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 چكيده

ترين ميت از مها كيفري پايدار از منابع ژنتيكي و توليد ارقام گياهي و بذر و نهال ببرداحفاظت و بهره

نين ا قواشود. در اين راستكنندگان اين حوزه محسوب ميهاي دولتمردان و فعاالن و توليددغدغه

 برداري ودسترسي و بهرهنحوه متعددي در كشور وضع شده است كه حفاظت از حقوق مالكيت فكري، 

 از واديم صالحا»كنترل كيفيت ارقام گياهي و بذور را مدنظر قرار داده است. در بررسي طرح نين همچ

 الحات پيشنهاديرعايت انسجام و همگرايي اص ،«نهال و بذر گواهي و كنترل و گياهي ارقام ثبت قانون

گيري نهايي مرو تصمياينالمللي مرتبط ضروري است. ازهاي بينبا ساير قوانين ملي و كنوانسيون

اهي خصوص پذيرش يا عدم پذيرش الحاق به كنوانسيون ثبت ارقام گي مجلس شوراي اسالمي در

صورت تصميم  يات طرح تأثير خواهد داشت. در( نيز در بررسي كليات و جزئUPOVجديد )

سازي مواد ، نيازي به هماهنگUPOVنمايندگان مجلس شوراي اسالمي بر عدم پذيرش الحاق به 

ام ثبت ارق قانون بر اين، نظارت بر اجراي مؤثر با الزامات اين كنوانسيون وجود ندارد. عالوه قانون

نامه قانون حفاظت و در كنار تدوين و تصويب آيين 1382مصوب  ،گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال

و د نكرطرف ا بهاي فعاالن اين حوزه رتواند بسياري از دغدغهميهم برداري از منابع ژنتيكي بهره

 رسد.  نظر نمياي از اصالحات پيشنهاد شده در طرح مذكور ضروري بهرو قسمت عمدهايناز

 

 مقدمه

ونيم ميليارد نفر رسيد و روند افزايش جمعيت همچنان به بيش از هفت 2017جمعيت جهان در سال 

ده كرهاي دولتمردان تبديل دغدغه ترينادامه دارد. اين امر تأمين غذا و امنيت غذايي را به يكي از مهم

دليل پيشرفت فناوري، ميزان توليد اكثر محصوالت كشاورزي همپاي جمعيت جهان  است. هرچند به

شود. به همين دليل از يك سو روز محدودتر مياما سطح زير كشت و منابع طبيعي روزبه ،افزايش يافته

گر كنترل كيفيت گياه و بذر از نظر عملكرد و سوي دي حفاظت از منابع و ذخاير ژنتيكي بومي و از

هاي هاي اصالح ارقام، در حوزهصفات كيفي و راهكارهاي افزايش توليد در واحد سطح به كمك شيوه
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، باغباني و جنگلداري بسيار مهم است. در اين راستا تدوين، اجرا و يا در صورت عتزرامختلفي از قبيل 

كه بتواند در يك قالب يكپارچه و همگرا اهداف ذكر شده در باال را  رساني مجموعه قوانينيروزنياز به

هايي در هاي مختلف، قوانين يا دستورالعمل. در كشور ما، با توجه به حوزهضرورت داردمحقق سازد 

دريايي و دامي وضع شده است. يكي از  برداري از منابع ژنتيكي كشاورزي،رابطه با حفاظت و نحوه بهره

در زمينه  «1382مصوب  ،قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال» ن،اين قواني

اصالح »است. طرح  نژادگرانبه فكري ساماندهي امر كنترل و گواهي بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيت

پيشنهاد اصالح برخي از مواد اين  «موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال

كثير بذر و نهال تگذاري براي توسعه توليد و هايي از قبيل تشويق به سرمايهانون را با توجه به دغدغهق

گذاري و فعاليت آبي، تقويت بخش خصوصي و ايجاد انگيزه براي سرمايهبا هدف مقابله با بحران كم

ش رو به بررسي است. گزارش پيده كراندركار توليد و تكثير بذر و نهال، مطرح بخش خصوصي دست

 پردازد.يات مواد پيشنهادي طرح مذكور ميئكليات و جز

 

 قوانين مرتبط با منابع ژنتيكي گياهي كشور .1

رقام و اصالح ابرداري از منابع ژنتيكي، كنترل كيفيت و مجموعه قوانيني كه در حوزه حفاظت و بهره

 :استبه شرح زير  ،ردوجود دادر كشور ما نژادگران حمايت از حقوق مالكيت فكري به

 

هاي نامهو آيين 1382مصوب  ،قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال .1-1

 اجرايي مربوطه 

ر اندهي امملي، سام حفاظت از منافعدر جهت وزارت جهاد كشاورزي موظف است  ،اين قانونبه موجب 

رقام اثبت  ي وينسبت به شناسا نژادگران،به فكري كنترل و گواهي بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيت

سسه ؤن مو مجري اين قانود كناقدام  بذر و نهال كشور جديد گياهي و كنترل و نظارت بر امور

كليف تر حسب ب. در راستاي اجراي بندهاي مختلف اين قانون، است تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

 مل موارد زير هستند:تدوين شده كه شا يهاينامهماده قانوني، آيين

( به استناد ماده 1386قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ) نامه اجراييآيينـ  

 ،( قانون مذكور و مصوب شده هيئت وزيران14)

( قانون مذكور و مصوب 3ماده ) «2»( با استناد به تبصره 1388نامه ثبت ارقام گياهي )آيينـ  

 ،كشاورزى ترويج و آموزش تحقيقات، زمانسا يامنا تئهيشده 
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صره باستناد به ت با( 1393نامه معرفي ارقام گياهي )آخرين نسخه تصحيح شده در سال آيينـ  

 ،شاورزىك ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان يامنا تهيئ( قانون مذكور و مصوب شده 3ماده ) «2»

استناد به تبصره  با( 1388و محلي كشور ) ر ژنتيكي گياهي و ارقام بوميينامه ثبت ذخاآيينـ  

 شاورزى.ك ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان يامنا تئهي( قانون مذكور و مصوب شده 3ماده ) «1»

 

  1396مصوب  ،برداري از منابع ژنتيكي كشورقانون حفاظت و بهره .2-1

وين شده ر تدع ژنتيكي كشوبرداري از مناباين قانون كه با هدف مديريت و ساماندهي دسترسي و بهره

دسترسي و  ي شرايطينامه اجراآيينآن،  (6)اساس ماده  ابالغ شد و بر 16/7/1397در تاريخ  است،

هاي ازماننه و سبايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ قانون توسط وزارتخابرداري ژنتيكي نحوه بهره

  ان برسد.ت وزيرئمتولي مشخص شده در قانون تهيه و به تصويب هي

 

 طرح مالكيت صنعتي .3-1

خ ر تاريدكه  «هاي صنعتي و عالئم تجاري(طرح حمايت از مالكيت صنعتي )ثبت اختراعات،»در طرح 

پيشنهاد شده است  ،(4)ماده  «7»اساس ماده تبصره ذيل بند  بر اعالم وصول شده است، 27/4/1395

وب ال مصگياهي و كنترل و گواهي بذر و نه ورزي شده مطابق قانون ثبت ارقامارقام گياهي دست

 ثبت شده و مشمول حمايت از حقوق مالكيت فكري قرار گيرند. 1382

 

 «اصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال»بررسي طرح  .2

صوصي و خبخش  هايبا توجه به اهميت قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال و دغدغه

ي در بررس ست كهابر اصالح برخي از مواد اين قانون ارائه شده طرحي مبني كنندگان بذر و نهال،توليد

 اين طرح و كليات آن چند نكته مهم قابل توجه است:

 

يكپارچگي و عدم تعارض مواد اصالحي پيشنهادي با قانون حفاظت و  همگرايي، .1-2

 يبرداري از منابع ژنتيكبهره

برداري از منابع ژنتيكي كشاورزي و حمايت از از آنجا كه مباحث مربوط به توليد، مصرف و هر نوع بهره

بايد  ،اوالً نژادگران در چند قانون مجزا كه در پيش گفته شد مورد توجه قرار گرفته است،حقوق به

برداري از ن حفاظت و بهرهويژه قانوبه ميزان همگرايي و عدم تعارض مواد پيشنهادي با اين قوانين،

برخي مالحظاتي كه در اصالح مواد قانون ثبت ارقام  افزودنامكان  ،منابع ژنتيكي بررسي شود و ثانياً
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برداري از منابع ژنتيكي جهت كاهش ون حفاظت و بهرهنامه اجرايي قانشده است به آيين گياهي مطرح

 هاي بررسي اين طرح، مدنظر قرار گيرد.وقت و هزينه

 

خصوص پيوستن يا  گيري كميسيون كشاورزي و مجلس شوراي اسالمي درتصميم. 2-2

 (UPOVعدم الحاق به كنوانسيون حمايت از ارقام جديد گياهي )

رفع  گيري از اين جهت حائز اهميت است كه در صورت تصميم به الحاق به اين كنوانسيون،اين تصميم

بر اين بايد راهكارهايي نيز شود. عالوهمي د كنوانسيون الزاميتناقض برخي مواد قانون ثبت ارقام با مفا

هاي براي جلوگيري از آسيب به بخش خصوصي كشور و عدم قبضه بازار بذر و نهال توسط شركت

پا )در صورت الحاق به كنوانسيون( انديشيده شود. هر چند بزرگ و پيشرو و حمايت از كشاورزان خرده

 UPOV1، سعي شده است الزامات كنوانسيون 1382مصوب  ،ثبت ارقام گياهينامه كه در تدوين آيين

هايي وجود نامه آن با كنوانسيون ذكر شده تفاوتلحاظ شود، با اين حال بين محتواي قانون و آيين

د شوصالح اترين مواردي كه بايد در قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال دارد. از مهم

 از: عبارتند

 20ها و درختان و سال براي تاك 25سال به حداقل  18تغيير مدت زمان حمايت از حداكثر ـ 

 سال براي ساير گياهان.

 2.سازي برخي تعاريف و مفاهيم بين قانون و كنوانسيونهمسان ـ

 افزودن مبحث مجوزهاي اجباري به قانون. ـ 

ام جديد در تحقيقات و بذر خودمصرفي هاي مربوط به محدود شدن استفاده از ارقرفع دغدغهـ 

 3.پاردهكشاورزان خُ

                                                 
1. International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

رقم اين است كه با ارقام ثبت يا شناخته شده قبلي از  «جديد بودن»ام گياهي، مراد از عنوان مثال در قانون ثبت ارق. به2

اين عبارت از لحاظ  UPOVنظر خصوصيات ژنتيكي تمايز داشته باشد )تعريف فني از عبارت( در حالي كه در كنوانسيون 

نژادگر، مواد در تاريخ تكميل حق بهشود كه ، رقمي جديد محسوب مي(6)ماده  «1»بر طبق بند  .حقوقي تعريف شده است
 تكثيري يا مواد برداشت شده از آن رقم :

 بيش از يك سال قبل از تاريخ درخواست در قلمرو طرف متعاهدي كه درخواست در آن ارائه شده است،ـ 
لمرو ساير سال( قبل از تاريخ ارائه درخواست در ق 6بيش از چهار سال )در مورد درختان مثمر و غيرمثمر بيش از ـ 

 هاي متعاهد،طرف
نژادگر با اهداف انتفاعي فروخته نشده باشد يا به هر صورت ديگر به ساير اشخاص منتقل توسط يا با رضايت بهـ 

 نشده باشد. 

هاي تحقيقاتي و نيز نژادگر براي فعاليتصراحت بر عدم نياز به اخذ اجازه بهبه UPOVهرچند در نسخ اول و دوم كنوانسيون . 3

(، 1991اما در نسخه نهايي ) ،هاي سنتي زراعي خود و تكثير رقم تأكيد شده بودپا در فعاليتاستفاده كشاورزان خرده
تواند در قالب ( اين كنوانسيون، هر طرف متعاهد تنها مي15ها ايجاد شده است. طبق ماده )هايي براي اين فعاليتمحدوديت
منظور اجازه به كشاورزان براي استفاده از محصول نژادگر را بهنژادگر، حق بهفع بههاي متعارف و مشروط به حفظ منامحدوديت

اند، با هدف تكثير در امالك شخصي خود، در ارتباط با هر رقمي كه طبق دست آوردهبرداشتي كه ايشان از كاشت در امالك خود به
(، 10ماده ) «5»نامه اجرايي ثبت ارقام گياهي طبق بند اين كنوانسيون مورد حمايت است، محدود نمايند. هرچند كه در آيين

پا، مشمول نژادی ارقام جدید و بذر خودمصرفی کشاورزان خردهاستفاده از رقم مورد حمایت برای اهداف غيرتجاری، تحقيقات به
رافيایی توسط مؤسسه حسب نوع محصول، نوع کشت و منطقه جغ پا برنژادگر نبوده و شمول کشاورزان خردهحمايت از حقوق به

هاي موجود در اين زمينه به خصوص آزادي تحقيق و پژوهش بر شود، اما رفع دغدغهتحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال تعيين مي
هاي خارجي يا چندمليتي و از وابستگي به شركت پا و جلوگيري ازهاي الزم در حمايت از كشاورزان خردهروي ارقام و هوشياري

 است.  ستقالل در تأمين و مصرف داخلي بذر بسيار حائز اهميتبين رفتن ا

https://www.upov.int/
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 ر و نهالذاجراي صحيح و مؤثر قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي ب .3-2

نون ؤثر قادليل ضعف در اجراي م به هاي مطرح شده در جهت تصحيح قانون موجود،بسياري از دغدغه

ن بخش عال كردعدم اتخاذ تمهيدات الزم براي تشويق و ف جمله طوالني شدن روند كنترل و گواهي، از

 راي مؤثربا اج . بنابراين، اين امكان وجود دارد كهاستخصوصي و نحوه رسيدگي به شكايات و تخلفات 

وسط هال تنقانون موجود و تقويت نظارت بر اجراي قانون و عملكرد مؤسسه گواهي و كنترل بذر و 

 .دكرهاي موجود را مرتفع جلس شوراي اسالمي بتوان دغدغهويژه منهادهاي متولي نظارت به

 

 سسه ثبت و كنترل و گواهي بذر و نهالؤدامنه شمول وظايف م .4-2

، دامنـه  هي بـذر و نهـال  اساس مواد پيشنهادي طرح اصالح قانون ثبت ارقام گياهي و كنتـرل و گـوا   بر

كنتـرل   تر شده و بجزل بسيار گستردههاي مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهاليتوظايف و مسئو

د يز پيشـنها نمباحث كنترل توليد، توزيع و مصرف  و گواهي بذر و نهال و شناسايي و ثبت ارقام گياهي،

خـوري  شده است. از آنجا كه مجموعه اين وظايف بسيار گسترده و پيچيـده اسـت، سـاختار و تـوان در    

 رسد اين امر خـار  نظر ميكانات و ساختارهاي آن بهطلبد كه با توجه به وظايف كنوني مؤسسه و اممي

ـ تر از آن، مغايرت اين پيشنهاد با مفاد قانون حفاظت و بهرهاز توان مؤسسه باشد. مهم خـاير  رداري از ذب

مجوزهـاي   برداري از منابع ژنتيكي و صدورآن جهت نظارت بر بهره (3)اساس ماده  ژنتيكي است كه بر

و بـا   دسـتگاه هـر  ول ئب تا سطح معاون باالترين مقـام مسـ  ري مستقل و متناسساختابرداري بايد بهره

ي در هر يـك از مـواد پيشـنهادي اصـالح     ،ذيلشود. در جدول  رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس

 است. شدهطرح مذكور بررسي 
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 و گواهي بذر و نهال بررسي مواد پيشنهادي در طرح اصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل جدول

 گيرينتيجه بررسي تبيين ماده پيشنهادي ماده پيشنهادي طرح

 شود. بازنگري و تصحيحبايد  نگارشطرح از لحاظ  .ه استشداصول نگارش متون قانوني در اين طرح رعايت ن ــــ اصول نگارش طرح

 واعم از توليد، توزيع »عبارت  ( ـ1)ماده 

ر سطر د «كشور»پس از كلمه  «مصرف

 .سوم افزوده شود

به موجب اين پيشنهاد، وزارت جهاد 

كشاورزي در اين قانون كنترل و نظارت بر 

توزيع و  اعم از توليد،امور بذر و نهال كشور 

 عهده دارد. را برمصرف 

 تفادهطور كلي از عبارت امور بذر و نهال كشور اس در قانون به

ي همان عنوان كلشده است، مصاديق پيشنهاد شده در طرح، در 

ساس شده در قانون مستتر است و نياز جدي به اصالح آن اح ذكر

ف تواند دامنه وظايبر اينكه ذكر مصاديق مي شود. عالوهنمي

  ماند.ده و ساير موارد مغفول بكروزارتخانه را محدود به آنها 

اساس پيشنهاد اصالح در  تصحيح يا عدم تصحيح بر

غييري در مفاد قانون داشته و ت خنثيطرح، اثري 

 كند.ايجاد نمي

 و نظارت بر كليه امور»عبارت  ( ـ2)ماده 

 «مربوطه در مراحل توليد، توزيع و مصرف

در سطر چهارم  «كشور»پس از كلمه 

 افزوده شود.

به موجب اين پيشنهاد، مؤسسه تحقيقات 

 بر ثبت ارقام ثبت و گواهي بذر و نهال عالوه

هال متولي نظارت و كنترل و گواهي بذر و ن

 شود.بر امور توليد، توزيع و مصرف نيز مي

 و ساختار است، پيچيده و گسترده بسيار وظايف اين مجموعه

 و مؤسسه كنوني وظايف به توجه با كه طلبدمي درخوري توان

 وانت از خار  امر اين رسدمي نظربه آن ساختارهاي و امكانات

ارايي مؤسسه در پذيرش اين مسئوليت نيز ك .باشد مؤسسه

 وانجام وظايف اصلي خودش )يعني كنترل و نظارت بر توليد 

د. واردات بذر و همچنين تحقيقات بذر( را پايين خواهد آور

 و حفاظت قانون مفاد با پيشنهاد اين مغايرت آن، از ترمهم

 نآ (3) ماده اساس بر كه است ژنتيكي ذخاير از برداريبهره

 صدور و ژنتيكي منابع از يبرداربهره بر نظارت جهت

 تا متناسب و مستقل ساختاري بايد برداريبهره مجوزهاي

 رعايت با و دستگاه هر ولئمس مقام باالترين معاون سطح

 .شود تأسيس مربوط مقررات و قوانين

 رد اصالحات پيشنهادي طرح



 _________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 گيرينتيجه بررسي تبيين ماده پيشنهادي ماده پيشنهادي طرح

سازمان »به عبارت  «و ترويج»عبارت 

در سطرهاي اول،  «تحقيقات و آموزش

 سوم افزوده شود.دوم و 

به موجب اين پيشنهاد نام سازمان كه در 

سازمان تحقيقات و آموزش »قانون، 

سازمان تحقيقات، »است به  «كشاورزي

 تبديل شود. «آموزش و ترويج كشاورزي

مان ، نام اين سازمان، ساز1382در زمان تصويب قانون در سال 

ون قان تحقيقات و آموزش كشاورزي بوده است و بر اين اساس در

و  معاونـت ترويـج 1386ذكر شده. در سال  نهم به همين عنوا

ا زي ببـرداري و سـازمان تحقيقـات و آمـوزش كشـاورنظـام بهره

 ترويـج،به سازمان سـازمان  عنوانيكديگر ادغـام شـدند و 

رو به تبع اينتغيير كرده است. ازآمـوزش و تحقيقـات كشـاورزي 

وب م مصقيقات و آموزش در قانون ثبت ارقاآن، مراد از سازمان تح

و نياز  است، همان سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج 1382

 شود. جدي به اصالح آن احساس نمي

اساس پيشنهاد اصالح در  تصحيح يا عدم تصحيح بر

داشته و تغييري در مفاد قانون خنثي طرح، اثري 

 كند.ايجاد نمي

اشخاص  سه نفر از»عبارت  ـ «1»تبصره 

كننده بذر و حقيقي و يا حقوقي توليد

هاي لنهال از طريق انتخاب تشك

يس اتاق كشاورزي اتاق و با تأييد رئ

بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 

ت ئپس از سطر نهم به جمع هي «ايران

 امنا افزوده شود.

 يت امنائبه موجب اين پيشنهاد، براي هي

شده سازمان تات تركيب جديدي پيشنهاد 

موجب آن، سه نفر اشخاص  است كه به

حقيقي و حقوقي بخش خصوصي به آن 

 شود.افزوده مي

زي ت امناي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورئتشكيل هي

ها و مؤسسات دانشگاه يهاي امناتئبه استناد قانون تشكيل هي

 انونآموزش عالي و پژوهشي است و اين پيشنهاد در مغايرت با ق

 بر اين، افزودن اشخاص حقيقي يا باشد. عالوهلذكر ميافوق

ت امناي تات ئحقوقي بخش خصوصي توليد بذر و نهال به هي

ها و مؤسسات ذيل ت امناي تات و كليه بخشئموضوعيت با هي

شود. لذا آن ندارد و منحصراً به بخش بذر و نهال مربوط مي

مهم  ها هر چندگيريپيشنهاد حضور بخش خصوصي در تصميم

 گيرد.قانون قرار نمي «1»اما در دامنه شمول تبصره  ،است

 رد اصالح پيشنهادي طرح

 جايگزين حرف «،» عالمت ـ (4)ماده 

و »در سطر دوم شود و عبارت  «و»

در سطر  «توزيع»پس از كلمه  «مصرف

 دوم افزوده شود.

منظور  مؤسسه بايد به به موجب اين پيشنهاد،

كه خصوصيات رقم ثبت حصول اطمينان از اين

 مصرفبوجاري، توزيع و  شده در زميان تكثير،

 هد.هاي الزم را انجام دنظارتتغيير نكرده باشد، 

عهده  به موجب اين پيشنهاد بحث نظارت بر مصرف نيز بر

، (2)سسه گذاشته شده كه بنا به داليل ذكر شده در ماده ؤم

 رسد.نظر نميپذير بهامكان

 دي طرحرد اصالح پيشنها
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 گيرينتيجه بررسي تبيين ماده پيشنهادي ماده پيشنهادي طرح

سطح »عبارت  ـ (4)ماده  «ج»بند 

استاندارد ملي باالتر از استانداردهاي 

 حذف شود. «المللي تعيين خواهد شدبين

 نيتيند توليد بسيار مهم است، زيرا با اماموضوع بذر در فر 

ي غذايي مردم، معيشت كشاورزان و نيز حفاظت از تنوع زيست

ي ستانداردهاي بومبنابراين تدوين ا .كشور در ارتباط است

ال راي توليد بذر و نهمتناسب با وضعيت اقليمي خاص كشور ب

ت خصوص بذرهاي وارداتي ضروري اس ويژه درها بهو رعايت آن

ح صالاو بهتر است بسته به موارد خاص )مثالً بذرهاي وارداتي 

شده ژنتيكي( سطح استانداردهاي ملي باالتري نسبت به 

 رعايت شود.المللي استانداردهاي بين

عمال احال بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه  با اين

يج را سختگيري در رعايت استانداردهاي باالتر ملي براي ارقام

كند. كنندگان بذر را دچار چالش ميو پذيرفته شده، توليد

 بنابراين حفظ پويايي در كنار كنترل، الزم است. 

، به شكل جاي حذف اين عبارتشود بهپيشنهاد مي

 شود: تصحيحزير 

 سطح استاندارد ملي براي آن دسته از ارقام خاصي»

باالتر از  شود،كه توسط مؤسسه پيشنهاد مي

 .«المللي تعيين خواهد شداستانداردهاي بين

 «پنجوبيست»عبارت  ـ (5)ماده 

در سطر دوم  «هجده»جايگزين كلمه 

 شود.

بت به موجب اين پيشنهاد، دامنه حمايت از ث

ارقام گياهي و مالكيت فكري آن به 

 يابد.پنج سال افزايش ميوبيست

هاي ، طول دوره حمايت در مورد گونهUPOVاساس كنوانسيون  بر

سال  20ها حداقل سال و درخصوص ساير گونه 25باغي حداقل 

بهتر ، رو در صورتي كه تصحيح اين بند قانوني الزم استايناست. از

يب صورت و عدم تصوانسيون باشد. در غير ايناست در راستاي كنو

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در پيوستن به كنوانسيون 

UPOV شود.  نيازي نيز به تصحيح اين ماده قانون احساس نمي 

سوي از UPOVدر صورت پذيرش الحاق به 

 دامنه حمايت از مالكيت فكري بر نمايندگان مجلس،

 د:شو تصحيحاساس كنوانسيون 

سال براي ساير  20هاي باغي و سال براي گونه 25

 هاگونه

 در غير اين صورت رد اصالح پيشنهادي طرح

كه با »عبارت  «ب»در بند  ـ (6)ماده 

در سطرهاي اول  «ربطنظارت مراجع ذي

 و دوم حذف شود.

 از آنجا كه در اصالح مواد پيشنهادي قبلي،

ه عهد توزيع و مصرف بر ،نظارت بر توليد

مؤسسه گذاشته شده در اين ماده، كه فرض 

بر اين بوده است كه مرجع نظارت بر توليد، با 

اين پيشنهاد نيز  ،(2)با توجه به داليل ذكر شده در رد ماده 

 قابل قبول نيست.
 رد اصالح پيشنهادي طرح
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مرجع ثبت و كنترل و گواهي بذر و نهال 

 .پيشنهاد حذف داده شده است متفاوت باشد،

پروانه »عبارت  ـ (6)ماده  «ب»ند ب

پس از  «توليد»جايگزين كلمه  «فعاليت

در سطر  «نسبت به صدور مجوز»عبارت 

 اول شود.

 «توليد و توزيع بذر و نهال»عبارت 

در  «توليد بذر و نهال»جايگزين عبارت 

 سطر دوم شود.

صدور  يجاسسه بهؤبه موجب اين پيشنهاد، م

مور االيت براي مجوز توليد، بايد پروانه فع

 توليد و توزيع صادر كند.

ز مجوز توليد يك گواهي فني است و پروانه فعاليت فراتر ا

ي سسه براؤباشد. صدور پروانه فعاليت توسط ممجوز توليد مي

 .استسسه ؤمور توليد و توزيع، فراتر از وظايف ما

 رد اصالح پيشنهادي طرح

طور  همنابع ژنتيكي ب»عبارت  ـ تبصره

كنندگان متقاضي ان در اختيار اصالحرايگ

پس از عبارت . «قرار خواهد گرفت

 افزوده شود. «خواهد شد»

به موجب اين پيشنهاد، ذخاير ژنتيكي اصالح 

صورت رايگان تحت نام جمهوري  نشده به

شوند و نيز به صورت رايگان اسالمي ثبت مي

كنندگان قرار نيز در دسترس اصالح

 گيرند.مي

طر خسي رايگان به منابع ژنتيكي كشور، نه تنها دستر ،اوالً

دهد، كنندگان را افزايش مياستفادهسرقت ژنتيكي توسط سوء

 ورتصبلكه امكان دفاع از حق و نيز تسهيم عادالنه منافع در 

المللي را خواهد ويژه در سطح بينايجاد نمونه تجاري به

زمينه گرفت. همچنين امكان ايجاد مشكالتي را نيز در 

حمايت از مالكيت فكري منابع ژنتيكي كه كسب رضايت 

نمايد. صاحب ژن و ذكر مبدأ جغرافيايي الزم است، ايجاد مي

 رو ذكر صريح اين امر در قانون بدون هيچ قيدوشرطيايناز

 صحيح نيست.

نون بر اين، نحوه دسترسي به منابع ژنتيكي، موضوع قا عالوه

نامه آن ع ژنتيكي كشور و آيينبرداري از منابحفاظت و بهره

ون گيري خواهد شد. لذا در اين قاناساس آن تصميم و بر است

نيازي به تدوين بحث دسترسي به منابع ژنتيكي احساس 

 شود.نمي

 رد پيشنهاد اصالحي طرح
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 گيرينتيجه بررسي تبيين ماده پيشنهادي ماده پيشنهادي طرح

با تشكيل كارگروه »عبارت  «د»در بند 

در سطر  «را»پس از حرف  «تخصصي

 افزوده شود. «دوم»

سسه بايد با ؤاين پيشنهاد، مموجب  به

استانداردهاي  تشكيل كارگروه تخصصي،

ند كت امنا اعالم ئمورد نياز را تعيين و به هي

 ت امنا نيست.ئو ديگر نيازي به تصويب هي

 ينكهبا توجه به ا تشكيل كارگروه تخصصي به پيشنهاد اين طرح،

سسه موظف است در هر صورت و حتي بدون تصريح قانون، ؤم

لي ان مروه تدوين استاندارد تشكيل دهد و در ادامه در سازمكارگ

ده اد شاستاندارد نيز كارگروهي براي بررسي استانداردهاي پيشنه

د حذف رسد. پيشنهانظر نميتشكيل خواهد شد، ضروري به

ت امنا نيز باعث حذف نقش تصويب استانداردها توسط هيئ

هد از مؤسسه خواعنوان يك مرجع باالتر  ت امنا بهئنظارتي هي

 دهد.شد و اعتبار استاندارد را كاهش مي

 رد پيشنهاد اصالحي طرح

عدم رعايت اصول فني »عبارت  بر اين اساس، حذف شود. «ب»بند  ـ (7)ماده 

سسه ؤمرتبط با تكثير بذر و نهال كه توسط م

ابالغ شده و موجب ضرر و زيان به اشخاص 

 حذف شده و «نفع شودحقيقي و حقوقي ذي

 شود.جزء موارد تخلف محسوب نمي

ز اكنندگان دهندگان، دليل حذف اين بند را نگراني توليدپيشنهاد

. دانندمقررات سختگيرانه در اين قانون و متهم شدن به تخلف مي

ف سسه، تخلؤاز نظر حقوقي زماني رعايت نكردن اصول ابالغي م

شود كه موجب ضرر و زيان به شخص حقيقي و محسوب مي

 ،فتخل جرم يارو از آنجا كه براي اثبات ايننفع شود. ازقي ذيحقو

 ار،معياري براي سنجش بايد وجود داشته باشد و در اينجا معي

ت، حذف همان ضوابط و اصولي است كه مؤسسه ابالغ كرده اس

 رسد.نظر نميآن معقول به

 رد پيشنهاد اصالحي طرح

پس  «تجاري»كلمه  ـ (7)ماده  «د»بند 

در سط اول افزوده  «برداريبهره»لمه از ك

 شود.

هاي تجاري بردارياساس اين پيشنهاد بهره رب

از ارقام ثبت شده بدون كسب مجوز تخلف 

 .برداريشود و نه هر نوع بهرهمحسوب مي

بع برداري از منابا توجه به اينكه در قانون حفاظت و بهره

ع نابفاده از مهر نوع است»برداري به شكل عبارت بهره ژنتيكي،

برداري تواند بهرهتعريف شده است، كه مي «ژنتيكي...

 برداري تجاريتصريح قيد بهره تجاري را هم شامل شود،غير

ر بالمانع است. هرچند كه د سازي،در اين بند در جهت شفاف

 برداري تجاري مالك عمل برايبهره رسد،نظر ميعمل نيز به

 گيرد.اثبات تخلف قرار مي

 ول پيشنهاد اصالحي طرحقب
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توليد و »به موجب اين پيشنهاد، عبارت  .حذف شود (7)ماده  «ـه»بند 

 تكثير بذر و نهال براي عرضه به بازار بدون

از موارد تخلف حذف  «كسب گواهي مؤسسه

 شود.مي

 صورت كلي عدم كسب مجوز براي دليل اينكه به اين بند به

حكمي  كند،لف محسوب ميتوليد همه ارقام بذر و نهال را تخ

شود كه بخش خصوصي را در توليد و سختگيرانه محسوب مي

ويژه در مورد ارقام رايج و شناخته شده منفعل عرضه به

سويي ديگر حذف اين بند كه در طرح، پيشنهاد  كند. ازمي

و  واقع نظارت بر نحوه توليد و تكثير بذر شده است نيز در

اين پيشنهاد اصالح اين بند دهد. بنابرنهال را كاهش مي

 شود.جاي حذف آن داده ميبه

جاي حذف اين عبارت، به شكل شود بهپيشنهاد مي

 شود: تصحيحزير 

 دونبتوليد و تكثير بذر و نهال براي عرضه به بازار »

كسب گواهي مؤسسه كه موجب ضرر و زيان به 

 .«نفع شوداشخاص حقيقي و حقوقي ذي

نتظامي ثبت شوراي ا»عبارت  ـ تبصره

ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال 

مرجع بررسي شكايات مرتبط با موضوع 

باشند. اين شورا قانون و احراز تخلف مي

متشكل از دو نفر با معرفي وزير جهاد 

هاي تخصصي كشاورزي، دو نفر از تشكل

يس اتاق بخش خصوصي با معرفي رئ

 بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اتاق

قوقدان آشنا به قضاوت ايران و يك نفر ح

باشد. دوره يه ميبا معرفي رئيس قوه قضائ

تصدي شوراي فوق چهار سال بوده و 

انتخاب مجدد آنها براي يك دوره ديگر 

بالمانع است. مكان تشكيل جلسه شوراي 

يس شورا توسط ؤسسه بوده و رئفوق در م

وزير جهاد كشاورزي از بين پنج نفر عضو 

 ي به تخلفات و شكايات ازبررس ر اين اساس،ب

يه شوراي پيشنهاد شده در طرح قوه قضائ

 شود. منتقل مي

ت در صالحي تخلف و جرم، تعيين و اعمال مجازات در برابر

كننده يه تضمينعبارت ديگر قوه قضائ يه است )بهقوه قضائ

ظر تواند ناجراي جزايي تخلفات است( و اين شورا فقط مي

بر اين، با  يه دهد. عالوهمشورتي و كارشناسي به قوه قضائ

( در (7)ماده  «ـه»ها )در تبصره بند حذف تعيين مجازات

ه چه مشخص نيست كه مرتكبين ب صورت احراز تخلف،

 مجازاتي محكوم خواهند شد.

 رد تبصره پيشنهادي طرح
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 گيرينتيجه بررسي تبيين ماده پيشنهادي ماده پيشنهادي طرح

شود. شورا در صورت و معرفي ميتعيين 

لزوم موارد مطروحه را به مراجع قضايي 

جايگزين تمام عبارت  «ارجاع خواهد نمود

 تبصره شود.

پس از كسب مجوز »عبارت  ـ (11)ماده 

در سطرهاي اول  «وزارت جهاد كشاورزي

 و دوم حذف شود.

ال اساس اين پيشنهاد، ورود انواع بذر و نه رب

در سطح تجاري، ديگر به مجوز وزارت جهاد 

كشاورزي نياز ندارد و با رعايت مقررات 

 اي كشور و استانداردهاي بذر و نهالنطينهقر

المللي صورت با ارائه گواهي معتبر بين

 پذيرد.مي

 بوطمر اختيارات وظايف و تمركز» قانون (1) ماده با توجه به

 مصوب كشاورزي، وزارت جهاد در كشاورزي بخش به

 اقدامات انجام و نظارت ريزي،برنامه گذاري،سياست ،«1391

 واردات و تنظيم ،اتدرصامانند:  مختلف هايحوزه در الزم

ه و ت صمت جدا شدر( از وزا(1)ماده  «الف»بازار داخلي )بند 

 شود.به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي

 وريبهره افزايش قانون (16) مطابق ماده اين بر عالوه

 واردات مجوز ، اخذ1389طبيعي مصوب  و منابع كشاورزي

 يالزام كشاورزي جهاد وزارت از محصوالت كشاورزي و كاالها

ت بنابراين پيشنهاد حذف اين عبارت از متن قانون ثب .است

هاد جرت االجرا بودن دريافت مجوز واردات از وزاارقام، در الزم

د كشاورزي مطابق با قوانين ذكر شده در باال تغييري ايجا

 اثر است.كند و بينمي

 رد پيشنهاد اصالحي طرح



 _________________________________________________________________________________________________________  
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گواهي معتبر اتحاديه  ئهابا ار»عبارت 

( و يا ISTAالمللي تجزيه بذر )بين

پس از كلمه  «الملليسسات همتراز بينؤم

 در سطر دوم افزوده شود. «نهال»

يا  ISTAاساس اين پيشنهاد، ارائه گواهي  رب

المللي ديگر براي وارد هاي معتبر بينگواهي

 كردن بذر قابل قبول است.

ي ردهااساس استاندا عمدتاً بر هال كشوراستانداردهاي بذر و ن

و  ISTAبر اين اساس ارائه گواهي اند. المللي تدوين شدهبين

هد خوامشابه آن، هرچند تفاوت آنچناني با استانداردهاي ملي ن

ا ها براي كسب مجوز ورود رتواند زمان بررسياما مي ،داشت

 كاهش دهد.

ا ابطه بدر ر (4)ماده  « »حال، پيرو آنچه در بند  با اين

 استانداردهاي ملي گفته شد، بهتر است برخي ارقام داراي

ين اسطح استاندارد ملي مطابق با شرايط كشور باشند و براي 

شد با موارد مجوز ورود بايد حتماً منوط به استانداردهاي ملي

 كند.به تنهايي كفايت نميISTA گواهي  و

 تصحيحشود بند مذكور به شكل زير پيشنهاد مي

 :شود

ر ل داز تاريخ تصويب اين قانون ورود انواع بذر و نها

سطح تجاري پس از كسب مجوز وزارت جهاد 

كشاورزي با رعايت مقررات قرنطينه كشور و 

هاي معتبر ملي يا ارائه گواهيهاي ارداستاند

 المللي بذر و نهال صورت خواهد گرفت.بين

خصوص ارقام  اخذ استانداردهاي ملي در ـ تبصره

 الزامي است.  (4)ماده  « »وضوع بند خاص م

جايگزين  «خصوصي»كلمه  ـ تبصره

 در سطر دوم شود. «غيردولتي»كلمه 

تر نمودن نقش حضور بخش رنگرراي پُب

خصوصي در قانون، پيشنهاد شده است 

جاي عبارت غيردولتي از عبارت خصوصي به

 استفاده شود.

 لبقا در لتيغيردو نهاد دسته دو اساس قوانين و مقررات، رب

 اب آنها از يكي. هستند فعاليت به مشغول غيردولتي سازمان

 مشمول كه است شده شناخته «غيردولتي سازمان» عنوان

 غيردولتي هايسازمان فعاليت و سيسأت اجرايي نامهآيين

 و نهادها» عنوان با ديگري و باشدمي 29/3/1384 مصوب

 تعاريف ولمشم و شده شناخته «غيردولتي عمومي سساتؤم

 و آن هايواحده ماده و عمومي محاسبات قانون (5) ماده

 خدمات مديريت قانون (3) ماده تعريف مشمول همچنين

 .است كشوري

 سازمان فوق، نامهآيين (1) ماده از «الف» بند اساس بر

 از گروهي توسط كه شودمي اطالق هاييتشكل به غيردولتي

 با داوطلبانه صورت به غيرحكومتي حقوقي يا حقيقي اشخاص

 د اصالحي طرحرد پيشنها
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 گيرينتيجه بررسي تبيين ماده پيشنهادي ماده پيشنهادي طرح

 اهداف داراي و شده سيسأت مربوط، مقررات رعايت

 .است غيرسياسي و غيرانتفاعي

هاي سازمان :ترهاي غيردولتي به دو دسته جزئيسازمان

هاي عمومي غيردولتي تقسيم خصوصي غيردولتي و سازمان

هاي خصوصي غيردولتي خود شامل سازمان .شوندمي

هاي مدني مشمول ن تجارت، شركتقانو هگانهاي هفتشركت

نامه اجرايي هاي غيردولتي موضوع آيينقانون مدني، سازمان

هاي غيردولتي و بخش تعاون كه سيس و فعاليت سازمانأت

هاي تعاوني اعم از تعاوني خود مشتمل بر انواع شركت

است، ملي  ، تعاوني سهام عام و تعاوني فراگيرمتعارف

ت مومي غيردولتي، ذيل قانون مديريهاي عباشند و سازمانمي

خدمات كشوري بوده و فهرست آنها نيز مشخص است. 

 ي كليدر قانون ثبت ارقام، عبارت «غيردولتي»بنابراين عبارت 

شود با مفهوم گسترده است و بخش خصوصي را نيز شامل مي

باعث محدود شدن  «خصوصي»و جايگزيني آن با عبارت 

 شود.گستره آن مي
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 گيريبندي و نتيجهجمع

جه به ، تو«لاصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نها»در بررسي طرح 

وراي نهايي مجلس ش ميزان همگرايي آن با ساير قوانين اين حوزه در زمينه منابع ژنتيكي، تصميم

اجراي  (،UPOVالمللي حفاظت از ارقام جديد گياهي )خصوص الحاق به كنوانسيون بين اسالمي در

گواهي  وثبت  مؤثر قانون و نظارت بر آن و دامنه تعهدات و وظايف ايجاد شده براي مؤسسه تحقيقات

 ح در نظرين طرتوان دو رويكرد را در رد يا تصويب كليات ابذر و نهال ضروري است. بر اين مبنا مي

 گرفت:

 رويكرد اول ـ 

يون الحاق به كنوانساحتمال موافقت كميسيون كشاورزي و مجلس شوراي اسالمي با در صورت 

UPOV  ،نافع مليحاظ مدر راستاي تطابق قانون كنوني با كنوانسيون مذكور و با لالزم است در آينده 

 وردر كالً ممذكو اي تدوين و مورد تصويب قرار گيرد و يا اينكه مواد طرح كنوني با هدفطرح يا اليحه

 بازنگري و بازنويسي قرار گيرد. 

 رويكرد دوم ـ 

ير رد زكليات طرح بنا به داليل ، UPOVعدم الحاق به كنوانسيون بر  در صورت تصميم قطعي مبني

هاي وزارت كنندگان و بخش خصوصي در قالب دستورالعملهاي توليدرفع دغدغه . در عين حال،شود

يكي نابع ژنتبرداري از منامه قانون حفاظت و بهرهشود و نيز آيينجهاد كشاورزي كه عطف به اين قانون مي

 يرد. رار گقحتماً مورد توجه نمايندگان محترم  ،برداري تجاري استكه مرتبط با بحث توليد و بهره

 داليل رد كليات

 ست.ي اژنتيك برداري از منابعبرخي اصالحات پيشنهادي اين طرح، در تعارض با قانون حفاظت و بهرهـ 

مكن است ملزاماً دليل ايرادات موجود در نحوه اجراي قانون است و تصحيح مواد ا برخي اصالحات، بهـ 

 تغييري در شرايط ايجاد نكند.

ي هستند ژنتيك برداري از ذخايرنامه قانون حفاظت و بهرها قابل مطرح شدن در آيينهبرخي پيشنهادـ 

 در مجموع، اكثر طور كلي، د و بهكرجويي ها صرفهتوان در وقت و هزينه بررسيو بنابراين مي

 قابل رد شدن هستند. بنا بر ادله، اصالحي، هايپيشنهاد

رح طادي در اساس مواد اصالحي پيشنه دامنه وظايف مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال برـ 

 ورسد خار  از توان نظر ميشود )نظارت و كنترل توليد، توزيع و مصرف( و بهمذكور بسيار گسترده مي

ماده  مفاد پيشنهاد مطرح شده در طرح، با تر اينكه،هاي موجود در اين مؤسسه باشد. مهمزيرساخت

 برداري از منابع ژنتيكي مغايرت دارد.قانون حفاظت و بهره (3)
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 منابع و مآخذ

 كنوانسيون هب ايران اسالمي يجمهور دولت الحاق اليحه»: درباره كارشناسي خردمندنيا، س.، اظهارنظر .1

 و بعدي الحاتاص با( 1340 آذر 11 با برابر 1961 دسامبر 2 مورخ) گياهي جديد ارقام از حمايت الملليبين

 .1-15028هاي مجلس شوراي اسالمي، شماره مسلسل ، مركز پژوهش«آن اتحاديه در عضويت

 دسترس در: برداري از منابع ژنتيكي كشور قابلقانون حفاظت و بهره .2
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1076978?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8

%A8%D8%B9%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C 
 قانون مديريت خدمات كشوري قابل دسترس در:  .3

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021?keyword=%D9%85%D8%AF%DB%8C%

D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%

AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C 
 غيردولتي قابل دسترس در:  هايسازمان فعاليت و سيسأت نامه اجراييآيين .4

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%

D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8

%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B

3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84

%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9

%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%

D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C  
آخرين  ،«الملل و حقوق ايرانهاي عمومي غيردولتي در نظام بينماهيت سازمان» موسي تهراني، ر.، آقا. 5

   http://tehrani83.blogfa.com/post/26       در: 1397آبان  29دسترسي در 

 

 

 

 

 

 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1076978?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1076978?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021?keyword=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021?keyword=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021?keyword=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764?keyword=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%20%D9%88%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://tehrani83.blogfa.com/post/26


 

 

 

 

 

 

 16192 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
ي و كنترل طرح اصالح موادي از قانون ثبت ارقام گياه»اظهارنظر كارشناسي درباره:  عنوان گزارش:

 «و گواهي بذر و نهال

 

 

 (هاي نوفناوري)گروه  هاي نوينباطات و فناوريمطالعات ارت :نام دفتر

 سهيال خردمندنيا تهيه و تدوين:

 پريسا عليزادهمدير مطالعه: 

 ي( العات حقوقمهران برادران نصيري )دفتر مطالعات زيربنايي(، مهدي عبدالملكي )دفتر مطاظهارنظركنندگان: 

 حسين افشين ناظر علمي:

 ــــ ويراستار تخصصي:

 ــــويراستار ادبي: 

 

 

 هاي كليدي:  واژه

 . ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال1

 برداري از منابع ژنتيكي. حفاظت و بهره2

 (UPOV) جديدگياهي . كنوانسيون ثبت ارقام 3

 يقات ثبت و گواهي بذر و نهال. مؤسسه تحق4

 

 10/8/1397 تاريخ شروع مطالعه:

 30/8/1397 تاريخ خاتمه مطالعه:

 

 

 24/09/1397تاريخ انتشار: 
 

 


