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هاي ویژه پس از دستیابی به روشهاي اخیر بهفناوري در دههگیر زیستچشمهايپیشرفت
با . ده استرکهاي مولد معرفی ترین فناوريیکی از مهمعنوانرا بهآنمهندسی ژنتیک نوین

شناختنیازمندفناوريها ازجمله زیستدر تمامی زمینهریزيبرنامهوتوجه به اینکه مدیریت
ها،موسسهمحققان،شناساییاقدام بهمطالعهایندرباشد،میوضعیت موجود آندقیق

شیپژوههاي همراه با زمینهفناوريزیستمختلفهايدر زمینهفعالهايشرکتوهادانشگاه
زمینهآذربایجان شرقیاستانفناوريزیستقوتوضعفنقاطشناختباتاها گردید،آن

کهدادنشانبررسیاینازحاصلنتایج. هاي هدفمند براي مسئولین فراهم گردداتخاذ تصمیم
در% 25حدودکشاورزي،بخشباارتباطدراستانفناوريزیستهايفعالیت% 40ازبیش

حوزهدرمحققانفعالیتعمده. باشدمیهابخشسایرشاملنیز% 35وجانوريحوزه
رويبرمطالعه. استگیاهرشديمختلفشرایطبررسیباارتباطدرکشاورزيفناوريزیست
بخشهايفعالیتازجملهنیزتراریختهگیاهانتولیدگیاهی،بافتکشتدارویی،گیاهان
دامیمحصوالتودامسالمتها،دامرشددرموثرلعوامبررسی. استگیاهیفناوريزیست

هايمیکروارگانیسمکنترلومفیدهايژنهمسانه سازيجانوري وفناوريزیستبخشدر
وژنتیکیمطالعهدرمان،بررسی،. باشدفناوري میکروبی میزیستهايپژوهشعمده زابیماري

استفادهوداروییهايفراوردهتولیددرنهایتوپزشکیفناوريزیستدرهابیماريتشخیص
فناوريزیستهايسایر زمینهدرگرفتهانجامهايفعالیتازغذاییصنایعدرفناوريزیستاز

وزیستفناوري محیطزیستهايزمینهدرتحقیقات انجام شدهبرطبق نتایج، . باشدمی
دي در این بخش است که نیازمند توجه جاندكبسیاراستاناین صنعت  دربخصوص

.باشدمی

هاي کلیديواژه
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مقدمه
نخستین بار در سال ) فناوريزیست(واژه بیوتکنولوژي 

علوم زیستی و اثر به مفهوم کاربرد Karal Erekyتوسط1919
طورکلی به. کاربرده شدهاي ساخت بهها در فناوريمتقابل آن

هرگونه فعالیت هوشمندانه بشر در خلق، بهبود و عرضه 
موجودات زنده مخصوصاً از استفاده ازمحصوالت گوناگون با

زیست ها در سطح مولکولی، در حوزه ژنتیکی آنبهبودطریق 
,Fári  and Kralovánszky(گیردقرار میفناوري برخی .)2006

اصالح نباتات و دام، تهیه شاملفناوري بردهاي سنتی زیستکار
ها، انسولین انسانی وبیوتیکتولید انواع آنتیوپنیر نان ، ماست و

DNAدر حال حاضر با ظهور فناوري. باشدیاینترفرون م

موجود زنده به ها و انتقال ژن از یکژنمهندسییب، کنوتر
اي به نحو فزایندهگیري از این فناوري، ظرفیت بهرهدیگري
,.Verma et al(یافته استافزایش 2011(.

گونه شور بیوتکنولوژي را اینکفناوري ملی زیستمیتهک
عبارت است از ) فناوريزیست(بیوتکنولوژي: رده استکتعریف

اربرد علوم مختلف در استفاده مستقیم یا غیرمستقیم ازک
ها در اشکال هاي آنموجودات زنده، قسمتی از بدن و یا فرآورده

فناوري شامل عضوي از دیگر، زیستعبارتطبیعی یا تغییریافته به
ها بهره اجزاي آنه و یاه در آن از موجودات زندکهاست فناوري

این تعریف، گستره وسیعی از . )1386Jamejam(شودگرفته می
توان میچنانکه. هاي مختلف علوم و فنون را دربرمی گیردرشته
شاورزي، کهاي فناوري را در بخشهاي فعالیت زیستزمینه

،هاي غذایی و داروئی، صنعتآبزیان، فراوردهپزشکی، دام و
-چشمهايپیشرفت. فراهم نمودبخش میکروبیو محیط زیست

ویژه پس از دستیابی به هاي اخیر بهفناوري در دههگیر زیست
ها ها و انتقال آنمهندسی ژنتیک در جداسازي ژنهاي نوینروش

-ترین فناوريعنوان یکی از مهمرا بهاز موجودي به موجود دیگر

طورکلی به.رده استکهاي مولد در حال و آینده معرفی 
فناوري یکی از محورهاي اساسی توسعه در بسیاري از زیست

هاي ملی توجه قلمداد شده و در تنظیم راهکارها و برنامهشورهاک
عنوان فناوري بهو ارتقا زیستاستجدي به آن معطوف گردیده

- کننده توسعه محسوب میهاي تعیینترین شاخصیکی از اساسی

وع گسترده اقلیمی و جغرافیایی و ایران با داشتن تنکشور . شود
ژنتیکیفردمنابع طبیعی اولیه در خشکی و دریا و الگوي منحصربه

بنا کهيطوربه(گیاهی و حیوانیی،هاي انساندر همه زمینه
ازتصریح برخی دانشمندان علم ژنتیک، ارزش اقتصادي برخیبه

، )استمراتب بیشتر ژنتیکی از ذخایر معدنی و نفت بهاین ذخایر
ترین کشورهاي جهان براي دستیابی بهترین و مناسباز غنی
,Tabandeh(استیستیهاي حاصل از منابع زفناوري 1386(.

بینی فناوري به لحاظ اهمیت و پیشدر حال حاضر زیست
هاي هاي روشن رشد و توسعه فراگیر، وضعیتی مشابه فناوريافق

سالاز . را داراستاي و کاربرد رایانه در قرن بیستمهسته
یک عنوان فناوري بهدر بسیاري از کشورها، زیستمیالدي 1989

بنابراین . ه استبا ظرفیت سودآوري باال شناخته شدعلم
فناوري در برخی از کشورهاي زیستهگذاري در زمینسرمایه
که اهمیت این فناوري مانند برزیل، آرژانتین و هندتوسعهدرحال

مانند (یافته ته بودند نیز همانند کشورهاي توسعهبرتر قرن را دریاف
چند در هر.مورد توجه ویژه قرار گرفت)آمریکا، کانادا و آلمان

فناوري سنتی در انستیتو پاستور ایران ایران سابقه استفاده از زیست
نزدیک به یک قرن رازيسازيو مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

ناوري نوین با تأسیس فباشد، ولی توجه جدي به زیستمی
هاي علمی و صنعتی و پژوهشفناوري سازمانپژوهشکده زیست

همچنین مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي زیستی 
حال با گذشت ینباا. گرددبرمیهجري شمسی 1360سالبه 

فناوري در کشور آمار یستزنزدیک به یک قرن از حضور علم 
هاي فعال در داد پژوهشگران و شرکتاز تعو ارائه شده ايدقیق 
هاي مختلف کشور فناوري در استانیستزهاي مختلف زمینه

فناوري در در این مطالعه با توجه به اهمیت زیست. وجود ندارد
ها در توسعه و پیشرفت، هاي مختلف و نقش هر یک از آنزمینه

یده یی براي استان آذربایجان شرقی الزم ددرآمدزاایجاد اشتغال و 
فناوري و تعداد فعاالن یستزهاي شد که اهمیت هرکدام از بخش

فناوري تعیین گردد و با توجه به نیاز هاي مختلف زیستدر زمینه
هرکدامفناوري و نقش و تاثیر یستزهاي مختلف استان در زمینه

بندي الزم بر اساس نیاز استان اولویت،در توسعه استانهااز آن
فناوري انجام گیرد تا با اعالم نتیجهیستزهاي نهبه هرکدام از زمی
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ها مطالعات هاي مربوطه، این بخشاین مطالعه به هریک از بخش
فناوري مشخص شده و با هاي زیستبر اساس اولویتراخود 

امید .ریزي و به اجرا برسانندتوجه به نیاز کشور و استان برنامه
انجام و اطالعات در است مطالعات مشابه در سایر استانها نیز

.سطح کشور به روز رسانی شود

فناوريهاي مختلف زیستبخش

جمعیت و نیاز به رویهیبا توجه به افزایش ب21در قرن 
شاورزي مورد توجه خاص کفناوريتأمین مواد غذایی، زیست

گیاهان زراعی تراریخته پر محصول و مقاوم. قرار گرفته است
و گندم تولید شده یفرنگ، سویا، گوجهگوناگونی مانند ذرت، برنج

فناوري در افزایش تولید شیر و گوشت نوین زیستي هاو روش
,Samuel(اندشدهدام موثر واقع تأمین سالمت و بهداشت .)2008

ره زمین از طریق تولیدکنان کمیلیاردي ساهفتجمعیت بیش از 
ن هاي درماها، دستیابی به روشسنکیب و واکداروهاي نوتر

العالج وهاي صعبدرمان بیماريها، یافتنبیماريینههزکم
- بیماريهاي گوناگون ازجملهتر و مؤثرتر بیماريتشخیص سریع

Zand(باشدفناوري پزشکی میهاي ژنتیکی از وظایف زیست

and Narasu, 2013(.

رویکرد جدید به محیط زیست در قرن حاضر، در نظر 
شورها و در نتیجه کملی ز سرمایهعنوان یک جزء اگرفتن آن به

هاي ترین دغدغهفناوري از مهملزوم حفظ آن با استفاده از زیست
هاي محیطی حذف مؤثر آالینده. بشر در قرن حاضر است

هايیکروارگانیسماستفاده از مخطرناك از محیط زیست با
ي حفظ، نگهداري وهاروشپاالیشگر آلودگی و استفاده از 

فناوري اربردهاي زیستکشور ازجمله کر ژنتیکی حراست از ذخای
,.Fahmideh et al(باشدمیدر زمینه محیط زیست 2014(.

ه منجر به تولید کفناوري در صنعت اربردهاي زیستک
متر، ضایعات اندك کانرژي محصوالت گوناگون با صرف هزینه و

،شودیمترین اثر مخرب بر محیط زیست مکتر با و از همه مهم
و ینترعنوان یکی از پاكه از این فناوري بهکث شده باع

. اد شودیهاي صنعت بخشینسودآورترحالیندرع
ه قبالً از کفناوري همچنین تولید محصوالت نوینی را زیست

هاي دیگر امکان تولید آن وجود نداشته یا بسیار سخت و روش
,.Erickson et al(دشوار بوده، ممکن ساخته است 2012.(

این تحقیق که زیر نظر مرکز هدایت و حمایت در
استان بسیج علمی، پژوهشی و فناوري فناوري سازمان زیست

فناوري در هفت ، زیستاستگرفتهانجامآذربایجان شرقی
ي، جانورفناوريیاهی، زیستگفناوريیرشاخه زیستز

، صنعت و معدنفناوريی، زیستپزشکفناوريزیست
یکروبی و مفناوريیی، زیستغذایعو صناییداروفناوريزیست
,Belmi. (در نظر گرفته شده استزیستمحیطفناوريزیست

بسیج فناوري سازمان مرکز هدایت و حمایت زیست).2015
ها و چالشآذربایجان شرقیاستان علمی، پژوهشی و فناوري 

فناوريخود را با توجه به نیاز کشور در زمینه زیستهاياولویت
,Belmi(صورت زیر بیان کرده استبه 2015(.

هاي بیولوژیـک از به روشمحیطیهاي زیستحذف آلودگی-1
هاو میکروارگانیسمBioremediationقبیل 

هاي آنزیمی، میکروبی بـا کاربردهـاي وسـیع از    تولید فرآورده-2
قبیل لیپازها، پروتئازها 

)داروئی، واکسناز قبیل (هاي نوترکیب تولید پروتئین-3

، DNAارکر هـا، مـ  آنـزیم مانند (فناوري تولید مواد اولیه زیست-4
)مارکر پروتئین، آگار ، آگاروز

مرکـز تولیـد   (فنـاوري در منطقـه   براي زیستPlatformایجاد -5
.)..و و پروتئینDNAیابیپرایمر، مرکز توالی

هــاي تولیــدي و تشخیصــی در حــوزه ســازي پروتکــلبــومی-6
فناوري براي اولین بار در استان و یا کشورزیست

هـاي نـوین از قبیـل سـوخت زیسـتی،      بررسی و تولید انـرژي -7
…هیدروژن زیستی و

هاهاي ثانویه و ترکیبات ارزشمند از ریز جلبکتولید متابولیت-8

هاي مقـاوم  راهکارهاي درمانی جدید در مقابل میکروارگانیسم-9
به دارو از قبیل مواد ضد میکروبی جدید
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ت تولید بذر و نهال عاري از بیماري بـراي تمـامی محصـوال   -10
با اسـتفاده  ) یافته با منطقهشسالم، پر محصول و ساز( کشاورزي 

…زدایی وهاي پیشرفته ویروساز روش

فناوري در حـوزه سـالمت و   استفاده از مباحث حوزه زیست-11
امنیت غذائی

شناسـایی و معرفــی بیومارکرهــا بـراي تشــخیص زودهنگــام   -12
هاي شایع در استانخصوص سرطانها بهبیماري

شناســایی یــا تولیــد ترکیبــات داروئــی جدیــد بــراي درمــان -13
)با تأکید بر ترکیبات گیاهی و نانو ذرات(ها بیماري

منظـور  هـاي مختلـف بـه   هاي مرتبط بـا بیمـاري  شناسایی ژن-14
هادرمان ایده آل و مناسب بیماري

هاي اصالح نباتاتاستفاده از نشانگرهاي مولکولی در برنامه-15

م پالسـ هاي ژن یـا ژرم سازي بانک، ساماندهی و شبکهتکمیل-16
ــاهی ــمی و گی ــه(…، میکروارگانیس ــردن و) ايمنطق ــت ک فهرس

هاي مولکولیها با استفاده از روشهاي هریک از بانکنمونه

فناوري براي حفظ تنـوع زیسـتی و ذخـایر    استفاده از زیست-17
و پیامویژه منطقه ارسبارانژنتیکی استان به

هـاي  هاي مقاومت به شوري و معرفـی گونـه  مطالعه مکانیسم-18
هاگیاهی مقاوم به شوري و کشت و اهلی سازي آن

هاي مقاومت به شوري و انتقـال آن بـه گیاهـان    شناسایی ژن-19
)ویژه در مناطق اطراف دریاچه ارومیهبه(زراعی 

هاي خصوصـی  بررسی راهکارها و موانع افزایش تعداد بنگاه-20
فناوري در استاناونی زیستو تع

هـایی بـراي ارزیـابی و مـدیریت     سـازي روش ایجاد و بومی-21
فناوريخطرات زیست

بندي و با توجه به حضور تعـداد زیـادي از   با توجه به این اولویت
-فناوري در استان، بررسی و تعیین دقیق زمینهیستزفعاالن حوزه 

-ا با توجه به اولویتههاي فعالیتی محققین در راستاي هدایت آن
.رسدهاي موردنیاز جامعه امروزي امري ضروري به نظر می

هجري شمسی زیر 1395و 1394این تحقیق در سالهاي  
بسیج علمی، فناوري سازمان مرکز هدایت و حمایت زیستنظر 

اطالعات . انجام گردیدآذربایجان شرقیاستان پژوهشی و فناوري 
- فناوري، و شرکتیستزهاي مختلف مربوط به فعاالن در زمینه

فناوري با مراجعه حضوري بنیان مربوط به حوزه زیستهاي دانش
-گاهها و ایستها، موسسهها، پژوهشکدهبه محل هریک از دانشگاه
هاي مربوطه و انجام مصاحبه حضوري، هاي تحقیقاتی و شرکت

هاي اینترنتی و تهیه و ارسال فرمی مبنی بر وارد مراجعه به سایت
ي آورجمعهاي انجام شده به محققان کردن اطالعات فعالیت

افزار اکسس هاي طراحی شده در نرماطالعات در فرم. گردید
افزار اکسل بندي شده به نرمهاي طبقهفرم. بندي شدطبقه2010
هاي مربوط به اطالعات جداول و نمودار. انتقال یافت2010

.طراحی و رسم گردید2010افزار اکسل توسط نرمآمدهدستبه

فناوري استان هاي مختلف زیستپژوهشگران فعال در حوزه

هاي منظور شناسایی و ارزیابی دقیق تعداد افراد فعال در زمینهبه
هاي مربوط به مراکز علمی فناوري از طریق سایتمختلف زیست

فناوري و یستزهاي تحقیقاتی فعال در زمینه دانشگاهی، موسسه
فناوري و همچنین بنیان فعال در ارتباط با زیستهاي دانششرکت

با مراجعه حضوري به مراکز مربوطه، اطالعات موردنیاز در این 
در این مطالعه تعداد . ررسی قرار گرفتي و مورد بآورجمعرابطه 

نفر240فناوري استان یستزهاي مختلف کل افراد فعال در زمینه
با توجه به اینکه تعدادي از محققین در چند زمینه . شناسایی شد

کردند بنابراین درصد فعالیت پژوهشگران در مختلف فعالیت می
ي برا% 3/48ترتیب فناوري به هاي مختلف زیستزمینه

% 13جانوري، فناوريزیست% 30فناوري گیاهی، زیست
% 16/9فناوري پزشکی، زیست% 5/12فناوري میکروبی، زیست
فناوري زیست% 41/5یی، غذایعو صناییداروفناوري زیست
شد برآوردصنعت و معدنفناوري زیست% 41/0زیست و محیط

بنیان شهاي دانهمچنین در این مطالعه تعداد شرکت). 1نمودار (
عدد شناسایی 14فناوري یستزهاي مختلف فعال در حوزه

مواد و روشها

نتایج
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هاي کشاورزي، دارویی، پزشکی و صنایع گردید که در زمینه
- فعالیت می% 5/12و % 5/12، %5/37، %5/37غذایی به ترتیب با 

).7نمودار (کنند 

نشان داد که در بین شهرهاي گرفتهانجامها و مطالعات بررسی
ن شرقی چهار شهر تبریز، مراغه، شبستر و اهر استان آذربایجا

در . باشندفناوري میهاي مختلف زیستشهرهاي فعال در زمینه
هاي محقق در زمینه146بین این شهرها، شهر تبریز با فعالیت 

پزشکی، دارویی و صنایع غذایی، (فناوريزیستمختلف
) میکروبی،زیستمحیطجانوري، صنعت و معدن، گیاهی، 

46ین فعالیت را به خود اختصاص داده و شهرهاي مراغه با بیشتر
فناوري جانوري، پزشکی، یستزهاي محقق و فعالیت در زمینه

هاي فعال و فعالیت در زمینه30گیاهی و میکروبی؛ شبستر با 
فعال و 18و اهر با صنایع غذاییو جانوريفناوري یستز

در گیاهینوري وپزشکی، جافناوري یستزهاي فعالیت در زمینه
).  1جدول (هاي بعدي قرار دارند رتبه

استانفناوريیستزهاي مختلف درصد فعالیت محققین در زمینه-1نمودار 
Chart 1- Percent of researchers' activity in different area of
biotechnology in the province

بنیان نیز هاي دانشکتها نشان داد که از نظر استقرار شربررسی
14شهر تبریز نسبت به شهرهاي دیگر پیشگام بوده و از بین 

ها در شهر تبریز و عدد از آن13بنیان شناسایی شده شرکت دانش
جدول (ها در شهر مرند مستقر گردیده است تنها یک مورد از آن

بنیان و دانشهاي  پراکندگی جغرافیایی شرکت1شکل ).  2
.دهدفناوري استان را نشان مییستزدر حوزه محققان فعال

.فناوري و تعداد افراد فعال در این شهرهایستزهاي فعالیتی شهرهاي فعال، زمینه-1جدول 
Table 1- Active cities, fields of biotechnology activity and the number of active researchers in the cities

افراد فعالدتعدا فناوريیستزفعالیتی هاينهزمی نام شهر 
146 میکروبی،زیستمحیطپزشکی، دارویی و صنایع غذایی، جانوري، صنعت و معدن، گیاهی،  تبریز
46 گیاهی، میکروبیجانوري، پزشکی، مراغه
30 صنایع غذاییجانوري، شبستر
18 پزشکی، جانوري، گیاهی  اهر

.ان مستقر در شهرهاي استان آذربایجان شرقیبنیهاي دانشتعداد شرکت-2جدول 
Table 2- The number of knowledge-based companies in the East Azarbaijan Province

هاتعداد شرکت بنیانهاي دانششرکتفعالیتی هايزمینه نام شهر 
13 میکروبی،زیستمحیطی، پزشکی، دارویی و صنایع غذایی، جانوري، صنعت و معدن، گیاه تبریز
1 کشاورزي رندم
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بنیان فعال در حوزه هاي دانشپراکندگی شرکت-1شکل 
ی پراکندگ، )نقاط زرد(فناوري استان آذربایجان شرقی یستز

نقاط (فناوري در سطح شهرهاي این استان یستزفعاالن حوزه 
).سبز

Figure 1. Distribution of active knowledge-based

companies in the field of biotechnology in East Azerbaijan
Province (Yellow dots), Distribution of biotechnology
researchers in the cities of the province (Green dots).

حقیقاتی تکز علمی دانشگاهی، موسسه و ایستگاهمر15تعداد 
فناوري در این مطالعه شناسایی شد که در یستزفعال در حوزه 

).2جدول (کنند فناوري فعالیت مییستزهاي مختلف زمینه
ها بر هاي فعالیتی آنبنابراین بررسی فعالیت محققین و تعیین زمینه

با توجه به آنچه . شده صورت گرفتیمعرفهاي اساس اولویت
از فعالین در حوزه %) 3/48(اشاره شد در حدود نیمی 

کنند، بنابراین تنوع فناوري در زمینه گیاهی فعالیت مییستز
ها نشان داد که در فعالیتی در زمینه گیاهی نیز بیشتر بوده و بررسی

درصد از فعاالن در زمینه گیاهی در ارتباط با بررسی % 42حدود 
گیاه قرارگیري ازجملهاي تاثیر شرایط مختلف محیطی و تغذیه

روي رشد، ...) ی و آبکمشوري، (هاي مختلف تحت تنش
یت عملکرد درنهاخصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و 

. باشدگیاهان می

فناوري گیاهی استانیستزهاي مختلف فعالیت محققین در زمینه-2نمودار 
Chart 2. Research activities in various area of plant

biotechnology in the province

مطالعه و بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان با استفاده از نشانگرهاي 
در رتبه دوم % 8/16مولکولی با هدف اصالح نباتات نیز با 

فناوري گیاهی استان قرار یستزمطالعات محققین فعال در زمینه 
توسط محققین % 9/14مطالعه بر روي گیاهان دارویی با . دارد

% 9/14فناوري گیاهی در جایگاه بعدي قرار دارد که از این یستز
در ارتباط با بررسی شرایط مختلف رشدي و نقش % 50در حدود 

و نیز در ارتباط با تولید% 50ها در عملکرد این گیاهان بوده، آن
هاي ثانویه و عصاره گیاهان دارویی و همچنین استخراج متابولیت

مطالعه بر روي . باشدها میبررسی نقش و عملکرد دارویی آن
هاي هاي مقاوم گیاهی به تنشکشت بافت گیاهی، شناسایی الین

هاي روش مختلف محیطی، تولید گیاهان تراریخت و استفاده از 
گیاهی هرزهاي ها و علفبیماريمختلف در زمینه کنترل آفات، 

قرار بعديهايدر رتبه% 4/3و 3/5، %5/6، %6/10به ترتیب با 
).2نمودار (گرفتند 

% 30فناوري جانوري که یستزدر بین مطالعات مرتبط به 
شود، بخش اعظم فناوري استان را شامل مییستزمطالعات بخش 

بر روي رشد و مطالعات در ارتباط با بررسی تاثیر عوامل مختلف
باشد که ها مینیز عملکرد محصوالت آنپرورش دام و طیور و

. شودفناوري جانوري را شامل مییستزاز مطالعات % 5/51
دام و سالمتبهفناوري جانوري مربوط یستزاز مطالعات % 5/27

باشد و ها میهاي مختلف آنطیور و مطالعه بر روي بیماري
یت محصوالت مورد استفاده اینهمچنین بررسی سالمت و امن
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استانجانوريفناوريیستزهاي مختلف فعالیت محققین در زمینه-3نمودار 
Chart 3. Research activities in various area of animal
biotechnology in the province

ققین فعال در از موضوعات مورد مطالعه مح% 5/7حوزه نیز با 
نیز در ارتباط با % 5/13. باشدفناوري جانوري مییستززمینه 

مطالعات تنوع ژنتیکی دام و طیور با ازجملهسایر مطالعات 
هاي اصالحی استفاده از نشانگرهاي مولکولی، استفاده از برنامه

).3نمودار (باشد هاي جانوري میها و همچنین حفظ گونهنژاد دام

فناوري میکروبی بیانگر یستزت در زمینه بررسی مطالعا
هاي باکتریایی در جهت مندي محققین به استفاده از سیستمعالقه

ها به موجودات هاي مفید با هدف انتقال این ژنژنهمسانه سازي
هاي ها و آنزیممنظور تولید پروتئینهدف یا بیان ژن مورد نظر به

طالعات در زمینه م% 50باشد که بیش از دارویی و صنعتی می
در حدود . فناوري میکروبی را به خود اختصاص داده استیستز

مطالعات در این زمینه نیز مربوط به بررسی اثر ترکیبات % 25
یه برعلهاي مختلف مختلف جدا شده از گیاهان و میکروارگانیسم

مطالعات . باشدهاي مضر انسانی، جانوري و گیاهی میمیکروب
ینه برهمکنش پروتئینی در سیستم مخمري، تولید در زمگرفتهانجام

هاي مفید ترکیبات جدید ضد میکروبی، استفاده از باکتري
ها در هاي غذایی و استفاده از باکتريدر فراورده) هاپروبیوتیک(

در ارتباط با همپاالیی زیست و زیستحذف مواد آالینده از محیط
).4نمودار(باشند فناوري میکروبی مییستز

از مطالعات % 50فناوري پزشکی نیز حدود یستزدر زمینه 
چگونگی (هاي مختلف محققین فعال در رابطه با بررسی بیماري

) ایجاد بیماري، مکانیسم بیماري، عوامل تاثیر گذار بر روي بیماري
ها، مطالعه ژنتیکی باشد، مطالعات مربوط به درمان بیماريمی

هاي زیست ز طریق روش ها اها و تشخیص بیماريبیماري

استانمیکروبیفناوريیستزهاي مختلف فعالیت محققین در زمینه-4نمودار 
Chart 4. Research activities in various area of microbial
biotechnology in the province

استانپزشکیفناوريیستزهاي مختلف لیت محققین در زمینهفعا-5نمودار 
Chart 5. Research activities in various area of medical
biotechnology in the province

طور مساوي و در فناورانه توسط زیست فناوران پزشکی نیز به
فناوري یستزدر ارتباط با ). 5نمودار ( باشد یم% 13حدود 

بیشتر مطالعات در ارتباط با صنایع غذایی ،ی و صنایع غذاییداروی
هاي غذایی، بررسی ترکیبات و بررسی سالمت و امنیت فراورده

ها و همچنین استفاده از مختلف و میزان ترکیبات در فراورده
شیر و ماست (هاي غذایی هاي پروبیوتیک در فراوردهباکتري

ت را به خود اختصاص از مطالعا% 60باشد که یم) پروبیوتیک
عمده مطالعات در زمینه دارویی مربوط به ساخت . داده است

داروها و افزایش اثر داروها عملکردداروهاي جدید، بررسی 
از مطالعات % 40حدودباشد که در یمهاي مربوطه یه بیماريبرعل

شود فناوري دارویی و صنایع غذایی را شامل مییستززمینه 
).6نمودار(
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دارویی و فناوريیستزهاي مختلف فعالیت محققین در زمینه-6نمودار 
استانصنایع غذایی

Chart 6. Research activities in various areas of
pharmaceutical biotechnology and food industry in the
province

فناوري یستزر زمینه نیز دگرفتهانجامتعدادي از مطالعات 
حاکی گرفتهانجامها زیست و زیست پاالیی بود که بررسیمحیط

ها ها و برخی گیاهان یا هر دو آناز استفاده محققین از باکتري
-زیست و زیست پاالیی میمنظور حذف مواد مضر از محیطبه

.باشد

فناوري استان آذربایجان یستزاما سایر مطالعات محققین 
شود در از سه درصد کل مطالعات را شامل میمترکشرقی که 

ارتباط با مطالعات بیوانفورماتیکی، بررسی تولید و عملکرد 
.باشدبیوسنسورها و همچنین در ارتباط با صنعت می

در استان آذربایجان شرقیفناوريیستزدر حوزه هاآنهايیتفعالزمینهمراکز علمی فعال و -2جدول 
Table 2- Active scientific centers and their activities in the field of biotechnology in the province

زمینه فعالیتمرکز تحقیقاتموسسه، نام دانشگاه،ردیف

داروییفناوري پزشکی،زیستدانشکده علوم نوین پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز1

جانوريفناوريستزیپزشکیدامدانشکده /دانشگاه تبریز2
گیاهی، جانوري، پزشکیفناوريزیستدانشکده علوم طبیعی/دانشگاه تبریز3
گیاهی، جانوريفناوريزیستدانشکده کشاورزي/دانشگاه تبریز4
میکروبی، گیاهی،پزشکیفناوريزیستدانشکده علوم پایه/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان5
میکروبی،گیاهیفناوريزیستدانشکده کشاورزي/اندانشگاه شهید مدنی آذربایج6
گیاهیفناوريزیستدانشکده کشاورزي/اسالمی واحد تبریزآزاددانشگاه 7
صنایع غذایی،گیاهیفناوريزیستشمال غربکشاورزي بیوتکنولوژيمرکز تحقیقات 8
زیستمحیط،صنایع غذایی،داروییفناوريزیستدانشکده شیمی/دانشگاه صنعتی سهند9

گیاهی، جانوريفناوريزیستدانشکده کشاورزي و منابع طبیعی اهر10
پزشکی، جانوريفناوريزیستاسالمی واحد اهرآزاددانشگاه 11
جانوري، صنایع غذاییفناوريزیستاسالمی واحد شبسترآزاددانشگاه 12
گیاهیفناوري جانوري،زیستش.مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آ13
گیاهی، جانوري، پزشکیفناوريزیستدانشگاه مراغه14
گیاهیفناوريزیستموسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور15
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فناوري یستزنتایج این مطالعه نشان داد که بخش اعظم مطالعات 
مختلف هاياستان آذربایجان شرقی در ارتباط با زمینه

اي از که در کشور پیشرفتهیدرحالباشد یمفناوري گیاهی یستز
The(2015فناوري مثل آلمان طبق آمار سال یستزنظر علم 

German Biotechnology Sector عمده فعالیت محققان )2015
-فناوري پزشکی و در ارتباط با سالمت انسان مییستزدر زمینه 

هاي فعال در زمینه از شرکت% 6/49که فعالیت يطوربهباشد، 
. باشدفناوري پزشکی مییستزفناوري در ارتباط با یستز

مطالعات در زمینه صنعت و مطالعات بیوانفورماتیکی نیز با توجه 
% 8/9ها که به ترتیب هاي فعال در این زمینهبه تعداد زیاد شرکت

تنها باشد بیشتر از مطالعات گیاهی بوده، در این کشور یم% 2/5و 
فناوري در حوزه گیاهی فعالیت یستزهاي فعال از شرکت% 3/3

دست آمده تعداد با توجه به آمار به). الف-8نمودار (کنند می
فناوري در استان یستزدر زمینه ) بنیاندانش(هاي فعال شرکت

ها نشان داد که بررسی. عدد شناسایی شد14آذربایجان شرقی 
هاي ها در زمینهبه این شرکتهاي مربوط بخش اعظم فعالیت

سهم % 5/37ها کشاورزي و دارویی بوده که هرکدام از این زمینه
-هاي فعال استان را در برمیهاي زیست فناورانه شرکتفعالیت
هاي پزشکی و در ارتباط با ها در زمینهفعالیت این شرکت. گیرند

) 7نمودار(شد برآورد% 5/12طور مساوي و صنایع غذایی نیز به
اهمیت بسیار باالیی که دارد هیچ باوجودفناوري صنعتی یستزاما 

بنیان استان آذربایجان هاي دانشهاي شرکتسهمی در فعالیت
ینکه باوجودااین در حالی است که در کشور آلمان . شرقی ندارد

فناوري یستزهاي حوزه فعالیت% 8/9فناوري صنعتی تنها یستز
میلیون یورو 200بیش از 2014سال را به خود اختصاص داده در

فناوري صنعتی یستزدرآمد کسب کرده است که نشان از اهمیت 
.)ب-8نمودار (رد در توسعه کشورها دا

استان آذربایجان شرقی در بنیاندانشهاي فعالیت شرکت-7نمودار 
فناوريیستزهاي مختلف زمینه

Chart 7. Activity of Knowledge-based companies in
various field of biotechnology in East Azerbaijan Province

مقایسه نتایج حاصل از این مطالعه که نشان دهنده موضوعات 
فناوري استان آذربایجان یستزمورد مطالعه محققان فعال زمینه 

و یتدامرکز ههاي مطرح شده توسط باشد با اولویتشرقی می
يو فناوریپژوهشی،علمیجسازمان بسفناوريیستزیتحما

مطلوب استان در چنداننهبیانگر وضیعت یشرقیجاناستان آذربا
با توجه به مشکالت موجود بر سر راه . باشداین حوزه می

فقدان راهبرد و ازجملهفناوري استان آذربایجان شرقی یستز
ي استان، ضعف ارتباطات فناوربندي مشخص براي زیستیتاولو

ها و سایر نهادها، ، مراکز پژوهشی، دانشگاههاسازمانالزم بین 
کمبود امکانات پژوهشی باوجود گستردگی و غناي ذخایر 

مختلفهاي مختلف گیاهی و جانوري در نقاط ژنتیکی، گونه
و یتمرکز هدااندازي مراکزي همچون استان امید است که با راه

و يو فناوریپژوهشی،علمیجسازمان بسريفناویستزیتحما
هاي دقیق با توجه به نیازهاي استانی و کشوري و تعیین اولویت

-فناوري و سرمایهیستزدولت و مسئولین از جانبههمهحمایت 

زودي گذاري مناسب و ویژه دولت در زیرساخت این علم به
ا هاي آن بفناوري استان در تمام زمینهیستزشاهد شکوفایی 
نتایج این بررسی در قالب .هاي تعیین شده باشیمتوجه به اولویت

یک وب سایت قابل جستجو در دسترس فعاالن قرار گرفت و 

گیري نتیجهبحث و 
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لف مختهاي هاي فعال در زمینهگذاري و سود حاصل شرکت، میزان سرمایه)الف(کشور آلمان فناوريیستزهاي مختلف هاي فعال در زمینهفعالیت شرکت-8نمودار 
,The German Biotechnology Sector() ب(فناوري در کشو آلمان یستز 2015(.

Chart 8. (A) Different area of activity in biotechnology companies in Germany, (B) The investments and profits of active
companies in different field of biotechnology in Germany. The German Biotechnology Sector, 2015

امید است بررسی هاي مشابه در سایر استانها باعث شناخت 
.وضعیت موجود کشور از لحاظ زیست فناوري گردد

بسیج علمی، سازمان وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را ازینبد
که حامی این مطالعه و آذربایجان شرقیاستان پژوهشی و فناوري 

.داریمبررسی بوده است را ابراز می

تقدیر و تشکر
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iotechnology is one of the most important scientific strategies in today's world
and involves application of various techniques in direct or indirect usage of
living organisms or their byproducts in natural or modified forms for different
fields. Significant advances of biotechnology in recent decades, especially after

the acquisition of new methods of genetic engineering for gene isolation, their
modification and transferring from one species to another have made biotechnology one
of the most productive present and future technologies. Iran with a wide variety of
climate and the variety of living organisms is the most suitable region for access to
technologies derived from biological sources. It is evident that management and planning
in biotechnology, as in all fields, requires a good understanding of the researchers in that
field, In this study we attempted to identify researchers, institutes, universities and
companies operating in various fields of biotechnology along with their research areas so
as to identify strengths and weaknesses of biotechnology to help making targeted
decision in the province and the country. The results of this study showed that more than
40% of the provincial biotechnological activities are related to agriculture, about 25%
are related to animal science and 35% to other sectors. The main activities in the
agricultural biotechnology are related to study of different growth conditions of plants.
Study on medicinal plants, plant tissue culture and production of transformed plants are
other activities in this section. Factors affecting the growth of livestock, animal health
and livestock products are main activities related to animal biotechnology as well as
cloning of useful genes and control of pathogenic microorganisms in microbial
biotechnology. Review, treatment, and diagnosis of genetic diseases through
biotechnology in the medical field and, finally, production of pharmaceutical products
and the use of biotechnology in the food industry are also activities which are carried out
by researchers in various fields of biotechnology in East Azerbaijan Province. Based on
these results, activities related to environmental biotechnology and especially industrial
biotechnology are under-represented in East Azerbaijan Province and serious attention
should be paid to this section.

Biotechnology, Development, East Azerbaijan Province
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