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های نوینی همچون بیوتکنولوژی برای افزایش سطح تولیدات شدت گیری بحران تامین غذا در پی افزایش جمعیت جهانی ایجاب کرده است تا از روش    

ای بهتر و بیعی، باال بودن عملکرد، ارزش تغذیههای طهای تراریخت نسبت به گیاهان و دامگیاهی و دامی استفاده نمود. مهمترین مزیت گیاهان و دام
ای گام مهمی در راه رسیدن به کشاورزی پایدار های شیمیایی و برون مزرعههای هرز است، که به علت کاهش مصرف نهادهها و علفمقاومت به آفات، بیماری

های باشد. از سوی دیگر، با توجه به دیدگاهبه امنیت غذایی پایدار می سازی شده و نیلها است که ماحصل آن تولید محصوالت غنیو سالمت اگرواکوسیستم

-تواند سبب بروز مضرات پیش بینی نشدهها میهای تولیدی نظیر تغییر در ژنوم گیاهان و دامهایی در ساختار طبیعی نظاماگرواکولوژیکی، انجام دست ورزی

ها و ها گردد که سالمت اگرواکوسیستمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهرز، شار ژنی و ایجاد باکتریزا بودن این محصوالت، ایجاد ابر علف ای مثل حساسیت
شود تا قبل از آشکار شدن کامل مزایا  و معایب بیوتکنولوژی در ابعاد مختلف تولید در های تولید را با چالش مواجه کند. بنابراین پیشنهاد میپویایی نظام

 سالمت مصرف کنندگان، به صورت محافظه کارانه ای از این محصوالت استفاده شود. سامانه های کشاورزی و نیز
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 و چالشها موجب اخالقی زمینه،ازلحاظ این در اختراع های ورقه اعطای رشد و اخیر ههدود در  اختراع ثبت ادارات توسط بیوتکنولوژیکی اختراعات پذیرش
 در ژنتیکی ورزیهای دست از ناشی محیطی زیست آثار و فنّاوری زیست اصل به نگاه انتقادی از ناشی چالشها این از بعضی .است شده توجهی قابل مجادالت

 زیستی است. فنّاوریهای به ثالث اشخاص شدن دسترسی محدود و اختراع امتیاز صاحبان برای انحصاری افعمن برقراری به راجع بعضی و است. موجودات زنده

 در اختراع های ورقه از  نمونه چند  ضمن مطالعه اختراع، ثبت قوانین اخالقی در مالحظات جایگاه بیان و مربوط قانونی تحوالت ازبررسی پس مقاله این در

 متحده، ایاالت مانند کشورها، بعضی از اختراع ثبت قوانین در .است شده بررسی چالشها این با اختراع ثبت های اداره مواجهه گی،چگون بیوتکنولوژی زمینه

لی اختراع مسائل اخالقی لحاظ شده است.لکن به طور ک ثبت اروپایی کنوانسیون قوانین،مانند از بسیاری در اما نگرفته، قرار نظر مد اخالقی مالحظات اساساً

 جز در موارد بسیار نادر به مالحظات اخالقی توجه جدی ندارد.,اداره های ثبت اختراع علی رغم حجم گسترده اعتراض های اخالقی 
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