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 چكيده
های علوم جديد و مهندسي، با توسعه بيولوژی سينتتيک در زمينه ای از بيولوژی و مهندسي است.بيولوژی سينتتيک يک شاخه بين رشته زمينه:

مطالعه حاضر با  باشد.مقابل خطرات بالقوه آن ميهای امنيت، اخالق و شناخت مزايا در سازی اهدف و ماهيت اين علم در زمينهنياز به شفاف

 انجام شد.  کينتتيس یولوژيبوشهر در مورد ب يپژوهشگران دانشگاه علوم پزشك كرديرو بررسي هدف

اساتيد هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر که  نفر از 18باشد که بر روی ميتوصيفي مقطعي  پژوهش حاضر يک مطالعه :هاروش و مواد

زمينه های فوايد و ال در ؤس 83 محقق ساخته شامل پرسشنامه کي آوری اطالعات ازانجام گرديد. جهت جمع بودنددارای سابقه کار تحقيقاتي 

رفت لزوم سياستگذاری در اين علم و سرعت پيشخطرات علم بيولوژی سينتتيک، تطابق با عقايد مذهبي و نامشخص کردن مرز بين انسان و خدا، 

  اين علم استفاده شد.

 43/87±7/2 نيانگيم يقاتيسابقه تحقبا  سال( 28تا  38)محدوده  سال 12/43±35/2 يسن نيانگيمرد با م 51زن و  77 حاضردر مطالعه  ها:افتهي

درصد در مورد خطرات جدی  5/51داشتند و حداقل درصد افراد رويكرد مثبتي نسبت به فوايد اين علم  3/22 نتايج نشان دادشرکت داشتند.  سال

مثبتي در زمينه سياستگزاری در اين زمينه داشتند. بين تضاد  كرديمورد پژوهش رودرصد افراد  3/22علم بيولوژی سينتتيک اظهار نگراني کردند و 

(. همچنين هيچ رابطه معناداری بين سن، P=85/8) داشتبا عقايد مذهبي و اعتماد به سياستگزاران و دانشمندان يک رابطه بينابيني و مرزی وجود 

 (.P>85/8شاهده نشد )جنس و همچنين سابقه کار تحقيقاتي با هيچ کدام از متغيرهای مورد مطالعه م

ها نآ جامعه آکادميک از فوايد و خطرات بيولوژی سينتتيک آگاه بودند و آن را با باورها و اعتقادات مذهبي خود در تضاد نيافتند. گيری:نتيجه

گذاری در تای اساسي در سياسای به توسعه اين دانش و تربيت نيروی انساني ماهر نيز در زمينه بيولوژی سينتتيک را از راهبردهنگاه ميان رشته

 .نداين دانش قلمداد نمود
 بيولوژی سينتتيک، اخالق، دانشمندان، مزايا، خطرات :کليدی واژگان
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 مقدمه

عنوان یک علم یک علم نوپاست که به 1بیولوژی سینتتیک

ه در دهه اخیر مورد بحث قرار گرفتثیربرانگیز و مرزشکن أت

است. این علم که ریشه در علوم بیولوژی، شیمی و فیزیک 

ای دارد با کمک علوم مهندسی، عناصر بیولوژیک را به گونه

هایی نه چندان دور تواند در آیندهدهد که میسامان می

ها یا موجوداتی شود که قبل موجب پدید آمدن ارگانیسم

 (. 1-3وجود نداشتند )از این در طبیعت 

شناس اولین کاربرد از واژه بیولوژی سینتتیک توسط زیست

یک  1111بود که در سال  Stéphane Leducفرانسوی 

تئوری  1111تئوری فیزیکوشیمیایی از زندگی و در سال 

 (.5 و 4بیولوژی سینتتیک را ارائه کرد )

 1111پیشرفت قابل توجه در سنتیتیک بیولوژی در سال 

های نوترکیب مشاهده شد، زمانی که دو مقاله در زمینه ژن

 (.7 و 6منتشر شد ) E. coliهای در سلول

 و باشدیم نینو اریشاخه از دانش، بس در مجموع این

 یو توجه شگرف بوده را در گذر یریمراحل رشد چشمگ

عموم مردم را به خود  و استگذارانیرا از پژوهشگران، س

ط است که رواب لیپتانس نیای دارا رایز ،جلب نموده است

دچار تحول نموده  یندهایفزا ما را با جهان زنده به شکل

که موجودات زنده را  داد توان را خواهد نیو به ما ا

 (.8) میینما یدستکار

از کاربردهای این علم می توان به استانداردسازی 

های شناسایی و کاتالوگ بخش -ی بیولوژیکیهابخش

ژنومیک استاندارد که قابل استفاده باشد و ساخت 

های بیولوژیکی جدید، به کار بردن طراحی سیستم

های بیولوژیکی موجود و طراحی مجدد بخش -پروتئین

های طبیعی برای فرایندهای گسترش عملکرد پروتئین

مهدسی  هایمیکروب -جدید، سنتز محصوالت طبیعی

ها و عملکردهای بیولوژیکی شده برای تولید تمام آنزیم

                                                 
1 Synthetic biology 

 ای و تولیدضروری برای انجام اعمال پیچیده و چندمرحله

 محصوالت طبیعی.

طراحی و ساخت ژنوم ساده  -های مصنوعیژنوم -

های طبیعی نام برد. همچنین تولید برای باکتری

( 11: )( بیواسکنرها11و  1کامپیوترهای زیستی: )

 (.6ترانسفورمیشن سلول: )

وکلئیک اسید و های ن(. و سیستم11ها: )طراحی پروتئین

 (.13) اکتشافات فضایی:

لف مخت یهانهیدر زمجایگاه خود را  سنتیتیکی ولوژیب

 طیو مح یکشاورز ،یو سالمت، انرژ بهداشت مانند

 در و یافته است ییایمیش عیو صنا ییغذا عیصنا ست،یز

 بل مالحظه آن دراق شرفتیشاهد پ ریاخ یهاسال

 (.14) میاذکر شده بوده یهانهیزم

هرچند که هدف نهایی بیولوژی سنتیتیک بهبود و 

 هایدهی علوم مختلف و پاسخ عملی به ناشناختهسامان

علم است و احتماالً باعث بهبود در علوم پزشکی، دارویی، 

 مکگردد و برای کهای نو میصنایع غذایی و حتی انرژی

ریزی شده است ولی هنوز در به انسانیت و طبیعت طرح

خطر بودن آن اطمینان کامل وجود ندارد و قطعاً با مورد بی

بینی را به همراه خواهد داشت خود خطرات غیرقابل پیش

های عمومی در سطح مردم عادی و که موجب نگرانی

گردد که نشانگر این است که در مورد علوم دانشمندان می

باشد. نیاز به بررسی اصول اخالقی بسیار دقیق می نوپا

گذاری این اصول اخالقی باید توسط دانشمندان جامعه پایه

دانشگاهی، سیاستگذاران جامعه، فقها و یا صاحب نظران 

علوم حقوقی نگارش شود. که البته متدولوژی اولیه اصول 

ها احساس گردیده و مطالبی آن کامالً توسط این گروه

تیک رسد با توجه به سینتگردیده است اما به نظر میمنتشر 

های نوین به ویژه بودن این علم و استفاده از فناوری

مهندسی ژنتیک که تاکنون به صورت بلند مدت اثرات آن 
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ی به امورد مطالعه قرار نگرفته است باید به صورت ویژه

 (.16و  15آن نگریسته شود )

ر زندگی را پدیدابیولوژی سینتتیک اشکال نوینی از 

های گوناگون مانند مهندسی سازد که توسط دانشمی

، سنتزهای شیمیایی، مدل سازی DNAمتابولیک، سنتز 

ای باعث همپوشانی میان بیولوژی و زیست فناوری رایانه

های اخالقی فراوانی در رابطه گردد، لذا پرسشو شیمی می

اه جایگ با انسان و همچنین موجودات زنده دیگر با موضوع

اخالقی محصوالت سینتتیک )آیا ارگانیسم مصنوعی و یا 

(. این 18 و 17آیند )های زنده هستند( به وجود میماشین

به آن معنی است که اگر در بیولوژی سینتتیک موجودی با 

ژنوم جدید ساخته شود این موجود مصنوعی است یا 

در  های چالش برانگیزطبیعی؟ که باعث پدیدار شدن بحث

(. برای پرداخت به 11شود )ورد فلسفه و یا اخالق میم

مسائل اخالقی ایجاد شده همکاری نزدیکی میان علمای 

شناسی بیولوژی و دانشمندان مورد نیاز است. اخالق، انسان

عدم وجود یک چارچوب مفهومی برای اخالق باعث 

های گردیده است که به جز تکیه بر اصول علمی، دیدگاه

 ولگذاری اصع و دانشمندان در مورد پایهگوناگون اجتما

 (.11اخالقی، جایگاه ویژه بیابند )

 :است یشناسستیکردن ز یمهندس یولوژیسنتیتیک ب

کرد و که عمل یستیز هیبر پا دهیچیپ یهاستمیساخت س

 شیوجود ندارد( را به نما عتیتازه )که در طب یهاتیقابل

ممکن است در تمام  یمهندس دگاهید نیگذارند. ایم

 یهالکولاستفاده شود ـ از مو یستیز یسطوح ساختارها

 ها و موجودات زنده. ها، بافتتا همه انواع سلول یتک

نی ای مبگروه اجتماعی و محیط زیست بیانیه 111بیش از 

بر اصول اشتباه بیولوژی سنتیتیک را منتشر کردند. هدف 

های ماز ارگانیس این بیانیه تعلیق جهانی استفاده تجاری

سنتیتیک تا زمان وجود قوانینی برای تنظیم دقیق و ایمنی 

نع ها به ویژه به دنبال مباشد. این گروهزیستی و اخالقی می

استفاده از بیولوژی سنتیتیک در مورد ژنوم انسانی یا 

 (. 11و  11میکروبیوم انسانی هستند )

که  هیاین مطالعه با هدف بررسی دیدگاه محققین دانشگا

به نوعی در تحقیقاتشان نظر به این دانش دارند انجام 

گردید. همچنین در این تحقیق زوایای عام و خاص 

بیولوژی سینتتیک از دیدگاه افراد مورد مطالعه بررسی 

)بررسی رویکرد محققان در زمینه فواید، میزان  گردید.

احساس خطر محققان از سوی سینتتیک بیولوژی، رویکرد 

ر زمینه لزوم سیاستگذاری در بیولوژی سینتتیک، محققان د

ارتباط بین عقاید مذهبی با نگرش نسبت به سینتتیک 

بیولوژی، بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک و میزان 

سابقه کار تحقیقاتی با نظر حمایت از علم سینتتیک 

عیین ی آکادمیک برای تبینی دیدگاه جامعهبیولوژی( و پیش

های موجود در تعریف استانداردها، شها و چالاولویت

ها و رویکردهای اخالقی به علم نوپا و گریزناپذیر برنامه

 .بیولوژی مصنوعی )سینتتیک(
 

 هاروش و مواد
 تبه صور پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی است که

جامعه مورد مطالعه عبارت است از  مقطعی انجام گردید.

و  یراپزشکیپ ی،و محققان پزشک یعلم ئتیه یعضاا همه

دمات و خ یدانشگاه علوم پزشک پژوهشگران دندانپزشکی،

ز شامل مرکی قاتیبوشهر و مراکز تحق یدرمان یبهداشت

ز مرک، و عفونی خلیج فارس یریطب گرمس قاتیتحق

 و مرکز فارسجیخلدریایی زیست فناوری قاتیتحق

ای و تصویربرداری مولکولی تحقیقات طب هسته

 باشد.می فارسخلیج

افراد مورد پژوهش حداقل سه سال سابقه پژوهشی یا 

 یارهایمع داشته باشند.بایست می مقاله پژوهشی 3حداقل 

از مطالعه عدم وجود سابقه پژوهشی یا انجام پروژه  خروج

 ییواناعدم ت، شرکت در مطالعه یبرا لیعدم تما تحقیقاتی،
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رار ق ، عدم تکمیل و یا ناقص بودن پرسشنامهاتمام مصاحبه

 داده شد.

گیری به صورت مبتنی بر هدف انجام گرفت و حجم نمونه

 متغیرهای مورد بررسی نفر تعیین گردید. 81نمونه برابر 

شناسی، مذهب و سن، جنس، تحصیالت، معرفت شامل

 اعتماد به دانشمندان و سیاستگذاران بود.
 

 آوری اطالعاتروش جمع

 ئتیه یاعضانفر  81بر روی  1317در سال مطالعه حاضر 

 یراپزشکیو پ یو محققان دانشگاه علوم پزشک یعلم

 ییآشنا کیتنتیس یولوژیکه نسبت به علم بدانشگاه بوشهر 

 ،انجام شد. در ابتدا ،کنندیم قیتحق نهیزم نیدر ا ایدارند 

 1317. 116 حاضر مورد تأیید کمیته اخالق قیتحق

IR.BPUMS.REC  در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی

 محل کار محققانبه با مراجعه  . سپسگرفتبوشهر قرار 

و توضیح هدف و نحوه  (مختلف یدرمان آموزش و مراکز)

واجد شرایط دعوت به همکاری  از کلیه افراد اجرای طرح،

. از تمامی شدندوارد مطالعه  شد و در صورت تمایل

، رضایت نامه ورود به مطالعهقبل از  شرکت کنندگان

 .شدکتبی دریافت و آگاهانه 

تر جهت انجام پژوهش، برای آشنایی بیشتر و فهم راحت

ای عریف پایهمبنی بر تبیولوژی سینتتیک، یک فیلم مستند 

ثانیه برای افراد  31دقیقه و  3از مبانی این علم به مدت 

 وبسایت مجلهاز )برگرفته مورد پژوهش نمایش داده شد 

این فیلم شامل زیرنویس فارسی  (.zist-fan.irزیست فن: 

 نیز بود. 

االتی ؤای شامل اطالعات دموگرافیک، و سسپس پرسشنامه

پیرامون بیولوژی سینتتیک در اختیار افراد مورد پژوهش 

پس از  .ها تکمیل گردیدقرار داده شد و توسط آن

از شرکت  کیهر ها، در صوتی که آوری پرسشنامهجمع

عالقمند به مطالعه بیشتر در این علم کنندگان در پژوهش 

ر د استیفلسفه، اخالق و س" بودند، کتابی با عنوان

ر دبه صورت مجازی یا نسخه چاپی  "کینتتیس یولوژیب

 .قرار داده شد هاآن اریاخت

آوری شده از پرسشنامه کدگذاری در نهایت اطالعات جمع

یل آماری قرار گرفت. برای این گردید و مورد تجزیه و تحل

منظور اطالعات کدگذاری شده به صورت کمیت و کیفیت 

 گردید. 11ویرایش  SPSSافزار وارد نرم
 

 آوری اطالعات جمع ابزار

 پرسشنامه دو  کیاطالعات شامل  یآورابزار جمع

 است.  یبخش

راد اف کیاطالعات دموگراف شامل پرسشنامه نیبخش اول ا

ه و سابقه تحقیقات و سابقشرکت کننده شامل سن، جنس 

 باشد.می پژوهشی در زمینه بیولوژی سینتتیک

کرد رویاالت مربوط به ؤپرسشنامه شامل س نیدوم ا بخش

بخش  7ه در باشد کیممحققان نسبت به بیولوژی سینتتیک 

 :ه استشد نیتدو ریبه شرح ز

های روش سازیبهینهفواید بیولوژی سینتتیک از نظر  -1

کشاورزی، تولید و مصرف غذا، مصرف انرژی، 

های نو، بهبود راهکارهای نوین دستیابی به انرژی

ها های نوین مبارزه با بیماریسالمت و دستیابی به روش

و کاهش مشکالت زیست محیطی و رفع مخاطرات هوا، 

 .آب و خاک

خطرات بیولوژی سینتتیک شامل کاربردهای  -1

، خطر رهاسازی محصوالت و آلوده شدن محیط ضدبشری

 .و کابردهای نظامی سمیوتروریبو یا استفاده از آن در 

 انداز و اهدف چشم -3

 نگرش اخالقی  -4

 مقبولیت این علم با باورها و اعتقادات مذهبی -5

اری در بیولوژی سینتتیک شامل ضرورت سیاستگذ -6

کشور،  در کینتتیس یولوژیب یمل مراکز یاندازراه

ها برای توسعه این علم، و بسترسازی الزم در کالن منطقه
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های آموزشی و مردمی کردن و برگزاری دوره

 .کینتتیس یولوژیدانش ب یسازیعموم

 پیشرفت علم بیولوژی سینتتیک  -7

شرکت  پژوهشگرانتوسط  11تا  1االت در مقیاس ؤس

 .شدندکننده در پژوهش پاسخ داده 

استفاده در مطالعه حاضر بر اساس پرسشنامه مورد 

پور ف نبیلیأاطالعات حاصل از کتاب بیولوژی سینتتیک ت

( و سایر مقاالت و کتب موجود در این زمینه تهیه و 1)

در  ئید رواییأتنظیم شد. نسخه اولیه پرسشنامه برای ت

نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی و  11اختیار 

نسخه نهایی با اعمال نظرات پیراپزشکی قرار داده شد و 

ال اختیاری ؤس 4ال ضروری و ؤس 11متخصصان شامل 

 تهیه و مورد تأیید متخصصان در این زمینه قرار گرفت. 

همچنین قبل از انجام پژوهش اصلی، یک مطالعه 

پایلوت به منظور ارزیابی اعتبار پرسشنامه انجام شد و 

دهنده بدست آمد که نشان  85/1آلفای کرونباخ برابر 

 پایایی باالی پرسشنامه است.

 های دادهها، پاسخآوری پرسشنامهپس از تکمیل و جمع

 ال در سه مقیاس به شرح زیر ؤشده به هر س

 :گردیدبندی طبقه

 1-3نگرش پایین: نمرات 

 4-6 نگرش متوسط: نمرات

 7-11نگرش باال: نمرات 

های پرسشنامه نمره مقیاس همچنین برای هر یک از زیر

 انگین محاسبه گردید. می

محققان در های نتایج به دست آمده از پاسخ ،در نهایت

ورد تجزیه و م های مختلف بیولوژی سینتتیک بررسیزمینه

 و تحلیل قرار گرفت.
 

  هادادهتجزيه و تحليل 

شامل  یفیآمار توص لهیاطالعات به دست آمده به وس

ر و نمودا یانحراف معیار، درصد فراوان ن،یانگیم ،یفراوان

. گرفتندقرار  لیو تحل هیمورد تجز یو جداول آمار

-student t یهاشامل آزمون یاز آمار استنباط نیهمچن

test و ANOVA در متغیرهای کمی( و آزمون مجذور( 

 رهایتغم نیرابطه ب یجهت بررس کای )در متغیرهای کیفی(

 نظر در 15/1ها آزمون در داریمعنی . سطحداستفاده ش

 فزارابه منظور انجام آنالیزهای آماری نرم شده است.گرفته 

SPSS مورد استفاده قرار گرفت. 11 شیرایو 

 یشناخت و دسترس عدم ،های مطالعه شاملمحدودیت

عدم تکمیل به موقع ، به پژوهشگران دانشگاهکامل 

ریق بود که از ط مشکل در تنظیم پرسشنامه و هاپرسشنامه

ستفاده از ی، ااطالعات از معاونت پژوهش یآورجمع

اتجربه اساتید ببا  مشاوره و های بیولوژی سینتتیکسایت

 سعی در رفع این موانع گردید. .در این زمینه
 

 هاافتهي
 مرد با میانگین سنی 58زن و  11در مطالعه حاضر 

شرکت داشتند. نتایج مربوط به  سال 35/7±87/43

مشخصات پایه افراد شرکت کننده در پژوهش در جدول 

 نشان داده شده است. 1
 

 ( مشخصات پايه افراد مورد بررسي8جدول 
 نتايج متغير

 جنس
 (5/17)11 زن

 (5/71)58 مرد

 87/43±35/7 (31-61) سن )سال(

 43/11±1/6 (1-31) سابقه کار )سال(

 5/1±8/1 (1-11) بیولوژی سینتتیک )سال(سابقه کار 

 -انحراف معیار )حداکثر ±اعداد به صورت فراوانی )درصد( و یا میانگین

 باشند.حداقل( می
 

نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه پس از آنالیز و کدگذاری، 

های ر مورد بیولوژی سینتتیک در زمینهنظرات محققان د

 ارائه شده است.  1مختلف در جدول 
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 )درصد( کينتتيسهای مختلف بيولوژی ( نظر محققان در مورد زمينه7جدول                        
 کم متوسط زياد سؤال ويژگي

 فواید

 3-4 11 75-81 کاهش مشکالت زیست محیطی و رفع مخاطرات هوا، آب، خاک -1

 - 15 81-85 های نوسازی مصرف انرژی و دستیابی به انرژیبهینه -1

 1-1 11 85-11 های کشاورزی، تولید و مصرف غذاسازی روشبهینه -3

 - 11 11 هاهای نوین مبارزه با بیماریبهبود سالمت بشر و روش -4

 خطرات

 1-3 11 75-81 دستیابی غیرمسئوالنه به محصوالت بیولوژی سینتتیک -5

 1-3 15-11 81 کاربردهای ضد بشری -6

 5 15 71 محصوالترهاسازی عامدانه  -7

 11-15 31 5/58 هاعمومی شدن دستیابی به دانش خلق ارگانیسم -8

 5-11 15-31 61-65 های جدیدآلوده شدن محیط زیست طبیعی با ارگانیسم -1

 3-4 11 85-11 استفاده در بیوتروریسم یا کاربردهای نظامی -11

 71-75 15 11 نامشخص شدن مرز بین انسان و خدا -11

 85-11 5-11 3/6 تضاد با باورها و اعتقادات مذهبی -11

 5 15 75-81 راه اندازی پژوهشکده ملی بیولوژی سینتتیک -13 اریزسیاستگ

 5 15-11 75-81 اندازی مرکز تعالی بیولوژی سینتتیک راه -14

 1-1 11 85-11 ای به توسعه این علمنگاه میان رشته -15

 5-11 15-11 71-75 مناطق برای توسعه این دانشبسترسازی در کالن  -16

 5-11 11 81-85 های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی ماهر در این دانشاندازی دوره راه -17

 35-41 15-31 11-15 سازی بیولوژی سینتتیکمردمی کردن و عمومی -18

 55-61 31 11-15 سرعت پیشرفت این علم در ایران نسبت به علوم مشابه -11

درصد افراد  11تا  3/76شود میطور که مشاهده همان

بیشتر  .دداشتنرویکرد مثبتی نسبت به فواید این علم 

درصد( در مورد خطرات جدی  3/86تا  5/58افراد )

 71/73) علم بیولوژی سینتتیک اظهار نگرانی کردند.

انسان  نیشدن مرز بنامشخص درصد( افراد مخالف 

 . بودند و خدا

درصد( به شدت  31/86بیشتر افراد مورد پژوهش )

و  با باورها کینتتیس یولوژیبعلم  ندمعتقد بود

 .در تضاد است هاآن یاعتقادات مذهب

 کردیمورد پژوهش رودرصد افراد  8/88تا  3/76البته 

مثبتی در زمینه سیاستگذاری در زمینه بیولوژی 

 هشافراد مورد پژو همچنین بیشتر سنتتیک داشتند.

 لمع شرفتیسرعت پ معتقد بودنددرصد  5/57شامل 

 هنسبت به علوم مشاب رانیدر ا بیولوژی سینتتیک

 تر است.پایین

در نهایت نتایج آنالیزهای آماری نشان داد که هیچ 

متغیرهای سن، جنس و همچنین رابطه معناداری بین 

سابقه کار تحقیقاتی با هیچ کدام از سؤاالت پرسشنامه 

 (.P>15/1وجود ندارد )

 

 بحث

در مورد اینکه علم بیولوژی سینتتیک توانایی نامشخص 

درصد محققین  8/73را دارد کردن مرز بین انسان و خدا 

رغم شرکت کننده در مطالعه حاضر معتقدند که علی

این علم چنین احتمالی وجود ندارد. در پیشرفت در 

دیگر، به شدت موافق این موضوع  درصد 11 حالی که

رسد که بیولوژی سینتتیک هستند، زیرا به نظر می

ان نهد را بنی ایهای زیستیها و دستگاهتواند سیستممی

سیار های بتوانند به شکل تدریجی بر سامانهکه خود می

 پیچیده زیستی تأثیر داشته باشند و گاهی توانایی تکثیر
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و رفتاری شبیه به موجودات زنده داشته باشند. ضمن 

ای هاینکه استفاده از این علم به نوعی با خلق سامانه

یش های از پزیستی همراه است که تغییرات و دستکاری

 کندای را بر روی موجودات زنده اعمال میتعیین شده

ر گردد که از قبل دو باعث ابجاد تغییرات ژنتیکی می

 ،. بنابراین معنای واقعی حیاتانداین جهان وجود نداشته

های زنده توسط این علم حتی با وجود خلق ارگانیسم

آشکار نیست و بنابراین چندان معلوم نیست که وضعیت 

ها و مسائل اخالقی و حیات این ارگانیسم

 (.13ها چگونه باشد )نپذیری خالق آمسئولیت

بسیاری معتقدند که خلق این قطعات بیولوژیک در 

واقع شبیه آن چیزی است که از ابتدا در جهان هستی 

 هایی در موردشروع شده و پیشرفت این علم نگرانی

اینکه ممکن است مرز بین انسان و خداوند نامشخص 

 (.16شود را به دنبال خواهد داشت )

لیل مسائل اخالقی و احترام به در مطالعه اخیر به د

عقاید مذهبی افراد مورد عقاید اشخاص از شدت 

افراد درصد  3/86پژوهش پرسش نشد. با این وجود 

معتقد بودند علم بیولوژی سینتتیک با باورها و 

 ها در تضاد است.اعتقادات مذهبی آن

تواند بر نوع دیدگاه نسبت به شدت عقاید مذهبی می

بیولوژی سینتتیک تأثیر بگذارد و در های علم ارزش

بعضی از مطالعات نشان داده شده است که هر چقدر 

تر بوده باشند معتقدند که خلق موجودات افراد مذهبی

مخصوص خداوند  زنده و مهندسی حیات منحصراً

 (.14است )

بین وجود عقاید  ،و همکاران( Akin) آکین در مطالعه

 ژی سینتتیکبا علم بیولو هامذهبی و شدت آن

ارتباطی یافت نشد، البته این عدم ارتباط بین عقاید 

                                                 
2 Climate change 

افراد  به دلیل اعتماد ،مذهبی و علم بیولوژی سینتتیک

 (.18گذاران بوده است )به دانشمندان و سیاست

درصد افراد موافق این موضوع  3/76در مطالعه حاضر 

ب کاهش تواند سببودند که علم بیولوژی سینتتیک می

 ست محیطی و تغییرات آب و هواییمشکالت زی

درصد معتقد بودند که این  8/3حالی که  گردد، در

 علم تأثیری بر تغییرات آب و هوایی ندارد.

 ،(Mandel & Kurup) مندل و کاراپ در مطالعات

درصد از افراد مورد پژوهش که افراد عادی  5/46

علم بیولوژی سینتتیک  اعتقاد داشتند که ،بودند

به کنترل مخاطرات آب و هوایی و کنترل تواند می

 (.15و  14های زیست محیطی کمک کند )آلودگی

براساس نتایج مطالعه حاضر، در مورد اینکه آیا این 

تواند سبب بهبود سالمت بشر و روش تقویت علم می

درصد کامالً موافق بودند  11ها شود مبارزه با بیماری

 اند. درصد فقط نظر متوسط داشته 11و 

تقریباً تمامی پژوهشگران بر این باورند که این علم 

ها و به طور متوسط یا زیاد به فرآیند کنترل بیماری

. هر چند که خواهد کردها کمک درمان آن

پرکاربردترین زمینه بکارگیری بیولوژی سینتتیک در 

علوم پزشکی خواهد بود که گستره آینده نزدیک در 

ا و سنتز برای رهاسازی کنترل شده داروه

ه کار بهای بنیادی تنظیم سلول و های بافتیداربست

 (.16و  8) خواهد رفت

های البته واضح است که ساخت داروها و واکسن

هایی که تاکنون در درمان جدید و یا درمان بیماری

ایم مانند دیابت ممکن است ها موفق نبودهکامل آن

 پذیر باشد.امکان توسط این علم

سازی مصرف انرژی دیگر مانند بهینه در زمینه علوم

های کشاورزی، تولید یا مصرف غذا حدود و یا روش
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درصد افراد مورد پژوهش معتقدند که این علم  85

درصد از افراد  3/1کارایی بسیار باالیی دارد و فقط 

 ها ندارند. اعتقادی به کاربرد این علم در این زمینه

صد افراد این در 3/86تا  5/58در مطالعه حاضر نظر

بود که خطرات جدی از جانب بیولوژی سینتتیک 

نظیر خطر دستیابی غیر مسئوالنه به محصوالت 

بیولوژی سینتتیک، کاربردهای ضد بشری، رهاسازی 

عامدانه، آلوده شدن محیط زیست طبیعی با 

های تولید شده بوسیله بیولوژی سینتتیک و ارگانیسم

 یا کاربردهای نظامییا استفاده از آن در بیوتروریسم 

فراد این درصد از ا 7/5بسیار باال است. اما حدود 

 ند. خطرات را جدی تلقی نکرد

بر روی افراد آکین  های انجام شده توسطدر بررسی

درصد افراد معتقد  8/14جامعه نتایج نشان داد که 

 (.11بودند که خطرات ناشی از این علم زیاد است )

باورند که مسائل تحول بعضی از پژوهشگران بر این 

برانگیز این علم آنقدر برجسته هستند که خطرات 

 (.13) سازدایمنی زیستی آن را قابل اغماض می

ای از جامعه محققان معتقدند که بیولوژی بخش عمده

 های گوناگون اینسینتتیک با بکارگیری فناوری

 هایتوانایی را به صورت بالقوه دارد که ارگانیسم

توانند ی را طراحی و خلق نماید که میکامالً جدید

خطرناک باشند. از سوی دیگر در بیولوژی سینتتیک 

ود و شتر میتر و سادهیابی ژن و سنتز آن ارزانتوالی

گیرد. از سوی به آسانی در دسترس عامه قرار می

توانند اطالعات زیستی را دیگرهکرهای زیستی می

های شخصی و ها، وبالگآزادانه از طریق وبسایت

ویدئوهای یوتیوب تبادل و به اشتراک گذارند. 

 زمینه مجموعه این رویدادها موجب شده است که در

ی زیستی ایمن مباحث کاربرد دانش بیولوژی سینتتیک،

 (.17د )نو امنیت اهمیت یاب

در مورد ایمنی زیستی منطق اخالق این است که 

تضمین نماییم محصوالت بیولوژی سیینتتیک برای 

های انسانی و یا محیط زیست خطرآفرین جمعیت

هرچند که محصوالت بیولوژی سینتتیک د. نباشنمی

توانایی ایجاد عفونت و آلودگی را خطرناک نباشد و 

وانند تبعضی از این محصوالت می ولید ننداشته باش

اثرات  ،حتی در زمان استفاده کامالً کنترل شده

یجاد کنند. از ناخواسته ای را بر روی محیط زیست ا

این رو در مباحث اخالقی این علم، تعیین شرایط 

 (.18 و 17محصوالت بسیار مهم است )

در مطالعه حاضر ارتباطی بین احساس خطر و اعتماد به 

 (Kim) میک یدر مطالعهگذاران وجود نداشت.سیاست

و دانشمندان  یعاد تیجمع یو همکاران، که بر رو

ارتر کنشان داد که افراد هرچه محافظه جیانجام گرفت نتا

 کنندیعلم م نینسبت به ا یشتریباشند احساس خطر ب

ه دارند. اما اعتماد ب یو نسبت به دانشمندان اعتماد کمتر

 ساحسا در یمهم عامل گذاراناستیدانشمندان و س

 (.16علم بوده است ) نیخطر نسبت به ا

درصد معتقد  8/88مطالعه حاضر  جیاساس نتا بر

 یروین تیو ترب ابدیتوسعه  دیعلم با نیبودند که ا

 نیعلم الزم است و همچن نیا یو ماهر برا یانسان

 یاند که برادرصد از پژوهشگران معتقد بوده 8/73

 آمایشی در کالن مناطق یعلم بسترساز نیتوسعه ا

 الزم است. های علوم پزشکی کشوردانشگاه

دند معتقد بو افراد مورد پژوهش عه حاضر بیشتردر مطال

نسبت  رانیدر ا بیولوژی سینتتیک علم شرفتیسرعت پ

م در برای پیشرفت این عل تر است.پایین به علوم مشابه

ایران، پنج راهبرد پیشنهاد شده است که شامل 

گذاری مراکز تعالی پژوهش برای بیولوژی بنیان

های الزم برای سینتتیک، فراهم آوردن زیرساخت

گرایی هوشمندانه بر ای، مأموریترهیافت میان رشته
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آموزش نیروی  سازیپایه آمایش سرزمین و شبکه

نیروی کار در متبحر  انسانی برای فراهم آوردن توده 

 عرصه بیولوژی سینتتیک است.

 نیب یرابطه معنادار چیه همچنین در این مطالعه

 چیکار با هسابقه  نیسن، جنس و همچن یرهایمتغ

به نظر  مشاهده نشد کهکدام از سؤاالت پرسشنامه 

علم و کمتر استفاده کردن از  نیرسد نوپا بودن ایم

 یباعث شده که تمام هیاول یهاآن در پژوهش میمفاه

 علم  نیبه ا یمشابه باًیتقر دگاهید انپژوهشگر

 داشته باشند.
 

 گيری نتيجه

 افراد مورد پژوهشنتایج این مطالعه نشان داد بیشتر 

رویکرد مثبتی نسبت به فواید بیولوژی سنتتیک 

داشتند و همچنین در مورد خطرات جدی از جانب 

ها عقیده این علم اظهار نگرانی کردند. همچنین آن

ی ابر های الزمرساختیز جادیو افراوان توجه داشتند 

باشد. همچنین اکثریت ضروری میعلم  نیا توسعه

با این عقیده مخالف بودند که  افراد مورد پژوهش

 نینامشخص شدن مرز ببیولوژی سینتتیک باعث 

 شود. می انسان و خدا

همچنین با توجه به سرعت بسیار زیاد این علم در 

ها و مراکز تحقیقاتی رسد که دانشگاهدنیا به نظر می

های نویسی مجبور به تغییر رویکرد خود در برنامه

تحقیقاتی دارند. اولین قدم مطالعاتی و انجام کارهای 

انداز و تبیین هدف در در این راه ایجاد یک چشم

پژوهشگران برای نگاه به مفاهیم مربوط به بیولوژی 

 باشد. سینتتیک می

 دگاهیدنتایج مطالعه حاضر و  توان ازدر نهایت می

 یهاها و چالشتیاولو نییتع یبرا کیجامعه آکادم

ها و برنامه استانداردها، فیموجود در تعر

 ریناپذزیبه علم نوپا و گر یاخالق یکردهایرو

 استفاده کرد. کینتتیس یولوژیب
 

 پيشنهادات

د جهت تأییتواند در آینده می بیشترمطالعات انجام 

ن همچنیکمک کند. دست آمده در این مطالعه هنتایج ب

 موارد زیر جهت ادامه مطالعات در آینده 

 شود:پیشنهاد می

ناطق در مبا حجم نمونه بیشتر  مشابه مطالعاتانجام  -

 .مختلف با استفاده از پرسشنامه این مطالعه

مقایسه نگرش نسبت به بیولوژی سنتیتیک در  -

 ای مختلف محققین.هجوامع مختلف و گروه

آموزش به دستیاران و دانشجویان پزشکی در  -

 خصوص اهداف و کاربردهای جدید 

 .بیولوژی سینتتیک

 و شرفتیپ مسیرها و مشکالت در تیمحدودرفع  -

 یاز خطرات بالقوه ناش یریعلم و جلوگ نیتوسعه ا

 .از آن

ی ای آقانامه دوره دکترای حرفهاین مقاله حاصل پایان

 باشد.پور میعلی اشرف

این مقاله تحت حمایت مالی معاونت تحقیقات 

 باشد.و.فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می
 

 تضاد منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان هیچ

 .نشده است
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Abstract 

Background: Synthetic biology is an interdisciplinary branch of biology and engineering. As synthetic 

biology develops into a promising science and engineering field, we need to clarify the purpose and nature 

of this science in terms of security, ethics and the recognition of the benefits of potential risks. The aim of 

this study was to evaluate the researchers’ attitudes toward synthetic biology in Bushehr University of  

Medical Science. 

Materials and Methods: This is a cross-sectional study conducted on 80 faculty members of Bushehr  

University of Medical Sciences who have the research experience. To collect information a researcher-made 

questionnaire consisted of 19 questions in fields of benefits and risks of synthetic biology, compliance with 

religious beliefs, uncertainty about the boundaries between man and God, the necessity of policy making in 

this science and the speed of progress of this science were used. Demographics characteristics of subjects 

were also assessed through the questionnaire.  

Results: In this study, 22 women and 58 men with the average age of 43.87±7.35 years of 20.79±14.56 

(range 31 to 60 years) with mean history of research of 12.43±6.2 years were enrolled. The results showed 

that 85.65% of study subjects had a positive approach to the benefits of this science, 72.46% expressed 

concern about the serious risks of synthetic biology and 72.33% had positive attitude towards policy making 

in this field. There was an intersectional and boundary relationship between conflicts with religious beliefs 

and trust the policymakers and scientists (P=0.052). Also, there was no significant relationship between age, 

sex, and research history with any of the questionnaire items (P-value>0.05). 

Conclusion: The academic society was aware from the benefits and risks of synthetic biology. They did not 

express a conflict between this branch of science and their religious beliefs and trusts. They also considered 

an interdisciplinary approach and training of a skillful human resource among the fundamental strategic 

policies in the field of synthetic biology. 
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