده مواد شاایرینیی خطر نغ ،ساانلآ بوده و

بنارزشتری يیر ورمیواش4و چنی رزوساااات

5

هآ ارزش )ذایی بی شاری دا شا و هآ ب

ارزش تجنری بی شاری هآ دار د؛ امن تولید مغ صوهت ارگن ی

منیر

در رو سانهن میتوا د ب گرد ش ری ارگن ی

هسااااند ،تولید رد ] .[16عالوه بر اینهن بن ا جنم فرآیندهنی

بین جنمد .یعنی اگر

5

1

6
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زبنل هنی تر بن فرآوری زیساااای در روساااانهن ب ودهنی پنی
بیوارگن ی
ارگن ی

و مغصااوهت جن دی نبلاسااافنده در شاانورزی

فروش خواهند بود.

تددیل شو د ،عالوه بر حفظ جلوههنی ب صری طدیعی

از سوی دی ر افزودن این ودهن ب خنغ در مدیریت شنورزی

زمین گردشااا ری

بنعث

روساااان ،تولید ا واع مغصاااوهت ارگن ی
ارگن ی

مغصاااوهت سااانلآ در ال وهنی وچ

تن بزرگ نبلتولید و

را یز فراهآ می ند

ارگن ی

درسااات برعکن تأتیر ودهنی شااایرینیی

این فرصااات ابزار مهری برای

ساااخای و ب هآریخا ی بنفت خنغ میشاااو د عرل می ند و

تو سع پنیدار رو سانهن خ صو صنً در مننطل بکر طدیعی ا ست

بنعث افزایش میزان منده آلی مفید خنغ و اصاااالح بنفت خنغ

].[25

میشود .ماأسفن در ایران )نلب مننطل خنغهنی بسینر ضعیفی

خوشاادخان تجنر

از بنبت مواد آلی داشاااا )یر حنصااالخیز ین آحنصااالا د

ارزشاارندی در فرآوری زیسااای زبنل تر
1

روسااا انیی بن ف ننوری رم در شاااور وجود دارد .از جر ل

ب اینترتیب و بن رارین هزین میتوان آنهن را بهدود بخشاااید.

طرحهنی نربردی در رو سانهنی حریدی خوز سانن ،پن د شت

هرچنین خ صو صیت ا سفنجی سنخارنن ودهنی بیوارگن ی

تهران ،ره دااند زوین و شااایه مغل ا گیالن باان عنوان

جنمد میتوا د آ

"توا رند سنزی ز نن رو سانیی جهت فرآوری زی سای زبنل هنی

دارد و ب هرین دلیل بنعث افزایش ذخیره آ
خنغ می شود

تر بن اسااافنده از فننوری رم زبنل خوار ب منيور تولید ود پنی
و مغصااوهت ارگن ی " توسااط نر ده اول ا جنم

بیوارگن ی

را ب خوبی برای طوه ی مدت در خود
و حفظ رطوبت

ب وب خود ب معنی صرف جویی در آبینری و

بهرهوری را دمنن هنیی مغ صول بن حدا ل م صرز آ

شده است .اینگو طرحهن بر اسنس ال وهنی توسع روسانیی

ا ست.

این خصااوصاایت مهآ در شاارایط نو ی شااور ب لغن )لد
سنلیهن یز نمالً جنتبخش شنورزی شور ا ست

بن ا سافنده از شیوه م شنر ای ز نن رو سانیی و ا صل آموزش و

خش

ترویج با روش ( 2TOTآموزش آموزشدهناادگاانن چرخا

] .[22تجنر

فرآوری زیساااای زبنل هنی تر تن ایجند فضااانی ساااب و نر

رف ا رف ا ا یده اجرای فرآوری زیساااای در ال و هنی و چ

شخصی نر ده اول از اجرای طرحهنی یندشده،

ا جنم میشاااود ] .[26در این روش توده رم خنلص

خن ی در فضاانهنی ا دغ مننزل شااهری را هآ تقویت رد و

مولد گو  Eisenia fetidaدر اخاینر افراد رار داده شاااده و

خوشاادخان این نر یز اگر ب حدا ل فضاانهنی بنلکن ،ا دنری،

آ نن آموزشهنی هزم شاایوههنی پرورش و برداشاات ودهنی

پنر ینگ ،حینطهن و حای سااقف آپنرترننهن توج شااود نمالً

پنی را درینفت می رنیند .پن از برداشااات ود یز چ و ی

میتوا د عرلی شااده و حدا ل حجآ نبلتأملی از جررآوری و

نربرد آن هن و جنی زینی ود هنی شااایر ینیی برای تول ید

ا اقنل زبنل تر و مشااکالت تولید شاایراب و گنزهنی مسااروم

ارگن ی

مغصوهت سنلآ را میآموز د.
در شرایطی
ساانخت ی

حن صل از ا دن شت را در شهرهن و حای الن شهرهن بکنهد .اگر

در هر خن روسانیی امکنن اساقرار ی
رت (بن)چ

وچ

جعد تن

تنهن در شاااهر تهران ی میلیون خن وار باوا ند در روز حدا ل

برای پرورش رمهن وجود

 100گرم ز بن ل خود را در منزل فرآوری رنی ند این ب معنی

دارد پن افراد میتوا ند ا واع زبنل تر خن ی را روزا ب این
ظروز و رت هن اضااانف

حذز جررآوری و ا اقنل و ا دنشااات  100تن زبنل تر روزا
اسااات .درحنلی طی آن حدا ل  50تن ود بیوارگن ی

رده و بن مرا دت از رم هن ام کنن

فرآوری سریر مواد پسرن د را فراهآ رنیند .این نر عرالً بنعث

برای

پرورش گینهنن آپنرترن ی و ین ساادزیجنت خن ی ساانلآ یز ب

تو ف ا دنشاات ،پرا ندگی و دفر )یراصااولی زبنل هن در اطراز

دساات میآید .الدا )نلب مردم گرنن می نند

روسااانهن شااده و ین من ر صاارز هزین گزاز ا اقنل و فرآوری

ا اشاانر بوی ز نده و تجرر حشاارات اساات امن ب دلیل منهیت

صنعای زبنل هنی تر خواهد شد .ضرن آ ک نرآفرینی سنده و

ترشاغنتی را در حین خوردن زبنل هن ب جن میگذار د

مؤتری اسااات

رمهن

طی آن عالوه بر امکنن فروش ود تولیدی،

این نر بنعث

بنعث دور شدن حشرات موذی است ،عرالً ظروز پرورش
فقط بوی خنغ آزده میده ند .طد عنً چ نن چ این ف ننوری در
1
2
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علم و پژوهش

تشخيص تقلبات در محصوالت گوشتي مبتني بر
توالي DNA
شهره آریائینژاد* 1،،کاوه کاوسی 2،لیال فتوحی 2و علیاکبر موسوی موحدی

2

چکیده
امروزه اختالط در فراوردههای گوشتي باألخص محصوالت چرخ شده و فراوریشده ،بهعنوان يكي از مهمترين معضالت برخي
واحدهای توليدی در بخش صنايع غذايي بشمار ميرود .مشخص شدن آزمون تعيين گونه گوشت به سبب اطمينان برای
مصرفکنندگان و همچنين کارخانههايي که در تهيه محصوالت خود از منابع پروتئين دامي بهره ميبرند بسيار حائز اهميت ميباشد.
در دهه اخير روشهای نوين زيستفناوری امكان کنترل سالمتي و جلوگيری از تقلبات توليدکنندگان مواد غذايي را فراهم نموده
است و بهنوعي کنترل کيفيت و حمايت از سالمتي مصرفکنندگان را نويد ميدهد .از ميان روشهای نوين زيستي که جهت
تشخيص نوع گوشت مصرفي استفاده ميگردد ،روشهای ژنتيكي از صحت و دقت بااليي برخوردار است ،زيرا عالوه بر سريع و
دقيق بودن اين امكان را ميدهد که محتوای گوشتهای مخلوط فراوریشده نظير همبرگر ،سوسيس ،کالباس ،کباب و ...نيز شناسايي
گردند .يكي از روشهای پيشنهادی در اين طرح تعيين نوع گوشت با استفاده از ژن سيتوکروم  bميتوکندری و با استفاده از روش
 PCRميباشد .در اين روش ميتوان پس از استخراج  DNAاز بافت گوشتي مورد مطالعه ،با استفاده از پرايمرهای طراحيشده
برای ژن سيتوکروم  ، bواکنش  PCRجهت تكثير ژن مورد نظر انجام ميگيرد ،از اين روش ميتوان به محتوای گوشتهای
مخلوط پي برد .اين روش به علت سرعت ،سادگي ،حساسيت و اختصاصي بودن ،پتانسيل بااليي برای تشخيص نوع گوشت دارد
و همچنين محدوديتي در استفاده از گوشتهای فناوری شده هم ايجاد نميکند.
واژگان کليدی :ژن سيتوکروم  ،bواکنش زنجيرهای پليمراز  ،PCRگوشت مخلوط فراوریشده ،DNA ،تشخيص تقلب

* عهده دار مکاتبات ،استادیار ،تلفن ، 02632703536 :نمابر ،02632701067 :آدرس الکترونیکیsh.ariaee@abrii.ac.ir :
 1پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،کرج
2مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران
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مقدمه

از گونه های حیوانی پستتتتاندارام ،پرندگام و حیوانات دریایی

امروزه با تغییراتی که در نحوه ز ندگی افراد جام عه به وجود

اشاره داردب

آمده است ،غذاهای آماده و فراوری شده به شدت مورد ا ستفاده

مقررات برب سبزنی مواد غذایی نیازم د این ا ست که گو شت

قرار گرفته استتتب بررستتیهای آماری نشتتام میدهد که تعداد

گونههای حیوانی در محصوالت گوشتی بهدرستی و با دقت به

ر ستورامها و مراکز توزیع و تهیه غذا در ک شورمام به صورت

مصتتر ک ده اعتم شتتودک که این موضتتوع م جر به پیدایش

قا بلتوجهی در حال افزایش می باشتتت دب تول یدک د گام مواد

روش های قا بلاعت ماد و مخصتتتوص برای تعیین گوشتتتت

غذایی همواره درصدد یافتن روشهایی برای کاهش هزی ه مواد

گونههای حیوانی در محصتتوالت مختلف غذایی شتتده استتت،

اولیه مورد استتتفاده دود میباشت د تا از این یریب بتوان د م افع

زیرا گوشت در این محصوالت در یی فرآوری ،درد شده و با

مالی دود را افزایش ده د و بدین دلیل در سالهای ادیر آمار

دیگر ترکی بات مخلوط میشتتتود و ت حت فرای د حرارتی قرار

تقلبات در عرضتته مواد غذایی افزایش قابلتوجهی یافته استتتب

میگیردک زیرا که مواد اولیه پس از مخلوط شتتتدم و یک وادت

درهر حال برای مصتتتر ک د گام همواره مع یار های همچوم

شدم ،در ظاهر قابلش اسایی نیست د[]2ب

باورهای دی ی ،ستتتمتی محصتتول ،یمع و مزه آم و همچ ین

روشهای آنالیتیکی ت شخیص نوع گو شت ،روشهای مبت ی بر

مواد حستتاستتیتزا و درنهایت قدرت درید،

 DNAو پروتئین میبا شدب با ا ستفاده از پروتئین ا ستخراج شده

یک ماده غذایی را تحت تأثیر قرار

از گو شت گو سف د تازه ذبح شده ،مطالعاتی در د صوص تأثیر

پرهیز از مصتتر

میزام استتتقبال از مصتتر
داده استب

ذبح حتل بر کیفیت گوشت انجامشده و فواید این ذبح بررسی

در دهه ادیر روش های نوین زیستتتتف اوری امکام ک ترل و

گرد یده استتتت ][3ب بهیورکلی روش های مبت ی بر پروتئین

جلوگیری از تقلبات تولیدک دگام مواد غذایی را فراهم نموده

م حدود یت دارد زیرا پروتئین با حرارت ستتتاد تار دود را از

استتتتت و بهنوعی ک ترل کیف یت و ح ما یت از ستتتتمتی

دست میدهد ،ب ابراین نمیتواند برای گوشتهای ف اوری شده

مصتتتر ک دگام را نوید میدهد[]1ب با استتتتفاده از روشهای

مورد استتتتفاده قرار گیردب از میام روشهای نوین زیستتتتی که

زیستتتتف اوری میتوام وجود  100نانوگرم از یک ماده را در

جهت تشتتتخیص نوع گوشتتتت مصتتترفی استتتتفاده میگردد،

محصوالت غذایی تشخیص دادب با توجه به اهمیت باالی ک ترل

روشهای ژنتیکی از صتتتحت و دقت باالیی بردوردار استتتت

دارو و مواد غذایی ،نمونه هایی از دستتتتاوردهای کاربردی این

[ ،]4-5زیرا عتوه بر ستتریع و دقیب بودم این امکام را میدهد

علم در ک ترل و نظارت بر تولیدات غذایی میبا شدب تقلبات در

که حتی گوشتتتهای فراوریشتتده نظیر همبرگر ،ستتوستتیس،

فروش گوشتتتت به بهصتتتورت دام و به در مواد غذایی از

کالباس  ،کباب وببب نیز ش اسایی گردند[ .]6روشهای مولکولی

عمدهترین مسائلی است که بهوفور دیده میشودب

جهت تشتتخیص نوع گوشتتت بهستترعت در حال پیشتترفت

ج بههای مختلفی مثل م بع گوشت ،قیمت ،سیستمهای تولیدی

میبا شد بهیوریکه امروزه میتوام ب د نوع گو شت را با یک

و ایم ی بر مقبول یت گوشتتتت بهوستتتی له مصتتتر ک ده اثر

واک ش زنجیرهای پلیمراز  PCRتشخیص داد[]9-7ب

میگذارندب تقاضتتتا و قیمت گوشتتتت با توجه به م ابع حیوانی

در این تحقیب برای شتتت استتتایی گونههای گوشتتتتی از DNA

مت وع ا ستب جایگزی ی گو شت گرامتر با گو شت ارزامتر یکی

میتوک دری ا ستفاده شدک زیرا این ماده وراثتی با تعداد کپیهای

از مهمترین م شکتت بزرگ ص عت گو شت ا ستب ش ا سایی

باال در هر ستتلول موجود میباشتتد و بهندرت دبار نوترکیبی

م شتتأ گوشتتت گونههای حیوانی دصتتوصتتات جهت آنالیز مواد

میشتتود و م حصتتربهفرد استتتب این ایتعات وراثتی میتواند

غذایی و همچ ین رعایت بردی از مقررات دی ی بستتتیار مهم

برای شتت استتایی گونهها استتتفاده شتتود و به این علت برای

ا ستب ا صطتح گو شت گونههای حیوانی1به ییف گ ستردهای

ش ا سایی گونههای گو شتی مورد ا ستفاده قرار گرفت[]10ب در
مطالعات متعدد اثرات روش های مختلف پخت بر روی تکثیر

Meat species
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 DNA ،PCRمیتوک دریایی استتتتخراجشتتتده از محصتتتوالت

شدب در نهایت غلظت نمونههای ا ستخراج شده تو سط د ستگاه

گوشتتتی بررستتی شتتده استتت و هیم اثر نامطلوبی دیده نشتتده

نانودراپ مشتتتخص گرد یدب ج هت تعیین دلوص و کیف یت

ا ست[]13-11ب در این تحقیب تعیین نوع گو شت با ا ستفاده از

 DNAاستخراج شده به کمک دستگاه نانودراپ نسبت  260به

ژم سیتوکروم  bمیتوک دری و با ا ستفاده از روش  PCRانجام

 280نانومتر تعیین شتتدب برای حصتتول ایمی ام از هر نمونه 5

شد[]14ب در این روش پس از استخراج  DNAاز بافت گوشتی

ویال جهت ا ستخراج آماده گردیدب نمونههایی که از نظر کیفیت

مورد مطالعه ،با ا ستفاده از پرایمرهای تخ ص صی یراحی شده

 DNAم استتب بودند برای گام بعدی و واک ش زنجیره پلیمراز

برای ژم ستتتیتوکروم  ، bواک ش  PCRج هت تکثیر ژم مورد

 PCRانتخاب گردیدب

صورت گرفت[]17-15ب

 -3پيدا کردن توالي ژن سيييتوکرو  bدر انواع مختلف

مواد و روشها

گوشت جهت طراحي پرايمرهای دژنره

 -1تهيه انواع گوشت در تقلبات غذايي

توالیهای موجود از ژم سیتوکروم  bموجودات گو سف د ،گاو،

با توجه به اهمیت باالی ک ترل دارو و مواد غذایی ،نمونه هایی

بوفالو ،شتر ،بز ،جوجه ،سگ ،گربه ،دوک و در جهت یراحی

از دستتت تاورد های کاربردی این علم در ک ترل و ن ظارت بر

پرایمر از پایگاه ایتعات زیستتتتف اوری 1NCBIجمعآوری

تول یدات غذایی می باشتتتدب تقل بات در فروش گوشتتتت به

گردیدب توسط نرمافزار  Geneiousو جمعآوری تمام توالیهای

به صورت دام و به در مواد فراوری شده از عمدهترین مسائلی

نوکلئوتیدی هر ج س و یا نوع ،بررستتی و همترازی توالیهای
3

است که بهوفور دیده می شودب این تقلبات به صورت استفاده از

نوکلئوتیدی جهت یراحی پرایمر دژنره مپرایمری استتت که در

معمدتات در رستتتورامهای بینراهی و

یک یا ب د نقطه از آم احتمال ح ضور ب دین نوکلئوتید بهیور

گوشتتتهای فراوریشتتده) و همچ ین تقلب در نوع گوشتتت

همزمام وجود داشتتتته باشتتتد) برای تکثیر قطعه مورد نظر در

میباشدب

واک ش زنجیرهای پلیمراز  PCRبه صورت جداگانه انجام شد.

در گام نخستتت ،بررستتی و مطالعه در زمی ه شتت استتایی نوع

توستتتط نرمافزار های  Gene Runnerو  Oligoپرایمر های

گو شتهایی که بهع وام تقلب در مح صوالت مختلف گو شتی

یراحیشتتده پیشت هادی از نظر ایتعاتی از قبیل درصتتد ، GC

در کشتتتور عرضتتته میگردد ،صتتتورت گرفتب بر حستتتب

پایداری دایمرهای دودی و ستتادتار ثانویه مورد بررستتی قرار

گزارش های حاصتتتله در دصتتتوص تقلب های انجامشتتتده،

گرفتب برای ایمی ام نهایی از صحت پرایمر های یراحی شده

گو شتهای گاو ،گو سف د ،سگ ،بز ،گربه ،در ،دوک ،بوفالو،

توستتط ستتایت  NCBIو گزی ه  primer blastتوالی پرایمرها

مرغ و شتر ع وام گردیده ا ستب با توجه به ای که در ک شور ما

جهت ایمی ام برای اتصتتال به ژم مورد نظر بررستتی گردید و

اغلب مردم از گوشت گوسف د ،گاو ،جوجه و شتر جهت تغذیه

پرایمرهای نهایی شده جهت س تز به شرکتهای مرتبط ارسال

ا ستفاده میک د در کل مجموع ده نوع گو شت جهت ش ا سایی

شدب با در ادتیار دا شتن  DNAنمونهها و پرایمر تخ ص صی و

در نظر گرفته شدب

مواد موردن یاز بهوستتتی له واک ش زنجیره پلیمراز  PCRانواع

گوشتتت گونه غیرمتعار

2

گوشت ش اسایی گردیدب

 -2استخراج  DNAاز نمونه گوشتهای انتخاب شده و

نتایج

بررسي کيفيت  DNAاستخراجشده
جهت استتتتخراج  DNAنمونههای مختلف گوشتتتت ،از کیت

نمونههای ده گوشت گاو ،گوسف د ،سگ ،بز ،گربه ،در ،دوک،

استخراج بافت  DNAمحصول شرکت "این ویتروژم" استفاده

بوفالو ،مرغ و شتر با ا ستفاده از روش مولکولی بهو سیله تکثیر
قطعات ژم  cytbدر هر نمونه و مشتتاهده آم بر روی ژل آگارز
1
2
3
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1

 ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده1آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﻣﺮﮐﺐ
 ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ.از ﭼﻬﺎر ﻣﺨﻠﻮط ده ﻧﻮع ﮔﻮﺷــﺖ ﺷــﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﺷــﺪ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ د ﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ

ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﺖ ﺗﺸـــﺨﯿﺺ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷـــﺖ ﺑﻪ روش
.ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺑﻪﺻــﻮرت وارداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ دﺷــﻮار ارزي ﮐﺸــﻮر ﺑﺮاي
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮل ﺑﻪ دﺳـــﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم
.ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزي اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﭙﺎس
در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗ ﺸﮑﺮ را از ﻣﻮ ﺳ ﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم

ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻــﻞ
.را اﻋﻼم ﻣﯽدارد
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علم و پژوهش

اول انسان باشید و بعد دانشمند
آلیسون آنتس
*،1

ترجمه :فاطمه ممشلی ،1علیاکبر صبوری
«

من در ابتدا یک انسان بودم و سپس یاد گرفتم که یک دانشمند

وظایفشان نظیر هماهنری پروژهها و تسهیل جلسات احتیاج به

باشم .اگر انسان بودن را فراموش کنم ،در این صورت با مشکل

راهنمایی دارند؛ اما چیزی که باید تأکید نمود این ا ست که آنها

بزرگی مواجه خواهم شد ».این گفته یکی از  52دانشمندی بود

برای انبام تحقیقات باید روابط مثبتی را در آزمایشراه برقرار و

که با آنها مصاحبه کردم .این فرد ،توسط همکارانش بابت

حفظ کنند.

موفقیتهای علمی خود بهعنوان یک دانشمندان شاخص شناخته

محققان بسیاری در برنامه درمانی ما ،روابط متشنبی با مسئوالن

میشوند .من در کارم با موضوعات مشابهی با دانشمندانی مواجه

دانشتتتراه داشتتتتهاند و در نقش خود بهعنوان ستتترپرستتتت با

هستم که برای یک برنامه درمانی رسمی پس از وقفههایی در

چالشهایی مواجه هستتتند .برخنف آن ،دانشتتمندان شتتاخص

کار تحقیقاتی خود به من مراجعه میکنند.

بهشدت تأکید کردهاند که چطور پویایی تیمی خوبی را از طری

من یک روانشناس سازمانی هستم و تخصصم در زمینه محیط

درگیر شدن ،قابلد سترس بودن و آگاه بودن در ف ضای محیط

کار علمی ا ست .چیزی که توجه مرا جلب میکند ،ت صمیمات

کاری خود تشتتوی کردهاند .چنانکه یکی از این دانشتمندان در

و رفتارهایی هستتتتند که منبر به تحقیقات خنقانه ،دقی و

مصتتاحبه خود اعنم کردد «قانون اول هماهنری در آزمایشتتراه

اخنقی میشوند.

استتتت .ما باید ق بل از هر چیزی با ی کدیرر ک نار ب یاییم ،به

در چند ماه گذ شته ،روی محیطهای کاری نا سالم ،بخ صوص

یکدیرر احترام برذاریم و به یکدیرر اعتماد کنیم .این مهمترین

زورگویی در محیط آکادمیک ،تمرکز نمودهام .ما همچنین باید

اصل برای همهچیز است».

بر مشتتتکل مرتبط و شتتتایی دیرری تمرکز کنیمد استتتتادانی که

با این وجود ،بستتتیاری از محققان بین کار کردن بر روی یک

اهداف بزرگی دارند اما دانش محدودی در ایباد محیط کاری

مقاله تحقیقاتی یا درگیر شتتدن در یک مکالمه دشتتوار ،اولی را

سالم دارند.

انتخاب میکنند – کاری که ظاهراً ارتباط م ستقیمتری با اهداف

دان شمندان ب سیاری که با آنها کار کردهام ،اح ساس میکنند فاقد

تحقی دارد .سرپر ستهای تیمهای تحقیقاتی ممکن ا ست نیاز

مهارتهای مدیریتی و رهبری تیم هستتتند .آنها در مورد برخی

دا شته با شند تا آگاهانه علیه این اح ساس که «هیچ کاری انبام

*معاون مرکز اخالق بالینی و تحقیقی در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن ،آدرس الکترونیکیaantes@wustl.edu :
*عهدهدار مکاتبات ،استاد دانشگاه تهران ،تلفن ،66956984 :دورنگار ،66404680 :آدرس الکترونیکیsaboury@ut.ac.ir :
 1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
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نمی شود» طی روابط شخصی خود کار کنند .چراکه ،سرپرستی

تا نررانیها یا مشکنت خود را در جلسات انفرادی مطرح کنند.

یک دانشتتبوی ناآرام یا جشتتن گرفتن موفقیتی که بهستتختی

این باع

میشود که افراد تیم به اندازه کافی احساس راحتی

حاصل شده است ،به معنای سرمایهگذاری بر روی روابط قوی

کنند تا مشکنت و اشتباهات خود را بیان کنند و بنابراین ،در

و محترمانه می باشتتتد و نوعی ستتترمایه گذاری تأثیرگذار در

زمانی که هنوز مشکنت قابل مدیریت و حل شدن هستند ،خیلی

پیشرفت علم تلقی میشود.

زود به آنها پرداخته خواهد شد .برخی دانشمندان شاخص به

بنابراین ،چه باید کرد؟ همه ستترپرستتتهای تیمهای تحقیقاتی،

این نکته اشاره کردند که محققان به فضایی برای مطرح کردن

باید شکلگیری ارتباط را به فهرست این وظایف خود بیفزایندد

نررانیها و مشکنت خود نیاز دارند .آنها میدانند که انبام
وظایف به نحو احسن در زمانی که شخص دچار استرس است

وظیفه اول

بسیار دشوار میباشد .همچنین ،آنها میخواهند بدانند چه شرایط

جلستتتات مکرر انفرادی با اعضتتتای گروه خود برگزار کنید.

خوبی در آزمایشراه وجود دارد تا این موفقیتها را تقویت کنند.

دفترچهای تهیه کنید و هر موضوعی را که باید طی این جلسات
به آنها بپردازید یاددا شت کنید .ده دقیقه قبل از هر قرار منقات

وظیفه سوم

را به تصتتمیمگیری در مورد رویکردی که در این جلستته باید

حضور فیزیکی در آزمایشراه داشته باشید .حتی در صورتی که

اتخاذ کنید اخت صاص دهید .آیا ع ضو تیمتان احتیاج به ت شوی

اعضای تیم بهراحتی میتوانند در دفترتان شما را منقات کنند،

دارد؟ یا به راهنمایی نیاز دارد؟ یا به بازخوردی در زمینه پروژه

حضور شما در آزمایشراه نشان میدهد که قابلدسترس هستید.

و یا دستتتوراتی در زمینه مرحله بعدی پروژه؟ آیا به موعد مقرر

ضمن اینکه در کارهای فکری و مشکنت طی آزمایشها

تحویل پروژه نرسیده است یا اعتمادبهنفس الزم را ندارد؟ سعی

مشکلگشا میباشد.

کنید محترمانه اما قاطی رفتار کنید .آیا از مشارکت آنها در گروه

وظیفه چهارم

خود قدردانی کردهاید؟ یکی از دانشتتتم ندان موف اعنم کردد

رفتار مطلوب را در جلسات گروهی تشریی کنید .نحوه برخورد

«من برای کاری که افراد تیمم انبام میدهند ارزش قائل ه ستم

شما بر رفتار افراد تیمتان اثر خواهد داشت .سؤال بپرسید .انتظار

و این موضوع را به آنها میگویم».

مشارکت از جانب اعضای گروه را داشته باشید و افراد را به

از خودتان بپرستتید آیا نیاز بهشتتدت عمل هستتت .اگر چنین

اشتراک گذاشتن افکارشان ترغیب کنید .مشکنت و موانی را

هست پس بیدرنگ انبام دهید .گاهی اوقات سرپرستان تیمها

پیدا کنید .همکاری و حمایت متقابل را تشوی کنید .آشکارا

نرران هستتتتند که بح های شتتتدید میتواند به روابط آنها با

اعنم کنید که برای روحیه همکاری در گروه خود ارزش قائل

اع ضای تیم شان لطمه بزند .درحالیکه در دراز مدت خنف آن

هستید.

اتفاق میافتد .از این ده دقیقه برای فهرستتت کردن مشتتاهدات

وظیفه پنجم

خود استتتتفاده کنید .رفتار خاصتتتی را که برایتان ایباد نررانی

مراسمهایی ترتیب دهید تا افراد گروه در آنها بدون استرس

کرده استتت اعنم کنید؛ توضتتیی دهید که این رفتار چرونه بر

تعامل داشته باشند .چنین فعالیتهایی ممکن است خیلی علمی

شما ،تیمتان و یا پروژه شما اثر گذا شته ا ست .سپس ،نظر آن

به نظر نیایند ،اما میتوانند فشار در آزمایشراه را برطرف کنند.

شتتخص را جویا شتتوید .اگر بینظمی در آزمایشتتراه رد داده

از مراسم کوچک شروع کنید .در این مراسم ،مشکنت افراد

استتت ،با اشتتخاص خاطی صتتحبت کنید و انتظارات خود در

(والدین و اعضای خانواده) ،منحظات فرهنری -مذهبی و

مورد احترام متقابل را یادآور شوید و از آنها بخواهید با یکدیرر

بودجه مالی محدود افراد را در نظر بریرید.

صحبت کنند و راهحلی ارائه دهند.

وظیفه ششم

وظیفه دوم

در خارج از آزمایشراه ،در مورد این مسائل صحبت کنید .در

از افراد گروه بخواهید تا انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه

مورد این رویکردها در دپارتمان خود صحبت کنید .راهکارهای

دهند .برخی از دانشمندان شاخص از افراد تیم خود میخواستند
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اول انسان باشید و بعد دانشمند

نتیبهبخش را اعنم کنید و از افرادی که بهعنوان رهبران موف

ابتدا جالب به نظر نمیرسند؛ اما اشکالی ندارد .نشان دادن اینکه

تیم شناخته میشوند ،کمک بریرید.

شما به افراد اهمیت میدهید مهمتر از این است که کامل باشید.

افرادی که بهتازگی رهبری یک تیم تحقیقاتی را پذیرفتهاند ،از

منبع اصلی

رفتار استادان خود الروبرداری میکنند و اغلب الروهای آنها

Antes, A. (2018). First law of leadership: be human
first, scientist second. Nature, 563(7733): 601.

ایدهآل نیستند .برخی وظایف مربوط به شکلدهی روابط ،در
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Science and Research

DNA Primer Method for Detecting Fraud in Meat Products
Shohreh Ariaeenejad1,*, Kaveh Kavousi2, Leila Fotuhi2
And Ali A. Moosavi-Movahedi2
Today, mixing in meat products, especially processed products, is considered as one of the most
important problems of some production units in the food industry. It is very important to determine
the test for determining the meat type due to the confidence of consumers and also the factories that
use animal protein sources in their products. In recent decades, new biotechnology methods have
allowed for health control and prevention of fraud by food producers, and in some cases it encourages
quality control and consumer health. Among the new biological methods used to identify the type of
meat used, the genetic methods are highly accurate as well as to being quick, it allows the content of
processed meats such as hamburgers, sausages, salami, kebab, and so on. One of the proposed methods
in this project is to determine the type of meat using the mitochondrial cytochrome b gene using the
PCR method. In this method, after extraction of DNA from the broiler tissue studied, using the primers
designed for cytochrome b gene, the PCR reaction is performed to amplify the desired gene, this way it
is possible to understand the content of mixed meat. Due to the speed, simplicity, sensitivity and
specificity of this method, it has a high potential for detecting meat.
Keywords: Polymerase Chain Reaction (PCR), Cytochrome B, Mitochondrion Sequences, Detection of
Mixed Meat, DNA, Fraud Detection
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Science and Research

Bio-Processing of Household Waste and the Production of
Healthy Products
Mahdi Zarabi 1,*, Zahra Khamseh 2, Bahareh Karimi Douna1,
Seyed Ahmad Firoozabadi2
Today, the accumulation and disposal of household waste in urban and rural areas of the country is a major
contributing factor to pollution of water, soil and air, and the food chain, as well as the occurrence of various
diseases. However, using bio-processing methods, it can be converted into valuable biomaterials that, while
protecting environmental resources, generate revenue. The present paper addresses various aspects of
contamination caused by the accumulation and unprocessed disposal of urban and rural waste in Iran, and
attempt to demonstrate the feasibility of converting household waste to bio organic fertilizers by these
methods. The basis is the rural women's education in vermitechnology. This affordable and very low-cost
way of eliminating, reduce the crisis in rural areas. In fact, this process is use of the amazing features of
earthworms and coexistence microbes, which along that, degradable waste decomposes and forms a variety
of the best bioorganic fertilizers. The use of these fertilizers, in addition to solving problems such as the poor
organic matter of soil and pollution of soil and water resources to the remains of the chemical fertilizers,
increases the efficiency of irrigation, and also because of their replacement with chemical fertilizers, has
increased the capacity to produce organic and healthy products, which will increase farmers' incomes and
reduce the cost of disease in the country.
Keywords: Household Waste, Environmental Pollution, Food Chain Pollution, Bio Organic Fertilizers,
Organic Crops.
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Science and Research

Environmental Pollutants and Epigenetic Studies
Ali Ghorbani 1, Arian Zamani Dehkordi1, Yahya Sefidbakht 1,2,*
Pollution is one of the biggest problems that environment faces and with the growth of the global population,
the amount of toxic compounds entering the ecosystem also increases. Environmental pollutants are derived
from several sources, and the recognition of the sources of these pollutants and their toxic effects is a way to
prevent damages that threaten the health of humans and other living organisms. More than 13 million deaths
are reported annually because of environmental pollutants, and about 24% of the diseases are due to exposure
to these pollutants. The genotoxicity that arises from pollutants causes mutation in somatic and sex cells and
has destructive effects on the epigenetic patterns. In this article, it has been tried to investigate the destructive
effects of some of the most important environmental pollutants that humans deal every day which can cause
problems in epigenetic regulation and some diseases such as pulmonary diseases, hormonal disorders,
cancers and etc. At the end of article, the bioremediation of these pollutants is discussed that may help the
environment and consequently human health.
Keywords: Environmental Pollutants, Biological Consequences, Epigenetic, DNA Methylation,
Bioremediation
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Science and Research

Overview on Genetically Modified Foods
Ahmadreza Lagzian 1,*
Since the biotechnology as a science came to our world induced many changes. A new route has been created
and this new field open the new way to us. The biotechnology helped us to design new things like new drugs
and many other useful things which one of them was genetically modified foods (GMO) Since this product
has made, may cause some problems for animals and human. In this review try to clear up how GMO may
cause the problems for us. The results show the GMO foods induced unfavorable effect on animals but for
human should wait until a few decades and new generation for any commenting.
Keywords: Biotechnology, GMO (Genetically Modified Foods), Allergy, GMO Foods Labeling
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Science and Research

Cancer Risk Factors and Anticancer Foods
Haniye Takbirgou1, Maryam Salami1,*
Due to the high rates of cancer in modern societies, discovery of new medicines and methods for treatment
of cancer is of great importance. However, the use of chemical drugs and usual methods in cancer treatment
such as chemotherapy, radiotherapy and surgery have always been restricted due to the side-effects and
imposing excessive expenses on patients. Moreover, it has been proven that various types of cancers can be
prevented by using the right nutrition, environmental factors and lifestyle which have a significant role in the
occurrence of illness. In this regard, researchers try to find the natural components, while having beneficial
effects with anti-cancer properties, which can prohibit cancer with preventing inflammation, immune system
inhibition and angiogenesis of cancer cells. In this article, a mini review has been presented on the factors
affecting cancer and prevention of cancer with the aim of new methods mainly related to the consumption of
natural poly-phenolic components and foods with low glycemic index, not using of oil and inflammatory
compounds and having regular physical activity.
Keywords: Cancer, Inflammation, Healthy Diet, Polyphenol, Physical Activity
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Science and Research

Molecules That Will Change the Future
Ahmad Shaabani 1,*
Climate change caused by greenhouse gases by producing more than 80 percent of the global energy from
fossil fuels, which is associated with a large amount of greenhouse gases, regulations and limitations on nonrenewable fossil fuels consumptions, and exponential increase in energy demand are the major challenges for
today’s industrial communities. The consumption rate of nitrogenous nutrients is higher than the population
growth. Moreover, one to two percent of the energy consumption and three to five percent of the natural gas
production in the world are allocated to the Haber-Bosch process to produce ammonia being the only
nitrogenous nutrient source in agriculture. Furthermore, limitations and decreases in sweet water resources
along with the increases in population and global warming are serious concerns and challenges. The source
of all these challenges lie in the molecules found in nature that make up the important processes of the lifecycle and of photosynthesis, such as water, methane, carbon dioxide, ammonia, oxygen, nitrogen and
hydrogen. In this work, research and technology-based approaches and strategies have been presented to
overcome these challenges in the future by introducing the standing and role of each of these seven crucial
molecules that affect the above challenges.
Keywords: Water, Methane, Carbon Dioxide, Ammonia, Oxygen, Nitrogen, Hydrogen, Haber-Bosch
Process, Energy, Fossil Fuels, Greenhouse Gases, Photosynthesis, Photothermal
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Science and Research

Climate Changes Impacts on the World and Iran
Environment
Mohammad Yazdi١,*
The main purpose of the paper is to provide information on possible impacts of climate change not only in
the world but also in Iran, consistent with current scenario and climate models. Climate model show that the
main environmental impacts in global scale is increasing of annual temperature because of concentrations
and emissions of greenhouse gases. Precipitation patterns, frequency and intensity, glacier volume, snow
cover are changing and generally are decreasing. Iran is under intensive climate change impacts such as
other countries in the World. Increasing of annual temperature and decreasing of water resources is the main
environmental challenges in the Iran. Increasing of annual temperature, decreasing of rain fall, rapid
urbanization and increasing of water consumption are increasing rate of the environmental impacts in Iran
relative to other parts of the world. This climate changes results water scarcity, crop revenue, and more
desertification and dust pollution. This would be impacts not only on ecosystems, environment, life
conditions, and water scarcity but also in the food security of the peoples.
Keywords: Impacts, Climate change, Global warming, World, Iran
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Science and Education

The Scientific Authorship Policy: TheVancouver Statement
Toktam Zohoorian Abootorabi 1, Ali Akbar Saboury1,*
Mindfulness for the publication of the article, it has led researchers to bring their name to articles that have
not played a significant role. Certainly, the most authoritative criteria about the writing of articles is the
Vancouver Statement, which was established by the International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE). Accordingly, other types of authorship such as honorary, guest, gift, and ghost authorships, are not
acceptable and ethical. As a result, corresponding author should pay enough attention to the clarification of
authors and non-authors contributions based on Vancouver criteria and affirm that all listed authors deserved
authorship. In addition, to avoid any ambiguity and conflict, it is even better to make an agreement about
the order of authors prior to conducting the tests. In summary, this article wants to inform the scientific
societies about crucial criteria for authorship and ask them to put their efforts to enrich and flourish the
ethical authorship policies among researchers.
Keywords: The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Vancouver Criteria,
Inappropriate Types of Authorship, The Committee On Publication Ethics (COPE), Order of Listing
Authors, Prolific Researchers
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Science and Education

An Investigation of Effects of Institutional Factors on
Development of Science, Technology and Innovation
Mansour Khalili Araghi1,*, Sajjad Barkhordari1
The suitable economic status is a main factor to develop science, technology and innovation. The
developing science, technology and innovation are not expected without suitable formal and informal
institutions. The improving conditions are necessary to access development of science, technology
and innovation in Iran. In this paper, we describe the effects of institutional factors on developing
science, technology and innovation, theoretically and empirically. The results indicate that Iran’s
institutional status in political environment, law and regulation environment, and business
environment are not suitable. Therefore, it is need to execute polices to improve institutional
environment for the development of science, technology and innovation.
Keywords: Political Environment; Law and Regulation Environment; Business Environment; Improving
Science, Technology and Innovation
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Editorial

Right to Science and Knowledge
The science and knowledge are like water and it needs the right. If we ignore the nature, our lives will dry
up. If we do not respect to the right of science and knowledge, we will be poor and the security and power
of the country will be declined. Knowledge is not visual and it’s invisibly does role of the great and solve
the complicated problems of the country. Science and knowledge have many children, one of which is the
suitable technology that can be eye-catch. Harmful technologies are not sourced by interdisciplinary science.
Undoubtedly, a healthy technology passes through an interdisciplinary science cycle. The genesis of
knowledge is shaped in the presence of a wise man and their technical, social and economic achievements
are desirable. If we want to have healthy and advanced technology, we must invest in science, knowledge
although we do not imagine directly, but we have to believe it, if we invest in science and knowledge
properly, it is the achievement of the country's progress and getting out of the crisis.
Of course, it is worth emphasizing that the purpose of science is the cultivation of knowledgeable,
transcendent, and moral persons. One of the major pillars of state and nationwide investment is the support
of schools, universities, science centers, advanced laboratories for very accurate measurements,
supercomputers with broadband Internet bandwidth for high-speed, and the ultimate goal is to provide a
decent living for schoolchild pupils, teachers, students, experts and academic members.
I hope this editorial affects the hearts of the relevant authorities and the benefactors of science and their
open hands to lead the science and knowledge which are the leader of all good.
Ali A. Moosavi-Movahedi
Editor-in-Chief
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