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چکیده

هاي اخیر یکی از مهم ترین راهکارها در جهت جوابگویی به نیاز روز افزون مواد داوم جمعیت جهانی در دههافزایش مبا عنایت به 
هاي اخیر در پاسخ به کمبود مواد غذایی در سطح جهانی پس از انقالب سبز ههدغذایی تولید محصوالت تراریخته است. این مهم در 

و گسترش آن با وجود رود استفاده از این محصوالتاي جدید به شمار مییدهیاهان دستکاري شده پدمطرح شد. به جهت اینکه گ
هاي اخالقی در حال تکامل نگرانی، ترس و جنبههمانند هر فناوري دبا این وجوها و مسائلی را با خود به همراه دارد. منافعش چالش

کلی به بررسی ابعاد قانونی این پدیده و استلزامات آن با در استفاده از آن مطرح است. در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا در نمایی
عطف نظر به کشورهاي گوناگون از جهات گوناگون پرداخته شود. 

: محصوالت تراریخته، اخالق زیستی، کشاورزي، توسعه پایدارواژگان کلیدي

مقدمه . 1
و از سوي )8)،(10(برندسی به غذاي کافی رنج میدر حال حاضر یک میلیارد نفر در سراسر جهان از سوء تغذیه و عدم دستر

گردد که بینی میسال گذشته دو برابر شده است با این حال پیش50روز در حال افزایش بوده و طی جمعیت جهان روزبهدیگر نیز 
ه در راستاي کاهش هاي صورت گرفترغم تمامی تالشعلی). 32میلیارد نفر نیز برسد (9به حدود 2050جمعیت کره زمین تا سال 

در سراسر 2013تا 2011هاي درصد از جمعیت جهان) در خالل سال12میلیون نفر (حدود 842میزان گرسنگی در جهان حدود 
این . ). حال با توجه به این شرایط، اهمیت و نقش کشاورزي کامالً مشخص است15جهان تحت فشار گرسنگی مطلق قرار داشتند (

) و از سوي دیگر با 6(ماندهثابتتقریباجهاندرکشاورزيبهیافتهاختصاصاراضیگردد که از یک سومهم در حالی مطرح می
بیاندیشند حلیراهرشدبهروجمعیتاولیهنیازهايتامیندر جهتتاداشتهبرآنرااندرکاراندستموجود،منابعمحدودیتعنایت به

ن خالء کمبود مواد غذایی، کشت گیاهان تراریخته است. با توجه به رشد فزاینده این هاي مهم به پیرو جبراپدیده). یکی از 27(
). یکی از مهم ترین 6باشد (گیاهان در سراسر جهان، امروزه تولید آن، از مباحث بحث برانگیز در محافل علمی در سراسر جهان می

کاربست فناوري مهندسی ژنتیک و گیاهان تراریخته، مباحث باشد. لذا به منظورالقی میابعاد مدنظر بررسی آن از نظر مباحث اخ
تواند موضوعات متنوعی از قبیل دخالت دانشمندان در اخالقی بایستی مد نظر قرار گیرد. مسائل اخالقی مرتبط با گیاهان تراریخته می
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واجه نموده هاي عدیده اي مکشورها با چالشیرش آن را در بین ها روند پذاین تقابل عقیده). 7هاي خدایی را در بر گیرد (فعالیت
با توجه به جوان هاي گوناگونی را در این حیطه توین نمایند. ها و پروتکلآن داشت که اساسنامهگیران را بر است. از این رو تصمیم

ارزیابی دقیق جنبه هاي د، بودن این فناوري و امکانات فراوانی که این فناوري در بهبود شرایط و اوضاع زندگی بشري به همراه دار
با عنایت به اینکه رویکرد استفاده از این مهم درکشور مبنی بر ). 24تواند آینه دوران مهندسی ژنتیک را بیمه نماید (اخالقی می

پذیرش و یا عدم پذیرش آن به صراحت تعیین نشده است در پژوهش حاضر تالش شده است ضمن مروري بر اسناد بین المللی 
وجه به مسائل اخالقی بررسی نمود.توان جایگاه استفاده این مهم را با بذل تموجود ب

و ضعیت تراریخته در ایران . 2
هاي بیولوژیکی، موجودات زنده براي ایجاد و یا با توجه به تعریف اتحادیه اروپا، بیوتکنولوژي، فناوري استفاده از سیستم

در واقع گیاهان تراریخته، گیاهانی هستند که براي نیل به ).25باشد (هاي خاص میورزي محصوالت یا فرآیندها براي استفادهدست
باشند، در اند. این گیاهان که طرح آن از مباحث داغ آکادمیک امروزه میورزي ژنی قرار گرفتهاهداف و مقاصدي خاص مورد دست

در کشور ایران در ).5(اندها مورد پذیرش و یا رد واقع شدهآنهاي ها، ادراکات و نگرشجوامع مختلف و اقشار گوناگون بنا بر ویژگی
ي فناوري زیستی توجه خاصی شده است. اما به توسعه در زمینه1400انداز ایران هاي چهارم، پنجم و همچنین چشمقالب برنامه

ان حاکم است پذیرش آن را با چالش هایی که در قبال پذیرفتن و نپذیرفتن این مهم در چرخه غذایی کشور در بین سیاستگذار
80معضالتی رو به رو ساخته است.  حال هرچند توجه به فناوري زیستی در ایران با چندین سال تاخیر نسبت به جهان در اواسط دهه 

خورشیدي) آغاز شده است، ولی اگر امکانات و منابع تخصیص یافته به فناوري زیستی کشور مورد بررسی قرار گیرد،60میالدي (
در ایران، با هدف افزایش تولید و . ) 4، ()5سرآغاز توجه نسبتاً جدي به فناوري زیستی نوین در ایران طی سالیان اخیر بوده است (

هایی مانند خشکی، گیاهان تراریخته به بخش کشاورزي کشور معرفی همچنین ارقاي مقاومت محصوالت استراتژیک در برابر تنش
ناد بین المللی ). با این وجود از بین اس17اي تا به امروز در کشور مورد کشت قرار نگرفت (یچ گیاه تراریختهشدند اما بنا بر دالیلی، ه

با تصویب مجلس شوراي به طور رسمی 1382زیستی کارناهنا اشاره کرد که ایران در سال –توان به پروتکل ایمنی موجود می
کواالالمپور که در خصوص مسولیت مدنی ناشی از این نوع محصوالت نیز -گویا به آن ملحق شده و نیز پروتکل الحاقی نااسالمی 

).11(مطرح شده است که ایران تمامی بندهاي آن را تایید و به آن ملحق شده است

چالش هاي تراریخته. 3
از به استفاده از کنند که کشت این گیاهان، باعث افزایش بازده، کاهش قیمت، کاهش نیطرفداران این فناوري ادعا می

ها، افزایش عمر نگهداري مواد غذایی، افزایش مقاومت به خشکی شده و بهبود مواد مغذي و طعم گیاهان را کشها و آفتکشعلف
ها و سموم هایی از قبیل آلودگی محیط زیستی، تالقی ژنی، احتمال ایجاد ویروساما در دیگر سو، برخی نگرانی).12(به دنبال دارد

محدودیت دسترسی به بذور به علت تولید انحصاري، مسائل مذهبی، فرهنگی و اخالقی، تهدید تنوع ژنتیکی و عواقب ناشناخته جدید،
، مقاومت )19()،20()، کاهش کیفیت تغذیه اي مواد غذایی26()،33(حساسیتزایی). 34دارند (را براي این گونه گیاهان اعالم می

)، 19(هاي ناشناخته به افراد )، احتمال انتقال سموم و ویروس19ال ژن این محصوالت به گیاهان وحشی(انتق،هابیوتیکنسبت به آنتی
)، بر هم زدن 21ها (کشهاي هرز مقاوم به علف)، ایجاد علف21هاي مجاور()، ایجاد آلودگی در زمین29کاهش تنوع زیستی()14(

DNAها در صورت استفاده از ). این قبیل نگرانی13به وجود آمده است (ها که در طی سالیان متماديمرزهاي طبیعی میان گونه

). همچنین مسائل اخالقی دیگري نیز از قبیل گران بودن 16ها، شدت بیشتري خواهد یافت (انسان و حیوانات به جاي میکروارگانیسم
توان استنباط کرد ). لذا می9صوالت تراریخته است () و عدم فراهم آوري براي فقرا نیز همراه با تولید مح18فناوري مهندسی ژنتیک (
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). به طور کلی براي تشخیص نیازمندي محصوالت 23هاي اخالقی همراه است (که استفاده از فناوري تراریخته، همراه با نگرانی
اریخته بررسی شود.نیازي آن، نخست باید منحصر به فرد بودن محصوالت تررژیم حقوقی مستقل و خاص و یا بیتراریخته به

رژیم حقوقی مستقل محصوالت تراریخته. 4
اند، خطرها و ر خصوص محصوالت تراریخته پرداختههایی که به موضوع لزوم تعیین رژیم حقوقی مستقل ددر نوشته

شورها به منحصر به فرد هاي آن را مبنا قرار داده و به این وسیله در صدد بیان منحصر به فرد بودن آن هستند. در بسیاري از کریسک
اند که قوانین و قواعد سنتی موجود پاسخ گوي مشکالت حقوقی به وجود آمده از طریق این محصوالت توجه شده و دریافتهبودن

تولید این محصوالت نیست. از جمله این کشورها نیوزلند است که به دالیلی همچون دشواري ارزیابی و برآورد میزان ریسک، 
هاي دیگر در از جمله نگرانی.)28اي رسیده است (ات منفی در طبیعت، به چنین نتیجهها یا ایجادتاثیره، جبران آسیبالقوخسارات ب

اهان توان به احتمال وابستگی غذایی کشورهاي در حال توسعه و فقیر به کشورهاي صنعتی، کاهش تنوع زیستی گیاین حوزه می
زنی مناسب به ویژه زمانی که محصوالت اختار سلولی موجودات و عدم برچسبییر س، تحریف و تغجهان در نتیجه مهندسی ژنتیک

توان براي لزوم تعیین رژیم خاص به هر حال از جمله دالیلی که می).29تراریخته و غیر تراریخته باهم مخلوط می شوند اشاره کرد (
د و توزیع این محصوالت ی است که در نتیجه تولیمسولیت در خصوص محصوالت تراریخته اشاره نمود، مخاطرات و نوع خسارات

، ضررهایی که هم شامل خسارت انسانی و هم شامل خسارت زیست محیطی می شو و این ویژگی در محصوالت و یا وجود دارد
–حاقی ناگویا زیستی کارتاهنا و نیز پروتکل ال–کاهاي دیگر کمتر دیده شده است.  در اسناد بین المللی موجود تنها پروتکل ایمنی 

.)30کواالالمپور به محصوالت تراریخته اختصاص دارد(

قوانین وضع شده جهانی. 5
ی در عرصه جهانی ، کنوانسیون ) ول31مربوط می شود (1990اولین قانون گذاري در باره محصوالت تراریخته به دهه 

باره این موضوع است. کنوانسیون که زمینه را براي انعقاد پروتکل ریودوژانیرو اولین اراده بین المللی در1992المللی تنوع زیستی بین
از کشورهاي عضو دعوت کرد تا نیاز به داشتن یک پروتکل و نحوه تدوین 19میالدي آماده ساخت، در ماده 2000کارتاهنا در سال 

یر سوئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع اي را که ممکن است داري تاثستفاده از موجودات زنده تراریختهآن در خصوص انتقال و ا
). بعضی از کشورها مانند کانادا و استرالیا رویه غذایی خود را براي دعاوي مطروحه در خصوص 11(زیستی باشد، مالحظه نمایند

رد بودن مواد فدانند، ولی در مقابل بسیاري از کشورها و نهاهاي بین المللی با شناخت منحصر بهکافی میمحصوالت تراریخته 
قوانین داخلی برخی از ). 30(اندگذاري خاص تراریخته روي آوردهونهاي غذایی به توسعه نظام قانهاي رویهتراریخته و محدودیت

داند. هاي غذایی میوم برچسب زنی این دسته از فرآورهکشورها از جمله اتحادیه اروپا یکی از شرایط پذیرش غذاهاي تراریخته را لز
ر کشورهاي مختلف متفاوت است. در جامعه کشاورزي استرالیا، GMOهاي ی مردم از غذاهاي تراریخته و ریزسازهتلقواقعدر 

شود. در عنوان عامل افزایش تولید تلقی میدر حالی که در آمریکاي شمالی به رسدی کامالً غیر ضروي به نظر میاصالح ژنتیک
ا از هپایین است و تصویر و تصور رسانهشایع است و درك خطر مربوط به اصالح ژنتیکیفنالن طرفداري از زیست فناوري بسیار 

نعتی مربوط به هاي صتا یک خطر. ولی در آلمان در چرخههاي آن احساس مواجهه با یک فرصت است غذاهاي تراریخته و ریز سازه
ولید کند طرفداري از تها حکومت میدر کشاورزي که سنتگیرد اماري زیادي از زیست فناوري صورت می، طرفداتولید مواد دارویی

).22)، (30)، (21)، (31هاي تراریخته بسیار پایین است (غذاهاي تراریخته و ریز سازه
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ها کنند. آنفناوري غذاهاي تراریخته حمایت میالمللی از مختلف، دولت ها و سازمان هاي بیندر بسیاري از کشورهاي دنیا محققان 
توان ر می دهند. از جمله این فواید میبه آن ها تغییده دارند که دانشمندان ساختار ژنتیکی گیاه را با هدف وارد کردن صفات مفیعقید

به افزایش کیفیت و کمیت گیاهان زراعی جهت افزایش میزان ریز مغذي هاي آن، کاهش زمان رسین گیاهچه ها، افزایش مقاومت 
ي نوترکیب براي درمان هاناسب براي زراعت، و تولید پروتین، افزایش سازش گیاهان به خاك هاي نامگیاهان به آفات و بیماري ها

هاي بین المللی ). سازمان ملل و سایر سازمان2(. شوري اشاره نمودهاي خشکینی و دامی، افزایش مقاومت به تنشهاي انسابیماري
به عنوان تنها راه ها محصوال تراریخته نماید. در هیچ یک از این ارزیابیاجتناب تواند از محصوالت تراریختهاند که نمیاعالم نموده

اند، اما به عنوان یک عامل مهم در حل سریع این مشکالت مطرح هستند. به عقیده این سازمان هر نوع فناوري که در حل ذکر نشده
هاي هاي مربوط به جنبهدتا اطمینان حاصل شود که نگرانیرتولید غذا نقش داشته باشد باید به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گی

اند. همین موضوع در گزارش پنل غذایی، بهداشتی و سالمت انسان و محیط زیست به طور جامع و فراگیر مورد توجه قرار گرفته
در همین راستا یکی از ).34(سطح باالي اتحادیه افریقا در زمینه زیست فناوري مدرن (آزادي براي ابداع) هم لحاظ شده است

باشد که هدف اصلی این پروتکل، کمک و همیاري در جهت تضمین سطح هاي جهانی وضع شده، پروتکل کارتاهنا میپروتکل
اي که در تیکی یا تراریخته است. تنها مادهمناسب حفاظت در زمینه انتقال، به کارگیري و استفاده ایمن از موجوات زنده اصالح شده ژن
مسولیت و جبران"است که با عنوان 27این پروتکل درباره خسارت ناشی از این موجوات و مسولیت آن سخن به میان آورده، ماده 

کند  که بایستی قوانین الزم براي جبران خسارت ناشی از نقل و انتقال آزادانه و فرامرزي این به کشورهاي عضو تاکید می"خسارت
به تصویب رسید. 2010اکتبر 15پروتکل کارتاهنا در 27گردد. پروتکل الحاقی ناگویا که در راستاي اجراي ماده محصوالت تدوین 

هایی در زمینه مسولیت و جبران خسارت ناشی از موجودات زنده م آوردن قوانین بین المللی و روشیکی از اهداف این پروتکل فراه
المللی کشورها در زمینه مبناي مسولیت در حوزه موجودات تراریخته را در این توافق بینوانتح شده ژنتیکی است، در نتیجه میاصال

دو موافقتنامه راجع به مقررات سازمان جهانی در خصوص TBTو spsهاي موافقت نامه). در این راستا 1(پروتکل جستجو کرد
از سالمت انسانی را به اذ معیارهایی براي حمایتحق اتخspsموافقتنامه 2ماده 1محصوالت دستکاري ژنتیکی هستند. بخش 

.)31()3شناسد(رسمیت می

دیدگاه ادیان پیرامون تراریخته. 6
هاي مربوط به مهندسی ژنتیک، مربوط به مخاطرات احتمالی و جنبه هاي احتیاطی این فناوري است شک برخی از نگرانیبی

ت منطقی و علمی را از باشد. به همین دلیل باید ایرادایجانات (اجتماعی) میمذهبی، یا هو مابقی نتیجه اطالعات غلط، تعصبات
حرمتی و ره دارند که تغییر اشکال حیات بیهاي مبتنی بر مقدس بودن حیات بر این امر اشاپایه و اساس جدا کرد. استداللایرادات بی

هیچ اجماع کلی در بین سه هاي انجام شده، عنایت به بررسیاما در مجموع با ).19(نقض اراده خالق و دخالت در کار خداوند است
رسد که تمایل عمومی با این وجود در مجموع به نظر میدر این زمینه وجود ندارد.دین مطرح جهانی (اسالم، مسیحیت و یهودیان)،

صوالت تراریخته و همچنین محاي به سمت پذیرش این فناوري و انجام تحقیقات در زمینهدر هر سه این ادیان به طور فزاینده
خصوص این محصوالت و همچنین هاي دقیق علمی، اخالقی و نظارتی در ها به بررسیمامی آنها است ولی تقریبا تمصرف آن

).12(این اعتقادات شاید مفهوم خوبی داشته باشد ولی هیچ مبناي منطقی و علمی ندارد).2ها تاکید دارند(زنی آنبرچسب
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گیريو نتیجهبحث. 7
و غذایی تبدیلاز مباحث مهم حوزه محیط زیست امروزهمحصوالت دستکاري ژنتیکی شده ها،با عنایت به پیش گفته

ها را عقب ماندن از فناوري روز دنیا عنوان کنند و برخی دیگر پرهیز از تراریختهها را تهدیدي براي کشور قلمداد میاند. برخی آنشده
که نباید در رسانی و آگاهی عمومی در مورد ماهیت این محصوالت استنکته که در این میانه مغفول مانده اطالعکنند اما یکمی

و به گیري کردها و ضوابط جهانی و داخلی موجود، مورد به مورد تصمیماین زمینه حکم قطعی صادر کرد و باید بر اساس پروتکل
این محصوالت را در داده و سپسها را انجام رسانینهادهاي متولی ابتدا باید این اطالعوزارت بهداشت یا دیگر اطالع عموم رساند.

هدف از تولید محصوالت تراریخته افزایش محصول گیاهان زراعی و در از سوي دیگر با توجه به اینکه سبد غذایی مردم جاي دهند
کتور مهم در تولید محصول بیشتر و افزایش پایداري محصول نتیجه تولید غذاي بیشتر در جهان، حفظ تنوع زیستی به عنوان یک فا

هاي زنده و غیرزنده و ایجاد منافع اقتصادي و اجتماعی براي جوامع مختلف و در نتیجه، کاهش فقر در کشورهاي در در برابر تنش
کنند و مصرف شاورزي ارزیابی میکرده، توسعه گیاهان تراریخته را به نفع اقتصاد کاین اوصاف، جامعه تحصیلبااست. حال توسعه 

شود، نگرانی خاصی در مورد سالمت جامعه هایی که توسط محققین انجام میاین گیاهان را در جامعه تایید کرده و با توجه به ارزیابی
یی به مراتب اند. چراکه کارشناسان این عرصه اعتقاد دارند که تاثیر استفاده بیش از حد سموم و کودهاي شیمیانیز اعالم نکرده

مکلف ها دولتدر نهایت باید عنوان نمود که .هاي تحت کنترل) است(اکوسیستمتر از تغییرات جزیی مزارع گیاهان تراریختهمخرب
هاي نوآورانه، نظارت و م آزادانه تحقیقات علمی و فعالیتهاي مناسب و کارآمد ضمن تامین امکان انجاریزيهستند با انجام برنامه

اي الزم را براین اقدامات صورت دهند. هکنترل
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