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  مقدمه

 کمک به که استفناوری ی از زیستاشاخه 3نوترکیبدی.ان.ای فناوری یا  2مهندسی ژنتیک

دلخواه های ژن انتقال مواد ژنتیک و ورزی دست با را زنده موجود یک توان خصوصیاتمی آن
صفات مطلوب را در موجود هدف بیان یا صفات نامطلوب آن را  کهی طور به، نمود اصالح

تولید گیاهان و بذرهای  امکاندر کشاورزی  ( چنین کاربردی25: 13۸9یاضی، حذف کرد )قره
ی را فراهم کرده است. محصوالت ستیزریهای غتنش و هاکشها، علفمقاوم به آفات و بیماری
)محسن پور و همکاران،  شودنامیده می 5یژنتیک شدهییا مهندس 4تراریختهحاصل از این فناوری، 

(. میزان تجارت محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک در بازار جهانی بذر و غذا 105: 1397
سطح زیر کشت محصوالت  1996ل ، از سامنتشرشدهحائز اهمیت است. طبق آخرین آمار 

درصدی داشته است. در پایان سال  113میلیارد هکتار، افزایشی  2.5تراریخته با مساحت تجمعی 
 است. شدهاعالممیلیون هکتار  191٫7 کشور جهان 26در  این محصوالت کشت زیر سطح 201۸
 اعالم مجاز رسماً را ختهیترار محصوالت نیز واردات کشور 44، دکنندهیتول هایکشوربر  عالوه
 بهکشور  70 ینظارت یهامجوز توسط دستگاه 4349تاکنون  1992از سال  کهیطوربه؛ اندکرده
ارزش اقتصادی و سود خالص حاصل از  اعطاشده است. ختهیمحصول ترار 27 ازرخداد  3۸7

 35و است  شده محاسبهمیلیارد دالر  1۸6.1بالغ بر  2016کشت محصوالت تراریخته تا سال 
 :ISAAAA, 2018)به محصوالت تراریخته  2014درصد بازار تجارت جهانی بذر و دانه در سال 

است. مهندسی ژنتیک دلیل به چنین رشد سریع و اهمیت اقتصادی در  افتهی اختصاص (7-5
ی موافق و مخالفی را در مناطق مختلف جهان از جمله در ایران هاعرصه کشاورزی، بحث

حفاظت از موافقان معتقدند که محصوالت تراریخته باعث بهبود کیفیت غذایی، برانگیخته است. 
، افزایش تنوع زیستی، کاهش هزینه تولید، کاهش مصرف آب شیرین در کشاورزی، ستیزطیمح

توسعه ی طورکلانبارداری و افزایش ظرفیت صادرات بخش کشاورزی و بهکاهش خسارت حین 
: 13۸7 ،)رهنما شودمیفقر جهانی و بهبود عملکرد زراعی  پایدار، تأمین امنیت غذایی، کاهش

ی ناشناخته و هایماریبمانند سلطه بیگانگان بر غذا، ایجاد  مالحظاتیمخالفان به  ،در مقابل( 12
برای کشور اقتصادی این محصوالت بودن و عدم نفع  دهیفایب، کاهش تنوع زیستی، شناخته

ی هانظامشدن چنین مالحظاتی باعث شده (. طرح1399 ،)خبرگزاری تسنیمکنند اشاره می
برداری برای تضمین بهرهرا  ییهاها، مقررات و روشتدابیر، سیاست ذارگاستیسی و ریگمیتصم

                                                           
2 - Genetic Engineering 
3 - Recombinant DNA Technique 
4 - Transgenic crops 

و ( Living modify organism( LMO)) ختهیترار زنده موجودات انیم زیتما به استتت الزم بحث به ورود از شیپ - 5
 توجه شتتود. یالمللنیو معاهدات ب نیطبق قوان (genetically modify organism( GMO))محصتتوالت حاصتتل از آن 

 ختهیترار موجودات همه به آن نبودن ایدون توجه به زنده بودن بجی.ام.اُ  و شتتودیاطالق م ختهیموجودات زنده ترار به ال.ام.اُ
 .شودیم اطالق
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مدرن و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر  یفناورستیز شدهاز فواید اثبات
 6یستیز یمنیابه  از آن کنند که نیتدو ستیزطیمح تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گیاه و

 هانامهموافقتی در المللنیب(. مقررات ایمنی زیستی در سطح 34: 13۸9یاضی، شود )قرهتعبیر می
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا است.  هاآن نیترمهمکه  شدهمطرحی متعددی هاونیکنوانسو 

ی پیشرو آسیایی در مهندسی ژنتیک، پس کشورهاجمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان یکی از 
، خود را به تدوین چارچوب ایمنی زیستی ملزم ساخت. 13۸4از پیوستن به این پروتکل در سال 
ی نظرهااختالفاسی و پس از شش سال بررسی کارشن 13۸۸قانون ملی ایمنی زیستی در سال 

(. برای اجرای 23: 1393 ،)سلیمانی و همکاران شورای اسالمی رسید مجلسسازمانی به تصویب 
ی هاکارگروهو یک شورای عالی به نام شورای ملی ایمنی زیستی و  نامهنییآاین قانون تعدادی 

ی فناوره علم و دستگاهی شکل گرفت. پیش از تصویب این قانون، به دلیل اهتمامی که به توسع
فناوری در سال ی کلی وجود دارد، سند ملی توسعه زیستهااستیسی نظام و باالدستدر اسناد 

 طوربهسایر اسناد علمی کشور  برخالفرسید. این سند اگرچه  رانیوزئتیهبه تصویب  13۸3
ر ب 13۸6عالی انقالب فرهنگی تهیه و تصویب نشده است، اما در سال  مستقیم توسط شورای

 دییتأ تنهانهو این شورا سند را نیز  قرارگرفته دییتأمورد  6/9/13۸6مورخ  615اساس مصوبه 
کرد بلکه حتی ایجاد ردیف بودجه خاص برای آن را تکلیف کرد. به توجه به وضعیت موجود 
مهندسی ژنتیک در کشاورزی در سطح جهانی و در سطح ملی، ضرورت ارزیابی قوانین و 

ی توسعه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در سطوح مختلف اعم از محتوا، نحوه اجرا هااستیس
ی کارآمد است هاروشو مبتنی بر  افتهیساختارو آثار آن روشن است. ارزیابی زمینه مطالعاتی 

که با استخراج مدل منطقی مداخالت سیاستگذاری به تعیین میزان تحقق اهداف و اثر آن در 
گسترده « ی ارزیابیهاپژوهش». اگرچه اهداف پردازدیمهای هدف ان و گروهبهبود شرایط ذینفع

برآورد میزان تولید، واردات و مصرف  -1 هستند، در این پژوهش اهداف بدین شرح است:
برشماری قوانین و مقررات مرتبط با مهندسی ژنتیک و استنتاج  -2؛ محصوالت تراریخته در ایران

های اجرایی در بررسی انطباق عملکرد دستگاه -3؛ وزه کشاورزیرویکردها و اهداف ملی در ح
تالش برای بررسی چرایی عدم تحقق اهداف مندرج در قوانین  -4؛ مقایسه با مصوبات قانونی

 موضوعه

 ادبیات مهندسی ژنتیک

اگرچه کاربرد مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی و محصوالت حاصل از آن بر ابعاد مختلفی 
 موردهای اجتماعی از عرصه حیات اجتماعی انسان مؤثر بوده است؛ اما آن بخش از پژوهش

                                                           
6 - Biosafety 
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گیری در خصوص گذاری و فرآیندهای تصمیماهتمام این مقاله است که به تحلیل نظام سیاست
فناوری را از ( توسعه زیست13۸9اند. کریمیان )والت تراریخته پرداختهمهندسی ژنتیک و محص

 «سالهستیانداز بچشم»و « های کلی نظامسیاست»، «قانون اساسی»منظر اسناد باالدستی مانند 
های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در توسعه کند سیاستاستدالل می وتحلیل کرده 

(. سوزنچی و امیدی 13۸9)کریمیان،  ی استباالدستی با اسناد فناوری دارای انسجام عرضزیست
به تبیین ریشه اختالفات سازمانی و سیستم  13۸5( با مطالعه بازه زمانی چهار سال از 13۸9نیا )

اند. نویسندگان با ترکیب مفاهیم پارادایم، یاستگذاری پیرامون قانون ایمنی زیستی پرداختهس
های متعارض میان فرضیشپوجود  ۸دهندهشکلهای فرضیشو پ 7یاستگذاری ریسکس

شدن قانون های مجری را عامل عدم تفاهم بر سر اجرای قانون دانسته و راهکار اجراییسازمان
(. سعیدی تهرانی و 13۸9دانند )سوزنچی، امیدی نیا، یمها فرضیشپرا ایجاد تفاهم در این 

در امور سالمت به بررسی مهندسی ژنتیک  ( در چارچوب تصمیم سازی اخالقی1395همکاران )
 اندپرداختهی افراد، سود رسانی، عدم ضرر و عدالت خودمختاراحترام به  اصل چهاربر محور 

 (.1395)سعیدی تهرانی وهمکاران، 

 9چارچوب پژوهش: مدل ارزیابی نظریه محور

 از پس و یگذاراستیس چرخه یاصل مراحل از یکی عنوان به 10ارزیابی سیاستپژوهش 
 ،کیبرو  تزیشافر ؛13۸0 ،رامشهاولت و ؛ 137۸ ،مولراست ) افتهیتوسعه استیس یاجرا مرحله
 و اتیعملمند نظام یبررس» را یابیارز 11زیوا(. 9513 ،دیوح؛ 1396 ،مریو لر تیاسم ؛1390
به  ،یحیآشکار و تلو یهاداستاندار از یامجموعه به نسبت استیس ای برنامه کی یهایخروج

را در  استیس یابیارز یمحمد ملکو  (Weiss, 1998: 4) کندیم ریتعب «بهبود یبرا یعنوان ابزار
 است کرده فیتعر« هاو قضاوت درباره آن استیس کی یامدهایشناخت پ»شکل آن  نیترساده

 یمتنوع و تا حدود فیتعار زین استیعلم س شمندانیاند گرید (.۸1: 1396)ملک محمدی، 
 ,Guba & Lincoln؛ Stufflebeam, 2003 ؛Vedung, 1997) اندکرده ارائه یابیارز مفهوم ازهمگرا 

، پژوهش حاضر بر اساس این تعریف از ارزیابی بنا شدهارائهبا مطالعه و بررسی تعاریف  (.1989
مداخالت سیاستی  افتهینظامهای تحقیق برای بررسی ی از روشامجموعهی ریکارگبه»شده است: 

 های هدفبه منظور تعیین میزان تحقق اهداف سیاست و اثر آن در بهبود شرایط ذینفعان و گروه
و  گراکثرتمدل ارزیابی مقاله حاضر، در نسل ارزیابی («. 57: 1390 ،)امامی میبدی، اشتریان

                                                           
7 - Risk Regulation 
8 - Framing Assumption 
9 - Theory-Driven Evaluation 
10 - Policy Evaluation 
11 - Carol H.Weiss 
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فعان و مشاهده، مدل از طریق تعامل با ذین کندیم. چراکه تالش گنجدیمارزیابی مبتنی بر نظریه 
سیاست و تبیین فرضیات پشتیبان آن کمک  دهندهلیتشکمنطقی که به فهم روابط میان عناصر 

، آن 12به عنوان مروج نظریه برنامه چن. هیو تی )al et Coryn,. 2011 :205( کند را استخراج کند
چه تأثیرات  تبیین اینکه شود،انجام  موردنظربه اهداف  یابیدست یبرا باید آنچه تعیین»به عنوان  را

را به  جادشدهیااهداف و تأثیرات  نیتوان اکرد و چگونه می ینیبشیپتوان می زیرا ن یگریمهم د
 در ابتدا سطح مفهومی برنامه هینظر .(Shadish et al , 1991, 54) تعریف کرده است« هم ربط داد

نظریه پنهان در برنامه و یا سیاست شود؛ به لحاظ مفهومی، سپس در سطح تجربی استخراج می و
کند و از نظر تجربی، به دنبال بررسی چگونگی عملکرد برنامه و نحوه شده را تبیین میتصویب

 .(Coryn et al., 2011, 205)کسب نتایج مورد مشاهده در عالم عمل است 

 هامواد و روش

پژوهش »، در دسته 13و بر مبنای هدف نهاده بناپژوهش حاضر استدالل خود را بر استقرا 
خود قرار داده است. در  گرایی را اساس کارگنجد و به لحاظ مبانی روشی، کثرتمی« ارزیابی

. در )Huffman&  Lawrenz. 2002 ,10(ه است شد استفاده 14ترکیبی این کار از روش پژوهش
و خروجی از روش  هاتیفعالای و در مرحله ارزیابی تحلیل محتوای اسناد از روش کتابخانه

 16برداری شده است. در مراحلی از پژوهش نیز از روش کمی شامل پیمایشبهره 15تحلیل محتوا
 است. شدهخالصه 1برای تکمیل اطالعات استفاده شد. روش پژوهش حاضر در شکل 

 .مختلف پژوهش یهاهیمورداستفاده در ال یهایبند: دستهپژوهش ازیپ -1شکل 

                                                           
12 - Program Theory-Driven Evaluation Science 
13 - Research by purpose 
14 - Mixed-methods 
15 - Content Analysis Research 
16 - Survey Research 
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های کلی، قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و باالدستی مشتمل بر سیاست کلیه اسناد
های مجلس )مرکز پژوهش جمع آوری شد 1399تا  13۸0از تاریخ  رانیوزئتیهمصوبات 

سازمانی ، مکاتبات اداری و بینشدهابالغی هادستورالعملو  هانامهوهیش(. 1399شورای اسالمی، 
ی رسمی رساناطالعهای ها و پایگاهنیز از طریق مکاتبه، مراجعه حضوری و یا از طریق خبرگزاری

، مسئله شناسی، هااستیسی ریگشکل، از نظرگاه روند شدهیگردآوری هادادهگردآوری شدند. 
در مورد شد.  لیتحل هااستیساستخراج منطق و نظریه مفهومی  ترمهمتحلیل مرجعیت و از همه 

آمار مرتبط با سطح زیر کشت، محصوالت تراریخته در جهان به اتاق تهاتر ایمنی زیستی 
مراجعه  17ی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزیالمللنیبکشورهای جهان و سرویس 

شد. در سطح ملی میزان واردات محصوالت تراریخته به جهت عدم انتشار آمار موثق، از برآورد 
های دولتی استفاده شد. برای این برآورد، آخرین آمار بر اطالعات موجود در سطح دستگاه مبتنی

( با آمار رسمی اعالمی از سوی 1399)پایگاه گمرک،   1397واردات سال  منتشرشدهرسمی 
( و سطح زیر کشت 13۸9مرجع ملی ایمنی زیستی )پایگاه اطالع رسانی بیوتکنولوژی ایران، 

 مورداقالم تراریخته وارداتی نیز  مبدأکشور  عالوهبهاریخته مقایسه شد. جهانی محصوالت تر
در جدول  آمدهدستبهاطمینان حاصل شود. اطالعات  آمدهدستبهی قرار گرفت تا از ارقام بررس

حقوقی، ارزیابی  تعهدآورمتون  برحسبشده تعیین فیتکالپس از استخراج  .است شدهارائه 2
 (.2 )جدولاجرا و یا عدم اجرای مورد به مورد در ماتریس اجرای تعهدات برشماری شد 

ها با آوری شد. بخشی از دادهبرای تکمیل جدول مذکور به دو روش جمع ازیموردنهای داده
( مبتنی بر مشاهدات پژوهشگر از 249-247: 1390ی،امام دیس) 1۸میدانی استفاده از پیمایش

با  افتهیساختارمصاحبه نیمه  ازوضعیت اجرا و یا عدم اجرای تکالیف و بخشی دیگر با استفاده 
های حاصل مورد گردآوری شد. سپس داده (Taylor & Bogdan, 1998: 89)افراد مطلع 

منظور بهو گزارشی از وضعیت تحقق اهداف ارائه شد.  قرارگرفتهآماری و محتوایی  لیوتحلهیتجز
 منتشرشده یخبر یهاتیرواو  یاکتابخانهمنابع مطالعه از  هیاول فهرست افراد مطلع، شناسایی

 گلوله یریگنمونهافراد مطلع به روش  رهیهنگام مصاحبه و ادامه زنج بهشد. سپس  هیته
 39های ویژگی .شد افزودهتعداد آن  بهو  لیتکمفهرست  نیا ،(MacNealy et al.1999ی)برف

شده ارائه  1فرد مطلعی که در فرآیند پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفته اند در جدول شماره 
 باورپذیری، هایحاضر سنجه پژوهش پایایی روایی برای تحلیل، روش بودن یفیک علت است. به

 شد. استفاده شوندگانمصاحبه رویه دریافت بازخورد و از گرفت مبنا قرار پذیری،یناناطم
 

                                                           
17 - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) 
18 - Field survey 
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 .ویژگی مصاحبه شوندگان-1جدول 

 .رشته دانشگاهی

 ۸ رشته های مرتبط با زیست فناوری پزشکی

 25 رشته های مرتبط با زیست فناوری گیاهی

 6 رشته های مرتبط با علوم غذایی

 گروه فعالیت*

 23 مجری دولتی

 34 پژوهشگر

 3 فعال اقتصادی

 2 فعال مدنی

 سابقه فعالیت

 ۸ سال 5کمتر از 

 17 سال 10تا  5بین 

 14 سال 10بیش از 

 شوندگان بر حسب پاسخ ها، در دو گروه پژوهشگر و مجری دولتی دارای همپوشانی است .های فعالیت مصاحبهگروه -*

 نتایج

 آمار حسب بربرآورد وضعیت 

درصد محصوالت تراریخته جهان محدود به چهار قلم محصول راهبردی سویا،  99حدود 
ی سازیتجارای مجوز کشت و کلزا، ذرت و پنبه است. در ایران تاکنون هیچ محصول تراریخته

های وزارت بهداشت، درمان و چهار قلم فوق طبق دستورالعمل صرفاًدریافت نکرده است و 
 گزارشاند. در برآورد ذرت دامی تراریخته به واردات دریافت کردهآموزش پزشکی کشور مجوز 

ی ذرت آمار رسمی در هافرآوردهاما از سایر  رسمی مرجع ملی ایمنی زیستی اکتفا شده است.
درصد  100 کهنیاشده است. با توجه به  برآوردواردات  مبدأبر اساس  نیبنابرادست نیست؛ 

)برزیل، آمریکا، آرژانتین، پاراگوئه، کانادا( تراریخته  کنندهصادرکشورهای اصلی  محصول سویای
درصد سویای وارداتی به کشور نیز تراریخته باشد. در مورد کلزا،  100شود که است، برآورد می

درصد سطح زیر کشت کلزا در جهان تراریخته است، اما برآورد دقیقی از سهم  29 آنکه وجود با
مناسب در این مطالعه، سطح زیر  مآخذالمللی موجود نیست. تنها ناین محصول در بازار تبادل بی

واردات بوده است. پنبه نیز اگر واردات از ترکمنستان، گرجستان و آسیای میانه  مبدأکشت کشور 
 100باشد غیر تراریخته محسوب شده ولی اگر واردات از هندوستان و پاکستان بوده است، 

درصد تراریخته برآورد شد.
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 )مصاحبه با مرجع ملی ایمنی زیستی، بررسی میزان آمارنامه واردات( ختهیترار محصوالت واردات زانیمبرآورد  -2جدول 

 اقالم
 سال در واردات حجم

 (لوگرمی)ک 1397

 واردات حجم

 (گرملوی)ک ختهیترار

 درصد

 تراریخته
 مالحظات واردات مبدأ

۸71،071،075،9 یدام ذرت  7.500.000.000 ۸3% 

 -قبرس-چین-آلمان-اتریش -امارات متحده عربی

 متحدهاالتیا–سوئد-سوئیس-سنگاپور -اسپانیا

 اوکراین-سنگاپور-برزیل-عمان-هلند-روسیه-آمریکا

 یاز سو یاعالم یرسم آمار

 یستیز یمنیا یمرجع مل 

000،73۸ آخال و فضوالت سبوس،  واردات مبدأبر مبنای  عربی امارات متحده -چین - - 

702،242،25 سبز بالل  - - 
 -آرژانتین-ترکیه -امارات متحده عربی

 اسپانیا -آفریقای جنوبی-چین
 بر مبنای مبدأ واردات

709،۸5۸،5 شیرین ذرت  بر مبنای مبدأ واردات امارات متحده عربی -سوئیس -چین -تایلند - - 

645،05۸،7 زدهخی ذرت  بر مبنای مبدأ واردات امارات متحده عربی -سوئیس -چین -تایلند - - 

924،033،11 ذرتخام  روغن  بر مبنای مبدأ واردات مجارستان-بلژیک -ترکیه - - 

001،505،54۸،2 ایسو  مبدا واردات یافت نشد 100% 2،54۸،505،001 
 است نیآرژانت و لیبرز کا،یآمر از ایسو واردات مبدأ

 .هستند ختهیترار صد در صد یهمگ که 

636،۸۸0،429،1 ایسو کنجاله  مبدا واردات یافت نشد 100% 1،429،۸۸0،636 

به طور  ایسو واردات برحسب آمار جهانی

 که است نیآرژانت و لیبرز کا،یآمر ازعمده 

 اعالم شده است . ختهیترار صد در صد یهمگ

97۸،906،154 ایسو روغن  چین-سوئیس-روسیه-اسپانیا-ترکیه-آرژانتین 100% 154،906،97۸ 

به طور  ایسو واردات برحسب آمار جهانی

 که است نیآرژانت و لیبرز کا،یآمر ازعمده 

 اعالم شده است. ختهیترار صد در صد یهمگ
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4۸6،5۸۸،16 کلزا دانه   مبدا واردات یافت نشد - - 

493،755،6 کلزا کنجاله   مبدا واردات یافت نشد - - 

476،617،29 یکشروغن یبرا کلزا دانه   مبدا واردات یافت نشد - - 

3۸2،514 کلزا روغن  امارات متحده عربی - - 
 امارات متحده عربی محصوالت خود را 

 از اسپانیا، آمریکا و برزیل وارد کرده است.

610،277 دانهپنبه   مبدا واردات یافت نشد - - 

۸74،123،24 پنبه کنجاله  - - 
-بنین-ترکیه -ازبکستان -متحده عربیامارات 

 آذربایجان-سوئیس
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 تحلیل تحقق اهداف/تکالیف

بندی کرد. برحسب دو ماهیت دسته توانیماهداف و تکالیف مهندسی ژنتیک کشاورزی را 
برخی از اهداف به صورت کمی و صریح در متن قانون و یا مصوبه آورده شده و بخش دیگری 

استخراج هستند. یک نکته کیفی و تلویحی قابل طوربهاز اهداف اگرچه صریح و کمی نیستند؛ اما 
ها است. حائز اهمیت در سنجش تحقق اهداف و تکالیف قانونی، توجه به سطح پیچیدگی آن

ی سادگبهابالغ شده وزن همسانی داد؛ به این معنا که برخی از تکالیف  فیتکالبه تمامی  توانینم
ی سنگین مالی و ساختاری هانهادهی نیستند، نیاز به ابزار و برزمانی هاتیفعالهستند،  اجراقابل

نند انتصاب در تحقق اهداف نهایی سیاست به طور جدی موثر نیستند؛ ما معموالًو غیره ندارند و 
انجام برخی از تکالیف با پیچیدگی همراه  کهیدرحال رئیس دبیرخانه یا مرجع ملی ایمنی زیستی.

هستند و نیاز به اختصاص نهاده و طراحی ابزارهای متنوعی دارند تا  برزمانی هاتیفعالاست، 
بنابراین  ارداتی.مثمر باشند، مانند ردیابی محصوالت تراریخته و یا تعیین تراریختگی محصوالت و

« بینابین»و « پیچیده؛ محتوایی و مؤثر» ،«ساده، شکلی و با تأثیر محدود»تکالیف و اهداف با عنوان 
ی امکان ارزیابی واقعی از میزان اجرای مؤثر قوانین و مقررات بنددسته. چنین اندشدهی دهوزن

تکالیف محقق شده، پرهیز شود.  برشمارششود از تحلیل سطحی مبتنی دهد و سبب میرا می
بندی شده است؛ رنگ سبز برحسب این سه سطح رنگ 3اهداف و تکالیف در جدول شماره 

نمایانگر اهداف ساده، رنگ زرد نمایانگر اهداف بینابین و رنگ قرمز نشانگر اهداف پیچیده 
 برحسبابی ها، نتیجه ارزیپس از برشماری اهداف و تکالیف و تحلیل وضعیت تحقق آن است.

 است. شده خالصه 4و میزان تحقق اهداف و تکالیف در جدول شماره  پیچیدگی
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 های پژوهش()حاصل یافته فناوری نوین بخش کشاورزی بر اساس اسناد قانونیاهداف زیست -3جدول 
 روش پژوهش وضعیت تحقق هدف سطح پیچیدگی متن قانونی اهداف و تکالیف  ماهیت

صریح و کمی
ف 

اهدا
 

1 
اختصاص ردیف اعتباری معین در قانون بودجه به 

 فناوری )شامل مهندسی ژنتیک گیاهی(زیست

 ماده یک راهبردهای

 (13۸6فناوری )مصوب زیست 
 استمحقق شده  بینابین

  ای. کتابخانه1

 )بررسی قانون بودجه(

2 

 کسب سه درصد از بازارهای جهانی

)شامل مهندسی ژنتیک گیاهی( با اولویت کشورهای  

 منطقه و کشورهای اسالمی

 نقشه جامع علمی کشور

مدت سند ملی بند سه اهداف کوتاه

 (13۸3فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

 محقق نشده است؛

 ویژه در مهندسی ژنتیکبه 

 . مصاحبه با افراد مطلع1

 . بررسی آمار صادرات2

3 

ها و خدمات درصد از فرآورده 30صادرات 

 فناوری تولیدشده در کشور زیست

 )شامل مهندسی ژنتیک گیاهی(

مدت سند ملی بند یک اهداف میان

 (13۸3فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

 محقق نشده است؛ 

 ویژه در مهندسی ژنتیکبه

 . مصاحبه با افراد مطلع1

 . بررسی آمار صادرات2

 کاشت سه محصول تراریخته 4
مدت سند ملی بند ششم اهداف میان

 (13۸3فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر
 محقق نشده است

های رسمی و . بررسی گزارش1

 مصاحبه با افراد مطلع

5 

)شامل مهندسی کارگیری فناوری زیستی دستیابی و به

 های غذایی و ...برای تولید فرآوردهژنتیک گیاهی( 

 هادرصد تولید کل این فراورده 10به میزان  

مدت سند ملی بند هفت اهداف میان

 (13۸3فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر
 محقق نشده است

های رسمی و . بررسی گزارش1

 مصاحبه با افراد مطلع

6 

های های خصوصی و تعاونیافزایش بنگاه

بنگاه در  300فناوری کشور به تعداد حداقل زیست

 نفر 7000زایی بلندمدت با اشتغال

مدت و بند پنجم بند سوم اهداف میان

فناوری اهداف بلندمدت سند ملی زیست

 (13۸3)مصوب 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

شرکت  450حدود محقق شده است. 

شده فناوری تأسیسبنیان زیستدانش

شرکت کشت بافت و  150است که 

 7زیست مهار گر و کود زیستی و تنها 

شرکت در زمینه تراریخته وجود دارند؛ 

اما هیچ بنگاه خصوصی بر تحقیق، تولید 

سازی ارقام تراریخته متمرکز و تجاری

 نیست.

. استعالم از ستاد توسعه 1

های و شرکت فناوریزیست

 بنیاندانش
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 روش پژوهش وضعیت تحقق هدف سطح پیچیدگی متن قانونی اهداف و تکالیف  ماهیت

7 

ارائه اطالعات موجودات تغییر شکل یافته به اتاق 

تهاتر ایمنی زیستی و مشارکت در تأمین اطالعات 

 الزم

 بند یک ماده ششم پروتکل 

 ایمنی زیستی کارتاهنا

 ماده بیستم پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

ساده، شکلی با 

 تأثیر محدود

محقق نشده  عنوانهیچبه 1393تا سال 

های ازاین تاریخ گزارشاست، اما پس

 شدهالزم ارائه

. استعالم از مرجع ملی ایمنی 1

 زیستی

7 
سازی مرجع ملی صالح در مورد واردات و آگاه

 وانتقال موجود زنده تغییریافته ژنتیکینقل

 بند یک ماده هشت پروتکل

 ایمنی زیستی کارتاهنا 
 بینابین

صورت نگرفته سازی تاکنون چنین آگاه

 است.

. استعالم از مرجع ملی ایمنی 1

 زیستی

9 
اعالم تصمیمات و مقررات موجودات زنده تغییر 

 شکل یافته ژنتیکی به اتاق تهاتر ایمنی زیستی

بند یک و پنج ماده یازدهم پروتکل ایمنی 

 زیستی کارتاهنا

ساده، شکلی با 

 تأثیر محدود

عنوان محقق نشده، هیچبه 1393تا سال 

 شدههای الزم ارائهاما آن گزارش

. استعالم از مرجع ملی ایمنی 1

 زیستی

10 
اجرای روش تسهیل شده در تبادل موجودات زنده 

 تغییر شکل یافته ژنتیکی

بند یک ماده سیزدهم پروتکل ایمنی زیستی 

 کارتاهنا

ساده، شکلی با 

 تأثیر محدود
 محقق نشده است

. استعالم از مرجع ملی ایمنی 1

 زیستی

11 
های علمی های احتمال خطر به روشاجرای ارزیابی

 آور احتمالیمنظور شناسایی اثرات زیانبه
 ماده پانزدهم پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

در مورد واردات محقق نشده است. در مورد 

تولید محقق شده ولی مجوز کشت صادر 

 نشده است.

مرجع ملی ایمنی . استعالم از 1

 زیستی

 تعیین مرجع ملی 12
 ماده نوزدهم پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

 ماده یازده قانون ملی ایمنی زیستی

ساده، شکلی با 

 تأثیر محدود
 . بررسی اسنادی1 محقق شده است

 شرکت در فراهمایی اعضای پروتکل 13
ونه پروتکل ایمنی زیستی ماده بیست

 کارتاهنا

با  ساده، شکلی

 تأثیر محدود

ها محقق شده است اما در برخی از سال

در بعضی از مقاطع مشارکت صفر بوده 

 و یا به حداقل رسیده است.

 ای )بررسی تاریخچه(. کتابخانه1

. استعالم از مرجع ملی ایمنی 2

 زیستی

14 

 50های زیستی به میزان ارتقای سهم بازار خدمات و فرآورده

فناوری و مدت سند ملی زیستمیاندرصد محقق در برنامه 

های جدید خدمات و فرآوردههایافزایش سهم بازار یافته

 درصد 20مدت به میزان زیستی محقق در برنامه میان

بند یک و دو اهداف بلندمدت سند ملی 

 (13۸3فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر
 محقق نشده است

 . مصاحبه با افراد مطلع1

 آمار صادرات . بررسی2
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15 

درصد نیاز  5کاهش واردات خوراک دام به میزان 

د صدر  10مدت و به میزان کشور تا پایان برنامه میان

 فناوریتا پایان برنامه بلندمدت سند ملی زیست

فناوری نتایج مورد انتظار سند ملی زیست

 (13۸3)مصوب 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر
 محقق نشده است

 افراد مطلع. مصاحبه با 1

 . بررسی آمار واردات1

16 

افزایش میزان سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در 

درصد از سطح زیر کشت  2/0کشور به میزان حداقل 

مدت و این قبیل گیاهان در جهان تا پایان برنامه میان

به میزان نیم درصد از سطح زیر کشت این قبیل 

 گیاهان در جهان تا پایان برنامه بلندمدت

فناوری نتایج مورد انتظار سند ملی زیست

 (13۸3)مصوب 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر
 . مصاحبه با افراد مطلع1 محقق نشده است

17 

رهاسازی،  تولید،برای  فراهم آوری تمهیدات

 و مصرف خرید، فروش، عرضه، واردات، صادرات و

 با ژنتیکی یافته زنده تغییر شکل موجودات از استفاده

 قانون ایمنی زیستی مفاد رعایت

 ماده دوم قانون ایمنی زیستی

 (13۸۸)مصوب  

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

در خصوص تولید، رهاسازی و صادرات 

محصوالت تراریخته داخلی محقق نشده 

ها است. واردات و مصرف، فرایندسازی

شده و واردات برحسب قوانین انجام

 گیرد.صورت می

 . مصاحبه با افراد مطلع1

. پیمایش میدانی )بررسی فرم 2

 واردات محصوالت مرتبط(

های وزارت . دستورالعمل3

 بهداشت

1۸ 

مجوز دهی و اعالم نظر مستدل به متقاضی ظرف 

مدت سه ماه/ الزام متقاضی به تهیه شناسنامه موجود 

اخذ مستندات علمی کاری ژنتیکی و زنده دست

ه از شدمربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام

 سوی متقاضی

 ماده پنج قانون ایمنی زیستی 

 (13۸۸)مصوب 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

فرآیند مجوز دهی به تولید و کشت 

شده محصوالت داخلی تراریخته متوقف

است و کمیته صدور مجوز تاکنون به 

 هیچ تقاضایی پاسخ نداده است.

. اعالم رسمی وزارت جهاد 1

 کشاورزی

 مطلع. مصاحبه با افراد 2

 های علمی()روسای انجمن

19 
تشکیل کمسیون سه نفرِ داوری برای حل 

 نظرها رد روند مجوز دهی و سایراختالف
 بینابین تبصره ماده پنج قانون ایمنی زیستی

تاکنون این گروه برای رسیدگی به موارد 

 اختالف تشکیل نشده است
 . مصاحبه با افراد مطلع1



    1399، زمستان  4 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                                                                                                                                      76 

 
 

 روش پژوهش وضعیت تحقق هدف سطح پیچیدگی متن قانونی اهداف و تکالیف  ماهیت

20 

صادرات، واردات و  الزام به اخذ مجوز برای

ونقل داخلی و فرامرزی بر اساس ارائه مستندات حمل

 شده در مفاد پروتکل کارتاهنامطرح

ماده هفت قانون ایمنی زیستی )مصوب 

13۸۸) 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

 مجوز واردات حداکثر ظرف مدت دو 

شود. برای سایر امور مجوز هفته صادر می

 ست. شود و صادرات صفر اصادر نمی

ونقل ابهام دارد و با فرایند صدور مجوز حمل

ها تن محصول ونقل میلیونوجود حمل

ونقل تراریخته وارداتی تاکنون مجوز حمل

 صادر نشده است.

 . مصاحبه با افراد مطلع1

21 
گذاری موجودات بندی و برچسبرعایت اصول بسته

 های داخلی و فرامرزیزنده تراریخته در تبادل

نامه قانون ایمنی ماده هفت آیینبند ب 

 (1394زیستی )مصوب 
 بینابین

گذاری تمامی تا حدودی محقق شده. برچسب

های زنده و غیرزنده محصوالت فرآورده

تراریخته توسط سازمان غذا و دارو الزام شده 

 و در حال اجرا و نظارت است.

 . مصاحبه با افراد مطلع1

های . پیمایش میدانی فرآورده2

 مرتبط

 . استعالم از وزارت بهداشت3

22 
گذاری و نامه برای تعیین مقررات برچسبتدوین آیین

... 

ماده هفت قانون ایمنی زیستی )مصوب 

13۸۸) 

ساده، شکلی با 

 تأثیر محدود

نامه مرتبط با در حال حاضر آیین

شده و گذاری ابالغمقررات برچسب

 معتبر است

 ای. کتابخانه1

23 
فرآیندهای الزم برای مدیریت تعریف و تثبیت 

 ریسک
 (13۸۸ماده نه قانون ایمنی زیستی )مصوب 

ساده، شکلی با 

 تأثیر محدود

ها و ساختارهای مرتبط با این نامهشیوه

 شده است.بند قانونی فراهم

 . مصاحبه با افراد مطلع1

. استعالم از وزارت جهاد 2

 کشاورزی

24 

اضطراری برای الزام متقاضی به ارائه طرح مکتوب 

 مقابله با شرایط اضطراری ناشی از انتشار ناخواسته

و تأمین زیرساخت و ایجاد سامانه شناسایی، کنترل و 

پایش و نظارت بر محصوالت حاصل از 

 فناوری نوزیست

نامه بند الف ماده ماده پ بند یک و دو آیین

 (1396سه قانون ایمنی زیستی )مصوب 
 بینابین

تولید و کشت فرآیند مجوزدهی 

شده محصوالت داخلی تراریخته متوقف

توان پیگیر نحوه و به دنبال آن نمی

 اجرای الزام مربوط به آن بود

 . مصاحبه با افراد مطلع1

. استعالم از وزارت جهاد 2

 کشاورزی
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25 

کارگیری دانش فناوری زیستی گیاهی موردنیاز دستیابی و به

های راهبردی )گیاهان فرآوردهبرای افزایش کیفیت و تولید 

های روغنی، چغندرقند، گیاهان هدف: گندم، برنج، دانه

 ای و باغی(دارویی، علوفه

مدت سند ملی بند هفت اهداف کوتاه

 (13۸3فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

از جنبه پژوهشی محقق شده. از جنبه 

 تولید محقق نشده است

 لع. مصاحبه با افراد مط1

 . استعالم از مقامات رسمی2

26 

های پژوهش، تولید و کاربردی توسعه فعالیت

های در ارائه خدمات و تولید فرآورده فناوریزیست

 حوزه پزشکی و کشاورزی

بند شش اهداف بلندمدت سند ملی 

 (13۸3فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

در حوزه پژوهش پزشکی کشاورزی و 

زیست محقق شده ولی نجارس محیط

 سازی نشده است.

 . مصاحبه با افراد مطلع1

27 

ایجاد نظام مدیریت منسجم و فراسازمانی برای 

ریزی، آموزش، پژوهش و تولید گذاری، برنامهسیاست

 فناوری کشوردر زیست

فناوری نتایج مورد انتظار سند ملی زیست

 (13۸3)مصوب 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

شورای ملی ایمنی زیستی و ستاد توسعه 

عنوان مدیریت منسجم این فناوری بهزیست

حوزه مشغول فعالت هستند اما مداخله برخی 

نهادهای امنیتی این انسجام را با اختالل 

 رو کرده است.روبه

 . مصاحبه با افراد مطلع1

2۸ 

ها و تجهیزات تدوین استانداردهای ملی فرآورده

ساماندهی نظام بررسی و صدور فناوری و زیست

تسهیل و های زیستی و مجوز فروش فرآورده

 سازی این فرآیندهایکپارچه

و استانداردهای الزم برای ورود  فراهم کردن تأییدیه

فناوری تولیدشده در داخل به محصوالت زیست

 المللیای و بینبازارهای ملی، منطقه

فناوری نتایج مورد انتظار سند ملی زیست

 (13۸3مصوب )

نامه بند الف ماده ماده الف بند چهار آیین

 (1396سه قانون ایمنی زیستی )مصوب 

فناوری ماده هفت راهبردهای زیست

 (13۸6)مصوب 

ماده نه مصوبه تشکیل ستاد توسعه 

 (1390فناوری )مصوب زیست

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر

تدوین استانداردهای الزم صورت 

از ابعاد گرفته. در خصوص برخی 

مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته 

شود اما در باب صدور مجوز و اجرا می

استانداردهای تولید و کشت داخلی 

تنها محقق نشده است. این فرایندها نه

تسهیل نشده است بلکه و در حال 

 حاضر متوقف است

 . مصاحبه با افراد مطلع1

 

 فناوریزیستسازی وجوه تخصیصی به حوزه شفاف 29

فناوری ماده یک راهبردهای زیست

ماده چهار مصوبه تشکیل  (13۸6)مصوب 

 (1390فناوری )مصوب ستاد توسعه زیست

ساده، با تأثیر 

 محدود
 محقق نشده است

 . مصاحبه با افراد مطلع1

ای )بررسی قانون . کتابخانه2

 بودجه(
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30 
 گذاریتشویق و تسهیل سرمایه

سازی افراد و مراکز تشویقی برای فعالهای اولویت روش

 فناوریعلمی، پژوهش و ...در ستاد توسعه زیست

فناوری )مصوب ماده دو راهبردهای زیست

(ماده هفت مصوبه تشکیل ستاد توسعه 13۸6

 (1390فناوری )مصوب زیست

 بینابین
که حتی دانشمندان طوریمحقق نشده است به

های خصوصی با جو امنیتی و و شرکت

 اند.ای بر حذر داشته شدههای رسانهجمهه
 . مصاحبه با افراد مطلع1

31 

تأمین تسهیالت ویژه برای تأمین مواد اولیه تحقیقاتی 

فناوری به تهیه موردنیاز )الزام ستاد توسعه زیست

 دستورالعمل برای اجرایی شدن(

فناوری )مصوب ماده شش راهبردهای زیست

ستاد توسعه  (ماده سیزده مصوبه تشکیل13۸6

 (1390فناوری )مصوب زیست

 . مصاحبه با افراد مطلع1 محقق نشده است بینابین

32 
فناوری به شورای های سالیانه اجرای سند ملی زیستگزارش

بار از سوی های شش ماه یکگزارش عالی انقالب فرهنگی

 فناوری به شورای عالی انقالب فرهنگیستاد توسعه زیست

 (13۸6فناوری )مصوب راهبردهای زیستماده ده 

ماده پانزدهم مصوبه تشکیل ستاد توسعه 

 (1390فناوری )مصوب زیست

 شودهای سالیانه ارائه میگزارش بینابین

 . مصاحبه با افراد مطلع1

)مقامات ستاد توسعه 

 فناوری(زیست

33 

تعامل سازنده با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور )الزام 

آموزش، پژوهش و فناوری به تهیه شورای عالی 

 دستورالعمل برای اجرایی شدن(

 (13۸6فناوری )مصوب ماده ده راهبردهای زیست

فناوری ماده ده مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست

 (1390)مصوب 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر
تعامل محدودی صورت گرفته که گاهی با 

 فشار و تهدیدهای امنیتی همراه بوده است
 مصاحبه با افراد مطلع. 1

 تشکیل صندوق حمایت از زیست فناوران 34
ماده هشت مصوبه تشکیل ستاد توسعه 

 (1390فناوری )مصوب زیست
 ای و اسنادی. مطالعه کتابخانه1 محقق شده است بینابین

35 
ریزی و تأمین زیرساخت برای نیازسنجی و برنامه

 ژنتیکیتولید و صادرات محصوالت تغییریافته 

نامه بند الف ماده الف بند یک و دو آیین

 ماده سه قانون ایمنی زیستی 

 (1396)مصوب 

 . مصاحبه با افراد مطلع1 محقق نشده است بینابین

36 
 وری از منابع پایه باافزایش بهره

 استفاده از فناوری زیستی جدید 

نامه بند الف ماده ماده الف بند ششم آیین

 (1396زیستی )مصوب سه قانون ایمنی 
 بینابین

محقق نشده است. تاکنون هیچ محصولی با 

فناوری جدید در مزرعه استفاده از زیست

 شودتولید نمی
 . مصاحبه با افراد مطلع1

37 
افزایش دانش ارزیابی مخاطرات احتمالی 

 محیطیزیست

نامه بند الف ماده سه ماده ب بند یک آیین

 (1396قانون ایمنی زیستی )مصوب 
 بینابین

جای تمرکز برافزایش محقق نشده است. به

دانش کنترل ریسک احتمالی مخالفت کامل 

گیرد. در مورد واردات مسامحه صورت می

صورت گرفته و محصوالت دارای مجوز از 

 ا افراد مطلع. مصاحبه ب1
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راحتی و اتحادیه اروپایی و چند کشور دیگر به

بدون تقبل زحمت ارزیابی مخاطرات وارد 

 شود.می

3۸ 
بوم از طریق کشت افزایش تنوع حفظ تعادل زیست

 در تولید ارقام گیاهی تغییر شکل یافته

نامه بند الف ماده سه ماده ب بند دو آیین

 (1396قانون ایمنی زیستی )مصوب 

پیچیده، محتوایی 

 و مؤثر
 . مصاحبه با افراد مطلع1 محقق نشده است.

39 

خصوص تولید و استفاده  افزایش آگاهی عمومی در

های زیستی و ترویج مزایای استفاده از از فناوری

 محصوالت تراریخته

نامه بند الف ماده سه ماده ت بند یک آیین

 (1396قانون ایمنی زیستی )مصوب 

ماده بیست و سوم پروتکل ایمنی زیستی 

 کارتاهنا

 بینابین

ای محقق نشده است. باوجود تالش رسانه

ی مرتبط با این حوزه، آگاهی های علمانجمن

عمومی درباره محصوالت تراریخته تحت 

ویژه صداوسیمای های مخالف بهتأثیر رسانه

ملی قرار دارد. این اقدامات تا حد زیادی 

کنوانسیون تنوع  19و  16برخالف روح مواد 

زیستی و مصوبات شورای ملی ایمنی زیستی 

 است.

تن از  1500ای )نامه کتابخانه. 1

نخبگان کشور به رئیس صداوسیما، 

نامه دبیر و رئیس شورای ملی ایمنی 

زیستی به صداوسیما، مکاتبات 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی با صداوسیما(

 . مصاحبه با افراد مطلع3

 های پژوهش(برشماری تکالیف بر مبنای پیچیدگی و میزان تحقق )حاصل یافته -4جدول 

 و تکالیف میزان تحقق اهداف  

 محقق نشده تا حدودی محقق شده محقق شده تعداد تکالیف/اهداف

 22 11 6 39 مجموع
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 بحث

 تحلیل محتوای قوانین

، «ایمنی کنندهنیتأم»، «پیشرو»قانون ایمنی زیستی را قانونی  شوندگانمصاحبهبیشتر 
نفر(. اگرچه افراد منتقد این  39نفر از مجموعه  25توصیف کردند )« منسجم»و « مسئوالنه»

نیازمند »، «دستاورد ذینفعان اصلی»در اساس قانون را  نفر( 39نفر از مجموعه  ۸فناوری )
د. برای این داننمی« های موافق مهندسی ژنتیکگروه طرفهکی نظراعمالحاصل »و « بازنویسی

و تحلیل آثار   بنابراین ارزیابی بندهای قانون و یا تالش برای کنکاش در خصوص اجرا گروه،
آن جایگاهی ندارد مگر آنکه به تغییر بنیادین و بازنویسی و ممنوعیت تولید تراریخته بیانجامد 

در پیشبرد  نظر نکردند(. تصویب قانون ایمنی زیستی از چندین جهت گامی مؤثرنفر اظهار 6)
گیری ایران در قبال محصوالت فناوری مهندسی ژنتیک بوده است. نخست، این قانون جهت

قانون با رعایت مقرراتی  برحسبتوان گفت می کهیطوربهکند؛ اعالم می صراحت بهتراریخته را 
ی، کاشت، تولید، واردات و صادرات، مصرف و بازار رسانی برداربهرهمحدود، پژوهش، 

و در برخی از آداب تبادل و 1945شدهشمردهالت حاصل از مهندسی ژنتیک در ایران مجاز محصو
گیری منسجم و جهت نیا از شیپ کهیدرحال. بندی از سایر محصوالت متمایز شده استبسته

شناسایی نبود. دوم، قانون با تعیین مکتوب قابل صورتبهای در دستگاه سیاستگذاری، یکپارچه
متصدی فرابخشی با عنوان شورای ملی ایمنی زیستی و تعیین وظیفه هر دستگاه تا حدودی 

های متفاوت و متعارض سازمانی نامهتوانسته مدیریت یکپارچه ایجاد کند، مجریان را از شیوه
 نیا از شیپایمنی زیستی مشخص کند.  نجات دهد و جایگاه هر سازمان را در مدیریت سامانه

ای و ها جزیرهی بود و سیاستگذاریدرپیپشورای ملی ایمنی زیستی دچار انحالل و تشکیل 
شاخص اجرای پروتکل ایمنی زیستی  عنوانبهگرفت. سوم، این قانون که منقطع صورت می

انجامد. ابط تجاری میبه تسهیل و شفافیت رو شدهثبتکارتاهنا در اتاق تهاتر ایمنی زیستی 
بندی برای موجودات زنده تغییر شکل گذاری و شرایط بستهچهارم، قوانین احتیاطی، برچسب
رسانی کننده و اطالعاحترام به حقوق مصرف منظوربهالمللی یافته ژنتیکی که نوعی رویه بین

است.  شدهنیتأمنامه و تطبیق آن با شرایط روز جامعه با ارجاع به آیین شدهدهیداست در قانون 
مرجع )کانون( ملی  عنوانبهپنجم، ماده یازدهم قانون ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی را 

های بین زنیپروتکل کارتاهنا( اعالم کرده که پایانی بر چانه 19ایمنی زیستی )موضوع ماده 
ارجه( برای زیست و وزارت خسازمانی )میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط

تصاحب عنوان مرجع ملی ایمنی زیستی بوده است. در بطن این قانون ایراداتی نیز نهفته است. 
شده، در پروتکل کارتاهنا که در اساس برای تنظیم تبادل فرامرزی محصوالت تراریخته تدوین

                                                           
 ماده دو قانون ایمنی زیستی - 19
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رویه              یا 2046شدههای مبادله )مانند رویه از قبل اطالع دادهبند یازدهم و دوازدهم روش
ها اما در قانون ایمنی زیستی کشور تعیین نشده اجرای این روش؛ کندرا اعالم می47(21تسهیل شده

های مجری )سازمان چگونه است. استقرار دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در یکی از سازمان
اهیتی بین بخشی های اجرای قانونی با م( باعث حاکمیت آن بر تمام جنبهستیزطیمححفاظت 

که تاریخچه مذاکرات نیز نشان  گونههمانکند. شده و فرا دستگاهی بودن شورا را نقض می
ها های مختلف ریاست این سازمان بنا به سلیقه مدیریتی در تدوین دستورالعملدهد، در دورهمی

به لحاظ تطبیق با قوانین  عالوهبههای الزم برای اجرای قانون وقفه افتاده است. نامهو آیین
وزارت جهاد کشاورزی در هماهنگی با  جز بهتوان گفت تعیین هر مرجعی می زین224۸پیشین

در تبصره ماده  خصوص بهقوانین موجود کشور نیست. از سوی دیگر ابهام در تعیین وظایف 
مختلف ی مدیریت هادورههای مجری در چهارم قانون ایمنی زیستی، باعث اختالف سازمان

در دوره ریاست معصومه ابتکار کنترل این  ستیزطیمحسازمان حفاظت  کهیطوربهشده است؛ 
این نقش را حداقلی  هاوزارتخانهو سایر  دانستیمسازمان را بر روند مجوز دهی حداکثری 

ترین سطح کردند و در حال حاضر در دوره ریاست عیسی کالنتری این نقش به حداقلتفسیر می
و وجود فضا برای اعمال سالیق مدیریتی بر فرآیند  نظراختالفشود. این تعبیر میممکن 
است  شدهحیتصری داشته است. در ماده پنج اگستردهسازی این قبیل محصوالت تأثیرات تجاری

میدانی، قصد رهاسازی موجودات  هاشیبعد از انجام آزماکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که 
الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه ولیتی فوقئمس یهازنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده

 یها( این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاه4موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند )ج( ماده )
به اخذ مجوز رهاسازی را محدود به مراحل  ی الزامقانون ماده. در حقیقت این باشندیم صالحیذ

ی هاپژوهشهمین قانون،  9اما نظر به اینکه در ماده ؛ داندمیدانی می هاشیآزمابعد از انجام 
اند، برخی مدیران را به این صرافت انداخته شده مستثناای از شمول قانون آزمایشگاهی و گلخانه

 تاکنوننیز مطالبه مجوز کنند. اگرچه در عمل، ی میدانی هاشیآزمااست که حتی برای انجام 
( تزاحم و منعی برای انجام 1399در دوره اخیر وزارت جهاد کشاورزی )از سال  جزبه

های دیگر بر محتوای قوانین ی میدانی در عمل وجود نداشته است. یکی از نقدهاشیآزما
خاص باید به  طوربهی است. گسستگی و عدم انسجام میان تکالیف قانونی مرتبط با ایمنی زیست

ماده دوم قانون ایمنی زیستی بر مجاز  دیتأکقانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که با وجود 
، بر ابهام و «ممنوعیت»خود با استفاده از واژه  31ماده « چ»بودن محصوالت تراریخته، طی بند 

زند. این ابهام در دامن می های اجرایی و تفاوت برداشت در اجرای قانون راپیچیدگی فعالیت
                                                           
20 - AIA :Advance Informed Agreement 
21 - Simplified Procedure 

صوب 11ماده  - 22 شم آیین« ج»و بند  1346 قانون حفظ نباتات م ش صوب قانون دامپ نامه اجرایی این قانون،و ماده  شکی م ز
 ورزینامه تشکیل وزارت جهاد کشا، اساس1351
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مصوب شورای ملی  نامهبرنامه ششم توسعه عامل شکایت سازمان بازرسی کل کشور از آیین
ی به رد شکایت سازمان بازرسی کل رأایمنی زیستی به دیوان عدالت اداری شد. این دیوان 

گزاری کشور داده و دولت را مکلف به حمایت از تولید محصوالت تراریخته دانست )خبر
، از محدود بودن شمول هامصاحبه(. اگرچه برخی منتقدین قانون ایمنی زیستی در 1397فارس،

ی هاوردهآفری مشتقات و گذاربرچسببوده و خواهان  مندهیگالاین قانون به موجودات زنده 
زنده تغییر شکل یافته ژنتیک )تراریخته( بودند، اما توجه به این نکات  موجوداتاز  حاصل

زنده است و نه  موجوداتشمول پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا  اصوالً. 1ضروری است که:
. این نظر و مالحظه منتقدین در تبصره ذیل بند چ ماده 2ی حاصل از آن و هاوردهآفرمشتقات و 

 طوربهعالوه بر موجودات زنده تغییر شکل یافته،  اکنونهمو  شدهنیتأمقانون برنامه ششم  31
ویژه محصوالتی مانند روغن نباتی و حتی کیک و مسقطی و ماهی تن که در آن اجزای تراریخته 

. عالوه بر این، شورای ملی ایمنی زیستی با شوندیمی گذاربرچسبوجود داشته باشند نیز 
ی هر نوع گذاربرچسب واقع دردرصد به صفر  2نه از مصوبه خود مبنی بر کاهش حد آستا

، وجود نیا باو سویا باشند را الزامی کرده است.  دانهپنبهمحصولی که حاوی اجزای ذرت، کلزا، 
ی طبیعت هاشرکتی جمهوری اسالمی ایران در تبلیغات تجاری مانند مایصداوسهای اخیر برنامه

 افتهیشیافزای گذاربرچسبمحصوالت مقاومت در مقابل سبز ایران، تبرک و غنچه علیه این نوع 
ی تولیدی برای از دست ندادن سهم بازار خود، به دنبال مفری برای عدم هاشرکتو بیشتر 
 (.1399)باشگاه خبرنگاران جوان، ی هستند گذاربرچسب

 تحلیل اجرا و عدم اجرا و خروجی قوانین

فناوری در بخش مهندسی ژنتیک سند ملی زیست شوندگانمصاحبهطبق نظر غالب 
در باب تکالیف پیچیده و محتوایی و مؤثر محقق نشده است و مجریان قانون ایمنی  خصوصبه

. برخی از اندبرنداشتهقدمی  تاکنونزیستی نیز برای اهداف تولید داخلی محصوالت تراریخته 
اند زیرا معتقدند برخی ذینفعان لف بودهاز اساس با این قانون و اجرای آن مخا شوندگانمصاحبه

اجماع  دهندهنشاناند. همین امر در تدوین و تصویب این قانون نقش مؤثر داشته حامی تراریخته
در مورد عدم اجرای قانون ایمنی زیستی در مورد تولید، کاشت و رهاسازی  شوندگانمصاحبه

های ناشی از نیز با وجود چالش یگذاربرچسبمحصوالت تراریخته است. تکالیف مربوط به 
های ی وابسته به دستگاههارسانهو برخی  مایصداوستبلیغ علیه محصوالت تراریخته از سوی 

تکلیف/ هدف  39در حال اجرایی شدن است. از  1393(، از سال 1395امنیتی)همشهری آنالین، 
مورد آن ساده  ۸ستی، برشماری شده از قوانین و مقررات مرتبط با مهندسی ژنتیک و ایمنی زی

اختصار، مشاهده شد  طوربهمورد بینابین نیز به دست آمد.  13مورد پیچیده و  1۸ارزیابی شد. 
یابد، تحقق آن ی یک تکلیف یا اهمیت هدف افزایش میرگذاریتأثکه هر چه سطح پیچیدگی و 
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شود مشاهده میاما حتی در مورد تکالیف ساده نیز ؛ است افتهیکاهشهدف و انجام تکلیف نیز 
اند. در مورد مورد از هشت مورد تکلیف ساده، محقق شده و دو مورد ابداً محقق نشده 3که تنها 

ها اند. این یافتهمورد ابداً محقق نشده 11تکالیف و اهداف پیچیده تنها یک مورد محقق شده و 
ی سازسادهیان به فناوری از سوی مسئوالن و مجردهند که گرایش عمده در حوزه زیستنشان می

بر اقتصاد  رگذاریتأثو انجام محدود تکالیف قانونی شکلی منحصر بوده و تکالیف اصلی و اهداف 
از  کیچیه باًیتقرفناوری جدید با چالش جدی مواجه است. کشور و توسعه واقعی زیست

ک گام تکالیف مندرج در اسناد و قوانین کشور در مورد تولید ملی محصوالت تراریخته حتی ی
تراریخته نسبت به زمان تدوین سند  محصوالتهم به جلو نرفته بلکه شرایط برای تولید ملی 

رفته است. در بین  سؤالتر شده و اصل فناوری نیز زیر ( پرچالش13۸4فناوری )ملی زیست
 هکند چرا که مجوز واردات حدود دبیشترین توجه را جلب می« واردات»، شدهانجامتکالیف 

مسئولین جدید وزارت جهاد کشاورزی بر عدم  راً یاخاست.  صادرشدهتن ذرت تراریخته  میلیون
گویند )جامعه ی برای تولید هر نوع محصول تراریخته در کشور سخن میابرنامهوجود هرگونه 

به منزله بی توجهی به قانون مصوب و در نهایت آشفتگی  واقع در( که 1399خبری تحلیلی الف، 
 اجراست.
ی و تعیین راهبردهای ایمنی زیستی مطابق قانون، استگذاریسسه وظیفه مهم الف(  اگرچه

ها و ضوابط موضوع نامهب( هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای قانون و ج( تصویب آیین
قانون به شورای ملی ایمنی زیستی محول شده است و وظیفه توسعه و تالش برای پیش برد 

ی برای درخوررسد نهاد اخیر تالش اوری محول شده، به نظر میفنفناوری به ستاد زیستزیست
جزو  قضا ازهموار کردن مسیر استفاده از مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصوالت تراریخته که 

 شوندگانمصاحبهی مجری، هاسازماناهداف و تکالیف آن است، انجام نداده است. از میان 
دانسته و معتقدند بیش از سایر  قبولقابلزشکی را کارنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

ی هاموجبه وظایف قانونی خود مبتنی بر رویکرد علمی پایبند بوده و کمتر دچار  هاسازمان
اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و تا حدودی سازمان  ی، سیاسی، امنیتی شده است.ارسانه

علت اصلی عدم تحقق اهداف و عدم  نشوندگامصاحبهاست.  موردانتقاد ستیزطیمححفاظت 
عمده ناشی از سالیق مدیریتی و  طور بهاجرای تکالیف قانونی از سوی این دو دستگاه را 

ی ذینفع، هاسازمانو  هاتیشخصدیوانساالرانه، عدم پذیرش و پایبندی به قانون، مداخله 
ثر اما بدون مدخلیت قانونی های مؤای از سازماندانند. مجموعهی و امنیتی میارسانهرهای شاف

و برخی از نهادهای امنیتی نیز در روند اجرا  رعاملیغو سازمان پدافند  مایصداوسمانند سازمان 
طبق اساسنامه تشکیل خود، مداخله  رعاملیغاند. سازمان پدافند و تحقق اهداف قانون مؤثر بوده
داند و بارها مخالفت خود را با تولید محصوالت تراریخته اعالم در این امر را از وظایف خود می

نیز در  مایصداوسکرده؛ اما اقدامی برای ممانعت از واردات این محصوالت انجام نداده است. 
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ی گزارش جابهنتیک جهت عکس توسعه و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مهندسی ژ
ی مجری درجهت ایجاد اضطراب عمومی عمل کرده است. این امر موجب هادستگاهعملکرد 

 ارسال سیل انتقادات و مکاتبات پژوهشگران، نخبگان در مورد عملکرد این سازمان شده است.

 های سیاستیتوصیه

به ذهن  اولین پیشنهادی که در وهله اول برای حل مناقشه مهندسی ژنتیک و تراریخته 
ی متشکل از اتهیکماست، تشکیل  شدهرسد و بارها نیز از سوی آگاهان نظام سیاسی پیشنهاد می

بوده که به شیوه علمی و فارغ از  ابیقتیحقاساتید موافق و مخالف متخصص با عنوان کمیته 
ها ی و سیاسی موضوع را بررسی و اعالم نظر کند. اما، با این که این نوع کمیتهارسانه یهاهیحاش

بارها و بارها تشکیل شده لیکن منتج به نتیجه اجماعی نشده است. البته، اصوال انتظار اجماع در 
مورد سواالت بشری انتظاری غیرمنطقی است. در حالی که بر اساس ساختار سیاستگذاری کشور، 

اندرکاران قرار گرفته  دست توافق مورد شیکماباست که  بر آنی قانونی تصویب شد، فرض وقت
ها و مدیران موافق و مخالف وارد مرحله ی است که باید از سوی تمامی سازمانامرحلهو در 
ای از اجرای از تصویب و ابالغ این قوانین و مقررات، هنوز نشانه هاسال؛ اما با گذشت شوداجرا 

هستیم.  یزنچانهگذاری و و گویی هنوز در مرحله دستور شوددیده نمی های آنقسمت نیترممه
ی صریح قانون ریگجهتی و اجرایی با وجود استگذاریسنظام  دهدیمچنین وضعیتی نشان 

ی همچنان دچار بی تصمیمی است فناورستیزی کمی در سند ملی گذارهدفایمنی زیستی و 
ی متنوع نتوانسته تکلیف را به نهادهای مجری بقبوالند و با اقتدار هانامهنییآو با وجود ابالغ 

 قانونی از به ثمر نشستن آن پشتیبانی کند.
با عوامل مختلفی مرتبط دانست که مهمترین آن  توانیمی را استگذاریستصمیمی نظام بی

ی است. مکاتبات استگذاریسی آشکار و پنهان نظام هاهیالگیر در چندگانه بودن نهادهای تصمیم
، تصمیم هاسازمانای از دهد که مجموعهها نشان میی و مصاحبهارسانهی اظهارنظرهاسازمانی و 

ها نیست، با تفسیر موسع دیگری دارند و برای جلوگیری از اجرای قانونی که مورد نظر آن
تواند مانع قائلند که میه در این حوز ای راوظایفشان، برای خود بسط ید داده، اختیارات گسترده

ی هاسازمانی و اجرایی باعث شده استگذاریسی هاهیالاجرای قانون شود. این عدم توافق در 
 دخالتانی که توان و جسارت اجرای قانون را ندارند از سوی پژوهشگران به ریمدمجری و 

یز اخیرا از سوی ه متهم شوند. پیشنهاد دیگری نساالرانوانیدسالیق مدیریتی و عدم همکاری 
برخی از مخالفین قانون ایمنی زیستی مطرح شده که بازنویسی و تغییر قانون ایمنی زیستی است 
که با شروع به کار مجلس یازدهم تالش مخالفان برای اصالح قانون نیز تشدید شده است. اما، 

ارزیابی روشمند تر آن است که ارزیابی قانون به مدتی پس از اجرای آن موکول شود و با منطقی
و مبتنی بر شواهد ثمرات و آثار اجرای آن، در صورت نیاز برای تغییر و بازنویسی و بهبود قانون، 
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آن هم از مجرای قانونی اقدام شود. اما، در مورد قانون ایمنی زیستی بندهای مربوط به تولید 
که  انددهینرسرحله اجرا به م گاهچیهداخلی، یا برخی از قوانین و مقررات مرتبط با این قانون 

بخواهیم آثار آن را ارزیابی کنیم و بر اساس نتایج مبتنی بر شواهد نیاز به ترمیم قانون را مورد 
ها و افراد مخالف با ممانعت از رسد سازمانقضاوت قرار دهیم. در این مورد خاص به نظر می

دادن به هرگونه تغییر قانون صورت تناجرای قانون مایلند نظام را ملزم به اصالح قانون کنند. در 
قانونی جامعه را فرا خواهد گرفت و هر محفلی که قبل از حداقل یک دهه اجرای کامل آن، بی

دارای توان بیشتری باشد، در صورتی که قانونی را نپسندد با همین روش نسبت به ایجاد اختالل 
اجرای پژوهش ارزیابی حاضر آنچه به در روند اجرایی آن اقدام خواهد کرد. در نهایت پس از 

گیرد در مرحله اول بازگشت به قانون و جرم عنوان پیشنهاد سیاستگذاری مورد تاکید قرار می
انگاری تخطی از آن و در مرحله دوم تالش برای خارج کردن موضوع ایمنی زیستی و توسعه 

شورای عالی امنیت ملی در مهندسی ژنتیک کشاورزی از بعد امنیتی است. مصوبه اخیر دبیرخانه 
تلقی شدن موضوع محصوالت تراریخته گام مهمی در این زمینه ارزیابی « غیر امنیتی»مورد 

شود. اکنون وظیفه دبیرخانه این شوراست که نظارت کامل بر اجرای مصوبه خود را بر عهده می
بعد امنیتی، تالش بگیرد و به این تشتت پایان دهد. از طرفی دیگر برای خارج کردن موضوع از 

برای استمرار مذاکره و مفاهمه و رفع ابهام از سوی دانشمندان و پژوهشگران در فضایی آکنده 
ای دارد. ها وابسته و مستقل( اهمیت ویژهاز احترام متقابل )برخالف فضای کنونی حاکم رسانه

مدیران به  اقامه شکایت حقوقی از سوی جامعه علمی کشور در مراجع قضایی صالح و الزام
تواند از سوی نگارندگان مطرح شود. اگرچه طرح اجرای قانون پیشنهاد دیگری است که می

تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسالمی تا کنون به هیچ گونه پیگرد قانونی و اداری منجر 
-های علمی و سازماننشده است؛ اما، بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد استفاده از انجمن

گیری تواند راه را برای پیشنهاد برای مساعدت به قوه قضاییه امید بخش است و میهای مردم
 از تخطی مدیران از قانون و معرفی متمردان به قوه قضایه باز کند. 
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