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مزایا و معایب محصوالت تراریخته و ایمنی زیستی 

.*2، نرگس شکوهی فر1احمد کوچک زاده

.استادیار دانشگاه کشاورزي  و منابع طبیعی رامین خوزستان- 1
دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان .- 2

Email: Nshokuhifar@yahoo.com

چکیده

با توجه به اینکه نیاز غذایی مردم در حال افزایش است، تامین امنیت غذایی براي این نیاز رو به رشد، مستلزم 
يهاي موجود به عنوان یکی از این راهکارهام چالشرغراهکارهاي ویژه است. استفاده از محصوالت تراریخته علی 

کشور با سطح 30سطح زیر کشت این محصوالت در حال افزایش است و به بیش از است، بطوریکهدر حال توسعه 
هاي منفعتتراریختهرسیده است. علیرغم اینکه استفاده از محصوالت 2015میلیون هکتار در سال 180زیر کشت

اگرچه هیچگونه گزارشی در در خصوص ایمنی زیستی آنها نیز وجود دارد.مالحضاتی قطعی را به دنبال دارد، اما
تاکنون گزارش نشده است، اما ارزیابی دقیق و کامل اینگونه محصوالت قبل خصوص آثار سوء اینگونه محصوالت

شامل اثر بر موجودات غیر هدف، پایداري تراریختهدر خصوص محصوالت مالحضات از آزاد سازي ضروري است.
احتمال علف هرز شدن، زراعت تک محصولی و محصوالت تراریخته، شار ژنیدر خاك،محصوالت تراریختهبقایاي 

کاهش تنوع زیستی و اثرات ناخواسته انتقال ژن بر متابولیسم گیاه هستند. مقاله حاضر ضمن مروري اجمالی بر
تواند براي مسئولین، کارشناسان واشاره دارد که میفواید و مضرات محصوالت تراریختهعنوان شده به مالحضات 

.متخصصین اهل فن مفید باشد

امنیت غذایی، ایمنی زیستی: محصوالت تراریخته، کلمات کلیدي

مقدمه
شدهتثبیتصنعتیکعنوانبهوگذشتهمحضعلوممرحلهازکهاستمدرنیفناوريکشاورزيبیوتکنولوژي

توسعهحالدرکشورهايدرویژهبهزندگیکیفیتبهبودباعثتواندمیکهاستکردهمعرفیامروزيجهانبهراخود
تغذیهسوءدچارمزمنطوربهتوسعهحالدرکشورهايدرنفرمیلیون800حدودکهدهدمینشاناخیرهايارزیابیگردد.

گیاهان تولیدومدرنبیوتکنولوژي حوزهدرخصوصبهجهاندرتکنولوژیکیوعلمیگستردهتحوالتامروزهاماباشندمی
ایجادمردمدر بینپایدارتوسعهاهدافراستايدربهداشتیوغذاییامنیتفراهم نمودنبرايرافراوانیراریخته امیدهايت

وکمیتافزایشلذابرسد،نفرمیلیاردهشتبهجهانجمعیتمیالدي2030]. برآورد می شود تا سال 18است [نموده
اندرکاراندستموجودمنابعمحدودیتنظرگرفتندرباچالشاین.]12ت [اسناپذیراجتنابضرورتیغذاییموادکیفیت

ها و فنون کارگیري روشبهبیاندیشند. حلیراهرشدبهروجمعیتایناولیهنیازهايتامینجهتدرتاداشتهبرآنرا
ه رشد را به ویژه در قلمرو آغاز و روندي به شدت رو ب1983مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولی به طور جدي از سال 

طوریکه در مدتی کمتر از العاده چشمگیر است. بهاصالح گیاهان زراعی استراتژیک، طی کرد. پیشرفت در این حوزه، فوق
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میلیون هکتار از اراضی 60)، وسعتی بالغ بر Transgenicورزي شده ژنتیکی (هشت سال، سطح زیر کشت گیاهان دست
اختصاص داد. به این ترتیب، جهت تامین غذاي این جمعیت رو به رشد در طول چهل سال آینده، کشاورزي جهان را به خود

هاي زیستی و شرایط محیطی میزان تولید محصوالت باید افزایش یابد درحالیکه زمین هاي قابل کشت و منابع آبی، سوخت
هاي موجود به عنوان یکی از این م چالشغمناسب و کافی نیستند. بدین منظور، استفاده از محصوالت تراریخته علی ر

گیاهانبهنسبتکهتفاوتاینباهستندخودطبیعیهمتايشبیهگیاهان تراریخته .]14[راهکارها در حال توسعه است
هايویژگیوبهترايتغذیهارزشعملکرد،باالبودنحشرات،وآفاتبهبودنمقاومقبیلازنسبیهايمزیتخودطبیعی
گیاهانترتیباینبهاندآمدهبوجودخودطبیعیگیاهاننامطلوبهايژندرتغییرنتیجهدرکههستندمتعدديبمطلو

دستکارياثردرکهگیاهدرمقاومتالقاءبود.خواهندمحصوالتکیفیوکمیارزشافزایندههايژنحاملتراریخته
درصدي عوامل 37خسارت کاهشوسیلهترینمناسبقتصادياومحیطیلحاظازوکاراترینگیردمیصورتژنتیکی

اي، با تنباکوي تراریخته، در امریکا و فرانسه صورت گرفت. هاي مزرعهنخستین آزمایش1986در سال .]13باشد [مذکور می
مریکا، دومین گیاهان تراریخته (تنباکو) را به شکل تجاري آغاز کرد. ا، تولید1990چین نخستین کشوري بود که در سال 

هاي فرنگی را به شکل تجارتی تولید نمود. پس از آن، در فاصله سال، گیاه تراریخته گوجه1994کشوري بود که در سال 
، 1999ها مربوط به دو کشور امریکا و کانادا بودند. تا سال درصد آن80گیاه تراریخته تولید شد که حدود 35، 1996تا 1995
ید برخی از محصوالت اصلی زراعی (ذرت، سویا و غیره) در امریکا، با استفاده از گیاهان تراریخته درصد تول45تا 25بین 

درصد از سطح زیرکشت سویاي 40درصد از سطح زیر کشت ذرت تراریخته و 25گرفت. درحال حاضر، حداقل صورت می
30ه در حال افزایش است و به بیش از سطح زیر کشت محصوالت تراریخته به طور پیوستتراریختۀ جهان در امریکاست.

مربوط به پنبه تراریخته بیشترین محصول .]11[رسیده است 2015میلیون هکتار در سال 180کشور با سطح زیر کشت
% را 29نیز سهمی معادل تراریختهاختصاص دارد. ذرت تراریخته میلیون به پنبه 23میلیون هکتار پنبه در دنیا 34است که از 

شود که باعث افزایش عملکرد و کاهش مصرف سموم میتراریختهاستفاده از محصوالت .]11[اختصاص داده است به خود
به هر حال تاکنون هیچ مدرکی دال بر مضر بودن .]3[به دنبال آن فواید اقتصادي و زیست محیطی نیز حاصل می شوند 

ائه نشده است. در عین حال و براي ایجاد اطمینان کافی در گیاهان تراریخته براي انسان، موجودات دیگر و محیط زیست ار
زراعی جامع و در سطح وسیع، براي ارزیابی اثرات آنها قابل توصیه است.-هاي اکولوژیکیکنندگان، آزمایشمصرف

مزایاي محصوالت تراریخته-1
فرنگی، ذرت، سیب د گندم، جو، گوجهها گونه گیاهی ماننهاي فراوان (مربوط به صفات مختلف) به دهوارد کردن ژن

هاي هاي کشاورزي، امکان تغییر ژنتیکی در راهزمینی، سویا، پنبه، مارچوبه، تنباکو و چغندرقند جهت اصالح یا بهبود فرآورده
به میزان ها که در شرایط عادي ها و نشاستهها، چربیهاي خوراکی، مومبیوسنتزي گیاهان براي تولید انبوه موادي مانند روغن

ژنی کوچکی از کاربردهاي گسترده گیاهان ترانسهاي شوند و کنترل آفات زیستی، تنها نمونهبسیار جزیی تولید می
تر، ماندگاري بیشتر محصوالت، محافظت محیط در برابر سموم، به دلیل ت قويمحصوالشوند. تولید (تراریخته) را شامل می

شیمیایی دارند باعث محافظت محیط در برابر سمپاشی و ه سم پاشی از طریق موادمحصوالت تراریخته نیاز کمتري باینکه 
اکسیدکربن بیشتري توانند ديها میدر صورت دستکاري ژنتیکی گیاهان آن،کاهش گرم شدن زمینشوند. ها میکشآفت

و باعث کاهش گرم شدن زمین دهدمیاي را کاهشمصرف کرده و اکسیژن بیشتري را به اتمسفر برسانند که پدیده گلخانه
هاي هاي گیاهی و جانوري در مناطق کویري و بیابانی از دیگر عرصهها و حفظ تنوع گونهاحیاي مراتع و جنگلشود.می

ها با شناسایی، تکثیر و تري یافته است. براي مثال، بیوتکنولوژیستکشاورزي است که با کمک بیوتکنولوژي روند سریع
اي را تولید ها، کاج و سرو اصالح شدههاي مقاومت به نمک، گیاهان مقاومی مانند کاکتوساجد ژنهاي وپرورش گونه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٣

هاي بیوتکنولوژي، از اند. همچنین به کمک روشاند که قابلیت رشد و تکثیر در مناطق سخت بیابانی را پیدا کردهکرده
هاي کشاورزي تولید ودمندي را براي حاصلخیزي زمینوالي موجود در دریاها، ترکیبات و کودهاي زیستی سها و گلجلبک

.]10[کنندمی

تراریختهمعایب محصوالت-2
با پیشرفت محصوالت تراریخته در جهان و به زیر کشت رفتن میلیاردها هکتار زمین و عرضه محصوالت به بازارهاي 

فت و به تبع آن در کشور ما هم از همان مناطق مختلف جهان، زمزمه مخالفت و انتقاد نسبت به این محصوالت باال گر
ها کارشناسان و مسووالن وقت در مقابل طرفداران مهندسی ژنتیک و محصوالت حاصل از آن ایستادند و تاکید کردند سال

بر کشورهاي پیشرفته جهان از جمله در اروپا خیلی کم است.درکه برخالف ادعاها سطح زیر کشت محصوالت تراریخته،
توانند داراي کیفیت بهتري باشند ممکن قدر که میخی تحقیقات انجام گرفته در جهان، محصوالت تراریخته هماناساس بر

ها (مانند تغییرات ژنتیکی باعث آسیب به برخی ارگانیسمداشته باشند.اي براي انسان و محیط زیستاست خطرات ناشناخته
کاهد. همچنین محصوالت تراریخته به دلیل تغییرات ها میتی آنشود و از تنوع زیسآفات و حشرات) در اکوسیستم می

کنند و از شوند. خاصیت آنتی بیوتیکی خود را در بدن اعمال میها مقاوم میژنتیکی، این محصوالت به ویروس و باکتري
که در ساکنین مجاور دهدنتایج تحقیقات دانشمندان در برخی کشورها نشان میکاهند.هاي دارویی میکارایی آنتی بیوتیک

هاي شدید پوستی، آلرژي شدید دستگاه شود، عوارضی چون حساسیتبه مزارع و روستاهایی که بذرهاي تراریخته کشت می
شده درصد تخریب پروتئین سلولی و بروز سرطان هاي مختلف مشاهده 90ایمنی بدن، صدمه به مخاط به ویژه بویایی و تا 

ژنیک محیطی جهانی نسبت به خطرات استفاده از گیاهان ترانسهاي علمی و زیستسازماندر همین حال بسیاري ازاست.
برخی رخدادها اند. هشدار دادهبینی و درمان، و نیز اختالالت ژنتیکیهاي غیرقابل پیشیا تراریخته و احتمال پیدایش بیماري

به طوري .ها دامن زده استامریکا به این نگرانیدر دیگر کشورهاي جهان از جمله کشورهاي آسیاي جنوب شرقی، روسیه و
که اتحادیه اروپا، آلمان و آمریکا نیز بر موضوع حساس شده و تمهیداتی جدي براي کشت، مصرف و تجارت این محصوالت 

ها ن گزارشکنند که ایاما غالب کارشناسان بیوتکنولوژي و اصالح نباتات ، این نکات را قبول نداشته و ادعا مید.گذارده ان
.]15[و تنها به فواید این محصوالت اشاره دارند،دروغ و دور از واقعیت است

تراریختههاي مربوط به محصوالت نگرانی- 3
شود. مخاطرات احتمالی اکولوژیکی ادعا احتمال خطر به مفهوم احتمال پیامدهاي مضر ناشی از یک فعالیت گفته می

ل ایمنی تراژن (بیگانه) براي موجودات غیر هدف، اثرات ژن معرفی شده بر صفات شده براي محصوالت تراریخته شام
.]4[هاي ثانویه است فنوتیپی مرتبط، سالمت زیست محیطی محصول و اثرات ناخواسته مانند تغییرات در سطح متابولیت

هاي مرتبط با موجودات غیرهدفنگرانی1- 3
کنند، شکارگرها، موجودات غیر هدف (آفاتی که از شیره گیاهی تغذیه میبه طور کلی تاثیرات گیاهان تراریخته بر 

شود. تغییر در بندي میافشان) به دو گروه، تاثیرات مستقیم (اثرات کشندگی) و غیرمستقیم طبقهپارازیتوئیدها، حشرات گرده
غیرمستقیم گزارش شده است که طول دوره زندگی، میزان زادآوري و تغییرات وزنی در حشرات غیر هدف به علت تاثیرات 

وجود تراریختهناشی از تغییر کیفیت غذایی گیاهان تراریخته است. بطورکلی سه راه براي در معرض قرارگیري با پروتئین 
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ترین راه، مصرف کنند. ساده. گیاهخوارانی که از محصوالت تراریخته تغذیه می3. بقایاي گیاهان در خاك 2. گرده 1دارد: 
هاي انجام شده در مورد برهمکنش گیاهان تراریخته با گ، ساقه، ریشه، دانه یا گرده گیاه تراریخته است. بررسیمستقیم بر

اثر بر روي دشمنان طبیعی آفات غیر هدف یا ثانویه است. -2اثر بر دشمنان طبیعی آفات هدف -1دشمنان طبیعی شامل 
ریخته بر این حشرات دارند. این اثرات به صورت: کاهش یا افزایش محققان بیشتر تاکید بر اثرات غیر مستقیم گیاهان ترا

کیفیت غذایی گیاه براي آفت یا اینکه عدم ترجیح یا گرایش آفت براي تغذیه از گیاه است، چون تغییرات ژنتیکی در گیاه 
یه در آفت شود. با توجه ممکن است موجب تغییر در ترکیبات ثانویه گیاه شود که باعث حالت دورکنندگی و یا گرایش به تغذ

به توضیحات فوق و تاثیرات گیاهان تراریخته بر شکارگرها ممکن است که دشمنان طبیعی نیز از طریق تغییر کیفیت غذایی 
هاي فیزیکی گیاهان (وجود کرك و خار در میزبان به طور غیر مستقیم از گیاهان تراریخته متاثر شوند. حتی برخی ویژگی

دهند ترکیبات ثانویه و مواد فرار گیاهان، دشمنان طبیعی مخصوصا پارازیتوئیدها را تحت تاثیر قرار میسطح برگ و ساقه)، 
]8[.

شار ژنی از محصوالت تراریخته 2- 3
با کاربرد محصوالت تراریخته، نگرانی در خصوص شار ژنی از آنها رواج یافته است. مسیرهایی که طی آنها امکان 

شامل: تکثیر غیرجنسی، پراکنش بذر و شار ژنی وابسته به دانه گرده است. کشت گیاهان هزاران سال شار ژنی رخ دهددارد 
بوده و دانش ما از میزان شار ژنی در کشاورزي سنتی به تخمین میزان شار ژنی در گیاهان تراریخته کمک است که رایج

ست، تاریخچه کشت گیاه والد تراریخته و اینکه آن محصول به کند. در ارزیابی تاثیرات احتمالی گیاه تراریخته بر محیط زیمی
تواند بین دو محصول یا شود بسیار مهم است. شار ژنی میهرز یا گیاه مهاجم در خارج از محیط کشت تبدیل میشکل علف

یاه تراریخته به هاي مطرح شده احتمال فرار تراژن از یک گاز دیگر نگرانی.]5[هاي وحشی اتفاق افتدیک محصول و گونه
گونه غیرتراریخته یا خویشاوندان وحشی آن است. الزم به ذکر است که گیاهان در ظرفیت دگرگشنی با یکدیگر متفاوت 

هرز به شدت به سازگاري و خویشاوندي والدین با یکدیگر وابسته است. هستند. ظرفیت یک گیاه در آمیزش با یک علف
مانند. بنابراین، احتمال اینکه گیاهان تراریخته قادر به انتقال بوده و کمتر زنده باقی میاي معموال عقیمهیبریدهاي بین گونه

با فرض بر اینکه شار ژنی از .]9[هایی غیر از کولتیوارهاي زراعی باشند بسیار ناچیز استهاي دیگر به گونهتراژن یا ژن
ی که رخ خواهد داد این است که باعث مقاوم شدن آنها به آفات به خویشاوندان وحشی انجام شود، تنها اتفاقتراریختهگیاهان 

شود و دوباره به محیط شود زیراکه از انقراض آنها جلوگیري میشود که این یک مزیت براي اینگونه گیاهان محسوب میمی
شوند.بازگردانده می

زراعت تک محصولی و کاهش تنوع زیستی3- 3
کشتی شود و تک کشتی تواند منجر به تکها میاین است که استفاده از آنتراریختهها درباره گیاهانیکی از نگرانی

منجر به از بین رفتن موجودات دهد. بالطبع کاهش تنوع زیستی ممکن است هم تنوع زیستی را به طرق مختلفی کاهش می
یوع یا اپیدمی یک بیماري خاص کمک کنند. یا اینکه تک کشتی ممکن است به شاي شود که از این گیاهان تغذیه میزنده

هاي شود آن است که آیا کاهش تنوع زیستی که امروزه به عنوان یکی از بهانهتري که مطرح میکند. در اینجا سوال مهم
مخالفین محصوالت تراریخته است در ارتباط با گیاهان اصالح شده به صورت سنتی وجود ندارد؟ به خصوص در گیاهانی که 

هاي مصنوعی اصالح شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفتند و منجر به کشت مداوم آنها از ایجاد جهشبا استفاده
شود؟ البته کشاورزي در هر شکل آن تاثیر مهمی بر محیط زیست دارد زیراکه یک شود با عث کاهش تنوع زیستی نمیمی
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شود. ضمن اینکه در کشاورزي سنتی نیز با از دست دادن تنوع زیستی روبرو هستیم، گیاه زراعی جایگزین گیاه بومی می
بخصوص جایی که یک نوع گیاه زراعی در یک منطقه وسیع کشت شود. برعکس، فناوري گیاه تراریخته ممکن است حتی 

.]21[منجر به استفاده بیشتر از منابع ژنتیکی شود

تابولیسم گیاهاثرات ناخواسته انتقال ژن بر م4- 3
هاي مطرح شده در خصوص ورود تراژن به یک گیاه گیرنده مربوط به برخی اثرات ناخواسته بر از سایر نگرانی

متابولیسم گیاه است. چنین اثرات پلیوتروپیکی ممکن است شامل تغییر بیان یک ژن غیر مرتبط در محل القاي ژن یا محلی 
خواسته ممکن است در سایر گیاهان غیر تراریخته نیز از طریق نوترکیبی کروموزمی یا دور از آن باشد. با این وجود، اثرات نا

دهد که احتمال ایجاد تجربیات موجود در خصوص گیاهان تراریخته نشان می.]9[تحت شرایط محیطی خاص پدید آیند
ضمن اینکه قبل از آزاد سازي .]2[اثرات غیر قابل انتظار در طی مراحل انتخاب که قابل تشخیص نباشند بسیار پایین است 

هایی براي ارزیابی اثرات ناخواسته متابولیکی جهت مقایسه محصوالت تراریخته با والدهاي غیر اینگونه محصوالت آزمایش
اي مهم محصول تراریخته در مقایسه با نوع غیر دار در غلظت ترکیبات تغذیهگیرد. هرگونه تفاوت معنیتراریخته صورت می

.]22[خته آن بوسیله آنالیز ترکیبات گیاه قابل شناسایی است تراری

ایمنی غذایی محصوالت تراریخته 5- 3
هاي مرتبط با این موضوع است که آیا گیاهان تراریخته در مقایسه با ایمنی غذایی محصوالت تراریخته شامل نگرانی

د گیاهان تراریخته مربوط به احتمال سمیت و یا آلرژي زایی نوع غیرتراریخته احتمال خطر بیشتري دارند. ایمنی غذایی در مور
هاي کد شده توسط مارکرهاي مقاومت به آنتی بیوتیک است. شواهد معتبر در خصوص سمیت یا و همچنین ایمنی پروتئین
ت مطالعاتی جهت تعیین ایمنی غذایی محصوال.]7[براي سالمت انسان وجود نداردتراریختهآلرژي زایی محصوالت 

روزه از تغذیه موش ها با برنج تراریخته حاوي پروتئین 90انجام شده است. به عنوان مثال طی ارزیابی تراریخته
Cry1ACبرنج هیچ تغییري در رفتار حیوان و وزن آن مشاهده نشد. طبق نتایج بدست آمدهKMD1 هیج تاثیر سوء یا

.]16[سمی در بر نداشت 

مدیریت احتمال خطر-4
هاي مناسب براي مدیریت احتمال خطر این از تولید محصوالت تراریخته، تولید پایدار است بنابراین استراتژيهدف 

شوند که طی آن دسته از محصوالت باید در نظر گرفته شود. فرآیند مدیریت احتمال خطر بر اساس ارزیابی خطر طراحی می
شوند. مدیریت احتمال خطر شامل ارزیابی خطرهاي شناسایی تمهیدات الزم براي حفاظت مردم و محیط زیست تعیین می

هاي خاص براي کاهش ضررهاي احتمالی به سالمت انسان و محیط زیست است. تمهیدات تعیین شده جهت تعیین روش
گیري در خصوص تایید محصوالت تراریخته مهم هستند. بنابراین، مدیریت شده در مدیریت احتمال خطر براي تصمیم

گیري در هاي عمومی، نظارت، کاهش خطر و تصمیمخطر شامل ارزیابی احتمال خطر، فواید اقتصادي، نگرانیاحتمال 
هرز در زمان رهاسازي ارزیابی احتمال خطر تبدیل گیاهان تراریخته به علف.]21[خصوص اثرات ناخواسته یک اثر است 

ه علف هرز بعد از تراریخته شدن باید بیولوژي گیاه میزبان گیاه تراریخته ضروري است. جهت تعیین قابلیت تبدیل یک گیاه ب
بخوبی مشخص شده باشد و هرگونه خصوصیات مخصوص به گونه در آن تعیین شده باشد. از لحاظ آماري ممکن است 
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کیفی هاي زنی بذر و همچنین در دادههاي کمی فنوتیپی مانند ارتفاع گیاه و درصد جوانهداري در دادههاي معنیتفاوت
محدوده ها باید با فنوتیپی مانند حساسیت به بیماري بین گیاه تراریخته و گیاه شاهد وجود داشته باشد، اما این تفاوت

هاي طبیعی و زراعی باید بطور کامل ارزیابی شود. اثر محصوالت تراریخته در اکوسیستم.]19[هاي زارعی مقایسه شود گونه
شوند الزم است جمع آوري شود تا به درستی مهم که براي تراریخته شدن انتخاب میتمام اطالعات مرتبط با محصوالت

.]1[پیش بینی شود که تراژن، قابلیت اعطاي توان بقا به گیاه تراریخته خارج از محدوده رشد طبیعی خود را دارد یا خیر 

ایمنی زیستی-5
فوایدازبرداريبهرهتضمینبرايکههایی استوشرومقرراتها،سیاستتدابیر،ازايایمنی زیستی مجموعه

انسان،بهداشتزیستی،ذخایروتنوعبرفناورياینکاربرداحتمالیسوءآثارازپیشگیريومولکولیفناوريزیستقطعی
ضوعکشورهاي.شدنهایی1992سالدرزیستیتنوعکنوانسیونباشد. میالزمکشاورزيوزیستمحیطگیاه،حیوان،

تراریخت زندهموجوداتاحتمالیخطراتبهمربوطمسائلبتواندکهقانونیراهکاربا1995سالدرزیستیتنوعکنوانسیون
سیستماولینکارتاهنا شد.زیستیایمنیپروتکلمنجر به قبول 2000ژانویه سال 29در .کردندموافقتکند،بررسیرا

حالدر.استتراریختزندهموجوداتمحصوالتازایمنو استفادهنگهداريال،انتقازاطمینانبرايجامعقانونگذاري
زمینه انتقال، درحفاظتیوایمنیاصولرعایتهدف پروتکل .پذیرفتندراکارتاهنا زیستیایمنیپروتکلکشور166حاضر

پایداريوحفظبرآنهااحتمالیآوريزیاناثراتمدرن، بیوتکنولوژيحاصلزندهیافتهتغییرموجوداتکاربرددست ورزي، 
امضاءباشد. مرزي میبینانتقاالتونقلدربیشترانسان و دقتسالمتبرايآنهامخاطراتگرفتننظرزیستی، درتنوع

انجام گرفت. الحاق رسمی به 1380اردیبهشت 3بابرابر2001آوریل23در کشور ایران درکارتاهنازیستیایمنیپروتکل
روز جلسهدرتبصرههفتومادهیازدهبرمشتملزیستیایمنیملیصورت پذیرفت. قانون1382مرداد 29وتکل در پر

تولید،بهمربوطامورکلیهاسالمی تصویب شد. طبق این قانون ایمنی زیستی شورايمجلس1388هفتم مرداد ماه 
زندهموجوداتازاستفادهومصرففروش،خرید،عرضه،واردات،صادرات،فرامرزي،وداخلیانتقالونقلرهاسازي،
ازاموراینانجامبرايراالزمتمهیداتاستمکلفدولتواستمجازقانوناینمفادرعایتباژنتیکییافتهتغییرشکل

.]17[آورد فراهمغیردولتیهايبخشطریق

نتیجه گیري
دي از کشورها از جمله کشورهاي در حال توسعه پذیرفته براي مصرف تجاري در تعداد زیاتراریختهمحصوالت 

در کشورهاي مختلف تراریختهقبل از مصرف تجاري محصوالت اند. راهکارهاي بین المللی ارزیابی خطرات احتمالیشده
د به شود. ارزیابی خطرات احتمالی زیست محیطی براي تایید قانونی موجودات تراریخته در کشورهایی که متعهپیاده می

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا هستند الزم است. این پروتکل در تعداد زیادي از کشورها به تصویب رسیده است، بسیاري از 
کشورها زیربناي علمی مناسب را نداشته و موانع اقتصادي دارند. دسترسی به محصوالت تراریخته در این کشورها بیشتر به 

پذیر نیست. بخش دولتی در کشورهاي در هاي قانونمند امکانلوژي و فقدان مکانیسمهاي شفاهی با این تکنوعلت مخالفت
هاي به عهده دارد. در نتیجه رسیدگی به مشکالت در حوزه سیاستتراریخته حال توسعه نقش مهمی را در توسعه محصوالت 

براي ارزیابی احتمال خطر هستند که در آن تري گیرد. بنابراین، کشورهاي در حال توسعه نیازمند قوانین علمیدولتی قرار می
از آنجا که اطمینان از ایمنی زیستی محصوالت تمامی مسایل ایمنی زیستی با محیط زیست آن کشور مطابقت داشته باشد.
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هاي تراریخته دشوار است، بهتر است راهکارهاي ارزیابی احتمال خطر بر خطرات محتمل متمرکز شوند تا بر فرضیه
غیرمحتمل. 

اگرچه برخی از اثرات اکولوژیکی گیاهان تراریخته شناخته شده است اما امکان تخمین کلیه نتایج این اثرات وجود 
ندارد. بنابراین، درك یک نگرانی احتمالی توسط دانشمندان این رشته از درك عمومی متفاوت است. به عنوان مثال درك 

ونارك ناشی از نتایج تحقیقات ناقص هنوز به قوت خود باقی است اگرچه هاي مبر پروانهتراریختهعمومی از اثر مخرب ذرت 
شماري را براي تولید کشاورزي، سالمت محصوالت تراریخته فواید بی.]6[تحقیقات بعدي نتیجه این تحقیق را نقض کردند

نگیرد ممکن است انسان، غذا و تغذیه به همراه دارد اما درصورتیکه به درستی نظارت و مدیریت کشت آنها صورت
هایی را نیز براي محیط زیست به دنبال داشته باشند. موفقیت تکنولوژي مهندسی ژنتیک به ارزیابی علمی و مدیریت نگرانی

اي گروهی از دانشمندان است که به یک نتیجه پایدار نیاز دارد. ارزیابی و نظارت موثر شامل مشارکت تلفیقی و چند رشته
هاي استاندارد، بر موجودات غیرهدف بر اساس روشتراریختههاي بیشتر در خصوص اثر پروتئینمشترك برسند. مطالعات

هاي زیست سنجی طوالنی و روش هاي بیوشیمیایی پیشرفته در این راه موثر است.آزمون
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Release of transgenic crops and biosafety

Abstract

To meet the growing demand of world’s current population for food, devising specific
strategies are required. Production of genetically modified crops has been considered as a
suitable strategy so that the number of countries producing GM crops rose from 29
countries in 2012 to 29 in 2015 with 175.2 million hectare cultivation area. Although they
offer too many advantages, concerns regarding biosafety issues exist. However, no report
against the of undesirable effects of GM crops exists, risk assessment of certain concerns
relating to biosafety of transgenic crops is necessary. Some of these concerns include risk
to non-target organisms, persistence of transgenic crops residue in Soil, acquisition of
weediness potential, monoculture and eventual loss of biodiversity, unintended effects of
gene transfer on plant metabolism and gene flow from transgenic crops. The present
reviews emphasis the considered concerns in benefits and risks of transgenic crops refers,
their assessment and management that can be used by policy maker or experts.

Keywords: transgenic crops, biosafety, food security
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