
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


١

و اخالق زیستی( گیاهی )محصوالت تراریخته

3*، ساالر اندرزي2داوريالهام،1علی محمد فروغمند

دانشیار ژنتیک انسانی ، گروه ژنتیک ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران -1
کارشناسی ارشد ژنتیک، گروه علوم پایه، دانشگاه پیام نور کهنوج،ایران-2
شجویی دکتري ژنتیک مولکولی ، گروه ژنتیک ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران  دان-3

s.andarzi@yahoo.comtell : 09174197351  Email:

دهیچک
نولوژي و دستکاري هاي انسانی ایجاد شده اند.در جهان موجودات تراریخته به ارگانیسم هایی گفته می شود که توسط علم بیوتک

امروزي بشر براي تأمین منابع غذایی و مصرفی خویش دچار مشکالت عدیده اي است . در این شرایط بشر براي رهایی از فقر و 
هایی که تولید این فناوري هاي ژنتیکی و علم بیوتکنولوژي سعی در حل این مشکالت داشته اند. علی رغم سودبوسیله گرسنگی و 

ایجاد کند. از طرفی ، محیط زیستوموجودات می تواند براي انسان داشته باشد، این تغییرات ممکن است خطراتی نیز براي انسان 
نگرانی هاي اخالقی در ارتباط با کاربرد این تکنولوژي و نقض حقوق انسان و حیوانات وجود دارد.

مزایا و معایب این محصوالت ، تأثیر آن بر ، در این مطالعه سعی شده است که مباحث اخالقی پیرامون استفاده از این فناوري 
می سیر قانونی این محصوالت در ایران نوع برچسب گذاري این محصوالت وسالمت و بهداشت جامعه و  نگرانی هاي اخالقی و

یک یداخالقی در مورد محصوالت تراریخته مبتنی بر قضاوت هاي ارزشی بوده و مبناي علمی ندارد ولی بادیده گاه هاي. پردازد
.د داشته باشدنظام مدیریتی به منظور ارزیابی  خطرات محصوالت تراریخته و آزادسازي این گونه گیاهان وجو

ریخته، اخالق زیستی، مهندسی ژنتیکموجودات تراکلیدي:کلمات

مقدمه
داراي ترکیب مواد ژنتیکی جدید بوده و از طریق موجودات زنده تراریخته به موجودات زنده اي گفته می شود که 

ت بنابراین در این فناوري امکان اصالح گیاهان با انتقال ژن هاي مقاوم.[3]استفاده از فناوري زیستی جدید به دست می آیند
به آفات و بیماري ها، علف کش ها، تنش هاي غیرزیستی و همچنین بهبود کیفیت غذایی فراهم شده است. محصوالت 
تراریخته همچنین می توانند در تولید ترکیبات صنعتی و دارویی، افزایش تولید متابولیت هاي دارویی،پاکسازي محیط زیست 

.[7]از انواع آالینده ها مورد استفاده قرار گیرند

اخالق زیستی به مطالعه روشمند جنبه هاي اخالقی علوم زیستی و بهداشت و درمان اطالق می شود. می توان گفت که از 
مسائل عمیق اخالقی در حوزه اخالق زیستی به گونه بی سابقه اي مورد توجه وجدان عمومی جامعه قرار گرفت این 1960سال 

وم زیستی در حوزه هاي مختلف بوده است. با توجه به مطالب فوق، اخالق زیستی با مسائل عمدتاً محصول دست آوردهاي جدید عل
دست آوردهاي علم ژنتیک در حوزه هاي مختلف پیامدهاي .[11,12]دست آوردها و پیشرفت هاي بیوتکنولوژي پیوند مستقیم دارد

قابل پیش بینی آن از یک سو و پاسخ کافی به نیاز اخالقی جدي را در پی داشته است. دخل و تصرف در طبیعت و پیامدهاي گاه غیر
انسانی) با معضل اخالقی -حیوانی-روزافزون جوامع انسانی از سوي دیگر، فیلسوفان اخالق را در حوزه هاي  مختلف ژنتیک (گیاهی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٢

خود مواردي از خطر یا آنچه مسلم است تمامی ابداعات، اختراعات و فناوري ها در کنار مزایاي فراوان .[14]روبرو ساخته است
درصد ایمن نیستند. سازمان 100ریسک را نیز به همراه دارند. این موضوع ذات هر فناوري بوده و در واقع هیچ یک از فناوري ها 

زیان یک فناوري و پذیرش درصدي از خطرات احتمالی استفاده از آن را پیشنهاد می کنند.این -هاي نظارتی با مقایسه و آنالیز سود
مر در مورد گیاهان زراعی تراریخته که با استفاده از روش هاي جدید مهندسی ژنتیک ، حاوي صفات جدیدي شده اند و حتی ا

[5].گیاهانی که با روش هاي سنتی اصالح شده اند نیز مطرح می باشد

سطح کشت گیاهان تراریخته در جهان و ایران 
سطحکهبودسالیاولین1996سالولیشد،کشت1994سالدرفرنگی)(گوجهتراریختهتجاريمحصولاولیناگرچه

اینکشتپسآناز.گرفتقرارتراریختههکتار)میلیون66/1محصوالت(کشتزیردنیازراعیهايزمینتوجهی ازقابل
رسیدههکتارلیونمی170بربالغآنهاکشتزیرسطح2012سالدرکهطوريبهداشتهتوجهیقابلافزایشسالههرمحصوالت

.[2]برسد هکتارمیلیون200حدودبه2015سالتامحصوالتاینکشتزیرسطحکهشودمیبینیپیش. )1(شکل است

اگرچهمی گردد. حالبازقبلسال20حدودبهایران(تراریخته)بهکشاورزيمحصوالتژنتیکیدستکاريفناوريوروداما
انجاممحدودیتوکنترلبدونتراریختهمحصوالتوارداتامااست،نشدهصادرمحصوالتاینتولیدبرايمجوزيهیچ

ایرانژنتیکی تراریخته درشدهدستکاريمحصوالت، وارداتنظارتقانونی وخألهايوجودبه دلیلکهبهطوري.می شود
برنجوذرتازتوجهقابلبخشنیزخوراکی وهايروغندرصد90ازبیشهم اکنون.استدالرمیلیارد5/5بربالغساالنه

هیچحالی کهدرشده؛گزارشهکتارمیلیون1/3حدودایراندرتراریختهکشتزیرسطح.دارندتراریختهوارداتی منشأ
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رسمی تشکیلبا94محصوالت، زمستان اینمجوزصدورزمینهاست. درنشدهصادرمحصوالتکشتاینبرايمجوزي
تولیدمرحلهآخرینجهادکشاورزيوزارتدرتراریختهمحصوالترهاسازيوکشتوصادراتواردات،مجوزصدورکمیته

ال ، پنبه مبه برنج طارم شbtصادر شد و موجودات تراریخته در گیاهان می توان به انتقال ژنتراریختهملی محصوالت
ژن مقاومت به آفات و بیمار هاي چغندر و بونجه را می توان نام برد سیب زمینی تراریخت ، زراعت مولکولی و انتقال، تراریخت

در شیر بز ایرانی و Bهموفیلی بیماراناستفادهبراي9انعقاديفاکتورپروتئینو از موجودات تراریخته جانوري می توان به 
.[2,13]ردمی توان نام بقلبیسکتهدرماندارويتولیدبرايایرانیبزشیردرTPAپروتئین 

مزایاي گیاهان تراریخته

خصوصیات مقاوم به آفات، علف کش ها، داراي مقاومت به آفات و بیماري ها: در حال حاضر بیشتر گیاهان تراریخته در دنیا ، 
درصدي محصوالت کشاورزي در جهان می شوند که در 37بیماري هاي قارچی و ویروسی می باشند. این عوامل منجر به کاهش 

[8].آفات در محصوالت زراعی بیش از بیماري ها و علف هرز می باشد که به هیج عنوان قابل چشم پوشی نیست،ن سهمای

درصد سطح زیر 69کنترل علف هاي هرز: مقاومت به علف کش ها مهمترین خصوصیت گیاهان زراعی تراریخته شده است که 
تصاص داده است. بزرگترین مزیت محیطی بکارگیري محصوالت متحمل به را به خود اخ1999کشت گیاهان تراریخته دنیا در سال 

م را بکار برد. در نتیجه مقدار خاك فرسایش یافته را خعلف کش این است که زارع می تواند با سهولت بیشتري سیستم بدون ش
دهد.از مزایاي دیگر گیاهان می کاهش داده، حفاظت بیشتري براي گیاهان فراهم کرده و کاربرد تجهیزات مزرعه اي را کاهش 

تراریخته می توان به عنوان جایگزین مصرف باالي سموم،کاهش مصرف سموم شیمیایی،کاهش پسمانده سموم در محیط و 
محصوالت غذایی، حفاظت از خاك، جلوگیري از آلودگی آب هاي زیرزمینی، کنترل بهتر آفات در چارچوب مدیریت تلفیقی اشاره 

[8].نمود

الت تراریختهمعایب محصو

که Bacillus thuringiensisاز بین رفتن منابع زیستی ارزشمند: مثال ژن هاي مسئول تولید سم در نژادهاي باکتري 
اکنون وارد بسیاري از محصوالت زراعی شده  و در این گیاهان مقاومت به بعضی گیاه خواران را ایجاد کرده است، اما اگر شرایط 

آسیب به گونه هاي غیر [4].ش مقاومت آفات شود کارایی گیاهان تراریخته به شدت کاهش خواهد یافتایجاد شود که باعث افزای
و بیمار سازد.همنه میزبان ویروس ها می تواند حشرات سودمند را نیز همراه با حشرات آفت آلودداهدف:به عنوان مثال افزایش

آلرژي از مهمترین خطرات زیست محیطی  محصوالت تراریخته به شمار می احتمال خطر ژنهاي انتقال داده شده براي انسان، ایجاد 
[4].روند

محصوالت تراریخته نگرانی هاي اخالقی

زدایی، استناد به اصل پیشگیرانه پس از شود مقرراتبا مطالعه رویکردهاي مختلف حقوقی در حوزه ایمنی زیستی مشخص می
همانی (تراریخته و کز بر محصول نهایی و نه فرایند تحصیل آن، توجه به اصل ایناحراز خطر با استناد به مستندات علمی، تمر

زمان میزان خطر و منافع بالقوه به طور موردي از اصول قانونگذاري در حوزه ایمنی زیستی استغیرتراریخته) و سنجش هم
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د. این نگرانی ها که بیشتر به اعتقادات عالوه بر موارد فوق، عده اي هم بر ماهیت فناوري مهندسی ژنتیک ایراد گرفته ان
مذهبی و باورهاي فرهنگی استوار است چندان مبناي علمی ندارد. با این وجود پاسخگویی به این نگرانی ها می تواند در توسعه و 

پیشرفت گیاهان و محصوالت تراریخته کمک فراوانی بنماید. برخی از این نگرانی ها به طور مختصر ذکر می شود:
برخی عقیده دارند که فراورده هاي حاصل از مهندسی ژنتیک غیرطبیعی هستند. اگر طبیعی بودن به این معناست -رطبیعی بودنغی

خود کشاورزي هم غیرطبیعی است. تمامی محصوالت زراعی که که تمام چیزهاي ساخته بشر غیرطبیعی است در این صورت. ، اساساً
ح و انتخاب گیاهان برتر می باشد. بنابراین به نظر می رسد که مثال هاي فوق براي رد این نتیجه اصال،در حال حاضر کشت می شوند

.[7,9]استدالل ها کافی باشد

نکته دیگر در بحث مربوط به نگرانی ها بنیادي در مهندسی ژنتیک این است که این فناوري باعث -تجاوز به حریم گونه ها
ز گونه ها می شود. این عده عقیده دارند که عبور از مرز گونه ها غیرطبیعی و غیراخالقی بوده و تخطی از قوانین الهی می عبور از مر

طبقه بندي و مرزبندي بین موجودات یک مفهوم قراردادي است. نظریه قطعیت به اشکال حیات به عنوان با توجه به اینکه باشد. 
به می کند که توسط خداوند مشخص شده است اما تئوري تکامل مبتنی بر پویایی حیات است. مواردي ثابت و تغییرناپذیري نگاه

می باشد که از سایر موجودات دریافت کرده است ولذا تکامل ما مرهون اجداد DNAژنوم انسان داراي مقادیر زیادي عنوان مثال،
.[8]جاندار تغییر نمی کندو با انتقال یک با چند ژن ماهیت یک گونه و .د مشترك ما می باش

می دانند و براي در طبیعتانساندخالت بیجاي نتیجه راکه این فعالیت ها ادعا می کنند، کسانی هستند -دخالت درکار خدا
و خالف خواست خدایی می باشد. با وجود چنین اعتقادات متعصبانه اي بعید است که بتوان با شواهد و تلقی می کنندگناه انسان

دالل هاي زیستی خالف این اعتقادات بر این باورها غلبه نمود. مرز وظایف خدایی و انسانی کجاست؟ این مرز چندان مشخص است
.[8]نیست و می توان گفت که تمامی فعالیت هاي بشري به نحوي با وظایف خدایی همپوشانی دارد

ي محصوالت هستند از فرایند تولید آنها قابل کنندهمیزان آگاهی انسان هایی که مصرف: برچسب گذاري محصوالت تراریخته
.به منظور شناسایی فراورده هاي حاصل از محصوالت تراریخته و با هدف حق انتخاب مصرف کنندگان، روش برچسب استتأمل

ري برچسب گذااین فراورده ممکن است حاوي محصوالت تراریخته باشد.-برچسب گذاري حداقلی.[15]گذاري مرسوم است
موادي را که داراي این ترکیبات هستند یا به نوعی در فرایند شکل گیریشان از این فناوري استفاده شده است، معرفی می -مثبت

کنند، به طور مثال در تهیه این برنج از روش هاي مهندسی ژنتیک استفاده شده است.
نشده است را ترکیبات بدون فناوري  ژنتیکی معرفی می کند. ترکیباتی که این فرایند براي تولیدشان استفاده-برچسب گذاري منفی

برخی از محققین با این نوع از برچسب گذاري موافق نیستند زیرا داراي بار منفی بوده و به طور ناخودآگاه نگرش منفی در ذهن ایجاد 
[15] .درصد محصول تراریخته است25این محصول حاوي -برچسب گذاري تفضیلی.می کند

ر قانونی تراریخته در ایران سی

وبودهانکارقابلغیرفوایددارايزیستمحیطوزیستیحفظ تنوعجدیدنقش قایل توجهی در تهیه غذا ،زیستیفناوري
بر سالمتآناحتمالیخطراتدرخصوصنیزنگرانیهاییاستممکنلیکن.می نمایدایفاکشورهاپایدارتوسعهزیادیدرنقش
قوانین و مقرراتی در مقابل کاهش خطرات احتمالی و توسعه پایدار زیست فناوري درازاینروباشد،داشتهوجودزیستیطمحوانسان
. .که اصول آن به صورت خالصه تصویب شد200کارتاهنا در سال زیستیایمنیپروتکلقوانینی  از جمله بین المللیوملیسطوح
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تضمینکارتاهناپروتکلاساسبرتعهداتاجرايبرايمناسبوالزممواردسایرواداري،حقوقیمعیارهاياتخاذ«بیان می کند 
برايوزیستیتنوعبرايزندهتراریختموجوداترهاسازيوجابجاییورزي،دستکاربرد،نقل،وحملتوسعه،نبودنآورزیاندر

الیحه.می باشدالزامیکشوردر1382مرداد29مصوبیژنتیکیافتهشکلتغییرزندهموجوداتخصوصو در»انسانسالمت
باطرحیالیحه،آنبه جاينیزمجلسکشاورزيکمیسیون.کردارائهمجلسبه1387سالدرراکشوریزیستیایمنقانون
1388سالدرطرحهماننهایتدررساند؛تصویببهراآنکلیاتوتهیه»ایراناسالمیجمهوريزیستیایمنیالیحه«عنوان

ماده 41در1392ماهتیر19درزیستیایمنیملیقانوناجرایینامهآیین. رسیدتصویببهایرانایمنی زیستیقانونبه عنوان
سازي و رهاسازيعموم،»فناوريوعلماساسی بخشاقداماتوسیاستها،راهبردها،«بخشذیلومدیریتسازمانابالغ شد . 
وآزادانهمصرفبرايراهقانونتصویب اینبا.استگنجاندهکشورتوسعهششمبرنامهالیحهدرژنتیکی راريدستکامحصوالت

.[1]شد خواهدهموارمحصوالتاینداخلتولید

بحث و نتیجه گیري

ارو، رفع فقر و در جهان امروز بشر با مشکالت متعددي روبرو است که از مهمترین آن می توان به تهیه و تولید غذا و د
گرسنگی اشاره نمود. در این شرایط اندیشمندان و دانشمندان حوزه هاي مختلف به فکر راه حل مناسب براي رهایی از این مسائل 
هستند. این امر مستلزم استفاده از یافته هاي علمی و فناوري هاي جدید می باشد. استفاده از گیاهان تراریخته به عنوان یکی از 

ي بیوتکنولوژي کشاورزي در سال هاي اخیر به عنوان راهکاري براي حل برخی از مشکالت بشر در این حوزه مطرح شده دستاوردها
است.در بهره گیري از این حوزه ي علمی، مانند سایر حوزه هاي نوظهور در عرصه ي علم وفناوري،  با مزایا و خطراتی روبرو 

ه هاي مختلف، اقدام مبتنی بر دانش کافی، رعایت جوانب احتیاط الزم وتوجه به جنبه مشاوره با اهل فن، پیش بینی جنب[15].هستیم
از آن جایی که استفاده از این محصوالت در برخی موارد ضروري و الزم به نظر هاي اخالقی می توانند در این مسیر راه گشا باشند.

ري است. نحوه ي نظارت بر غذاهاي ناشی از محصوالت می رسد، نظارت بر تولید یا واردات این محصوالت بسیار الزم وضرو
[15].تراریخته توسط دولت هاي مختلف متفاوت است

ششـم سـاله، برنامـه   انـداز بیسـت  فناوري و تولید محصوالت اصالح ژنتیکی شده در اسناد ملی مانند سند چشمقویت زیستدر ایران ت
سـازي هدفمنـد و   این در حالی است کـه بـا یـک جریـان    . آن مورد تأکید استفناوري و راهبردهاي اجرایی توسعه، و سند ملی زیست

تنها اسـتدالل  .سال گذشته از اجراي این اسناد قانونی و باالدستی به شدت جلوگیري شده است15اي و اطالعاتی در پرهزینه رسانه
حال آنکه قانون ایمنـی زیسـتی ضـمن    .استاي وجود برخی مالحظات ایمنی زیستی راجع به محصوالت تراریخته این جریان رسانه

هاي الزم را براي صدور مجوز تولید محصوالت تراریختـه مقـرر   مندي از فناوري تراریخته، فرایند قانونی و ارزیابیتأکید مجدد بر بهره
و خواسـتار منـع   کرده است. با وجود این، برخی مدعی عدم کفایت اصول و مقررات حقوقی و فنی ایمنی زیستی در ایـن حـوزه بـوده   

سال گذشته در حوزه 15راه حل رفع هر گونه شبهه و پایان دادن به بازدارندگی غیرمنطقی .مطلق تولید محصوالت تراریخته هستند
تولید محصوالت تراریخته به عنوان ضرورت تحول در کشاورزي و امنیت غذایی، بازگشت به اصول حقوقی و شـرعی ایمنـی زیسـتی    

در پایان .[10]بازگشت نهادهاي اجرایی و قانونگذاري کشور به مبانی فقهی ـ حقوقی ایمنی زیستی ضرورت دارد از همین رو .است
آنچه مسلم است  دیده گاه هاي اخالقی در مورد محصوالت تراریخته مبتنی بر قضاوت هاي ارزشی بوده و مبناي علمی ندارد وهـیچ  

تیک وجود ندارد بنابراین لزوم یک ارزیابی همـه جانبـه خطـرات ، در تمـامی مراحـل      توافق عمومی درمورد خطرات بالقوه مهندسی ژن
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تولید گیاهان تراریخته مورد نیاز است و نیاز به وجود یک نظام مدیریتی به منظور ارزیابی این خطرات و آزادسازي این گونـه گیاهـان   
.[1,6]کامال ضروري به نظر می رسد
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