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 ایمنی محصوالت غذایی تراریخته )تغییر ژنتیکی یافته(

 

در دنیای امروز دستیابی به امنیت غذایی و فائق آمدن بر محدودیت های طبیعی و اقلیمی نظیر خشکسالی، 

کیفیت رو به کاهش خاک، هجمه آفات و بیماریهای گیاهی )که موجبات مصرف فوق العاده سموم و کودهای 

فرین بیوتکنولوژی و مهندسی شیمیایی را سبب گردیده است( جز با بهره گیری از فناوری های نوین و اقتدارآ

 ژنتیک به عنوان ابزاری قدرتمند برای تکمیل سایر روش های اصالح نژاد میسر نخواهد بود. 

  یساز یسال تجار نیو سوم ستیمصادف با ب 2018در سال  ختهیکشت محصوالت ترار ریسطح ز

 ونیلیم 8/189  از کهیطوره هکتار تجاوز کرده ب ونیلیم 9/1از مرز  2017نسبت به سال  ختهیمحصوالت ترار

 78 تراریخته سویای کشت زیر  در پایان همان سال سطح کرده است. دایپ شیهکتار افزا میلیون 7/191هکتار به 

رشد  انگریمقدار ب نیا .است بوده درصد 29 کلزا  و صد در 30بیش از  ذرت ، درصد 76 "دانه حدودا پنبه ، صد در

 این شدن پذیرفته از ای نشانه تواند می شده ارائه ارقام و آمار اینهست.  2017نسبت به سال  یدرصد کی

طبق اطالعات  شود نمی محسوب محصول چهار این جهانی مقبولیت از دقیقی براورد ولی شوند تلقی محصوالت

تعداد محصوالت تراریخته  /http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabaseارائه شده در پایگاه اینترنتی 

کتان، ذرت ،یونجه ، ملون ،پاپایا ، گوجه فرنگی،  ، سیب ، لوبیا ،پنبه ،مورد شامل  31 "پذیرفته شده در دنیا حدودا

برنج ، لوبیای سویا ، نیشکر ، گلرنگ ،گندم، آناناس، تنباکو ،جو ،کانوالی آرژانتینی ، فلفل شیرین ، سیب زمینی ، 

آلو ،اسکواش ، چغندر قند ،یک نوع واریته کدو ، کاسنی ، پتونیا ،اکالیپتوس، میخک ،گل رز ،بادمجان ، صنوبر، 

 Petuniaیک نوع علف، گلبرگ ) (، Chicory Carnationکانوالی لهستانی ،یک نوع میوه به نام اسکواش ، گل )

 نمودار) تراریخته دنیا هستند. ذرت و پنبه دانه مهمترین محصوالت سویا، نان چهار محصول کلزا،چ... ولی هم و ،(
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 (1 نمودار)

 
 

 یساز یتجار بیسهولت و سرعت تصو قیکشورها از طر نیاز ا یدر برخ ختهیمحصوالت ترار رکشتیز سطح

 یهایماریو بروز آفات و ب ییآب و هوا راتییبا هدف قرار دادن مشکالت مربوط به تغ ختهیترار دیمحصوالت جد

  .شده است سریم دیجد

 

 سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در برخی از کشورها

 ، میلیون هکتار( 51.3)برزیل ، میلیون هکتار( 75) کایمتحده آمر االتیا سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در

میلیون  2.9)چین میلیون هکتار( 11.6) هند،  (میلیون هکتار 12.7)کانادا ،   (میلیون هکتار 29.3)آرژانتین 

)نمودار  اینگونه محصوالت را کشت می کنند از کشورهای آسیا و اقیانوسیه ، آمریکای التیندیگر برخی و  (هکتار

 در جدول  زیر  قابل مشاهده است. 2018ت تراریخته در سال سطح زیر کشت محصوالهمچنین  .(2
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مختلف در کشورهای  2018. سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سال 1جدول 

 )میلیون هکتار(

 رتبه کشور مساحت )میلیون هکتار( محصوالت تراریخته

ذرت، سویا، پنبه، کلزا، 

یونجه، کدو، خربزه درختی، 

 سیب، سیب زمینی،

 1 ایاالت متحده آمریکا 75

3/51 سویا، ذرت، پنبه، نیشکر  2 برزیل 

3/29 سویا، ذرت، پنبه  3 آرژانتین 

کلزا، ذرت، سویا، 

 چغندرقند، سیب، یونجه

7/12  4 کانادا 

6/11 پنبه  5 هندوستان 

8/3 سویا، ذرت، پنبه  6 پاراگوئه 

9/2 پنبه، خربزه درختی  7 چین 

8/2 پنبه  8 پاکستان 

7/2 سویا، ذرت، پنبه  9 آفریقای جنوبی 

3/1 سویا، ذرت  10 اوروگوئه 

3/1 سویا  11 بولیوی 

8/0 پنبه و کلزا  12 استرالیا 

6/0 ذرت  13 فیلیپین 

3/0 پنبه  14 میانمار 

2/0 پنبه  15 سودان 
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2/0 پنبه  16 مکزیک 

1/0 ذرت  17 اسپانیا 

<1/0 پنبه و ذرت  18 کلمبیا 

<1/0 ذرت  19 ویتنام 

<1/0 ذرت  20 هندوراس 

<1/0 ذرت، سویا، کلزا  21 شیلی 

<1/0 ذرت  22 پرتغال 

<1/0 بادمجان  23 بنگالدش 

<1/0 پنبه و سویا  24 کاستاریکا 

<1/0 نیشکر  25 اندونزی 

<1/0 پنبه  26 اسواتینی 

 7/191   جمع 
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محصوالت در  نیو مصرف ا دیتول یبرا یمتعدد یمجوزها نیز هیاتحاد نیا یاروپا و مرجع غذا و دارو ونیسیکم

 کشت زیر سطح ،2016 سال درمجوزها  نیو بر اساس همست صادر کرده ااروپا  هیاتحاد یاز کشورها یبرخ

 سطح افزایش عمده. است رسیده هکتار 136363 به هکتار 116870 از افزایش %17 با اروپا در تراریخته ذرت

 محصول این کشت زیر سطح کل از %95 تقریباً و داشته تعلق اسپانیا کشور به اروپا در تراریخته ذرت کشت زیر

 رومانی و ،اسلواکی ،چک پرتغال کشورهای اسپانیا از پس. است بوده اسپانیا در است هکتار 129081 معادل که

 .دارند قرار بعدی های رتبه در

 عبارتند که است شده صادر مزارع در تحقیقاتی و میدانی های آزمایش برای کشت مجوز صرفاً ، دنیا کشور 10 در

  .قدس اشغالگر رژیم و اوگاندا ، پاناما وی،ولدام کنیا، غنا، کامرون، مصر، اندونزی، نیجریه، انگلستان،  از

قاره  نیمحصوالت شده است، لذا در ا یدرصد 32موجب کاهش  ریاخ یدر سال ها قایباال در آفر یخشک وجود

رو و هند  نیچ یدر کشورها Btدر حال گسترش است. کشت پنبه  یمقاوم به خشک ختهیکشت محصوالت ترار

 بیاز جمله س ی دیجد ختهیترارمحصوالت  کایمتحده آمر االتیا افتهیتوسعه  یکشورها نیدر ب به توسعه است.

کمتر لک برداشته و کمتر  بیسخاص ، رقم  نیادر . ست کرده ا یساز یتجار 2015را در سال  بیو س ینیزم

 د. شو یم یقهوه ا

بادمجان مجوز کشت در بنگالدش و  شدهدر آسیا، ویتنام برای اولین بار محصوالت تراریخته کشت متذکر می شود 

 ه است.شد صادرتراریخته 

  آخرین وضعیت مصرف محصوالت تراریخته

مورد مجوز برای مصارف غذای انسان بطور مستقیم یا فرآوری شده  2063،   2018تا انتهای سال 1996از سال 

 است بودهمورد  برای کشت و رهاسازی در سطح جهان  825مورد برای خوراک دام و  1461که   است صادر شده

ایاالت متحده بیشترین تعداد رخدادهای تراریخته را صادر کرده و پس از آن مکزیک ، ژاپن، کانادا ، کره جنوبی  .

، تایوان ، استرالیا ، زالند نو ، فیلیپین  ، اتحادیه اروپا ، کلمبیا و برزیل قرار دارند .بیشترین تعداد مجوز برای ذرت 

 49کشور( سیب زمینی ) 27رخداد در   63( و پس از آن پنبه )کشور  35مورد در در  137صادر شده است )

قرار رتبه های بعدی  در کشور( 15رخداد در  37کشور ( و کلزا ) 31رخداد در  38کشور ( سویا ) 13رخداد در 

کشور   26پذیرفته اند. "کشور جهان محصوالت تراریخته را رسما 70میالدی در مجموع  2018دارند. تا سال 

کشور بعالوه  برخی از کشور عضو اتحادیه اروپا  18کشور ) 44تراریخته را تولید و مصرف می کنند و محصوالت 

برای مصارف غذایی ، خوراک دام و فرآوری  ، وارد کننده بوده و مجوز کشت جمهوری اسالمی ایران  ،و همچنین

رهای گروه اخیر ، علیرغم ممنوعیت و یا اجرا و تولید اینگونه محصوالت را صادر و یا  اجرا نکرده اند . البته در کشو

نشدن کشت، مصرف و واردات بر اساس دستورالعمل های معتبر بین المللی و یا داخلی  بالمانع است )تعدادی از 

قبرس، دانمارک،  ،یبلغارستان، کرواس ک،یبلژ ش،یژاپن، اتر سایر کشورها عبارتند از :رفرانس ها پیوست است (. 
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 لند،یوزیلوگزامبورگ، مالت، هلند، ن ،یتوانیل ا،یالتو ا،یتالیا رلند،یمجارستان، ا ونان،یه، فنالند، آلمان، فرانس ،یاستون

 و ... هیو ترک لندیتا وان،یتا س،یسوئد، سوئ ،یکره جنوب ،یسنگاپور، اسلون ه،ینروژ، پاپوآ، لهستان، روس

  ختهیمحصوالت ترار یمنیا یبررس

 پروتکل بر اساس مطالعات این .است علمی و جامع مطالعات برپایه تراریخته غذایی مواد سالمت و ایمنی ارزیابی

 و کوتاه محتمل و بالقوه خطر گونه هر می گیرد و بین المللی انجام ، دستورالعمل ها و  گایدالین های معتبر ها 

بسیاری از مردم نگران بروز رخدادهای مرتبط با سالمتی نظیر سرطان، . می دهد قرار بررسی مورد را مدت طوالنی

بیماری های کلیوی و گوارشی، حساسیت ها و یا سایر ناهنجاری ها هستند. بر اساس اطالعات اپیدمیولوژیکی 

به از مصرف کرده اند و داده های مشا 1990بدست آمده از ایاالت متحده و کانادا که غذاهای تراریخته را از سال 

اروپای غربی و بریتانیا که مصرف غذاهای تراریخته در آن رواج چندانی نیافته بود، نتایج مطالعات نشان داد که 

هیچ الگویی از تفاوت ها در میان کشورها در خصوص مسائل سالمتی پس از عرضه غذاهای تراریخته مشاهده 

 نشده است. 

(، WHOبهداشت جهانی ) مانند سازمان های معتبر ا سازمانصالحیت تایید سالمت محصوالت غذایی تراریخته ب

( است و مصرف اینگونه محصوالت EFSA( و نهاد ایمنی غذایی اتحادیه اروپا )FDAسازمان غذا و داروی آمریکا )

 و مورد تایید قرار گرفتن وارد بازارهای جهانی شده و خطر احتمال گذراندن مراحل مختلف ارزیابی از غذائی پس

 گیرد.  می قرار مردم غذایی بدس در

 تراریخته: محصوالت ایمنی ارزیابی مطالعات

 هایی که در این خصوص انجام می شود در سه جهت بررسی ایمنی محصوالت تراریخته بطور کلی تمامی آزمون

 گروه جای می گیرند:

 حیوانات )پیش بالینی(بر روی آزمایش -1 

 آنالیزهای ترکیبی-2 

  آزمایش های آلرژی زایی و پیش بینی حساسیت زا بودن.-3 

 شده داده قرار ای گونه به مزمن تحت و مزمن سمیت بررسی جهت قراردادی دوزهای بالینی پیش مطالعات در

 ماده آن معرض در قرارگیری اثر در نامطلوب اثرات ایجاد جهت انتظار مورد دوز از باالتر بسیار ، حداقل دوز که اند

 به آزمایشی شیمیایی ماده ازیک باالیی مقادیر افزودن با ها آزمون این عمدتاً باشد. شده گرفته درنظر انسان برای

 اثرات که گردد حاصل اطمینان این تا  اند شده تنظیم نحوی به دوزها این. شود می  انجام حیوان غذایی رژیم

 قابل آنها از کنند می ایجاد تداخل بالقوه مزمن نهایی اثرات بررسی آزمایش روند در است ممکن که حاد نامطلوب

 .  باشند تفکیک

 عمومی فیزیولوژیکی های شباهت دلیل به خوک و صحرایی های موش معموالً ،زایی سمیت بررسی مطالعات در

 جیره عمده بخش تراریخته سویای و ذرت که صورت بدین. شود می استفاده آنها کوچک اندازه نیز و انسان به آنها
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 درخصوص(  (EPA) آمریکا متحده ایاالت زیست محیط از ظتاحف آژانس. دهد می تشکیل را حیوانات این غذایی

 سرطان ایجاد خطر ارزیابی جهت نگر گذشته مدت طوالنی های بررسی به محصوالت، برخی سمیت ارزیابی

 وسالمت دام خوراک تبدیل راندمان مورد در مدت بلند های داده و تجربی های داده کلی طور به. است پرداخته

 نوع هیچ که هستند آن از حاکی اند شده حاصل تراریخته محصوالت معرفی از بعد و قبل مدت طول در که دام

 .است نکرده بروز تراریخته دام خوراک معرفی با ارتباط در گیری اندازه مورد مقادیر در نامطلوب اثرات

 : یخطرات مرتبط با سالمت انسان شامل بررس یابیالف(  ارز 

  زایی زایی و حساسیتاحتمال مسمومیت 

   تجزیه و تحلیل ترکیبات کلیدی با توجه به نوع غذا و نحوه مصرف آن 

  ختهیترار سمیحاصل از ارگان یهاارزیابی متابولیت 

  غذا  یاثرات ناشی از فراور 

  ژن، رییمتاثر ازتغ یا هیتغذ باتیدر ترک رییاحتمال تغ 

  ژن وارد شده به موجود زنده  یداریپا 

  رندهیدر موجود دهنده و گ یزائ تیحساس یبررس 

  در  یا هیمختلف و ...( اثر تغذ یروغن ، مواد مغذ ، تیفی،ک نی)پروتئ یداخل باتیترک رییتغ یابیارز

 مانند موش، خرگوش و گاو و... واناتیح

  ها در دستگاه گوارش؛ها و قابلیت رشد و استقرار آن سمیکروارگانیم کیارزیابی اثرات ایمونولوژ 

  بیوتیک؛ های نشانگر مقاوم به آنتیاستفاده از ژن 

  های های تراریخته یا سویهزا بودن و هرگونه عارضه سوء شناخته شده میکروارگانیسمعدم بیماری

 پذیرنده آنها؛

  ا فلور میکروبی و ماده غذائیهای تراریخته باثرات متقابل میکروارگانیسم 

 شامل: یستیو تنوع ز یطیمح ستیخطرات ز یابی( ارزب

  یمواد غذائ تیفیک  یها یابیارز 

  یطیمح ستیز یابیارز 

  هدف  ریبر موجودات غ ختهیآن محصول ترار یابیارز 

  ژن ها( یامکان مهاجرت )انتقال افق یبررس 

  گرید یطیمح ستیز یها یابیارز 
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در  ختهیترار ییاز مصرف مواد غذا یبر اثرات ناخواسته بر سالمت انسان که ناش یمبن یگزارش چگونهیه تاکنون

خطر  یابیحاصل از ارز جیبهداشت منتشر نشده است. نتا یمصرف کننده باشد توسط سازمان جهان یکشور ها

 است. محصوالت نیو سالمت ا یمنیاز ا یحاک ایموجود در بازار تجارت دن ختهیترار ییمواد غذا

 ایدر دن برچسب گذاری محصوالت غذائی تراریخته های کردیرو

 :  یاریاخت یبرچسب گذار-1

احتمال خطر  یابیارز یآزمون ها جیبر اساس نتا افتهی یکیژنت رییتغ یمواد غذائ یبرچسب گذار،  روشدر این 

تغذیه ای ، بر اساس قانون این در صورت عدم تغییر محصول نوترکیب از نظر ترکیبات انجام شده و مورد به مورد 

 رییمعتقدند محصول تغد و ندان یمورد م یب "کامال، برچسب گذاری را  ( quivalenceESubstantialهمانی)

 یا هیکرده باشد )ارتقاء ارزش تغذ رییتغ دیمحصول جد بیاست مگر ترک یمشابه نوع سنت "کامال افتهی یکیژنت

و  نیزیول نیونیمت نهیآم یدهایاس زانیم شیدر جهت افزا نیپروتئ تیفیو بهبود ک A نیتامیو یپر شیافزا مانند

است مانند کانادا ،  یاریکشورها اخت نگونهیدر ا ی( لذا برچسب گذار ایژناز در دانه سو یپوکسیل میحذف آنز ای

 . نی، آرژانت کایآمر

 

 ( Finished Productی )محصول نهائبر اساس  یالزام یبرچسب گذار -2

ژنوم نداشته باشد از  یکه محصول نهائ یبر محصول مورد توجه قرار گرفته و در صورت ندیروش اثر فرآ نیدر ا

شده  هیتصف یخوراک ی، شربت فروکتوز ، شربت گلوکز و روغن ها شاستهشود )مانند ن یمعاف م یبرچسب گذار

 (افتهی یکیژنت رییتغ یدانه روغن ایاز منبع ذرت 

منجر به حذف  ندیقرار گرفته اند و مراحل فرا شیپاال  ندیشده که تحت مراحل مختلف  فرآ هیتصف اریبس یغذاها

 .ندارند یبه برچسب گذار ازیشود ن نیپروتئ ای / DNAکامل 

 ندارند. افتهی رییتغ نیپروتئ ای افتهی رییتغ DNAبه انتقال  ازیکه ن ندیو کمک فرا ی*  مواد افزودن

در  لوگرمیگرم بر ک1اجزا( که مقدار آنها کمتر از  ریجمله عطر دهنده ها، مواد حامل و سا*  طعم دهنده ها )از 

 باشد. ییمحصول نها

 نام برد  استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و...از کشورهای متعهد به این نوع برچسب گذاری می توان 

 (Source)  هیاساس منبع اولبر یبرچسب گذار -3

 ختهیترار زیحاصل از آن ن یفرآورده ها هیباشد کل ختهیچنانچه ترار ندیفارغ از نحوه فرآ یهر محصول ن  روش ،یدر ا

 Sourceبنابراین در اینگونه کشورها منبع یا  . وپاار هیاتحاد یکشورهاد مانند نبرچسب شو دیمحسوب شده و با

مطرح بوده و هر ماده غذائی با هر درجه از نوع فرآیندی که داشته باشد در صورتی که منبع تراریخته باشد باید 

 ردیابی از مزرعه تا کارخانه مد نظر است ..محصول نهایی برچسب شود 
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 ایران جمهوری اسالمی برچسب گذاری در

 یختگیکنندگان ملزم به درج عبارت تراردیتولایران،  یستیز یمنیقانون ا 7نامه بند ب ماده  نییآ هیاصالح طبق

 یمنیا یمل یمستلزم کسب مجوز از شورا گریدرج هرگونه عبارت و عالمت دهستند و  باتیمحصول در بخش ترک

در  نیاست و همچن نکردهصادر  «ختهیرتراریغ»جهت درج برچسب  یشورا مجوز نیو تاکنون ا است یستیز

 دیبا ختهیترار ییفقط در محصوالت غذا زیسازمان غذا و دارو ن ختهیترار ییمحصوالت غذا ییدستورالعمل اجرا

 یبه برچسب گذار یازیمحصول ن یختگیدر برچسب محصول ذکر شود و در صورت عدم ترار یختگیعبارت ترار

 وجود ندارد  , «ختهیرتراریغ»

به ریاست  98زیستی که در اواخر سال  الزم به ذکر است بر اساس مصوبات دهمین جلسه شورای ملی ایمنی

یس جمهور محترم برگزار گردید مقرر شد محصوالت پاالیشگاهی و تصفیه شده از منبع ذرت تراریخته ئمعاون اول ر

در حال حاضر بررسی  .ده اند مالتودکسترین و... از برچسب گذاری معاف ش مانند نشاسته ،گلوکز ،دکستروز،

رخدادهای تراریختگی محصوالت زراعی تراریخته بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا می باشد و  سیاست 

تلفیقی از قوانین کشور های اتحادیه اروپایی ، کشورهایی نظیر  "برچسب گذاری در جمهوری اسالمی ایران عمدتا

 رد حد آستانه نیز همانند کشور چین مالک صفر در صد لحاظ می شود. استرالیا ، نیوزیلند و ژاپن می باشد در مو
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