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مقدمه 

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

 Karl( واژۀ زيست فناوری يا بيوتكنولوژی نخستين بار در سال 1919 از سوی كارل اركی
Ereky( به مفهوم كاربرد دانش های پزشكی و زيستی و اثر مقابل آن در فناوری های ساخت 

و  بهبود  آفرينش،  در  بشر  هوشمندانه  كنش  گونه  هر  كلی  طور  به  شد.  برده  كار  به  بشر 
در  آن ها  دستكاری  طريق  از  ويژه  به  جانداران،  از  استفاده  با  گوناگون  فرآورده های  عرضه 
حاضر،  سده  فناوری  اقتصادی ترين  و  پاك ترين  مهم ترين،  اين  حيطه  در  مولكولی  سطح 
نوين و جالب  از جمله مباحث  فناوری  يا زيست  بيوتكنولوژی  قرار می گيرد.  زيست فناوری، 
توجه در سالهای اخير است. در حاليكه قدمت آن را می توان به اندازه ی  زندگی بشر دانست 
وسابقه به كارگيری ميكروارگانيسم ها برای توليد مواد خوراكی مانند سركه، ماست و پنير به 
بيش از 8 هزار سال پيش برمی گردد. كاربردهای سنتی بيوتكنولوژی شامل اصالح نباتات و 
دام، تهيه نان، ماست و پنير بوده است و پس از آن توليد آنتی بيوتيك ها، انسولين انسانی و 
اينترفرون  و هم اكنون هم با پيدايش فناوری DNA نوتركيب، دستكاری ژن ها و انتقال ژن 
از يك موجود زنده به ديگری يا به عبارت ديگر مهندسی ژنتيك، ظرفيت بهره گيری از اين 
با توجه به افزايش بی رويه  فناوری به گونه ی فزاينده ای افزايش يافته است. در حال حاضر 
جمعيت و نياز به تأمين مواد غذايی اين جمعيت رو به تزايد، بيوتكنولوژی كشاورزی مورد 
توجه ويژه است و محصوالت تراريخته گوناگون پرمحصول و مقاوم كشاورزی مانند ذرت، برنج، 
بر  اند عالوه  توليد شده  بيوتكنولوژی  تكنيك های  فرنگی، گندم وغيره توسط  سويا، گوجه 
اين به كارگيری تكنيك های نوين بيوتكنولوژی در افزايش توليد شير و گوشت دام موثر واقع 
شده اند. تامين سالمت و بهداشت جمعيت بيش از شش ميلياردی ساكنان كره زمين از طريق 
توليد داروهای نوتركيب و واكسن ها، دستيابی به روش های درمان كم هزينه بيماری ها و يافتن 
درمان بيماری های بدون درمان و تشخيص سريع تر و مؤثرتر بيماری های گوناگون از جمله 
بيماری های ژنتيكی از وظايف بيوتكنولوژی پزشكی است. همچنين رويكرد جديد به محيط 
زيست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به عنوان يك جزء از سرمايه ملی كشورها و لزوم 



بیوتکنولوژی8

حفظ آن با به كارگيری بيوتكنولوژی از مهم ترين دغدغه های بشر در سده حاضر است. حذف 
مؤثر آالينده های محيطی خطرناك از محيط زيست با استفاده از ميكروارگانيسم های پااليشگر 
آلودگی و استفاده از فنون نگهداری ذخاير ژنتيكی كشور از جمله كاربردهای بيوتكنولوژی 
در زمينه محيط زيست است. كاربردهای بيوتكنولوژی در صنعت كه به توليد محصوالت با 
صرف هزينه و انرژی كمتر كه همچنين كمترين اثر سوء را بر محيط زيست  برجا می گذارد، 
باعث شد كه از اين فناوری به عنوان يكی از پاكترين بخش های صنعت ياد شود. بيوتكنولوژی 
همچنين توليد محصوالتی كه قبأل از روش های ديگر امكان توليد آن وجود نداشته يا بسيار 
سخت و دشوار بوده است، را ممكن ساخته است.با توجه به تمام موارد ذكر شده كه تنها گوشه 
ای از كاربردهای فراوان بيوتكنولوژی است، ضرورت و اهميت رو به افزايش اين مقوله ما را بر 
آن داشت تا به تدوين كتبی در اين زمينه برای عالقمندان و دانشجويان بپردازيم. در ترجمه ی 
اين كتاب سعی شده است در حد امكان امانتداری اصل كتاب حفظ شود.اما از آنجاكه مانند 
هر مجموعه ی ديگر اين كتاب نيز خالی از اشكال نيست، پيشنهادات خوانندگان گرامی مايه ی 

مسرت و دلگرمی اين جانبان خواهد بود.
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بيوتكنولوژي

. البته هنوز برخي از مردم به نقش  بيوتكنولوژي فن آوري مهم قرن بيست و يكم است 
نيستند. هدف اصلي چاپ جديد  آگاه  از جنبه هاي جامعه ی بشري  تاثيرگذار آن در خيلي 
از شيوه ی صريح در  استفاده  بيوتكنولوژي است.  از عبارت  ايجاد درك صحيحي  اين كتاب 
بيان مطالب چاپ های قبلي اين كتاب را اين چنين عموميت بخشيده است و اكنون بار ديگر 
جان اسميت دانشجويان و خوانندگان را ياري می دهد تا بتوانند بطور يكسان به استخراج و 
استفاده از اطالعات بيوتكنولوژي بپردازند. وي به تشريح سير پيشرفت در تاريخ بيوتكنولوژي 
اعم از توليد آبجو، عمليات فاضالب و سايرضايعات و ايجاد سوخت های زيستي می پردازد و نيز 
نوآوري های بيولوژي مولكولي، ژنوميك، بيولوژي سيستم ها و ميانكنش شان با بيوتكنولوژي 

مدرن را بيان مي كند.
همچنين در اين چاپ جان اسميت به بررسي مجدد علوم اخالقي و رعايت اصول اخالقي 
بيوتكنولوژي پرداخته و تاكيد تازه ای نيز بر سلول های بنيادي و داروهاي اصالح شده و ميكرو

RNA دارد.

علوم  و  داروسازي  انستيتو  در  عملي  ميكروبيولوژي  پروفسور  امريتوس  اسميت  اي.  جان 
پزشكي زيستي، دانشگاه استراتكاليد، گالسكو و مشاور علمي گليكانووا نروژ است.
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بخش 1   ماهيت بيوتكنولوژي

1-1 مقدمه: 
تكنولوژي باعث بروز حوادث بزرگي در تاريخ زنگي انسان بوده است. پيشرفت آگاهي نوع 
بشر از كشاورزي و كار با فلزات انسان را از عصر سنگي خارج كرد و در قرن نوزدهم انقالب 
صنعتي سبب شكل دهي شهر های بزرگ و ماشين آالت جديد گرديد. قرن بيستم بدون شك 
عصر شيمي و فيزيك بود و در اين دوره بسياري از فعاليت های پر اهميت صنعتي از قبيل 
پتروشيمي، داروسازي، كودها، بمب اتم، ترانسميتر، ليزر و ميكروچيپ ها )ريز تراشه ها( پا به 

عرصه ی ظهور نهادند.
با كمي ترديد می توان گفت فهم عميق اساس پروسه های زيستي در انتهاي قرن بيستم به 
دست آمده است، از طرف ديگر با اطمينان كامل می توان گفت قرن بيست و يكم به طور قالب 

تحت اثر بيولوژي و تكنولوژي های همراه آن است.
علوم و تكنولوژي به طور فزاينده ای سبب تغييرات اجتماعي می شود. توجه به پيشرفت های 
بيولوژيكي نوين نه تنها براي اقليت )دانشمندان( بلكه بايد براي عامه ی مردم هم با اهميت 
نيز  نكته  اين  ضمن  در  بود.  خواهند  بيگانه  آن  با  مردم  اكثريت  صورت  اين  غير  در  باشد. 
تكنولوژي های  و  بيولوژي  علم  از  عمومي  درك  كنيم  توجه  كه  است  اهميت  داراي  بسيار 
وابسته به آن شامل چه مواردي می شود و به خصوص اينكه با چه درجه ای از اعتبار ميشود 
اين ميپردازيم كه چگونه  به  بعد  يا رد كرد. در بخش های  قبول  را  نوآوري های فني جديد 
بيوتكنولوژيست های جديد توانستند درمان های خيلي از بيماري های انساني و حيواني را بهبود 
و توسعه دهند ونيز آزمايشهاي تشخيصي مفيدي را براي افزايش شانس پيشگيري از بيماري 
گياه، حيوان، كشاورزي  مختلف  اصالح جنبه های  و  بهبود  نمايند.  ارائه  آلودگي ها  كنترل  و 
صنعتي،  كارخانه های  سالم  محيط های  طراحي  محيط،  توسعه ی  و  پاكسازي  غذا،  توليد  و 
بررسي پتانسيل های توليد سوخت بيولوژيكي، و گسترش تكنولوژي سلول های بنيادي همه 
از كاربرد های علم بيوتكنولوژي است و بدون ترديد بيوتكنولوژي باالترين نوآوري تكنولوژي 
است كه نوع بشر شاهد آن بوده است لذا توسعه ی دست آورد ها و محصوالت بيوتكنولوژيكي 

دانش ومنبع پر قدرتي است.
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بدون ترديد ماداميكه بيوتكنولوژي در حال عرضه كردن فرصت های بزرگي براي پيشرفت 
بشريت است ) از قبيل تغذيه، دارو، صنعت( می توان گفت بطور غير قابل انكاري در حال خلق 
كردن درك های اجتماعي – اخالقي است.   پيشرفت مهندسي ژنتيك و به خصوص منشعب 

شدن پروژه ی ژنوم انسان در اين حيطه داراي اهميت بي نظيري هستند

2-1 بيوتكنولوژي چيست؟
در بين تمام علوم طبيعي بيولوژي مدرن داراي بيشترين تنوع است و ميتوان يك صف آرايي 
بيولوژي  بود: ميكروبيولوژي،  آناتومي گياهي و جانوري، بيوشيمي،  ايمني شناسی،  را متصور 
و  ژنتيك  سيستماتيك،  مورفوژنز،  جانوري،  و  گياهي  فيزيولوژي  مولكولي ،  بيولوژي  سلولي، 

خيلي علوم ديگر.
رياضي و  مانند  بيولوژيكي علومي  تعاريف  از  بيولوژي مدرن عمدتا  افزايش  به  رو  تنوعات 
شيمي و فيزيك سرچشمه گرفته است كه توصيف پروسه ها ی حياتي را در سطح سلولي و 
از بيست جايزه ی نوبل به كشفيات  مولكولي امكان پذير می سازند.در دو دهه ی اخير بيش 
اين حوزه از مطالعات تعلق گرفته است. اطالعات بيولوژيكي جديد به دست آمده تا كنون، 
مردم  از  تعداد كمي  وجود  اين  است.با  داشته  بشر  نوع  و سالمت  بهداشت  در  بزرگي  سهم 
شناخت كاملي از آن دارند كه علوم زيستي بازده ی اقتصادي بيش از 30 درصدي را از طريق 
اصول بهداشتي، غذا و انرژي، كشاورزي و جنگل كاري و غيره براي ما به ارمغان آورده است 
و همچنان كه بيوتكنولوژي در زمينه ی روش های دستكاري  مواد خام پيشرفت می كند اين 

رشد اقتصادي هم بيشتر و بيشتر خواهد شد.
بيوتكنولوژي به طور فزاينده ای بر كارايي همه ی بخش های شامل علوم حياتي اثر می گذارد 
در  يكم  و  بيست  قرن  اوايل  از  كه  است  پذيرفته شده  گرايانه ای  واقع  كامال  بطور  اكنون  و 

بسياري از بازار های جهاني و در مقياس های وسيع ترليون پاوندي مشاركت خواهد كرد.
تا  ساده  از  را  مختلف  كاربردهاي  بيوتكنولوژي  كه  می شود  داده  نشان  زير  بخش های  در 
پيچيده تحت پوشش قرار می دهد، از كارهاي ساده ای چون توليد آبجو، شراب و پنير گرفته 
تا مراحل پيچيده ی مولكولي مانند تكنولوژي های استفاده از DNA نوتركيب در جهت توليد 

داروهاي جديد و ايجاد تغييراتي در غالت جديد و يا حيوانات.   
در  حركت  به  مدرن  ژنتيك  مهندسي  با  آبجوسازي  مانند  قديمي  تجاري  صنايع  انجمن 
آمده است و بي دليل نيست كه غول های صنعتي مانند گينس، كارلسبرگ و باس شديدا به 
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تحقيقات بيوتكنولوژي وابسته شده اند.
بيوتكنولوژي با قدم های شگفت انگيزي در حال پيشرفت است و به طور فزاينده ای به عنوان 
يك بخش مورد نياز و اساسي براي پيشرفت يك زندگي مدرن است نه اينكه فقط براي كسب 

ثروت بيشتر.
بيوتكنولوژي به صورت های مختلفي بيان ميشود.)جدول1-1(، در اصل اشاره دارد به كاربرد 

ميكروبي ، محلول ها يا آنزيم های حيواني يا گياهي در زمينه ی سنتز، تجزيه يا انتقال مواد.
و  طبيعي  علوم  تكامل  عنوان  به  را  بيوتكنولوژي   )EFB( اروپا  بيوتكنولوژي  فدراسيون 
ارگانيزم ها، سلول ها، اجزاي متعلق به آن و آنالوگ های مولكولي براي توليدات و خدمات بيان 

كرده است. هدف های اين فدراسيون عبارتند از: 
ارتقاي بيوتكنولوژي براي منافع عمومي. 1
ارتقاي آگاهي، تبادل و همكاري در تمام زمينه های بيوتكنولوژي.. 2
ايجاد بدنه های دولتي و فوق ملي با اطالعات و عقايد اظهار شده روي بيوتكنولوژي.. 3
ارتقاي درك عمومي جامعه از بيوتكنولوژي.. 4

جدول 1-1  برخي تعاريف منتخب براي بيوتكنولوژي
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و  توليد  روش های  يا  سيستم ها  بيولوژيكي،  ارگانيسم های  كاربرد  براي  كلي  و  عمومي  نام  يك 
خدمات صنايع.

به كار گيري بيوشيمي، ميكروبيولوژي و علوم مهندسي براي دستيابي به كاربرد تكنولوژيكي و 
صنعتي ميكروارگانيسم ها، سلول های كشت بافت و مواردي از آن قبيل.

فن آوري كاربرد پديده های بيولوژيكي براي نسخه برداري و توليد مواد مفيد مختلف.
كاربرد اصول علمي و مهندسي براي توليد مواد اعم از كاال و خدمات  توسط عوامل بيولوژيكي.

علم توليد مواد بر مبناي عمل ميكروارگانيسم ها و استفاد ه از سلول ها و بافت ها ی ارگانيسم هاي 
پيچيده تر.

منظور  بيوتكنولوژي  عنوان  به  معموال  تجاري  غالت  اصالح  و  كشاورزي  پزشكي،  تكنولوژي 
نمی گردد.

استفاده از ارگانيسم های زنده و تركيبات آن ها در كشاورزي، غذا و ساير موارد صنعتي.
رمز گشايي و استفاده كردن از اطالعات بيولوژيكي.

به كارگرفتن اطالعات و معلوماتمان از بيولوژي در مواجهه با نيازهاي علمي.

و  قديمي  و  باستاني  بيوتكنولوژي  يعني  بيوتكنولوژي  نمونه ی  دو  هر   EFB توصيف 
بيوتكنولوژي مدرن و جديد را تحت پوشش قرار مي دهد. بيوتكنولوژي باستاني به تكنيك های 
مرسوم كه از قرن ها پيش براي توليد آبجو، شراب، پنير و خيلي مواد غذايي ديگر مورد استفاده 
قرار می گرفته است اشاره دارد؛ در حاليكه بيوتكنولوژي مدرن در بر گيرنده ی روش های اصالح 
ژنتيكي توسط دستكاري های  DNA و تكنيك های الحاق پروتوپالست است كه می توان آن را 

به نوعي پيشرفت و مدرن شدن مراحل بيوتكنولوژي باستاني دانست.
براي  جانشين  يك  بيوتكنولوژي   عبارت  اخير  قرن  ربع  چند  در  كه  است  تاسف  باعث 
اصالح ژنتيكي يا مهندسي ژنتيك شده است. اين وضعيت از سال های خيلي قبل در آمريكا 
سرچشمه گرفت تا آن را براي عموم مردمي كه اين روش های ژنتيكي را شيطاني می دانستند 
قابل پذيرش نمايد. كاربرد عبارت بيوتكنولوژي هنگام بيان اصطالحات ژنتيكي به نظر آهنگ 
دوستانه تري داشت و اضطراب كمتري ايجاد می كرد. اين عبارت بعدا توسط عامه ي جامعه 
و سياست مداران پذيرفته شد وجاي خود را در اسناد دولتي و قوانين باز كرد. يكي از اهداف 
شاخص اين كتاب اين است كه درك صحيحي ازبيوتكنولوژي را در اذهان ايجاد نمايد. در 
واقع، اصالح ژنتيكي توسط بشر بيش از 10000سال براي اصالح نباتات و حيوانات از طريق 
آميزش های انتخابي انجام می شد. تنها در 50 سال اخير اين پروسه روش های جديدي را به 
كار گرفته است روش هايی مانند پلي پلوئيديزاسيون، موتاژنزيز و اشعه ی X براي دستيابي به 
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تغيراتي در تركيبات ژنتيكي.
يا  گونه  را در همان  است كه ژن ها  تغيير، مهندسي روش های مدرني  ژنتيك،  دستكاري 
بين گونه ها به صورت انتخابي با استفاده از روش های بيولوژي مولكولي مدرن تغيير و انتقال 

مي دهد.

شكل1-1: ماهيت درون انضباطی بيوتكنولوژی

برخالف يك انضباط علمي، بيوتكنولوژي می تواند پوشش گسترده ای روي مباحثي مانند 
آنزيم شناسی،  ايمني شناسی،  سلولي،  بيولوژي  مولكولي،  بيولوژي  بيوشيمي،  ميكروبيولوژي، 
پروسه های  تكنولوژي های  از  كاملی  گستره ی  و  زادوولدها  كردن  بندي  طبقه  تكنيك های 
از  دسته ای  يا  توليد،  يك  خود  خودي  به  بيوتكنولوژي   .)1-1 )شكل  باشد.  داشته  زيستی 
توليدات مثل ميكروالكترونيك ها نيست، بلكه بايد بعنوان يك رشته از توالي های تكنولوژي 
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در نظر گرفته شود كه در خيلي از بخش های صنعت كاربرد های فراوان دارند. همانطور كه در 
بخش های بعدي ذكر خواهد شد اين يك تكنولوژي است كه در جستجوي كاربرد های جديد 

می باشد و بيشترين فوائد آن در آينده ظاهر خواهند شد.
آنطور كه توسط سردبير پيشين مجله ی بيوتكنولوژي مك كورميك )1996( بيان شده: "هيچ 
چيزي مانند بيوتكنولوژي نيست، بيوتكنولوژي ها وجود دارند.هيچ صنعت بيوتكنولوژي ای وجود 
ندارد، بلكه صنايعي هستند كه براي توليدات جديد و استفاده های رقابتي به بيوتكنولوژي ها 
متكي اند. بايد اعتراف كرد كه بيوتكنولوژي چيز جديدي نيست اما يك سري تكنولوژي های 
پيشرفته و توسعه يافته را معرفي می كند كه )در خيلي حاالت( به هزاران سال قبل وابسته اند، 
يعني هنگاميكه بشر ندانسته اولين بار شروع به استفاده كردن از ميكروب ها  براي تهيه ی 
غذا و آشاميدني ها مانند نان و آبجوكرد ونيزكوشش ها  درزمينه ی اصالح نباتات و حيوانات از 
طريق آميزش های انتخابي براي داشتن موجوداتي با صفات مطلوب مورد نظر. بيوتكنولوژي 
خيلي از روش های قديمي مانند آبجوسازي، نانوائي، شراب سازي و توليد پنير، غذاهاي شرقي 
)مثال سس سويا و tempeh ( و بهبود فاضالب و غيره را در احاطه خود دارد و شامل مي شود.

جدول 2-1 تاريخچه ای از پيشرفت بيوتكنولوژي را ارائه می دهد.
تنها در دوره های اخير اين پروسه ها مورد بررسي های علمي دقيق و موشكافانه قرار گرفته 
اند و البته زمان زيادي الزم است تا تجربيات علمي مدرن به طور كامل جايگزين تجربيات 

سنتي و قديمي بيوتكنولوژي شوند.
از  يعني  شد  آغاز   1980 اوايل  و   1970 سال های  از  نوين  و  مدرن  بيوتكنولوژي  انقالب 
با  را  زنده  ارگانيسم های  ژنتيكي  ساختمان  دقيق  بطور  تونستند  دانشمندان  كه  هنگامي 
روش هايی غير از زادآوري های سنتي  تغيير دهند. مهندسي ژنتيك نقش عميقي در همه ی 
سطوح بيوتكنولوژي  تجاري دارد  و خصوصا در ساخت داروها و نيز در كشاورزي  نقش مهمي 
در برطرف كردن موانع موجود دارد و تغييراتي را ممكن می سازد كه امكان ايجادشان از طريق 

مسيرهاي آميزش های انتخابي سنتي ممكن به سادگي ممكن نيست.
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جدول 2-1 سير تاريخي پيشرفت بيوتكنولوژي

توليد بيوتكنولوژيكي غذاها و نوشابه ها
سومري ها وبابلي ها در حدود 6000سال قبل از ميالد مسيح، آبجو می نوشيدند.

آن ها اولين كساني بودند كه براي توليداتشان از تخمير مستقيم بهره می بردند.
مصري ها در4000 سال قبل از ميالد مسيح نان های ور آمده طبخ می كردند. طبق 

بيان كتاب Genesis شراب در خاور نزديك شناخته شده بود.
يك  كه  ليونهوك  آنتوان  توسط  هفدهم  قرن  در  بار  اولين  ميكروارگانيسم ها 

ميكروسموپ ساده را طراحي كرده بود، ديده شدند.
توانايي تخميرتوسط ميكروارگانيسم ها بين سال های 1857 تا1876 به وسيله ی 

پاستور- پدر بيوتكنولوژي- اثبات شد.
توليد پنير منشا باستاني دارد، همانند كشت قارچ.

روش های بيوتكنولوژيكي در ابتدا تحت شرايط غير استريل انجام می شد. اتانول، 
بازتخمير  روش های  با  نوزدهم  قرن  اواخر  در  استون  و  بوتانول  استيك،  اسيد 

ميكروبي توليد شدند.
انجام  تخمير  ظرفيت  بيشترين  نمايانگر  شهري  زائد  مواد  تركيبات  و  هرزآب ها 

گرفته در سراسر جهان است.
معرفي  استريليته شدن با روش های بيوتكنولوژيكي؛ 

انبوه  توليد  ب��راي  پيچيده ای  مهندسي  تكنيك های   1940 سال های  در 
خارج  را  كننده  آلوده  ميكروارگانيسم های  تا  شدند  معرفي  ميكروارگانيسم ها 
نمايند.مثال های اين قضيه شامل: توليد آنتي بيوتيك ها، آمينواسيدها، آنزيمها، 

استروئيدها، پلي ساكاريدها، واكسن ها و آنتي بادي های منوكلونال بود.
تكنولوژي عملي ژنتيك و DNA نوتركيب

است  زيادي  زمان  مهم  صنعتي  ميكروارگانيسم های  اجدادي  سوش های  اصالح 
كه انجام ميشود، اما تكنيك DNA نوتركيب و الحاق پروتوپالستي سبب برنامه 

ريزي خواص بيولوژيكي جديدي در ارگانيسم ها مي شود.

داروهاي  توليد  از  می توان  انگيزبيوتكنولوژي  هيجان  پيشرفت  از  مثال هايی  عنوان  به 
داروخانه اي، شناخت درمان هايی در جهت پيشرفت معالجه ی خيلي از بيماري ها و در توليد 
غذاهاي سالمتر، داروهاي آفت كش خاص و ايجاد نوآوري هايی در تكنولوژي های محيطي نام 

برد.
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از  واحد  بدنه ی  يك  عنوان   به  بيوتكنولوژي  به  كه  است  اين  آميز  مخاطره  نكته ی  يك 
اطالعات علمي و مهندسي نگريسته شود، اين چنين نيست؛ بلكه علوم بيولوژيكي، شيميايي 
و مهندسي درگير در بيوتكنولوژي درجات متفاوتي از كاربرد را در صنعت دارند. بيوتكنولوژي 
از  ايجاد كرده است ودربرگيرنده ی بخش عمده ای  يافته ی جهاني  بازار توسعه  باستاني يك 

درآمدهاي مالي در بيوتكنولوژي است.
مولكولي،  بيولوژي  در  اخير  پيشرفت های  پايه ی  بر  پيشرفته  بيوتكنولوژي  جديد  سيماي 
مهندسي ژنتيك وتكنولوژي تخمير بناشده و امروزه در صنعت  كاربرد های وسيع پيدا كرده 
است. اين دستاورد ها از لحاظ بيولوژيكي و دانش مهندسي آمادگي بكار گيري و پيشرفت را 
دارند اما آنچه در سرعت دهي به پيشرفت آن  بنظر اساسي تراز نظريات علمي وفني  می آيد 
توسط  مناسب  گذاري  سرمايه  مانند   فاكتورهايي  می كند  بازي  تري  مهم  نقش  امروزه  و 
صنايع مربوطه، سيستم های پيشرفته ی حق انحصاري بيولوژيكي ، مهارت های بازاريابي، صرفه 
اقتصادي روش های نوين در مقايسه با روش های جاري و احتماال مهمترين آن، درك و پذيرش 

عمومي است.
اكثر  براي  استراتژيكي  تكنولوژي  يك  عنوان  به  بيوتكنولوژي  سال های1980  خالل  در 

ملت های جوامع صنعتي شناخته شده و پذيرفته شد.
براي  تنها  نه  استراتژيك  تكنولوژي های  در  گذاري  سرمايه  از  ناشي  اقتصادي  بازده ی 
شركت های مسئول اين تحقيقات سودمند است بلكه نفعي به مراتب بيشتر از آن براي همه ی 

جامعه خواهد داشت.  
در حال حاضر فعاليت های صنعتي كه بيشترين اثر پذيري را از  بيوتكنولوژي دارند عبارتند 
از توليد غذاي انسان ها و حيوانات، تهيه ی مواد شيميايي جايگزين منابع پتروشيمي و منابع 
انرژي ديگر، چرخه ی بازيافت مواد زائد، پيشگيري از آلودگي ها ها، در كشاورزي و كشت و 

كار و جنگلداري.
در بعد پزشكي، بيوتكنولوژي بر ايجاد و ارتقاي تركيبات زيستي پيچيده و نيزتوليد تركيبات 
شيميايي خاص تمركز دارد و براي توليد انواع پروتئين ها وهورمون ها و ساير موادي كه در 
سيستم های زنده وجود دارند و حتي موادي كه در ويترو )لوله ی آزمايش( خلق می شوند؛ 
نيز در علوم  و  داروسازي  و  داروها  انواع  توليد  تكنيك ها ی جديدتر در  بكار گرفته می شود. 
از  يكي  عنوان  به  بايد  را  انسان  ژنوم  جديد  نقشه ی  می پردازند.  نقش  ايفاي  به  دامپزشكي 

مهمترين برطرف كننگان موانع در تاريخ بشري دانست.
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استفاده از ميكروارگانيسم ها به عنوان جايگزيني براي روش های موجود می تواند بسياري از 
صنايع را پر بازده تر كند و براي محيط زيست هم كم خطر تر باشد لذا بسيار مورد تاييد و 
حمايت صنايع قرار دارد.به اين ترتيب ضايعات كاهش ميابند، مصرف انرژي و توليد گازهاي 
گلخانه ای كم می شود و بيشتر از مواد خام تجديد پذير استفاده می گردد. در اتحاديه ی اروپا 
نام “ تكنولوژي سفيد” را بر آن نهاده اند، و اين درحاليست كه به بيوتكنولوژي های بهداشت 

و امور كشاورزي به ترتيب نام های بيوتكنولوژي “سرخ” و”سبز” اتالق مي شود.
به طور عمده بسياري از صنايع بيوتكنولوژي بر پايه ی مواد تجديد پذير و قابل چرخش و 
بازيافت بنا می شوند لذا به خصوص در جوامعي كه انرژي در آن ها رو به اتمام و گران شدن 

است بسيار مورد پذيرش واقع می شوند.
به  نياز  و  است  تكنولوژي های جنيني  از يك سري  عبارت  بيوتكنولوژي  در خيلي جهات 
كنترل ماهرانه ی پيشرفتش دارد اما وجود پتانسيل های وسيع و متعدد در آن سبب شده كه 

بدون شك در آينده نقش مهمي را در خيلي از پروسه های صنعتي براي آن متصور باشيم.
افزايش  آيا بيوتكنولوژي ميتواند در مبارزات مهم جهاني مانند تغيير آب وهوا، بيوانرژي، 
اين  به  باشد؟  داشته  نقش  كشاورزي  محصوالت  سطح  ارتقاي  و  تر  طوالني  وعمر  سالمت 

سواالت دربخش های آينده پاسخ خواهيم داد.

3-1 بيوتكنولوژي پيگيری رشته های مختلف
بيوتكنولوژي يك پيشگام در تعقيب درون انضباطي است. در دهه های اخير يك  چهره ی 
مشخص پيشرفت علوم و تكنولوژي بعوان وسيله ای استراتژيك براي حل مسائل گوناگون است.  
مهندسي شيمي و بيوشيمي دو نمونه ی كامال شناخته شده ی انضباط هستند كه نقش های به 
سزايي در درك درستمان از روش های شيميايي و مباني بيوشيميايي سيستم های بيولوژيكي 
دارند.واژه ی multidisciplinary تعريفی برای گسترش كمی رويكردها به مشكالتی است كه 
بطور متداول درون يك منطقه ی مورد نظر رخ می دهند. اين شامل كنارهم قرار دادن مفاهيم 
و روش هايی از تعدادی از نظم های جداگانه و بكار بردن آن ها برای يك مشكل خاص در 

ناحيه ای ديگر است.
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شكل2-1: نقشه ی شماتيك از يك پروسه ی بيوتكنولوژيكي

يك بيوتكنولوژيست روش هايی را مورد استفاده قرار می دهد كه از شيمي، ميكروبيولوژي، 
بيوشيمي، مهندسي شيمي و علوم رايانه ای مشتق شده اند.)شكل1-1(.اهداف اصلي نوآوري  

و توسعه ی روش هايی است كه در آن كاتاليز های بيوشيميايي داراي نقشي اساسي هستند.
ساير  مجربين  با  است  الزم  اهدافشان  به  يابي  دست  براي  همچنين  بيوتكنولوژيست ها 
شاخه های وابسته مثل داروسازي، تغذيه و صنايع دارويي و شيميايي، حفاظت محيط زيست 

و فن آوري پروسه ی ضايعات همكاري داشته باشند.
بيوتكنولوژي داراي دو چهره ی روشن است: ارتباطش با كاربرد های علمي و همكاري درون 

انضباطي.
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از انضباط مشاركت ها توقف كند، زبان فني  بايد يتواند روي هريك  بيوتكنولوژي صنعتي 
سايرين را درك كند و از همه مهم تر، پتانسيل ها و محدوديت های ساير بخش ها را مورد توجه 
قرار دهد. مثال براي تخمير در صنايع زيستي، اطالعات تجاري در مورد روش های بيولوژيكي 
ممكن است به طور كامل براي مهندسين شيمي و طراحان  كارخانه های صنعتي فراهم نشده 
باشد كه اين يك اشكال است.ازطرفي طبيعت مواد مورد نياز، ظروف، بيوراكتورها و شرايط 
انجام عمليات بيوتكنولوژيكي بسيار تنوع دارند و متفاوت هستند و اين امر هم بايد مد نظر 

قرار بگيرد. )شكل1-2(

 جدول3-1 انواع فعاليت های مرتبط با بيوتكنولوژي

• درماني        	
  

• تشخيصي      	

•  كشاورزي، جنگلداري، باغداري       	

• غذا      	
  

• محيط     	

• واسطه های شيميايي    	

• دستگاه ها   	

• بيماري های 	 كنترل  يا  بهبود  براي  دارويي  توليدات 
انساني شامل آنتي بيوتيك ها، واكسن ها، ژن درماني

• آزمايش و تشخيص طبي، غذا، محيط ،  كشاورزي	

• محصوالت گياهي يا گونه های حيواني نوظهور، توليد 	
سموم دفع آفات

• رده ی وسيعي از توليدات غذايي، كودهاي شيميايي، 	
نوشابه ها و اجزاي تركيبي

• اصالح ضايعات، بيودرماني، توليد انرژي	

• مواد 	  ،DNA، RNA آنزيم ها،  شامل  شيميايي  مواد 
شيميايي خاص

• سخت افزارها، بيوراكتورها، نرم افزار ها و مواد مصرفي 	
بيوتكنولوژي حمايتي

بيوتكنولوژي صنعتي مورد نياز و ضروري است كه براي داشتن رشدي مناسب و مطمئن به 
نيروي كار ماهر و حمايت مردمي نياز دارد. نظام های اقتصادي قادر به استفاده ی دراز مدت 
از بيوتكنولوژي هستند  كه از درك عمومي مردم جامعه حمايت كنند و در جهت ارتقاي آن 

بكوشند و در ضمن بتوانند   نيروي كار شايسته ای را فراهم كنند.
داد  جاي  عمده  طبقه ی  هفت  در  می توان  را  بيوتكنولوژي  در  عمده  مشاركت های  انواع 

)جدول 1-3( 
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يك فاكتور كليدي و اساسي تفاوت بين بيولوژي و بيوتكنولوژي، مقياس عمل اين دو است. 
يك بيولوژيست معموال روي مقياس ها و نسبت های نانوگرم وميلي گرم كار می كند، درحاليكه 
بيوتكنولوژيست ها اگر چه ممكن است گاهي مثال زمانيكه روي واكسن ها كار می كنند مقياس 
بازده ی ميلي گرم برايشان راضي كننده باشد اما بطور كلي در خيلي از پروژه های ديگر هدف 
بر توليد كيلوگرم ها و تن ها است.بنابراين يكي از جنبه های عمده ی بيوتكنولوژي بزرگتر كردن 

عمليات بيولوژيكي است.
ها ی  تخمير  و  باستاني  ريشه های  داراي  در  ريشه  امروزي  بيولوژيكي  عمليات  از  بسياري 

سنتي مانند توليد آبجو، عمل آوردن نان، پنير، دوغ، شراب و سركه دارند.
بهرحال اين كشف آنتي بيوتيك ها در سال 1929 و توليد انبوه آن ها درسال 1940 بود كه 
بزرگترين فرصت را در تكنولوژي تخمير خلق كرد.از آن به بعد شاهد يك پيشرفت سريع و 
شگفت انگيز در اين تكنولوژي بوده ايم، و نقش مفيد آن نه تنها در توليد آنتي بيوتيك بلكه 
در خيلي از توليدات بيوشيميايي ساده و پيچيده قابل توجه بوده است؛ براي مثال در توليد 

اسيد های آلي، پلي ساكاريد ها، آنزيم ها، واكسن ها، هورمون ها، وغيره.)جدول1-4(
در عمليات توليد و تخمير رابطه ی نزديكي بين بيوشيمي، ميكروبيولوژي و مهندسي شيمي 
وجود دارد.لذا بيوتكنولوژي يك كشف ناگهاني نيست بلكه سير پيشرفت يك تكنولوژي است 
كه از ده ها سال قبل به وجود آمده. نشريه ی اكوناميست با نگاه به آينده، هنگامي كه در مورد 
اين تكنولوژي جديد به ارائه ی گزارش می پرداخت، بيان كرد كه اين “ يك صنعت شاخص قرن 
بيست و يكم است، مانند صنايعي كه برپايه ی فيزيك و شيمي و شاخص قرن بيستم بوده اند”.
اگر اين نكته پذيرفته شود كه بيوتكنولوژي داراي ريشه ی تاريخي طوالني است و بازده های 
بزرگ و وسيعي دارد يك سوال پيش می آيد و آن اينكه پس چرا در سال های اخير اينهمه 
اصلي  بدون شك علت  اين موضوع سعي شده است؟  به  راجع  آگاهي های عمومي  دادن  در 
اين موضوع می تواند ناشي از پيشرفت های سريع در بيولوژي مولكولي باشد، به خصوص فن 
نوتركيبي DNA كه تسلط انسان را روي طبيعت نشان می دهد. توسط اين تكنيك های جديد 
)كه در بخش های بعدي تشريح می شوند( امكان خلق هيبريد های جديد DNA  كه در طبيعت 
وجود ندارند در لوله ی آزمايش فراهم می شود. پتانسيل اين سري از تكنيك ها كه در ابتدا در 
به سرعت در صنعت، كشاورزي و داروسازي  اكنون  بود  آزمايشگاه های آكادميك خلق شده 
روبه پيشرفت و بهره وري هستند. البته در كنار اين فوائد فراوان بايد همواره خطر تحريف و 

دستكاري در طبيعت را هم در نظر داشته باشيم.
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جدول 4-1 بازارهاي جهاني براي توليدات بيوتكنولوژي در 1981

توليد                        
نوشابه های الكلي                        
پنير                                               
آنتي بيوتيك ها                                       
پنسيلين                                               
تتراسايكلين                                   
سفالوسپورين                                          
تست های تشخيصي                       
آزمايشات ايمني                                   
منوكلونال                                   
بذورات                                               
شربت های فروكتوز باال                        
اسيدهاي آمينه                                   
مخمر نانوائي                                   
استروئيدها                                      
ويتامين ها )همه(                                  
                           C ويتامين
                             B12 ويتامين

اسيد سيتريك                
آنزيم ها                                                             
واكسن ها                          
سرم آلبومين انسان                          

انسولين                         
اوروكيناز                         

فاكتور پروتئين VIII  انساني                         
هورمون رشد انساني                         
سموم ميكروب كش                         

فروش)برحسب ميليون دالر آمريكا(            
23000
14000
4500
500
500
450

2000
400

5
1400
800
750
540
500
330
200
14

210
200
150
125
100
50
40
35
12

آنچه همواره در تئوري بيوتكنولوژي براي انتقال يك ژن خاص از يك ارگانيسم به ارگانيسم 
ديگر، چه ميكروارگانيسم چه گياه يا حيوان، مهم است دانستن اين قضيه است كه كدام ژن ها 
بايد كلون شوند و چگونه اين ژن ها بايد انتخاب شوند. مهمترين عامل محدود كننده در كاربرد 
مهندسي ژنتيك كمبود اطالعات علوم پايه از ساختمان ژن و وظايف آن است.پيشرفت های 
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بيوتكنولوژي با سرعتي مشابه ميكروالكترونيك در اواسط 1970 در حال رشد و ترقي است.
قرن  سراسر  در  كه  دارد  را  پتانسيل  اين  تجاري  لحاظ  از  مدرن  بيوتكنولوژي  پيشرفت های 
بيست و يكم با سرعتي مناسب به رشد خود ادامه دهد. بيوتكنولوژي مدرن اثرات قابل توجهي 
در همه ی كاركرد های صنعتي در علوم زندگي خواهد داشت و رقابت های اقتصادي بر پايه ی 
برتري های بيوتكنولوژيكي بنا خواهند شد. بدون شك بيوتكنولوژي در دراز مدت استفاده های 
بي شماري در همه ی مقاطع خواهد داشت و مهم تر از همه اينكه زندگي های بي شماري را 
نجات خواهد داد. كاركرد ها واخبار بيوتكنولوژي رشد ی موازي با تغييرات شديد آب و هوايي 
و افزايش پلكاني بهائ نفت از 1973 دارد. اگرچه عرضه ی سوخت های فسيلي در دوره هايی 
بيشتر از تقاضا بوده اما جزو منابع تجديد ناپذير است و روزي به پايان خواهد رسيد و اين 
سبب می شود به دنبال منابع انرژي و ذخاير مواد شيميايي ارزان تر و مطمئن تر باشيم كه 

بيوتكنولوژي شايد بتواند اين نيازها را براي ما تامين نمايد.
كشورهايي با شرايط آب و هوايي مناسب براي توليد سريع منابع حياتي به خوبي می توانند 
فوائد اساسي را باالتر از مناطقي از جهان كه شرايط اقليمي كمتر مناسبي دارند داشته باشند. 
به خصوص بين المدارين در اين رابطه داراي توانائي بااليي هستند. يك عامل كمك كننده ی 
ديگر در جهت مصلحت در حال رشد در بيوتكنولوژي عقب نشيني جاري در جهان غرب بوده 
است، به خصوص انحطاط در بخش های شيميايي و مهندسي، به دليل افزايش قيمت انرژي و...

بيوتكنولوژي با بكار گيري روش ها و مواد خام جديد به عنوان يك وسيله ی مهم تحريك 
مجدد اقتصاد محلي، منطقه اي، ملي و حتي جهاني به شمار می رود.

بدون شك يكي از عوامل پيشرفت آن افزايش جهاني در تحقيقات بيولوژي مولكولي است.
تشكيل شركت های بيوتكنولوژي جديد، سرمايه گذاري های عمده توسط ملت ها، شركت ها و 
افراد و توسعه ی سريع اطالعات پايه، منابع اطالعاتي و از همه مهم تر پوشش وسيع واسطه ها 

همه از عوامل دخيل پيشرفت بيوتكنولوژي هستند.
البته اين باعث تاسف است كه عمده ی توجه ها به نوآوري های تازه ی بيوتكنولوژي معطوف 
عمل  دنيا  سراسر  در  حاضر  حال  در  كه  بيوتكنولوژي  پايه ی  صنايع  شناسايي  روي  و  شده 
است  توجه شده  است كمتر  ملت ها  اكثر  ناخالص  درآمد  به  توجهي  قابل  و كمك  می كنند 
به  بلكه در اصل  نيستند،  بيوتكنولوژي محصول جديدي  نوآوري ها در  از  .درحقيقت، خيلي 
نوعي پيشرفت و تغيير در ارگانيسم ها و مراحلي هستند كه در بيوتكنولوژي باستاني بوده مثال 

در همان پروسه های توليد آبجو و آنتي بيوتيكها.
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لذا كاربرد های جديد از همان زمان قديم به نوعي در مراحل بهداشت و دارو، همچنين 
انگيز پزشكي جديد و داروجات  كشاورزي و فن آوري غذا ديده می شوند. عمليات هيجان 
بر بيوتكنولوژي بنانهاده شده است و با نظمي افزاينده رو به پيشرفت است. قبل از 1982 
می شد.بعدها  مشتق  لوزالمعده ی خوك  و  گوساله  گوشت  از  ديابتي  بيماران  براي  انسولين 
ژن |ن سازنده ی انسولين انساني جداسازي و درون ميكروارگانيسم ها كلون شد  و پس از 
آن به وسيله ی پروسه ی تخمير به توليد انبوه رسيد.اين انسولين انساني توليد شده توسط 
پروسه ی مهندسي ژنتيك، مشابه هورمون طبيعي انساني است واولين داروئي بود كه بطور 
تجاري از طريق دستكاري در DNA  توليد شد وامنون ميليون ها  استفاده كننده ی انسولين 
در سراسر جهان به يك منبع سالم، قابل اعتماد و نامحدود از اين هورمون حياتي دسترسي 
دارند. بيوتكنولوژي همچنين كشف و تشخيص بيماري های انسان، حيوان و گياه را تسهيل 

كرده است.
يا  استفاده های ساده در خانه  براي  باليني  امروزه صدها وسيله ی خاص در تشخيص های 
روش های پيچيده در آزمايشگاه مثال براي غربال كردن خون و غيره در دسترس هستند. در 
 )FAD( دهه ی گذشته توليدات دارويي مورد تاييد اداره ی غذا و داروي ايالت متحده ی آمريكا
در هردوبعد تعداد و انواع توسعه ی زيادي پيدا كرده است.براي مثال در سال1996، 39 توليد 
دربازار وجود داشت كه اين رقم در سال2006 به صدها توليد ارتقا يافت. مورد ديگر پذيرش 
عمومي گياهان ترانسژنيك است كه همراه با افزايش سطح زير كشت آن ها از 4ميليون ايكر در 
سال 1996 به بيش از 22 ميليون ايكرتنها در مدت 10 سال است. در آمد بيوتك در آمريكا 

از15 بيليون دالر در سال 1996 به 60 بيليون دالر در سال 2004 رسيده است.
توليد مواد  آينده و  نياز های غذايي حال و  با  براي مقابله  فزاينده ای  به طور  بيوتكنولوژي 
غذايي سالم و مغذي تر ضروري خواهد بود و نيز باعث باالرفتن بازده ی توليد محصوالت غذايي 
از نظر كمي هم ميشود. اگر مصرف كنندگان بتوانند فوائد حاصل از روش های نو در توليد مواد 
غذايي را مشاهده كنند قطعا پذيرش عمومي هم از محصوالت غذايي جديد توليد شده  توسط  
روش های بيوتكنولوژيكي نوين هم باال خواهد رفت. امروزه روش های  بيوتكنولوژي می توانند 
در ارتقاي تغذيه، طعم و ظاهر گياهان و توليدات غذايي مختلف، باالبردن مقاومت در برابر 
ويروس های خاص و آفات و حشرات . توليد علف كش های سالم تر مفيد باشند. براي بررسي 
بهداشت غذا روش های جديد می توانند سريعا حضور يا عدم حضور پاتوژن های ميكروبي خاص 

مانند سالمونال ليستريا و سموم قارچي مانند آلفاتوكسين را در غذا ها تشخيص دهند.
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بيوتكنولوژي به طور فزاينده ای   به عنوان يك معبر نيرومند و كارا مطرح است كه  می تواند 
با كمك فنون شيميايي و فيزيكي انرژي احياء و مصرف مواد و توليد ضايعات را به حداقل 
برساند.در واقع در مشاركت براي دست يابي و تاييد و صرفه ی صنعتي در آينده بيوتكنولوژي 
به عنوان يم فاكتور با ارزش و مهم خواهد بود. جمعيت رو به رشد و ميزان باالرونده ی مصرف 
مواد خام مارا بر اين واميدارد كه از فشارهايي كه بر محيط وارد می كنيم بكاهيم، و كاربرد های 
بيوتكنولوژي در توليد مواد شيميايي و سوخت و انرژي ونيز مهار رشد بي رويه ی جمعيت 
همه كوشش هايی در راستاي تحقق اين هدف است و متكي بر تغييرات در روابط اقتصادي و 

تكنيك های در حال اجرا می باشد.
آثار  از دو بعد متضاد بررسي كرد يكي  از بيوتكنولوژي بر محيط را می توان  آثار استفاده 
مثبت فراوان بر حفاظت محيط مثال كاهش آلودگي و بهبود بخشي به خاك وغيره و ديگري 
اينكه آزاد سازي ارگانيسم های پيشرفته و تغيير داده شده يژنتيكي در محيط می تواند سبب 
درون  فعاليت های  تغييرات محيطي شود.مثال جابه جايي جمعيت های طبيعي،  برخي  بروز 
محيطي، فعاليت های درون محيطي و انتقال خصوصيات ژنتيكي نامطلوب به گونه های ديگر.

شكل 3-1 نشان ميدهد كه چگونه امروزه اياالت متحده ی آمريكا در صنايع بيوتكنولوژي 
سرمايه گذاري می كند.

صنايع ايجاد شده برپايه ی بيوتكنولوژي كارگران زيادي را به كار نمی گيرند اگرچه سبب 
ايجاد فرصت های شغلي جديد می شوند.در اصل در اين حيطه نياز ها بيشتر براي مغزهاست تا 
عضالت!ابعاد مختلفي از بيوتكنولوژي مدرن ايجاد و توسط شركت های بزرگ و بنگاه ها به كار 
گرفته شده است. اما براي خيلي از شركت های كوچك و متوسط اگرچه بيوتكنولوژي شايد 

يك علم آينده ساز نباشد اما سودهاي واقعي را به صنايع امروزشان می رساند.
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جدول 5-1 برخي خصوصيات برجسته ی شركت های بيوتكنولوژيكي

عملكرد  شامل  می تواند  توليد  پيشرفت  مضاعف.  انضباط  و  نظم  و  تكنولوژي  محركه ی 
بيولوژيست های مولكولي، محققين حيطه ی درماني و نيروهاي توليد كننده شود.

مقامات  قانوني بايد بر درك اجتماعي، گسترش سالمت و بهداشت و ارزيابي احتمالخطر 
نظارت داشته باشند.

خصوصيات محيطي كسب و كار در ارتباط با تغييرات سريع و مالحظه ی خطرات احتمالي- 
يك نوآوري در بيوتكنولوژي ممكن است سريعا ديگري را لغو كند.

گذاري  سرمايه  جرأت  و  ريسك  بر  متكي  زيادي  ميزان  به  بيوتكنولوژي  وكار  رشد كسب 
است-معموال قبل از بازگشت منافع حاصل از فروش محصوالت نياز به سرمايه گذاري معموال 

بااليي است.

شكل1-3 توزيع تحقيقات وتوسعه ی سرمايه گذاری در بيوتكنولوژی صنعتی در آمريكا

خيلي از صنايع تكنولوژي تجاري ممكن است تركيباتي را توليد نمايند كه سبب لطمه زدن 
به محيط شوند در حاليكه روش های بيوتكنولوژي می توانند يك محيط "سبز" را فراهم كنند 
از آسيب های جديدي كه  بايد  ايجاد يك تصور مثبت مردمي می شود وهمچنين  كه سبب 
ممكن است به محيط وارد شود امتناع كنند.نوآوري های بيوتكنولوژي بايستي در همه ی مقاطع 
 entrepreneurs از باال  با تكنولوژي  انتقال يابند. خيلي از شركت های جديد بيوتك  صنعت 
آكادمي بوجود آمده اند كه اغلب افرادي مسلط و كاريزماتيك هستند كه هدف اوليه شان بهره 
برداري كردن از يك تكنولوژي جديد است.شركت های بيوتكنولوژي جديد ويژگي های خاصي 
بيوتكنولوژي  موقعيت  نشوند.)جدول1-5(.  ديده  بقيه ی شركت ها  در  است  ممكن  كه  دارند 
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مدرن در تقابل بين آكادمي و صنعت يك نياز منحصر به فرد براي بدست آوردن اطالعات از 
منابع مختلف را ايجاد می كند لذا شركت ها مبالغ هنگفتي را براي مديريت اطالعات هزينه 
نه  اجرا  به مرحله ی  بيوتكنولوژي يك تكنولوژي پر هزينه است....انتقال تحقيقات  می كنند. 
آسان است و نه اجتناب ناپذير، و نيازمند يك محقق بي نظير و محيطي منحصر به فرد است.

در اواخر سال های 1970 بيولوژيست های مولكولي پيشنهادات مبهمي درباره ی شگفتي های 
اين انضباط علمي ارائه دادند در حاليكه تكنولوژي های قابل درك هنوز در حال رشد كردن 
بودند ودر سطح وسيعي نيازمند تحقيقات و سرمايه گذاري براي پيشرفت توليدات شان بودند.

بيوتكنولوژيست ها اكنون با اطمينان بيشتر پيش بيني هايشان را انجام می دهند زيرا بسياري 
از مسائل برطرف نشدني خيلي آسان تر از آنچه پيش بيني می شد برطرف شده اند و خيلي 
از انتقاالت از آزمايشهاي آزمايشگاه ها به سطوح وسيع مراحل صنعتي صورت گرفته است. به 

راستي بيوتكنولوژي نوين به عصر خود رسيده است.
براي اينكه بيوتكنولوژي از نظر اقتصادي و بهره برداري موفق باشد نياز به استخدام نيروي 
اين تكنولوژي قابل فهم و قابل اجرا باشد  اينكه  كار ماهر و متخصص است همچنين براي 
بايد توسط وكالئي در سطح وسيع در مواردي مانند اركان قانوني، مجوز و پروانه، پزشكي، 
انضباط   عالي طبقه ی تحصيل كرده  پيگيري شود. تحصيالت  غيره  و  كشاورزي، مهندسي  
كلي مرتبط با بيوتكنولوژي را فراهم می كند، در حاليكه بعضي از دوره ها سعي در تربيت فارغ 
تخصص  داراي  بيوتكنولوژي  از  محدودي  بخش های  در  دارند  بيوتكنولوژي  در  التحصيالني 
هستند. همچنين خيلي از افراديكه در كارخانه های بيوتكنولوژي پايه استخدام شده اند بايد 
به طور مداوم در به روز كردن اطالعات خود بكوشند و حتي امكانات آموزش مجدد را داشته 
باشند. تا به امروز كتاب های زيادي درباره ی اهداف خاص بيوتكنولوژي همراه با برنامه های 
توليد  را  وسيعي  آموزشي  برنامه های    BIOTOL اروپايي  اند.مبناي  شده  تاليف  افزاري  نرم 
كرده است.اين چنين برنامه هايی نه تنها براي رفع نياز های دانشجويان طراحي شده اند بلكه 
همچنين براي فعاليت های آموزشي شركت ها و در طرح های صلح آميز و دوستانه بازنوشته 

می شوند.
شهرت بيوتكنولوژي در سراسر جهان شامل نيروي كار تحصيل كرده و ماهر با دسترسي 
كامل به دانش در حال گسترش ميشود. درواقع علوم، جهاني را كه در آن زندگي می كنيم 
تعريف كرده و بيوتكنولوژي، به خصوص، يك فعاليت اساسي و پذيرفته شده در فرهنگ مان 

خواهد شد.
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4-1 بيوتكنولوژي: يك هسته ی مركزي از سه تركيب
خيلي از مراحل بيوتكنولوژي را می توان به عنوان هسته ای مركزي كه داراي سه تركيب 
بيولوژيكي  كاتاليست  بهترين  آوردن  دربدست  قسمت  يك  آن  در  كه  گرفت،  نظر  در  است 
از نظر ساختمان  بازده يا پروسه ی بخصوص دخيل است؛ دومين قسمت  مناسب براي يك 
وعمليات فني سعي در ايجاد بهترين محيط براي ايجاد بهينه ترين عملكرد كاتاليست را دارد. 
و سومين بخش ) پروسه های پايين دستي( مسئول جداسازي و خالص سازي يك محصول و 

يا توليد اساسي از يك فرايند تخمير اند.
در اكثر مثال هايی كه تا به امروز آشكار شده اند، مؤثر ترين شكل پايدار و مناسب كاتاليست 
مه  است  سبب  بدين  و  می شود،  ارگانيسم  همه ی  شامل  بيوتكنولوژيكي  پروسه ی  يم  براي 
بخش عمده ای از بيوتكنولوژي حول محور روش های ميكروبي دور می زند. البته ابن سبب نا 
ديده گرفتن استفاده از ارگانيسم های عالي تر نمی شود؛ به خصوص  كشت های سلول گياهي 
و حيواني نقشي مهم و روبه تزايد در بيوتكنولوژي بازي می كنند. ميكروارگانيسم ها را می توان 
از دو جهت مورد بررسي قرار داد بعنوان تثبيت كنندگان اصلي انرژي فتوسنتتيك و بعنوان 
سيستم هايی براي فراهم آوردن تغييرات شيميايي تقريبا در همه ی انواع طبيعي و مصنوعي 

مولكول های ارگانيك. در مجموع آن ها داراي يك استخر ژني وسيع هستند .
عالوه بر آن ميكروارگانيسم ها می توانند با سرعت زيادي تكثير شوند با سرعتي خيلي بيشتر 
زمان  در  مناسب  محيطي  شرايط  در  بنابراين  حيوانات.  و  گياهان  مثل  ارگانيسم ها  ساير  از 
استفاده  به طور عمومي  بدهند.اسلوب شناسی هايی كه  ما  به  باال  توليدات  كوتاهي می توانند 
می شوند می توانند ميكروارگانيسم های پيشرفته را از استخر های محيطي طبيعي انتخاب كنند. 
ميكروارگانيسم های  امكان ساختن  هم  مولكولي  بيولوژي  از  تكنيك های جديد مشتق شده 
داراي ويژگي های خاص را به ما ميدهد و تحول بزرگي ايجاد كرده است.اين ارگانيسم های 
اصالح شده و دست ورزي شده بايد اساسا به صورتي نگهداري شوند كه تغيير درشان ايجاد 
نشود.ولذا نياز به يك تكنيك اسپكتروم ديگر براي حفاظت ارگانيزم هاجهت تثبيت سيماي 
اساسي در دوره ی عمليات صنعتي و مهم تر از همه توانايي حيات و بقاي طوالني مدت آن 
هاست. در خيلي ازموارد كاتاليزور به صورت يك آنزيم خالص شده و مجزا بكار برده می شود 
لذا اطالعات جامعي در مورد توليد انبوه و خالص سازي آنزيم های خاص و نيز تثبيت آن ها با 

روش های مصنوعي بايد دردسترس باشد.
بخش دوم هسته ی بيوتكنولوژي در بر دارنده ی همه ی جوانب سيستم ها و بيوراكتورهاي 
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از  تركيبي  مرحله  اين  در  كنند)شكل1-2(.  عمل  درآن  بايد  كاتاليست ها  كه  است  دروني 
معلومات متخصصين و بيومتخصصين و مهندسين پروسه های زيستي بر يكديگر اثر گذاشته  
و حاصل آن طراحي و ساخت وسيله ای براي تعمير و كنترل محيط فيزيكوشيميايي، همچون 
دما، هوادهي، Ph و غيره ميباشد كه بر اساس آن ها مساعدترين خواص بيولوژيكي كاتاليزور 
بيان می شوند. رسيدن به نقطه ی پايان پروسه ی بيوتكنولوژيكي درون بيورآكتور، مثال توليد 
از  آلي  به جداسازي محصوالت  نياز  اكثر موارد  بيوشميايي، در  تركيبات  توليد  يا   biomass

محيط محلول دارد. اين جنبه ی سوم بيوتكنولوژي است و اين عمليات پايين دستي ممكن 
است روش هايی فني، دشوارو گاها  بسيار گران و پر هزينه باشند .مراحل پايين دستي  اساسا 
وابسته به جداسازي اوليه آبگوشت و يا واسطه بيوراكتور در فاز مايع و فاز جامد است و مراحل 
بعدي شامل خالص كردن محصول و به غلظت مورد نظر رساندن آن است. پس عمل آوردن 
عموما بيش از يك مرحله دارد.هزينه های مراحل پايين دستي توليدات تخمير)مثل نسبت های 
تقريبي قيمت های فروش( بسيار متغيرند.مثال براي مجموعه ی زنده ی مخمر، پنسيلين G و 
آنزيم های خاص هزينه های عمل آوردن مانند درصد قيمت فروش به ترتيب عبارتند از %20، 

20-30% و%70-60.
از  يكي  از  بيش  در  بايد  آن  بايد  بيوتكنولوژيكي  عمليات  يك  بودن  آميز  موفقيت  براي 
انضباط های ورودي كارامد و قوي باشد.بخش  های اصلي كاربردهاي بيوتكنولوژي در جدول 
6-1 نشان داده شده اند در حاليكه شكل 4-1 سعي می كند نشان دهد چگونه بسياري از 
انضباط های ورودي به روش های بيوتكنولوژيكي همراه با تكنولوژي های مقتدر متفاوت وارد 

می شوند. 
مسير بيوتكنولوژي همچنان ادامه دارد و فرصت های تازه و مهيجي را براي پيشرفت بازرگاني 
و سود آوري در بخش های مختلف صنعتي شامل بهداشت و دارو، كشاورزي و جنگلداري، 

توليدات شيميايي ريزو درشت، فن آوري غذا، سوخت وتوليد انرژي و غيره فراهم می كند.
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 جدول 6-1 بخش های عمده ی كاربرد بيوتكنولوژي

فن آوري اعمال حياتي: 
از لحاظ تاريخي، مهمترين جنبه ی بيوتكنولوژي آبجوسازي، آنتي بيوتيك ها، كشت سلول های پستانداران و 
غيره درقديم بوده و سپس شاهد پيشرفتي سريع در جريان مواجهه با توليدات جديد مثل پلي ساكاريد ها، 

داروهاي پزشكي مهم، حالل ها، غذاهاي غني از پروتئين و غيره بوده ايم.
 تغييرات نوظهور در مخمر براي داشتن حداكثر توليدات.

فن آوري آنزيم: 
ايجاد  براي  ها ،  آنزيم  تحركي  بي  خاص،  خيلي  شيميايي  واكنش های  كردن  كاتاليز  براي  مصرف  مورد 

مولكول های قابل تغيير خاص ) بيورآكتور ها(.
محصوالت ساخته شده شامل L- آمينواسيد ها، شيره با فروكتوز باال، پني سلين نيمه سنتز شده، نشاسته 

و هيدروليز سلولز، و غيره.پروب های آنزيمي براي سنجش حياتي. 
فن آوري ضايعات: 

اهميت تاريخي طوالني دارد اما امروزه روي آن تاكيد بيشتري شده است و آن را به حفاظت منابع و بازيافت  
غذا ها، كودها و سوخت های بيولوژيكي مرتبط می دانند.

فن آوري محيطي: 
كنترل  )شامل  مسائل محيطي  از  منظور حل خيلي  به  بيولوژيكي  مفاهيم  كاربرد  براي  وسيعي  زمينه ی 
با درجه ی  از ضايعات معدني و سنگ های معدني  فلزات  بازيافت  و..(؛  آلودگي، جداسازي ضايعات سمي 

پايين وجود دارد.
فن آوري منابع تجديد پذير: 

استفاده از منابع انرژي تجديدپذير، به خصوص ليگنوسلولز، براي توليد منابع جديد مواد خام شيميايي 
وانرژي، اتانول، متان و هيدروژن. استفاده ی جمعي از مواد گياهي و حيواني.تكنولوژي پاك، تكنولوژي قابل 

نگهداري .
كشاورزي گياه و دامداري حيوان: 

گياهان مهندسي ژنتيك شده براي رشد تغذيه، مقاومت در برابر بيماري ها، حفظ كيفيت وافزايش محصول 
براي  غيره  و  پيشرفته  حاصلخيزي  است.  دسترس  در  بازرگاني  در  فزاينده ای  طور  به  كه  فشار  تحمل  و 

دامداري.كيفيت پيشرفته غذا، آرد، مزه و بهداشت ميكروبي.
حوزه ی سالمت: 

داروهاي جديد و روش های بهتر براي ارائه ی دارو، به بخش های بسمار شده.تشخيص بيماري های پيشرفته، 
شناخت ژن انساني، ژنوميك ها و پروتئوميك ها، فن آوري اطالعات.

كنترل جمعيت وبازيافت منابع: 
بيوتكنولوژي اميد های زيادي را براي حل خيلي از مشكالت پيش روي جهان نويد می دهد.

 5-1 بهداشت محصوالت
در بيوتكنولوژي، مقررات دولتي قوانين حياتي را براي زمان و مجموعه هزينه های آوردن 
يك  محصول به بازار وضع می كند. نمايندگي های رسمي به عنوان "دروازه بان" براي توليد و 
در دسترس بودن توليدات جديد بيوتكنولوژي می توانند عمل كنند، اما در عين حال می توانند 
از  ناشي  موانعي  در عمل چنين  نمايند.  ايجاد  پيشرفت های صنعتي  برابر  در  را هم  موانعي 
قانوني  استاندارد های  با  آيا محصوالت  بررسي شود  است كه  آزمايش محصوالت  هزينه های 
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مطابقت دارند يا خير، مسائل مربوط به تاخير و بي اطميناني در تاييد قانوني، و حتي گاها رد 
كردن توليدات جديد به دليل مسائل بهداشتي همه و همه مطرح است.خيلي از هزينه های 
قابل توجه كه ممكن است براي اطمينان از سالمت توليد مورد نياز باشند اغلب آن قدر باال 
هستند كه سبب دلسرد شدن تحقيقات جديد می شوند و جلوي پيشرفت را می گيرند چرا 
كه توليد كننده ی يك محصول جديد ممكن است احتمال بازده ی مالي باال را در آينده براي 

محصول خود ندهد.

شكل 4-1 درخت بيوتكنولوژي

نگراني هايی در آمريكا است كه داللت بر اين موضوع دارند كه شايد اشتياق زياد ازحد و 
پيشرفت های صنعتي  ازبرخي  آينده سبب جلوگيري  در  واقعي  غير  نشدني  تعديل  نيازهاي 
با استفاده از روش های معيني نياز های واقعي را بررسي  بيوتكنولوژي شود، به همين دليل 
واز نيازهاي كاذب تمايز می دهند.استفاده از تكنولوژي DNA نوتركيب بيشترين زمينه های 
بهداشتي را خلق كرده است. تلقي عمومي از بيوتكنولوژي اغلب اوقات با موارد مشاهده شده 
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يا خطرهاي موهوم در تكنيك های دستورزي ژنتيكي مرتبط است.

6-1 درك همگانی از بيوتكنولوژي 
توليد،  و  براي حفظ سالمتي  را  كاركرد های وسيعي  و  توانايي ها  بيوتكنولوژي  كه  مادامي 
عمل و كيفيت غذا ها از طريق مهندسي ژنتيك غالت، كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات، 
واكسينه كردن وگونه های حيوانات و ماهي های مختلف ارائه می دهد كاربردهاي اين جريانات 

بيوتكنولوژي جديد به خوبي به وراي سودمندي های فني خواهد رسيد.
كنندگان  مصرف  بوسيله ی  آن ها  پذيرش  ميزان  پايه ی  بر  تكنيك های جديد  دادن  انجام 
و  علوم  مشورتي  كميته ی  در  بيوتكنولوژي   در  پيشرفت ها  گزارش  كه  همانطوري  است. 
تكنولوژي )1990( بيان شد، "درك جامعه از بيوتكنولوژي نفوذ عمده ای روي ميزان و جهت 
پيشرفت ها داشته و نگراني در حال رشد درباره ی توليدات اصالح شده ی ژنتيكي وجود دارد.
در ارتباط با دست ورزي ژنتيكي همچنان سوال هايی در حيطه ی سالمت، اخالق و رفاه مطرح 
است".مناظره ی عمومي اساس رشد بيوتكنولوژي جديد است، و بدون شك براي پيش بيني 
آينده بيوتكنولوژي تحت بررسي دقيق خواهد بود. در ك عمومي ازاين تكنولوژي های جديد 
به خوبي پذيرش عموم را تسريع می كند.بهرحال، سطح پايين سواد علمي) مثال در آمريكا 
جايي كه فقط 7% داراي سواد علمي هستند( بدان معني است كه بيشتر مردم قادر به درك 
انتشار آگاهي های راجع به بيوتكنولوژي نخواهند بود.بنابراين قابل پيش بيني است  درست 
كه فقط تعداد اندكي از افراد جامعه و فعاالن قادر خواهند بود به مباحثه و مناظره در باره ی 
مهندسي ژنتيك بپردازند، لذا كميته ي ی وظيفه دارد كه هوشيارانه سطح آگاهي مردم را 
از بيوتكنولوژي بهبود ببخشد و آموزش های الزم را به آحاد جامعه بدهد. مردم هم با دادن 
آراء خود از طريق صندوق های راي و حضور عقايد عمومي روي تصميمات اتخاذ شده توسط 
باالبردن  بر  را  بيوتكنولوژي تمركز خود  اكثر شركت های  امروز  به  تا  اثر می گذارند.  دولت ها 
حل  و  بررسي  نياز(،  صورت  در  بهداشتي)  آزمايش های  و  تحقيقات   شان،  مالي  بنيه های 

مشكالت توليد و موانع قانوني معطوف كرده اند.
به طور كلي شركت های بيوتكنولوژي  بايد پاسخ يك سري سواالت اساسي بازاريابي  مانند 
اينكه چه كساني محصوالت جديد را خريداري خواهند كرد و يا اينكه نياز های افراد چيست 
را بدانند.اين شركت ها تا به امروز در حل مسئله ی درك عمومي از بيوتكنولوژي  خيلي موفق 
نبوده اند، لذا بايست به طور جدي تري منابعشان را روي ترويج درك بهتري از استنباط علمي 
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بيوتكنولوژي نوين، به خصوص در بين نسل جديد سرمايه گذاري كنند.بايد ديد بيوتكنولوژي 
در گفت و شنود های عمومي مردم به چه مسائلي می پردازد!ناديده انگاشتن درك عمومي به 

نوعي به مخاطره انداختن صنعت است.
سر انجام اينكه بيوتكنولوژي با بيان كاربرد ها و استفاده هايش همانطور كه در بخش های 

بعد خواهيم گفت، خود را معرفي می نمايد.

7-1 بيوتكنولوژي و جهان در حال پيشرفت
كشاورزي موفق پاسخ تفاوت بين ملت های ثروتمند و فقير را می دهد. در جهان پيشرفته 
علوم كشاورزي به خوبي پيشرفت كرده اندو محصوالتي با كيفيت باال را توليد می كنند. بعالوه 

بيوتكنولوژي كاورزي  كيفيت، گونه و توليد را ارتقا می بخشد.

 جدول 7-1 هشت جنبه ی عمده ی بيوتكنولوژي براي پيشرفت بهداشت در 
كشورهاي پيشرفته

  تشخيص های مولكولي
  واكسن های نوتركيب
  ترادف ژنوم پاتوژن ها

  حفاظت كنترل شده ی خانم ها در برابر انتقال بيماري های جنسي
  درمان بيولوژيكي
  بيوانفرماتيك ها

  باالبردن كيفيت و كميت تغذيه ای غالت توسط اصالح ژنتيكي
  پروتئين های نوتركيب براي درمان شناسی

       منبع برگرفته از آچاريا و همكاران )2003( طبيعت بيوتكنولوژي، 21، 1434-6

به سوي  را  راهشان  ژنتيك،  اين گونه های گياهي جديد اصالح شده توسط مهندسي  آيا 
كشورهاي در حال پيشرفت بازكرده و تامين توليد بيشتر، مقاومت باالتر در برابر بيماري ها  
وفروش بيشتر خواهند داشت؟ هموز روشن نيست چه اتفاقي خواهد افتاد و آيا غذاي فراوان 
و كافي براي جمعيت رو به رشد فراهم خواهد شد و در سطح جهاني غذا براي همگان كافي 

خواهد بود؟ و اينكه آيا توزيع نامتناسب همواره ادامه خواهد داشت؟
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بيوتكنولوژي براي پيشرفت نباز مند سرمايه گذاري كالن هم در زمينه ی مالي و هم در 
بيشتر ملت های در حال  اين موارد در  نيروي كار ماهر است كه متاسفانه هردوي  زمينه ی 
توسعه كم هستند و لذا يك خال رو به رشد بين بيوتكنولوژي در كشورهاي صنعتي و نيازهاي 

بيوتكنولوژي كشورهاي در حال توسعه وجود دارد.
با  آميزي  موفقيت  همكاري  گذشته  در  پيشرفت  حال  در  ملت های  از  خيلي  حاليكه  در 
شركت های بيوتكنولوژي غربي داشته اند، بايد يادآوري كنيم كه بين 1986 و1991 درصد 
با كشورهاي در حال  آمريكايي  بيوتكنولوژي  انجام گرفته  توسط شركت های  همكاري های 
توسعه از 20% به 3% كاهش يافته است. توانايي  ملت های در حال توسعه براي آماده كردن 
خود در راه سود بردن از بيوتكنولوژي نوين به ميزان وسيعي متكي به ظرفيت شان در كامل 
كردن پيشرفت های امروزي بيوتكنولوژي در تحقيقات و سيستم های نوآوري، براساس نيازها 

و اولويت هايشان است.
دوره ی پيشرفت هزارساله ی سازمان ملل براي2015 كاهش فقر، پيشرفت فرهنگ و سالمتي 
و توجه به قابليت تحمل محيط را مالك خود قرار داده است.عرصه های عمده ی بيوتكنولوژي 
كه می توانند در رسيدن به اين اهداف ياري دهنده باشند در جدول 7-1 نشان داده شده اند.
از مهم ترين عرصه هاص بيوتكنولوژي به منظور دست يابي به  در بخش های زير بعضي 
يك درك عمومي از كارهاي بزرگ موجود و هدف های آينده ی اين تكنولوژي جديد در نظر 
بايد به اين نكته هم توجه كرد كه پيشرفت بيوتكنولوژي نه تنها  اند. بهرحال،  گرفته شده 
بر سياست،  زيادي  به مقدار  بلكه همينطور  تكنولوژي متكي است،  و  پيشرفت های علوم  بر 
اقتصاد و باالترازهمه بر پذيرش عمومي متكي می باشد.در نهايت گفته شده است هنگامي كه 
دسترسي تازه  دروازه های جديدي را به توسعه ی سريع و اساسي باز ميكنند، اكثر انضباط های 
علمي دوران طاليي خود را طي می كنند. بيوتكنولوژي هم اكنون وارد اين دوره ی طاليي اش 

شده است و آينده ای تماشايي پيش رو خواهد داشت.
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بخش2   تودۀ زيستي )بيومس( يك سوبستراي بيوتكنولوژي؟

1-2  يك استراتژي بيومس
فتوسنتز  از  حاصل  گياه  زيستي  توده ی  ساالنه ی  خالص  توليد  است  شده  زده  تخمين 
حداقل 120 ميليون تن ماده ی خشك روي زمين و در اطراف 50 بيليون تن از اقيانوس های                
جهان است. از بيومس حاصل در زمين، تقريبا 50% به صورت كمپلكس در سلولز گياهي             

) lignocellulose ( وجود دارد.
باالترين نسبت بيومس رويشي در زمين)44%( بصورت جنگل )جدول1-2( توليد می شود.

تعجب آور است يادآوري كنيم مادامي كه محصوالت كشاورزي فقط 6% توليدات فتوسنتز اوليه 
را شامل می شوند، از اين مقدار قسمت عمده غذا براي انسان ها و حيوانات و همينطور خيلي از 
مواد ساختماني اساسي، منسوجات و توليدات كاغذ )جدول 2-2( مشتق می شود. بسياري از 
توليدات كشاورزي اجدادي ممكن است همراه با آگاهي های رو به افزايش بيوتكنولوژي بخوبي 
بهره برداري گردد .بويژه تماس های بيوتكنولوژيكي جديد بدون شك قادر خواهند بود حجم 
بزرگي از مواد زائد از عمل آوردن غذاهايي كه امروزه مورد استفاده كمتري پيدا می كنند را 

مورد استفاده قرار دهد.
كشاورزي توده ی زيستي )بيومس(، كشت های آبي و جنگلداري ممكن است براي اقتصاد 
ملي خيلي ها به خصوص در مناطق حاره ای و نيمه حاره ای درآمد زيادي را در بر داشته باشد 
)شكل 1-2(. در واقع، پيشرفت روش های بيوتكنولوژيكي در مناطق در حال توسعه جاييكه 
رشد گياه برتري دارد می تواند به خوبي تغييراتي را در جهت برابر كردن نيروي اقتصاد فراهم 
كند. بايد يادآوري شود كه انرژي های تجديد ناپذير و منابع تغذيه ی پتروشيمي كه جامعه ی 
مدرن برآن ها وابسته است ) نفت، گاز وذغال سنگ( از توده ی زيستي باستاني مشتق شده اند. 
ملل صنعتي مدرن به شدت به ذخيره های فسيلي براي انرژي و همينطور ذخيره های غذايي 
براي ميزان وسيعي از روش های توليد وابسته شده اند.كمي بيش از يك قرن جهان صنعتي 
شده قويا روي سوخت های فسيلي كه ميليون ها سال طول كشيد تا در كف اقيانوس ها يا در 
اعماق زمين تشكيل شود. عالوه بر آن، يك الگوي بسيار نابرابر استفاده از آن است. در حال 
توليد  و %25  ترتيب %35  به  جهاني  با8% جمعيت  غربي  اروپاي  و  با%6  آمريكا  حاضر، 
جهاني نفت و گاز را مصرف می كنند. در حاليكه ذخاير ذغال سنگ ممكن است براي صدها 
سال موجود باشند لكن اين براي نفت و گاز واقعيت ندارد، و با مصرف جاري منابع نفت و گاز 
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شناخته شده جهاني تقريبا تا پايان اين قرن بيشتر دوام نخواهند داشت.
  جدول 1-2         بررسي توليد عمده ی جهاني

                                                                     جمع % توليد خالص

             جنگل ها و اراضي چوب                                    44.3
             علف زار ها                                                    9.7
             زمين های زراعي                                            5.9
             بياباني و نيمه بياباني                                       1.5

             آب شيرين                                                   3.2                   
             اقيانوس ها                                                    35.4

  جدول 2-2       تقريب ساالنه جهاني  برخي توليدات كشاورزي و جنگل داري

ارزش به ميليون دالرتنتوليدبخش

غذا و حبوبات )شامل برنج آسياب شده(غذا و تغذيه
نشاسته ی تصفيه شده

ماهي

نشاسته ی خام
شكر )نيشكر و چغندر قند(

1.8بيليون
120ميليون
85ميليون
20ميليون
1.0بيليون

-
  -
17

-
250

امكانات چوبمواد
چوب برداشت شده

چوب سوخت
چوب اره شده

تخته
 كاغذ

13بيليون
-

 - 
         -

- 
1.6بيليون

 -
 -

100
60

110
35 

روغن و چربيمواد شيميايي
روغن دانه ی سويا

روغن خرما
روغن آفتاب گردان

روغن بذر شلغم
نشاسته

حبوبات طبيعي

70ميليون
17ميليون
10ميليون
8ميليون
8ميليون
4ميليون
2ميليون

-
8
3
4
3
-
4

تنباكوساير
گل ها و پياز گل ها

-
4ميليون

10
15
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شكل  1-2 توزيع منابع جنگلي جهاني
 

جدول 3-2 توليدات مهم مشتق شده از توده ی زيستي ) بيومس(

سوخت ها                    

متان )گاز زيستي( به خصوص در جهان پيشرونده ی توليدات پيروليز  )گاز، 
ذغال سنگ(

اتانول ) از شربت نيشكر وتخمير سلولز(
روغن ها ) از هيدروژناسيون(

احتراق مستقيم توده ی زيستي زائد

ذخيره های غذايي
اتانول ) توانايي ذخيره ی غذايي براي صنعت(

سنتز گاز ) ازگازي شدن شيميايي(

كودهاي شيميايي            
گل

كود گياهي

تغذيه                         
پروتئين های تك سلولي

مكمل های غذايي مستقيم

پاسخ به اين مسائل، كاربرد توده ی زيستي حاصل از فتوسنتتيك براي توليد انرژي و ذخاير 
غذايي صنعتي است. معموال ساالنه بيش از ده برابر انرژي  كه توسط انسان مصرف می شود 
بوسيله فتوسنتز توليد می شود. درحال حاضر، بهره برداري وسيع توده ی زيستي براي سوخت 
فسيلي،  جايگزين های  بهاي  با  فسيلي  جايگزين های  بوسيله  شيميايي  غذايي  ذخيره های  و 
طبيعت نامتجانس منابع توده ی زيستي و توزيع پراكنده شدنشان محدود شده است. كاربرد 
مستقيم توده ی زيستي بعنوان يك منبع انرژي از ديرباز در كشورهاي كمتر صنعتي مانند 
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ملل  در  می گرفته.  انجام  قبل  طوالني  مدت  از  آفريقا  و  هندوستان  چين،  التين،  آمريكاي 
پيشرفته، توده ی زيستي حاصل از كشاورزي و جنگلداري به مقدار زياد به مصارف صنعتي و 
غذا هدايت شده ) جدول 3-2(. در حال حاضر توده ی زيستي براي بدست آوردن خيلي از 
توليدات مهم صنعتي  و تجاري ) جدول 3-2(، و آن هاييكه شامل بيوتكنولوژي می شوند در 

بخش های مربوطه در حال بكارگيري و توسعه هستند.

2-2 مواد خام طبيعي
مواد خام طبيعي اكثرا از كشاورزي و جنگلداري منشا می گيرند.اينها عمدتا كربوهيدرات های 
پيچيده ی شيميايي متغير هستند و شامل شكر، نشاسته، سلولز، همي سلولزو لگينين می باشند.

رده های وسيعي از محصوالت فرعي حاصل از مواد خام كه در پروسه های بيوتكنولوژي استفاده 
می شوند در جدول 4-2 نشان داده شده است.

مواد خام داراي شكر مانندچغندر قند، نيشكر و ارزن شكري مفيد ترين و دردسترس ترين 
تجاري  استفاده های  كه  همانطور  هستند.  بيوتكنولوژي  پروسه های  براي  غذايي  ذخيره های 
شكر با آلترناتيو های موثرتر جايگزين می شوند، شكر اضافي در بازار كاال محرك بيشتري براي 
توسعه دادن استفاده های تازه است. اگر بنا باشد بازارها و تقاضا براي شكر از بين برود خيلي 
براي  اصلي  ماده ی  عنوان يك  به  نيشكر  اكنون  فرو می ريزند. هم  اقتصادهاي گرمسيري  از 
برنامه ی gasohol برزيلي عمل می كند و خيلي از ملت های ديگر به سرعت توانائي های وسيع 

اين تكنولوژي های نوين را مشاهده می كنند.


