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محصوالت تراریخته مانند سویا،  .وجود دارنددنیا هم اکنون مواد غذایی تغییر ژنتیک یافته ) تراریخته( در بازار فروش و مصرف 

 نوینی، البته همانند هر تکنولوژی سیب زمینی و چغندر قند بدون تصمیم و انتخاب ما بر سر سفره مان حاضرند، ،ذرت، برنج

 مزایا و معایب خود را دارد.نیز محصوالت تراریخته 

یا  ستآمیز اورده های تغییر ژنتیک یافته برای سالمت انسان مخاطره آفرآیا به این سوال که  داریم آن بر سعی مقال این در

 مصرف مورد در که هایی نگرانی به ای اندازه تا بتوانیم محصوالت این مورد در کننده مصرف حقوق شناساندن با خیر بپردازیم و

 .دهیم ارائه مناسب پاسخی دارد وجود محصوالت این

 

 محصوالت تغییر ژنتیکی یافته یا تراریخته چیست؟ 

غذایی هستند که با استفاده از فن آوری زیستی یا بیوتکنولوژی مدرن تهیه فراورده های دستکاری ژنتیکی شده فراورده های 

در این تکنولوژی از یک ژن در یک ارگانیسم زنده ) گیاه، حیوان یا باکتری ( کپی برداری شده و به یک ارگانیسم  می شوند.

 حذف می گردد.دیگر منتقل می گردد، در نتیجه طی این فرایند یک خصوصیت ویژه در محصول ایجاد یا 

 1002/21شماره دستورالعمل ،مثال عنوان به. است صورت گرفته تراریخته موجودات از تعاریفی نیز المللی بین اسناد در

موجودی  معنی به تراریخته موجود«است:  داده ارائه تراریخته موجودات از تر دقیق بسیار و متفاوت اروپایی، تعریفی کمیسیون

 با و طبیعت عادی در شرایط در تغییری چنین که است یافته تغییر شکلی به آن ژنتیکی مواد که )انسان استثنای است )به

 هستند کشاورزی محصوالت تراریخته کاالهای از مهمی بخش اینکه به توجه با .» نمی شود ایجاد گیری جفت معمول روشهای

 جنبه از یکی محصوالت این کننده مصرف حقوق رسند، می انسان غذایی مصرف به مستقیم غیر یا مستقیم بطور ها آن اکثر و

 . شود گذاری قانون آن مورد در و رسیدگی آن به باید که است مهمی های

 

  داریم؟ نیاز تراریخته محصوالت به آیا 

 های حل راه از یکی است گذاران سیاست اصلی اولویت تغذیه سوء و گرسنگی با مبارزه جهان، جمعیت افزون روز فزایشا با

 های زمین در کشاورزی محصوالت تولید راندمان افزایش رشد، حال در جمعیت غذایی تقاضای با شدن روبرو برای اساسی

د وبهب مزه و طعم و ای تغذیه ارزش نظر از همتا  گیرند می قرار ژنتیکی دستکاری تحت که گیاهان ،باشد می موجود زراعی

 زمان سال 21 تا است ممکن سنتی تولیدمثل با گیاهی های گونه در .یابد کاهش ،در آنها آفاتاز ناشی  ضایعات یافته و هم 

 و ژنتیک مهندسی از استفاده با که صورتی در گردد تولید نیاز و درخواست با متناسب محصول از جدیدی واریته تا باشد نیاز

 مناسب ای واریته اگر که دارد وجود کافی زمان و نمود تولید مختلف های واریته توان می کمتر، بسیار زمان در بیوتکنولوژی

  نگردد. تجاری تولید و شده حذف نبود

 ،...و زیست محیط پزشکی، کشاورزی، صنعت، مختلف بخشهای در خود کاربردهای وسیع ی گستره دلیل به فناوری زیست

 است که کرده بینی پیش فائو سازمان .کرد خواهد ایفا جهان کشورهای ی آینده ترسیم در مهمی نقش که است برتری فناوری



3 
 

 افزایش و جهان در غذا تولید درصدی ٠0 افزایش مستلزم 10٠0 سال در جهان نفری میلیارد 2/9غذای جمعیت امنیت تأمین

 کشاورزی بیوتکنولوژی از گیری بهره ارزیابی المللی بین ی مؤسسه .است توسعه حال در کشورهای در غذا تولید درصدی 200

 برداری بهره لذا  ،باشد جهان در غذا برای تقاضا روزافزون رشد برای کلیدی حلی راه تواند می فناوری زیست است، کرده اعالم

 وری بهره و غذایی مواد تولید افزایش به منجر مربوطه اخالقی و ایمنی های جنبه تمامی رعایت با فناوری زیست از هدفمند

 ی تراریخته محصوالت سازی تجاری و تولید مقررات، و قوانین تدوین فرهنگسازی، مرهون خود این البته .شد خواهد توجه قابل

 .است جامعه مصرف الگوی اصالح و ژنتیکی

 

 تراریخته محصوالت فواید 

 و این ویژگی منجر به هستند تر مقاوم گیاهی بیماریهای و آفات به دشوار، اقلیمی شرایط در تولید قابلیتبا  تراریخته گیاهان

 سازی غنی راستای در ژنتیکی اصالحات از بعضیو بهبود شرایط تولید محصول است. سموم دفع آفات  مصرف کاهش

 انجام ها پروبیوتیک و غذایی سلولز غیراشباع، چرب اسیدهای، Cو E  ، Aهای ویتامین نظیر مغذی مواد انواع با موادغذایی

می  برطرف اقتصادی و موثر بسیار روشی با را عوارض ناشی از آن وA ویتامین کمبود طالیی برنج مثال، عنوان به .است گرفته

 باضمناً  .دهد قرار کننده مصرف اختیار دررا A ویتامین تواند می و شود می تقویت کاروتنوئید وجود لحاظ از برنج این کند.

 داد. تغییر را کربوهیدرات مقادیر یا پروتئین در را آمینواسیدها ترکیب می توان بیوتکنولوژی، از استفاده

 

 فراوان ترین فراورده های غذایی تغییر ژنتیکی یافته کدام است؟ 

 پنبه دانه .2

 برنج و فراورده های آن .1

 سویا و فراورده های آن .3

 گوجه فرنگی و فراورده های آن .4

 کانوال ) کلزا( و فراورده های حاوی روغن کانوال .٠

 سیب زمینی و فراورده های آن .6

 درختی(پاپایا ) خربزه  .٠

 حاوی روغن دانه کتانروغن دانه کتان و فراورده های  .1

 نخود .9

 چغندر قند .20

 کدو .22

 فراورده های لبنی تخمیری .21
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 نیشکر .23

 عصاره مخمر، قارچ ها و باکتریهای استفاده شده در فراوری مواد غذایی .24

ممکن  12Bو  6B ،2B،Aاغلب از سویا گرفته می شود. ویتامین های  Eن اغلب از ذرت و ویتامی  Cویتامین ها؛ ویتامین  .2٠

ممکن است حامل های گرفته شده از منابع ذرت  Kو   Dاست از مواد تغییر ژنتیکی یافته تولید شوند. ویتامین های

 تغییر ژنتیکی یافته مثل نشاسته، گلوکز و مالتودکسترین باشند.

 

 تراریخته غذاهای بالقوه خطرات 

 را به تراریخته غذاهای ,کنندگان مصرف سالمتی توانند می بالقوه صورت به که اصلی مورد سه

 : عبارت است از اندازد خطر

 توسعه مقاومت آنتی بیوتیکی .2

 توسعه واکنش های آلرژیک .1

 انباشت مواد سمی .3

 گرفته قرار دستکاری مورد تورینجینسیس باسیلوس باکتری ژنتیکی اطالعات که با استفاده ازStarlink ذرت  مثال، عنوان به

 منظور بهاً اکثر گیاهان.در پی داشته است کنندگان مصرف در زیادی حساسیتی واکنشهای است شده مقاوم حشرات به نسبت و

 حشرات آفات نظیر به گیاه سازی مقاوم اهداف این از یکی .می گیرند قرار ژنتیکی دستکاری مورد مطلوب هدف دو به دستیابی

 داده کاهش را کشاورزان زحمت های و هزینه ها تکنولوژی دو این از استفاده علف کش هاست. به آن مقاوم سازی دیگر هدف و

 حل راه هرز علفهای و آفات سال چند از کمتر در که می رسد نظر به اما .نمی شوند مصرف سمی حشره کشهای همچنین و

 با مقابله حین در که است این قابل توجه موارد از دیگر یکی یافت خواهند تراریخته محصوالت و گیاهان با مقابله برای را هایی

 یافته تغییر مبارزه حین در آفات نوع ترتیب جزئی مساعد می گردد. بدین آفات سایر عمده، شرایط برای گسترش و اصلی آفات

نوزاردان و کودکان به صورت قابل توجهی به این نوع غذاها آسیب پذیرند، زیرا سیستم  گردد. می تبدیل های دیگر  گونه به و

ایمنی و گوارشی آنها کامال تکامل نیافته است و مستعد واکنش های آلرژیک هستند. هم چنین  کودکان بیشتر در معرض خطر 

 بیماری های ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی هستند. 

نیسم خطرات بالقوه فراورده های تغییر ژنتیکی یافته را بر شمرده اند که به مهم ترین آنها مطالعات انجام شده  مکا 

 شامل:

است کارسینوژن )سرطان  ناشناخته ممکن پروتئین یک تولیدزنده  موجود ژنهای میان در خارجی ژن یک ورود هنگامبه  .2

می تواند  ژنوم بخشهای بقیه روی بر شده وارد اضافی توالیهای .گردد ای تغذیه مواد در ژن یک نابودی  موجبزا( باشد یا 

 مطلوبی به دنبال داشته باشد.خواسته و نانا اثرات
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 دیگر ژنهای یا ژن شدن فعال غیر یا شدن فعال باعث ژن یک یعنی ،باشند می متقابل اثرات انواع دارای هم روی بر ژنها .1

 .بشود است ممکن

 بعدی نسلهای در یافته انتقال ژن اثرات بروز .3

 انسانی نسل یکدر ژن انتقال اثر فقطبه طور معمول  گیرد می انجام دیگر موجود به ژن دادن انتقال از پس که هایی بررسی در

 نیز صورت این در گردد تایید انسانی نسل دریک آزمایش یک با فقط که است آن از تر پیچیده مساله واقع در گردد می بررسی

 که انجام آن مشکل است.یابد  می ضرورت چندنسلی تآزمایشا

 باشند می پرخطر ژن انتقال روشهای برخی .4

 ویروس از استفاده با ژن انتقالبه طور مثال   .سرطانهاست برخی شده اثبات دالیل از ژن انتقال برای نادرست روشهای از استفاده

 روشهای برخی همینطور .است گشته منتهی سرطان ایجاد به است مؤثر ایمنی ستمیس کارایی در که ADA آنزیم انتقال در

 سریع پرتاب با ژنی تفنگ زیرا نمایند می تحمیل برگیاه را درصدی صد و اجباری کامال ژنی انتقال نوعی به ژنی تفنگ ژن انتقال

 موجود ژنوم به ژن یکباره الحاق سبب هدف، سلولهای به خارجی DNA قطعات با شده پوشیده تنگستن یا طال ذرات انرژی پر و

 قدرت فاقد گیاه صورت این در .شود نمی داده گیاه به ایمنی یا و بازدارنده سیستم فعالیت اجازه حالت این در بنابراین .گردد می

  .بود خواهد ناسازگار ژنهای برای طبیعی غربال

 موجودات سایر و انسان ژنوم کامل شناخت عدم .٠

عملکرد  لحاظ به کامل طور به هنوز اما است شده تعیین DNA یابی توالی توسط کامل طور به تقریبا انسان ژنوم توالی چه اگر

 انجام به نیاز اما اند شده شناسایی انفورماتیک بیو روشهای و آزمایشات از ترکیبی توسط ژنها بیشتر چه اگر .است نشده شناسایی

 .دارد وجود شده شناخته ژنهای ی RNA محصوالت و پروتئینها عملکرد ساختن روشن برای کارزیادی

 تمام مختلف بخشهای وظایف باره در بلکه ندارد، را انسان "ژنهای" تمام کامل شناسایی ادعایمحققین  هنوز فقط نه بنابراین 

 از برخی درباره و دارد وجود باره این در زیادی ابهامات هنوز و است نیامده دست به هنوز کاملی اطالعات هم انسان ژنوم نقاط

 که است آن واقعیت طور همین .است بیشتر آن، عملکردیِ ژنهای تعداد باره در حتی ابهامات این گندم مانند گیاهی ژنومهای

 .اند نشده شناخته بشری صفات تمام هنوز

 

 روش های تشخیص محصوالت تراریخته ژنتیکی در تولیدات غذایی 

روشهای گوناگونی برای شناسایی و بررسی محصوالت تراریخته در تولیدات غذایی به کار گرفته می شود. مهم ترین و 

(می باشند. PCRو واکنش های زنجیره ای پلیمراز) DNAفراگیرترین این روش های تشخیصی، شیوه های مبتنی بر آزمون 

از جمله دیگر روش  DNAکیتهای تجاری تخصصی و دیگر شیوه ها شامل الکتروفورز، حسگرهای زیستس و میکروآرایه های 

 های مورد استفاده هستند.
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 نتیکی یافته و حقوق مصرف کنندگانژفراورده های غذایی تغییر  

شور های مختلف را بر آن داشته تا پیرو پروتکل ها و سعه روزافزون استفاده از محصوالت تغییر ژنتیکی یافته کورشد و ت

بر اساس  معاهدات بین المللی، قوانین و دستورالعمل های مرتبط با ایمنی بهره برداری از این محصوالت را تدوین نمایند.

ل برچسب گذاری و دستورالعم غذایی آندستورالعمل اجرایی ایمنی زیستی موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فراورده های 

پزشکی در صورتی که ماده غذایی حاوی ماده اولیه تغییر  آموزش و درمان بهداشت، سازمان غذا و دارو وزارت مواد غذایی

 برچسب طبق الزامات ژنتیکی یافته باشد باید عبارت تغییر ژنتیکی یافته به طور واضح و خوانا بر روی برچسب درج گردد.

 تغییر یا تراریخته واژه با رنگ سفید ای دایره یی که به صورت لوگود غذایی ترا ریخته، باید موابرای سازمان غذا و دارو  گذاری

  گردد. درج دارو و غذا سازمان آرم کنار در محصول برچسب بر روی رویت قابل با فونت می باشد،  آن درون در یافته ژنتیکی

 هستند گذاری برچسب مشمول ذیل غذایی های فراورده 

دارو  و غذا سازمان تائید به آنها تراریختگی رخداد که کلزا و دانه پنبه ذرت، سویا، شامل تراریخته غذایی محصوالت کلیه -

 .باشد رسیده

 زنده شرط به غذایی صنایع در استفاده مورد  )باکتری و مخمر قارچ،( یافته ژنتیکی تغییر های میکروارگانیسم کلیه -

 .نهایی محصول بودن در

 شوند. می استفاده محصول فرموالسیون در غذایی ماده از جزئی عنوان به که هایی افزودنی و ها آنزیم کلیه -

 

 اسالم نگاه از تراریخته محصوالت 

 تغییرات برای کننده منع قانون تراریخته، محصوالت از ناشی زیست محیط و سالمتی به مربوط های نگرانی علیرغم اسالم در

 و محققان توسط مختلفی عقاید اسالم در تراریخته محصوالت از استفاده ی زمینه در .ندارد وجود جانوران و گیاهان در ژنتیکی

 محققان برخی دیگر سوی از اما .است نشده اعالم محصوالت این پذیرش برای واحدی اجماع تاکنون و است شده ابراز مفسران

 به .شود می آن از ناشی ی تراریخته غذای حرمت باعث گوشت حرام موجودات از استفاده معتقدند DNA باعث دینی علمای و

 تولید دارند اعتقاد برخی همچنین، .تراریخته است گیاه شدن حراممنجر سویا  گیاه در شده وارد خوک DNA ،مثال عنوان

 است؛ بالمانع تراریخته محصوالت از استفاده شیعه مراجع نظر از .نیست جایز و بوده خدا خلقت در دخالت تراریخته گیاهان

 از هایی احتیاط و شروط با مجوز این که است این توجه قابل ی نکته .است شده شمرده مجاز نیز آنها توزیع و تولید همچنین،

 تراریخته. محصوالت طبیعی اثرات ضرورت و وجوبو  عبارتند از عدم ضرر است همراه ایشان سوی
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 گیری نتیجه 

دستاورد فناوری های نوین، کوتاه کردن مسیر انسان در راه دستیابی به مقاصدش است، اما نباید فراموش به طور کلی مهم ترین 

کرد فناوری به همان نسبتی که مسیر را کوتاه می کند می تواند احتمال بروز خطر را نیز افزایش دهد. لذا به دلیل بنیادی بودن 

محیط زیست بررسی خطرات احتمالی در فضایی روشن و شفاف انجام  تغییرات در حیطه مهندسی ژنتیک بر سالمت انسان و

 دیری رسد، می نظر به اما دارد وجود نظر اختالف امروزه تراریخته غذاهای گذاری برچسب ضرورت زمینه در چه اگر گیرد.

 اصرار ی اعالم کنندهها برچسب وجود ضرورت بر فناوریها این صاحبان و غذاییاین نوع مواد  کنندگان تولید که پایید نخواهد

 های دانه کننده تولید "به عنوان مثال برخی مواد غذایی باشد.تر مناسب کیفیت مبلّغ است ممکن این تکنولوژی زیرا ،نمایند

 برای و تر پایین آن شده اشباع چربی میزان که است غذایی ماده یک تولید مدعی ،تراریخته باال اولئیک اسید سویای دارای

 کنندگان مصرف مناسب آموزش همچنین و طرف بی حقیقی، اطالعات به آسان دسترسی بنابراین .است تر مناسب مصرف

 ولی باشد مفید فناوری است این  ممکن می باشند.  مصرف اعتمادی بی کاهش برای ارزشمندی این مواد غذایی ابزار درباره

  .شود انجام غذاهای مدت بلند تأثیرات درباره بیشتری است تحقیقات الزم هنوز البته

 مهمی مسأله در امری چنین و به طور کامل ادا نمی شود تراریخته ایی غذ های برچسب فقدان قبال در کنندگان مصرف حقوق

 انتخابی این و باشد نمی پوشی چشم قابل است، انسانی جامعه تغذیه مانند سالمتی و فرهنگی زمینه دارای که غذایی مواد چون

 شود، می استنباط مختلف رویکردهای بررسی از آنچه نهایتاً .دارند را آن داشتن استحقاق بدیهی صورتی به مردم عموم که است

 اجباری، برچسب گذاری سیستم انتخاب، حق نیز و دانستن حق یعنی مصرف کننده، اساسی حق دو به توجه با که است این

 محصوالت از استفاده مراجع عظام نظر از .است تراریخته محصوالت برچسب گذاری خصوص در موجود شیوه مناسب ترین

 مختلف های جنبه رعایت به منوط جواز این لیکن است، مجاز آن به مربوط فناوریهای ی توسعه و پژوهش بالتبع و تراریخته

 .هستند مناسب وکارهای ساز و ساختارها نیازمند شروط این تأمین .شود تأمین است الزم که باشد می اخالقی و ایمنی

 و نباتات حفظ سازمان زیست، محیط حفاظت سازمان غذا و دارو، سازمان شامل مناسب ساختارهای ایران در رسد می نظر به

 ی ویژه ستاد و زیستی ایمنی ملی شورای توسط هماهنگی ایجاد با که دارند وجود کافی حد به ذیربط اجرایی دستگاههای سایر

 این اجرایی های نامه آیین در زیستی ایمنی ملی قانون تصویب به توجه با است امید .دارند نقش ایفای توانایی فناوری زیست

 و مجهز آزمایشگاههای تاسیس با پیشرفته کشورهای که شرایطی در .شود و اجرایی تنظیم مناسب سازوکارهای قانون

 ای تراریخته محصوالت ورود از و نموده اعمال تراریخته محصوالت بر موثری نظارت توانند می اجرایی و قانونی قوی سازماندهی

 این استقرار در چندانی توفیق توسعه حال در کشورهای کنند جلوگیری دارند را زیست محیط و مردم سالمت تهدید خطر که

 مقصد به را توسعه حال در کشورهای تواند می مساله این .اند نیافته (کارتاهنا )زیستی ایمنی پروتکل راستای در استانداردها

 با نیز کشورها این البته .نماید تبدیل کشورها این از مرجوعی یا و پیشرفته کشورهای به عرضه قابل غیر تراریخته محصوالت

 نظر در خود ملی قوانین و کارتاهنا پروتکل چارچوب در را تراریخته محصوالت بر نظارتی قوانین ساله چندین تجربه کسب
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 و نظارت جهت کافی بودجه نیز و دستگاهی و فنی امکانات و ثبات با وسیاستگذاری بهینه ساماندهی حال این با اما اند گرفته

 . است نشده اجرایی و نیافته استقرار کشورها این در تراریخته محصوالت کنترل

 های محموله پیشرفته آزمایشگاهی کنترل قبیل از مواردی شامل کشورها این مربوطه نهادهای روی پیش عمده های چالش

 اثرات رصد مصرف، بازارهای سطح در غالت خصوصا محصوالت سالمت کنترل غذایی، صنایع و کشاورزی تراریخته محصوالت

 تولید کشورها این محققین توسط که ای تراریخته گیاهان ارزیابی زیست، محیط به تراریخته محصوالت احتمالی نامطلوب

 محصوالت بر نظارت کارهای و ساز و تراریخته محصوالت تولید های درخواست به پاسخ در مجوز صدور چگونگی و اند گردیده

 .باشند می تولیدی تراریخته
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