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 چکیده

در سراسر جهان وجود دارد، در حالی که جامعه علمی  )تراریخت( تراژنها هکتار از کشت میلیوندر حال حاضر 

 فراوردهایبر سالمت انسان و محیط زیست نظر دارد. طرفداران  تراژندر مورد نامشخص بودن تأثیر طوالنی مدت غذاهای 

ها مفید و برخی که برخی از آن شودمیمحصول غذایی  های، موجب تغییر ویژگیارگانیک معتقدند که دستکاری ژنتیکی

 سوی. از کرداستفاده  راغذایی ارزیابی و تأیید نشده  هایمحصولکه نباید به مدت طوالنی ها معتقدند . آنهستندنامطلوب 

های برخی از گونهتوانند بر کنند، میکه پیدا می ایویژهبه علت مقاومت  تراژن هایها می گویند که محصولدیگر، آن

بخش بزرگی از صنعت  تراژن هایپالسم ژنتیکی در فلور جهان را به خطر بیندازند. محصولژرم هایطبیعی غالب  و منبع

برابر  111بیش از  1111از سال  تراژن هایدر حال حاضر، سطح زیر کشت محصولاند. کشاورزی جهان را تشکیل داده

متفاوتی در مورد تولید و  هایمیلیون هکتار رسیده است. کشورهای مختلف تصمیم 1/111به  2112شده و در سال 

مجاز است، در  هامحصولکشورها تولید این  از اند. در برخیگرفته( GMOsاصالح شده ژنتیکی ) موجودهایاستفاده از 

غیرمجاز است و کشورهایی وجود  هامحصولها غیرمجاز است. در برخی دیگر از کشورها تولید این حالی که مصرف آن

ارزیابی شده ممنوع نیست، اما باید در برچسب مواد غذایی به روشنی بیان شود که از  تراژن هامحصولدارند که استفاده از 

ذرت و سویا و  انندم تراژنی هامحصولتولید شده است تا مردم بتوانند خودآگاهانه انتخاب و مصرف کنند.  تراژنهای رقم

 هامحصولشود. سازمان غذا و داروی ایران به تازگی اعالم کرده است که این نوع واردات به ایران وارد می راهبرخی دیگر از 

میلیون هکتار و  01ارگانیک در جهان حدود  یهامحصولدارند. در حال حاضر سطح زیر کشت  تراژننیاز به برچسب 

به طور که  تراژنی هامحصولمصرف  تا حد ممکنتخمین زده می شود. توصیه می شود که  هزار هکتار در ایران 10حدود 

مستقیم به مصرف به طور است به ویژه  پرسشآن مورد  یزیست تأثیرهای محیطنشده و  در طوالنی مدت ارزیابی کامل

 ند.تردیگر قابل پذیرش هایاز ترکیب تراژنهای دانهروغن  انندم ییهامحصولانسان نرسد. 

 .، سالمت انسانتراژنارگانیک ، :یکلید هایهواژ

 

 مقدمه

جمعیت کره زمین افزایش چشمگیری داشته است. روند افزایش جمعیت، تولید  ،از نیمه دوم قرن بیستم

 گیاهانبرداری از بهرهنیازمند افزایش  ،بشر برای تداوم حیات ،داده است. در نتیجه ثیر قرارأتمورد کشاورزی را  هایفراورده

غذایی و پایین بودن آن در  هایبودن سطح تولید زیاددر واحد سطح شده است. امروزه در کشورهای صنعتی به علت 
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های یافتهای برکه  شده این نگاه ایجادی ناشی از کشاورزی، زیست متعدد محیط هایدشواریکشورهای در حال توسعه و 

توجه  بارههای وضع شده درسیاستتوان در محدوده ها را میتالشکلی صورت گیرد. نتیجه این  بازنگری 1105از  پیش

 .(1) کردارگانیک مشاهده  هایفراوردهبیشتر به محیط زیست، گسترش جنبش ارگانیک و توسعه بازارهای عرضه 

کردن ترس  کمکم شدن فرسایش خاك و  ،از جمله حفظ محیط زیستداردهایی سودمندیهر چند کشاورزی ارگانیک 

 (.31) تواند جایگزین کشاورزی معمول در جهان شودمینیست که  امعنولی بدان ، در گیاهان سماز افزایش ناشی 

ها برای تولید دارو، نوشیدنی و مواد خوراکی یا های آنوردهازنده و فر موجودهایترکیب از هنر  گیریبهرهفناوری با زیست

های اولیه دنبال یافتن راهی در این زمینه است. انسان از دوره ، بههای حیوانیهای دیگر برای نسل بشر یا گونهاستفاده

فرایندهایی چون و با  دلخواه خود پرداخت هاینتیجهو  هاتصفبرای دست یافتن به  هاداموی زمین، به پرورش ر زندگی بر

. دستیابی به ها ایجاد کرده استمنافع خود در آن برایی تغییرهای ژنتیک مدرناکنون مهندسی همزادگزینی، پرتوتابی و 

با  ژن ترا هایدامتا تولید  هادامتر و هدفمندتر از برداری بیشتر، دقیق، دانشمندان را به بهرهفناوری مهندسی ژنتیک

گیاه جدید در  یصفت ،یا انتقال ژن خارجیتغییر  راهاز  از مهندسی ژنتیک، گیریبهرهبا دلخواه سوق داده است.  هایتصف

های مختلف علم، صنعت و فناوری اعم از صنایع غذایی، علوم زمینهدر ژن ترا هایدامد. امروزه استفاده از شوایجاد می دامو 

مهندسی  بانیز  تراژن، گیاهان دام(. صرف نظر از 25بسیار چشمگیر و با ارزش است ) ،پزشکی، صنعت دام و محیط زیست

ها ممکن ژنشوند. این کشاورزی تولید می هایهدفمطلوب برای  هایویژگیکننده ژنتیک و  انتقال یک یا چند ژن کد

برای تولید روش این متفاوت انتخاب شوند.  به طور کامل جاندارانخانواده و حتی از همخانواده یا غیرهماست از گیاهان 

 هده همیان تجاری در تراژن هایفراوردهو اولین  استتاکنون در حال توسعه  1111دهه  های نخستسالاز  تراژنگیاهان 

به سرعت رو به افزایش بوده  تراژن هایفراوردهکنون تولید و استفاده از  معرفی شد. از آن زمان تا به بازارتولید و  1111

و درآمد بازار جهانی از سال  است تراژن گیاهانمیلیون هکتار زمین زیر کشت  111، کشورهای توسعه یافتهاست. در 

(. این 12) میلیون دالر افزایش داشته است 3/151حاصل از بخش کشاورزی  تراژن هایفراوردهتا کنون با ورود  1111

ابر ها تقویت شده است مانند مقاومت در برزراعی در آن هایویژگیگیاهانی که  -1: شوندبه سه دسته تقسیم می هافراورده

تر مواد مغذی بیشبا تولید  گیاهانیافزایش یافته است مانند ها آنزراعی در  هایویژگیگیاهانی که  -2 هاآفتها و بیماری

 (. 31) انددارویی یا صنعتی طراحی شده هایویژگیکه برای  گیاهانی -3

کننده ها و تنظیمکشآفتکودهای مصنوعی،  آن از شود که درمی گفتهتولید  ی ازروشبه کشاورزی ارگانیک 

 گیاهاندارند  باورارگانیک  هایفراورده تولیدمند به هشود. متخصصان عالقهای خوراکی استفاده نمیرشد و افزودنی

و انسان داشته باشند و تا از سالمت  جانورانخواسته و نامشخصی بر طبیعت، نا هایاثرتوانند دستکاری شده ژنتیکی می

د. با توجه به نقش کشاورزی ارگانیک ن، نباید تولید، توزیع و مصرف شودست نیاید بهاطمینان شان هایاثرچگونگی ها و آن

که به رسد. برای دستیابی به این هدف، کشاورزی ارگانیک به نظر می مهمدر حفظ محیط زیست، توسعه آن در کشور 

 .(21، 22) مصرف پذیرفته شود ، ترویج، تولید وپژوهشسطح گسترده یعنی  چهار باید درآید، شمار می بهنوآوری  ایگونه

دسترس بودن مواد غذایی کافی و دیگر  اطمینان از درآوردن  دست بهبرای ، منابع طبیعی سرانهجهانی کاهش  به با توجه

نقش  تراژنگیاهان تولید این،  بر افزون. یابدافزایش وری در بخش کشاورزی بهرهباید  ،مواد خام برای جمعیت رو به رشد

بهبود وضعیت  موجبافزایش درآمد رشد درآمد روستایی و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه دارد و شاید در مهمی 

 بر بنا دارند.کنندگان تولید توسطباالیی پذیرش پتانسیل  تراژن گیاهان ،از این رو .(12) شودنیز بسالمت مصرف کنندگان 



تراژنارگانیک و  هایفراوردهسالمت و کیفیت   

121 

 

های زمینهنگاهی جامع در ضرورت دارد ، آن یزیست و محیط بهداشتهای بر جنبه افزون، تراژن هایفراوردهاین در ارزیابی 

 .آن هم بشود تجاری، مالکیت معنوی، اقتصادی و اجتماعی

 

 بخش کشاورزی و مواد غذاییدر تولیدافزایش  هایی برایراهکار

ژنتیکی های مهندسی روشبر این باورند که  رخیب اما ،در بخش کشاورزی و تولید غذا ضروری است پژوهش

هایی در زمینه معیارها و نظام ارزشی ایجاد کرده است. شان چالشماهیتبه نحوی که جدید تا حدی تغییر پیدا کرده 

(. در سیستم کشاورزی 35) است که باید مورد توجه قرار گیردتالش برای تولید غذا برای جمعیت رو به افزایش، واقعیتی 

 منطقه هاییوری کشاورزی برای بهرهافزایش  -1د دو راهکار برای افزایش تولید محصول کشاورزی و غذا وجود دارد. موجو

زیر کشت با توجه به سطح افزایش افزایش سطح زیر کشت کشاورزی.  -2. ها رواج دارددر آنکشاورزی هم اکنون که 

از بذرهای اصالح شده،  در موارد زیادیپیشرفته در کشاورزی به صالح منابع طبیعی کشور نیست. و زمین  محدودیت آب 

دست آید. در  هزیر کشت بهر واحد سطح محصول از  بیشینهتا  شودهای کشاورزی و کودهای شیمیایی استفاده میماشین

از . شودمی فراوردهو تنوع زیستی  بوم نظامیابد و روش دوم منجر به حذف اول، تخریب محیط زیست افزایش می روش

 کاهشرا و میزان گرسنگی  شودمیافزایش تولید  موجبپیشرفته روش کشاورزی  در ،تراژن، تولید محصول ینظردیدگاه 

ثبات سیاسی  نبودتوزیع عادالنه غذا، فقر، نبود متعددی چون  هایعاملبه  که گرسنگی کردکنار آن باید توجه  . دردهدمی

هر به کند و اخالق ایجاب می استبرای دستیابی به این هدف ی راهکار تراژنتولید محصول دارد. بستگی  هامانند اینو 

در  ،تراژن هایمحصول تا شودانجام کافی پژوهش . البته باید توجه شود کندمیفناوری جدید که به رفع گرسنگی کمک 

 .(1) دننداشته باشبر سالمت و محیط زیست  نامطلوب اثر آید،دست می به های کشاورزی مرسومروشچه از آنمقایسه با 

و  نداقرار گرفتهمنفی مورد توجه  هایاثریست و کاهش ارگانیک در زمینه حفاظت از محیط ز هایمحصول، از سویی دیگر

های افزودنیکننده رشد و ها و تنظیمکشد که در آن از کودهای مصنوعی، آفتنشومیتولید تلقی در  روشیبه عنوان 

های کشاورزی ارگانیک چالش هتوسع هاما با توجه به موارد یاد شده باز هم در زمین ،(1) شودمیخوراکی کمترین استفاده 

 (.1) داشت ه ای فراروی کشاورزان وجود خواهدگسترد

 پروتکل جهانی ایمنی زیستی 

 فناوریو  تراژن هایفراورده جاییبهجاترین ابزار بین المللی برای کنترل کنوانسیون تنوع زیستی یکی از اصلی

حاصل  سود. هدف اصلی این کنوانسیون، حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و تقسیم استزیستی نوین 

برطرف کردن نیازهای غذایی بشر، کشاورزی و در ویژه  هها، بمفید بر بهبود زندگی انسان هاییاثرفناوری است. زیست

در  هامانعهدایت یک گروه کاری و با تکیه بر کنترل و رفع  با 1115 دوم نوامبر این پروتکل در نشستبهداشتی دارد. 

 2111یافته زنده که ناشی از عملکرد زیست فناوری باشد، برگزار گردید. در سال  تغییرهای فرامرزی ارگانیسم جاییجابه

معروف شد. این پروتکل ایمنی زیستی  نهایی و 1ایمنی زیستی کارتاهنادر مونترال کانادا، این پروتکل با عنوان پروتکل 

کشور و  121صاحبان صنایع، تجارت و کشاورزی بیش از  و است که متخصصان یزیست المللی محیطموافقتنامه بین

 (.23) کردندتصویب آن را سازمان 
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 تراژنتولید محصول ارگانیک و در اخالق زیستی 

ها و بیماریهاتآفکنترل  بههای طبیعی روشکشاورزی ارگانیک یکی از راهکارهای کشاورزی پایدار است که با 

ها تا حد امکان ها و هورمونبیوتیکآنتی مصنوعی،ی هاکشآفت، هاکشعلفکودهای شیمیایی،  کاربرددر آن و  پردازدمی

 زیادمی توان به . در بعد عرضه است نهفته ارگانیک در بُعد عرضه و تقاضای محصولنظام کشاورزی  سختیمنع شده است. 

برای کافی نبود بازارهای  صول در بین کشاورزان اشاره کرد.کافی در زمینه تولید این مح نبود دانش وبودن هزینه تولید 

فرهنگ و  هانآاطالع رسانی و تبلیغ موثر در زمینه کیفیت و سالمت ناکافی بودن  دلیل هارگانیک ب یفراورده هافروش 

های اصلی بازارگرایی و چالشاز دیدگاه کارشناسان،  .(11) تولید است هایمانعدیگر از نیز  توجه به سالمت مواد غذایی

های ملی و داستاندار نبود ،حمایت کافی دولتی نبود ،ترویجی هایهستند: چالشارگانیک پنج دسته  فراوردهتولید 

برای ترویج  .محصول ارگانیک اندك بازدهو  تولید هایو مشکل دانشی و پژوهشی، پیچیدگی هایچالش ،ایمنطقه

 . شوندباید با راهکارهای ملی و جامع بررسی  های ارگانیک، بُعدهای گفته شدهمحصول

های گوناگون چون مبانی فرهنگی، اخالقی، زیست محیطی، با چالش ،کشورهااز در بعضی  تراژنتولید محصول 

سالمت ، شفراوان هایمزیت، در کنار نظرانصاحب از که برای برخی. فناوری استتجاری، اعتقادی و ایمنی زیستی مواجه 

های سازمانلی و ،کندمیایجاد  هامانند اینهایی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نگرانیآن مورد شک است 

به علت  (.1) کنندپیشنهاد می رانظارتی با مقایسه سود و زیان فناوری و پذیرش درصدی از خطر احتمالی، استفاده از آن 

باره در هاهایی در این زمینه وجود دارد. نگرانیمخالفت ،برای انسان و محیط زیست تراژن هایفراوردهناشناخته  هایخطر

های تراژناحتمال وجود دارد که  . این(32) استبخش اجتماعی گسترده به ویژه در  بیانگر لزوم ارزیابی تراژن هایفراورده

را به ها آن (هرزناخواسته )های علفو با انتقال به  دنشوو باد به دیگر گیاهان منتقل  هاهحشر راه از تراژن گیاهانموجود در 

های علف. با ایجاد شودها بحران حادی برای محیط زیست فراهم این علفو با تولید ناخواسته  تبدیل کندعلف هرز  ابر

. (31) رویه آن موجب آلودگی محیط زیست خواهد شدو مصرف بی شودمیکش دو برابر مقاوم، مصرف علفناخواسته 

هایی است مشابه دستکاری تراژنهای ژنتیکی برای به دست آوردن گیاه دستکاری معتقدندفناوری زیستدانشمندان عرصه 

توان با میطرح شده ارتباطی به روش اصالحی ندارد و  هایچالشو  که به شکل سنتی برای اصالح رقم ها می شود

 (.1) از این اتفاق جلوگیری کرد ،کارگیری روش مناسب انتقال ژنهب

استفاده در کشاورزی سنتی را که های گیاهان مورد ژنبا توجه به تنوع زیستی، استفاده تجاری برای دستکاری 

گیاهان زراعی با استفاده از فناوری جدید را به  هایویژگیدانند و تغییر اخالقی میابع با ارزشی محسوب می شوند، غیرمن

ها از بیوتیکهای مقاومت به آنتی، ژنتراژنزایی غذاهای دانند. سمی بودن و حساسیتمخاطره انداختن تنوع زیستی می

به دادن با هدف حق انتخاب  تراژنبه منظور شناسایی محصول  به طور معمولاست.  تراژن هایفراوردهدیگر  ایهچالش

زنی در کشورهای مختلف، متفاوت است. در برچسب هاینامهآیین. روی برچسب استتراژن بودن کننده، اعالم مصرف

حاصل از گیاهان  متحمل  تراژناز سویای  آمده دست به مانند روغن و پروتئین تراژنمشتقات محصول  نیازی نیست امریکا

 داشتههم باید به نحوی برچسب  تراژنهای گیاهان فراوردهداشته باشند. در سایر کشورها،  تراژنبه علف کش برچسب 

که بیشتر جنبه  های بنیادین اخالقی دیگرتواند باعث ایجاد نگرانیها محرز باشد، این موضوع  میآن أکه منش باشند

قابل  اثر تراژنی هافراوردهتوسعه و پیشرفت گیاهان و  براین موضوع  .بشود مذهبی و باورهای فرهنگی دارد هایاعتقاد

عبور  -2دانند. میطبیعی از تغییر ژنتیکی را غیر آمده  دستهای بهفراورده -1 ها عبارتند از. برخی از این نگرانیدارد توجه
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ها را خارج از محدوده نوع بشر فعالیتاین  -3الهی می دانند.  دستورهایهای طبیعی را غیراخالقی و تخطی از گونهاز مرز 

تا  باید بدون هیچ تغییری به حال خود گذاشترا ها گونه ،با نگاه  متعصبانه مذهبی -0دانند. مییا دخالت در کار خدا 

ناشناخته را برای سالمت انسان  هایتغییراثر بنابراین (. 1)ود پیش ربه صورت طبیعی  "تغییر طبیعت و توازن خلقت"

 دانند.میخطرناك 

 

 در ایران و دیگر کشورها هاتراژنقانونی ایمنی زیستی های جنبهبررسی 

در  1112و در سال  وجود آمد به تراژنهای فراوردهمیالدی، اولین قانون در زمینه تولید  1111در سال 

المللی در زمینه . این پیمان اولین اراده بیندشاجرا  1113المللی تنوع زیستی امضا و در دسامبر بین پیمان 1ریودوژانیرو

حل و فصل  برایابزار بین المللی ترین مهمو گردید 2111انعقاد معاهده کارتاهنا در سال  أمنشبود که ایمنی زیستی 

اصلی این پیمان، حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از  هایفهدمسائل مربوط به فناوری زیستی نوین به شمار می رود. از 

بود که در پیمان مطرح شد و  هاییموضوعای عادالنه است. ایمنی زیستی یکی از گونهمنابع طبیعی و تقسیم منافع آن به 

فناوری زیستی نوین تعریف  راهایجاد شده از  هایخطر برابردر  شدن در قالب نیاز انسان و طبیعت به حمایت آنمفهوم 

اعم  ،آن موارددر تامین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی این تعهد به تمام  تراژن هایفراوردهگردید. با توجه به نقش مهم 

و حفظ امنیت زیستی مورد توجه قرار  هاهمخاطرتوجه داشت و به دلیل گسترش فناوری نوین، مهار  ،از زیان و منافع

ترین . این معاهده مهمشددر کانادا، معاهده کارتاهنا به صورت الحاقیه به پیمان تنوع زیستی تصویب  2111گرفت. در سال 

و ایجاد مسئولیت و تعهد برای  تراژن هایفراورده هایهمخاطرکردن مهار  مندتصویب چارچوبی منسجم برای نظام برایگام 

 (. 31) استبا در نظر گرفتن لزوم گسترش تجارت جهانی و فناوری زیستی  هافراوردهمتصدیان این 

 ،تراژن هایفراورده خطرهایاروپا برای  اتحادیهشورای در فاصله میان تصویب قرار داد ریو و معاهده کارتاهنا،  

اتحادیه اروپا با در 1113توان به انعقاد پیمان لوگو در سال می هامیان آنکه از  تصویب کردندهایی قانوننظام حقوقی و 

از آن هم در  پیشهای خطرناك اشاره کرد. فعالیته به محیط زیست ناشی از شد های واردزیانعنوان مسئولیت مدنی 

 2113در سال  بارهتصویب شده بود. در این  تراژن موجودهاینحوه کاربرد  درباره شورای اروپا کاردستور 1111سال 

ماده تصویب کرد و سازمان تجارت جهانی با هدف  01قانونی در  تراژنغذایی و دامی  هایفراوردهاتحادیه اروپا، در مورد 

که منافع طوری هبایجاد شد گمرکی و آزادسازی تجارت جهانی  هایقانونتجاری فرامرزی فارغ از  هایهتوسعه مبادل

، سوئیس یکی 1115و تولیدکنندگان به صورت پکپارچه و هماهنگ در عرصه تجارت تامین شود. در سال  گانکنندمصرف

. دولت کردتصویب  تراژن هایفراوردهزنی برچسبدر زمینه سالمت و  هاییقانون ،از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی

 و الزامدر محیط زیست  تراژن هایاروپا در مورد آزادسازی موجوداتحادیه  راهکارهایبا توجه به  2111فرانسه در سال 

(. 32) بخش تصویب کرد 1ماده و  21را در  موجودهامربوط به این  هایقانونگذاری ملی کشورهای عضو، مجموعه قانون

 است کرده تراژن هایفراوردهآلمان هم سعی در برقراری هر چه بیشتر مسئولیت و پرداخت خسارت مالی توسط متصدیان 

(. 30) به تصویب رساند تراژن موجودهایدر مورد تولید و گسترش را ، انگلستان قانون حفاظت زیستی 1111در سال  (.3)

مدند و برای حمایت از آبه عضویت سازمان تجارت جهانی در کشورهای آرژانتین، کانادا و ایاالت متحده  ، 2113در سال 

. ایران، بر اساس مصوبه دندکرمخالفت  هافراوردهبرای متصدیان این آور مسئولیت و نظامتجارت آزاد، با هر گونه مانع 

 
1. Rio de Janeiro 
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، شورایی با مربوطهای دستگاهگذاری ملی در زمینه ایمنی زیستی و هماهنگی سیاستهیات وزیران به منظور 21/0/1310

بهداشت درمان آموزش  جهاد کشاورزی،وزارت  عنوان شورای ایمنی زیستی با عضویت وزیران علوم تحقیقات و فناوری،

ریزی کشور برنامهو مدیریت و سای سازمان های حفاظت محیط زیست ؤپزشکی، امورخارجه، صنایع و معادن و بازرگانی و ر

تشکیل داد. دبیرخانه شورای ملی ایمنی  ،با معاون اول رئیس جمهور و در غیاب ایشان وزیر جهاد کشاورزی هاآنیا معاونان 

. در بهمن دشپروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در وزارت جهاد کشاورزی مستقر  11زیستی به عنوان کانون ملی موضوع ماده 

 ،کردنویسی تهیه و این سازمان پیششد مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار  1311

بیشتری از  موردهاینویس در شمول قانون است که فراتر از پروتکل کارتاهنا رفته و این پیش هایلاما یکی از مشک

 و ژنتیکی را در قانون شمول کرده است.  تراژن هایفراورده

ژنتیکی در محیط زیست آلودگی و  هایفراوردهکه  هاییحالتسازمان محیط زیست در زمینه ایمنی زیستی و در 

المللی نیاز به ارتباط بینچون ست که ا جاآنمسئولیت دارد. وظیفه وزارت امورخارجه  زیستی ایجاد می کنند، هایدشواری

های تخصصی مربوط به ایمنی زیستی را به عهده زمینهتواند مدیریت تماس در و میرد در زمینه ایمنی زیستی وجود دا

 (. 23) کند منی زیستی باید نقش اصلی را ایفادبیرخانه ای در ضمن ،داشته باشد

 

 ارگانیک فراورده هاینظری  هپیشین

های فیزیکی و ها، تخریب و فرسایشهای جدید، مسمومیتو بیماری هاآفتطغیان  مانندهایی بحرانو  هاهمخاطر

تا حفظ  شده موجبموارد تهدیدی برای سالمت انسان است. همه این  ،هابومکشت و هانظامبومتخریب و شیمیایی خاك 

المللى در پى یافتن راهبردهاى بین ههاى بشر تبدیل شود و جامعزیست، امنیت و بهداشت غذایى به یکى از چالش محیط

راهبردها، کشاورزى ارگانیک هاى کشاورزى پایدار باشد. یکی از این و دستیابى به نظام هادشواریمناسبى براى حل این 

کشاورزی ارگانیک در سال (. 21) باشدمیسالم کشاورزی  هایفراوردهبرای تولید  ویژه ایهکه روش و سامان ،(21) است

آن را اجرا  1که رودالف اشتاینرآغاز شد کشاورزی  هآموزشی مبانی علمی و اجتماعی توسع هدور با برگزاریدر آلمان  1120

در  1131در سال  2در آلمان، سوئیس، انگلیس، دانمارك و هلند گسترش یافت. هانس مولر 1121 هدر پایان ده .کرد

کار  هب باغبانی هایفراوردهواسطه و بدون آشفتگی بیتولید و مصرف  هایهسوئیس، با ارائه نظریه خود در ارتباط با مرحل

 فکراز ژاپن،  3، موکیچی اکادا1135رونق بخشید. در سال  زیستیدیگر به کشاورزی ارگانیک و  هایهنظریاین نظریه و  .برد

از  0رودال جرمی، 1102در سال  .را طرح کرد "ه از کود و مواد شیمیایی کشاورزیتولید محصول بدون استفاد"اصلی 

تولید  راههای بومی بازسازی حاصلخیزی طبیعی خاك از روشدادن  نشانش را در زمینه تهیه و هایپژوهشامریکا، 

در فرانسه از طرف پزشکان و  1111تا  1151منتشر کرد. از سال  "گانیکرباغبانی ا "محصول ارگانیک در مجله 

ارگانیک، کشاورزی ارگانیک صاحب جایگاهی شد که به تأسیس انجمن طبیعت و پیشرفت  هایفراورده کنندگانمصرف

 . در جهان گسترش یافت 1111 هکشاورزی ارگانیک بعد از ده هایپژوهشها و فعالیت .انجامید

. در کردمعرفی  1121در سال  5ویلیام آلبرشت رادر سیستم تولید کشاورزی ارگانیک  شناختیبوم تعریف اصل 

های کشاورزی انجمنو  پژوهشی هتاسیس شد. مؤسس 1، فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک1122سال 

 
1. Rudolf Steiner                           2. Hans Muller                                3. Mukichi Akkada                           4. Jermy Rudall      

5. WilliamAlbrecht                       6. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 
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ترین بزرگاز  2زیستیکشاورزی  پژوهشی هو مؤسس 1زیستیفدراسیون ملی کشاورزی  مانندارگانیک عمده در جهان 

مقررات میالدی تأسیس شدند.  11تا  21های دهه هستند و دردر زمینه کشاورزی ارگانیک در جهان  پژوهشی هایهمؤسس

. در فرانسه نیز شداجرا امریکا  یدر ایالت کالیفرنیا1121و در سال  در ایالت اورگان 1120در سال کشاورزی ارگانیک 

کشاورزی  بارهاروپا را در ه، کمیسیون اروپا مقررات اتحادی1111اجرا شد و در سال  1115قانون کشاورزی ارگانیک در سال 

اروپا  ههای عضو اتحادیکشور هبه کلی به تقریببه صورت قانون درآمد و  1113ارگانیک پذیرفت. این مقررات در سال 

و سازمان خواربار و کشاورزی ملل  3، فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک )آیفوم(1111. در سال فرستاده شد

. در ایران هم در کردندزنی و بازاریابی غذاهای ارگانیک را تنظیم برچسباصول راهنما برای تولید، فراوری،  0متحد )فائو(

کشت  هشیمیایی و توسع و کود سم هتلفیقی با آفت و مصرف بهین هبه گسترش مبارز 103 هماد در پنجم توسعه هبرنام

 (.1) است هسطح تولید تا پایان برنامه اشاره شد %25 دستکمپوشش  برایارگانیک 

 تراژنارگانیک و  یهافراوردهتجاری، اقتصاد جهانی و اجتماعی  هایجنبه

مانند  نو،های فناوری پیدایشبر تجارت کشورها دارد. ی زیادکه تاثیر است  اقتصاداز بزرگ  یکشاورزی بخش

 باشد دانشی اهمیت دارد که سودمند معتقدند مردم بیشترکشاورزی دنیا داشته است.  نقش مهمی بر ،مهندسی ژنتیک

افزایش سطح تولید و  موجبسزایی بر درآمد بخش کشاورزی داشته است که همزمان هبتاثیر  انتقال ژن (. فناوری 31)

 ایاالت متحده .نداهکشور کشت شد 21درمیلیون هکتار  111، در 2111در سال ژن ترا گیاهان وری شده است.افزایش بهره

 کشت گیاهان( کشورهایی با بیشترین مساحت %3( و چین )%1کانادا ) (،%11هند ) (،%13برزیل ) (،%12آرژانتین ) (،51%)

 به دلیل مشکلژن ترا هایفراوردهکنند هر چند عرضه تجاری میرا کشت  ژن ترا گیاهانکشور،  2ند. در اروپا  نیز اژنترا

 (.11) گیری هایی همراه بوده استسختهای قانونی با پذیرش عمومی و وجود چارچوب

 میلیون دالر بود که ارزش جهانی تولید چهار 2/12 تراژن هایفراوردهسود حاصل از فروش  2110در سال 

مد بخش کشاورزی با آتا کنون در 1111افزایش داده است. از سال  %2/2سویا، پنبه، کلزا و ذرت را  محصول اصلی یعنی

کشاورزی متعلق به ذرت ، بیشترین سود در بخش 2110میلیون دالر افزایش یافته است. در سال  3/151ورود این فناوری 

ارزش افزوده ذرت  %1/1معادل  2110 در سال هادالر درآمد اضافی مربوط به ذرت مقاوم به آفت میلیاردپنج  بوده است

 2110در سال  تراژنمیلیارد دالر برای ذرت  112به ارزش  %2/3در کشورهای در حال توسعه معادل افزایش جهانی  تراژن

 است. 

میلیون دالر افزایش یافته است که از  10/3 تراژندرکشورهای حامی فناوری  2110نبه در سال پاز سطح درآمد 

دهد. فناوری سویای مقاوم به علفکش منجر به میلیارد دالر را نشان می 1/00وری معادل تا کنون افزایش بهره 1111سال 

 درآمدافزایش  کنونتا  1111از سال  تراژن  فناوری شد، 2110میلیارد دالر درآمد بخش کشاورزی در سال  2/5افزایش 

میلیون دالر  11/0 ، که در آمریکای شمالی کشت می شود تراژناست. در مورد کلزای  بودهمیلیون دالر  3/151 برابر

افزیش درآمد مشاهده شده است. سطح رو به رشد درآمد کشاورزی در کشورهایی چون آفریقای جنوبی، فیلیپین، مکزیک 

رتبه اول درآمد  ،میلیون دالر سود 0/15101 مریکا به تنهایی باآ ،2111تا  1111از سال  بوده است. چشمگیرلمبیا و ک

 
1. National Biological Agriculture Federation (FNAB)                   2. Forschungsinstitut fÜr Biologischen Landbau (FIBL)  

3. International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM)                   4. Food and Agriculture Organization 
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میلیون دالر سود در  0/11211و  0/11331است. پس از آمریکا، آرژانتین و هند به ترتیب  داشتهرا  تراژن حاصل از گیاهان

های میلیون دالر سود در رده 2/22و  1/1هندوراس و اتحادیه اروپا به ترتیب با  همچنین، .قرار دارند های دوم و سومرتبه

. در بولیوی، میانمار، پاکستان، بورکینوفاسو، هندوراس، اسپانیا، اتحادیه اروپا، چین و هند تنها یک محصول اشتندآخر قرار د

میلیون دالر مربوط  21/01101 شورها معادلبه سطح سودآوری اقتصادی رسیده است. بیشترین سود در بین تمام ک تراژن

 (. 12) کش بوده استعلفمقاوم به  یبه گیاه سویا

خش تجاری بسود عالقمند بهنسبت به کشورهای دیگر،  هاتراژنهای تجاری آمریکا در زمینه موفقیتبا توجه به 

، تسهیل هاتراژن هایمزیت. یکی از هست و برای معمول و گسترده شدن تجارت آن تالش می کند این نوع محصول

 هایفراوردهسودمندی نا. بنابراین، سودمندی و شودهای مدیریت کشاورزی است که باعث کاهش هزینه تولید میروش

توانند نیازهای می راهاز چند  آن، از دیدگاه طرفداران ،تراژن هایفراوردهگیری است. تصمیممهم  هایموضوعیکی از  تراژن

خام  تولید مواد -3 ،محیطی و کشاورزیزیست هایاثرکاهش  -2 ،ترسالمارائه غذای  -1 .کننداجتماعی جامعه را برطرف 

 تولیدرا متخصصان هاامتیازاین . (01بهبود اوضاع کشورهای در حال توسعه و تغذیه جمعیت جهان) -0 و رتارزان

 .ارگانیک قبول ندارند هایفراورده

کشور استرالیا، آرژانتین، چین، آمریکا،  11درارگانیک در جهان  گیاهانبیشترین سطح  زیرکشت ، 2115در سال 

از این  جهان هایقاره بیشترین سهم رشد تولید محصول ارگانیک در .قرار داردبرزیل، اسپانیا، هند، ایتالیا، اروگوئه و آلمان 

میزان درآمد حاصل از تجارت  2113. در سال %11و اروپا  %11، آمریکای التین %21سیا آ ، %30آفریقا  قرار است،

در سال  (.3) میلیارد دالر بوده است 111 بیش از 2115میلیارد دالر  و در سال  11 بیش ازارگانیک در جهان  هایفراورده

، هااین فراوردهش تقاضا برای استفاده از میلیارد دالر بوده است. با افزای 111ارگانیک  هایفراوردهگردش مالی ، 2111

 2110، سهم ترکیه در سال نمونهکوشند در این بازار جایگاه مناسبی پیدا کنند. برای کشورهای درحال توسعه آسیا نیز می

گانیک ار فراورده هایدرصدی  15ایران هم از افزایش  ،2115در سال  (.11) است بودهمیلیون دالر  011معادل  از این بازار

 برخوردار بوده است.   پیشهای نسبت به سال

 در جهان تراژنارگانیک و  گیاهانسطح زیر کشت 

میلیون  1/111 در مجموع ،کشور 20 ،(2112)سال  تراژن هایفراوردهسازی در بیست و دومین سال تجاری

میلیون  1/115 پیش از آن که سال یک بردند. این مقدار نسبت به  تراژن گیاهانهای کشاورزی را زیر کشت هکتار از زمین

 . دهدنشان میافزایش  (11/2میلیون هکتار ) 2/0هکتار زیر کشت این گیاهان بود، 

 2/1و از  ه است برابر شد 112بیش از  1111نسبت به سال  2112در سال  تراژنگیاهان سطح زیر کشت 

را به سریعترین فناوری پذیرفته شده در حوزه  تراژن هایفراورده موضوعمیلیون هکتار رسید. این  1/111میلیون هکتار به 

رفته است. در سال  گیاهانزیر کشت این زمین میلیارد هکتار  3/2 در مجموع، سال 22 درکشاورزی تبدیل کرده است. 

به خود اختصاص داد. سطح  تراژن یهافراوردهت میلیون هکتار رتبه اول را در کش 10/25ایاالت متحده آمریکا با  2112

میلیون هکتار در سال  22/1تراژنمیلیون هکتار و پنبه  51/0 تراژنمیلیون هکتار، ذرت  15/30 تراژنزیر کشت سویای 

 . (11) گزارش شده است %5/10بود و میزان پذیرش ذرت، سویا و پنبه در آمریکا،  2112
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 تراژنوضعیت رخدادهای 

مجوز قانونی برای  0133در مجموع  1112کشور عضو اتحادیه اروپا  از سال  21هفت کشور شامل شصت و 

مورد برای  1115ها اند که از میان آنبه عنوان خوراك انسان و دام صادر کرده تراژن هایفراوردهکشت تجاری و مصرف 

اند. مجوز قانونی دریافت کرده جاها دیگردر برای مصرف مورد برای  111مورد برای خوراك دام و  1331خوراك انسان، 

ژاپن، ایاالت متحده آمریکا، کانادا، مکزیک، کره جنوبی، تایوان، استرالیا، اتحادیه اروپا، نیوزیلند، کلمبیا، فیلیپین، آفریقای 

ر صاد تراژنبرای ذرت مجوز  231کشور 31در  .اندصادر کرده تراژن هایفراوردهرا برای  جنوبی و برزیل بیشترین مجوزها

 01کشور، کلزا با  11مجوز در  01زمینی با کشور، سیب 20مجوز در  51است. پنبه با هشده است که بیشترین تعداد مجوز

 (. 11) اندکشور، پس از ذرت بیشترین مجوزها را دریافت کرده 21مجوز در  32کشور و سویا با  15مجوز در 

 

 اقلیمی تغییردر تامین امنیت غذایی، توسعه پایدار و مدیریت  تراژن هایفراوردهنقش 

مورد پذیرش  ،دارد انسانکه برای تامین غذای  سودیماعی و اجت-اقتصادی هایسودمندیبه دلیل  تراژن گیاهان

میلیون  11میلیارد دالر نصیب بیش از  1/111( سودی بیش از 2111تا  1111از سال ) 21 در گیاهاناند. این واقع شده

تا  1111ز ا) سال 21 در تراژن گیاهانکنند. این کشاورزان در کشورهای درحال توسعه زندگی می %15. اندکشاورز کرده

 :انداقلیمی کمک کرده هایهای زیر به تامین امنیت غذایی، توسعه پایدار و مدیریت تغییر( از راه2111

میلیون  2/12محصول،  میلیارد دالر. از این مقدار 1/111میلیون تن به ارزش  1/152افزایش تولید محصول به مقدار  -1

 به دست آمده است.  2111میلیارد دالر به تنهایی در سال  2/11 ارزش به تن

های کشاورزی. فقط به زمین میلیون هکتار زمین و جلوگیری از تغییر کاربری آن 113 نجاتحفاظت از تنوع زیستی با  -2

محیط  تراژنگیاهان  ،. از سوییه استمیلیون هکتار زمین به مزرعه جلوگیری شد 5/22از تغییر کاربری،  2111در سال 

تا  1111میلیون کیلوگرم )از سال 121به مقدار  ها راکشزیرا مصرف ماده موثر حشره ،آوردمیفراهم  یزیست بهتر

میلیون  5از مصرف  نزدیک به  ،تراژن هایفراورده، به کمک فناوری تولید 2111در سال فقط  پایین آورده است. (2111

 . ه استجلوگیری شد کشحشره تن ماده موثر

 . ه استبود %3/11 کاهشاین  2111در سال . %0/11زیستی تا  محیط هایاثرکاهش  -3

 درمیلیون ماشین  2/11 گذرمیلیارد کیلوگرم، معادل  1/22تا که  2111کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سال  -0

 .ها به مدت یک سالجاده

در مجموع بیش از ) شانهایخانوادهاعضای میلیون خرده کشاورز و  12تا  11به  با یاری رساندنکمک به کاهش فقر  -5

تواند از می تراژن هایفراوردهاستفاده از  راهبرددر جهان محسوب می شوند. بنابراین  هااز فقیرترین که( نفرمیلیون  15

میلیارد هکتار زمین کشاورزی  5/1های کشاورزی و با استفاده از زمینتمرکز بر افزایش تولید بدون افزایش سطح  راه

 گیاهانها تنوع زیستی نیز حفظ خواهد شد. جنگلموجود، در تحقق توسعه پایدار موثر باشد. به این ترتیب با حفظ 

در  ازجمله تناوب زراعی و مدیریت مقاومت ،کشاورزی مناسب هایبرنامهکنند. ضروری هستند، اما معجزه نمی تراژن

 (.11) هم ضروری هستند تراژن گیاهانبرای  ،سنتی گیاهانبه اندازه  ،تولیدگذار بر های اثرعامل
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 و ارگانیک تراژن هایفراوردهدیدگاه مردم ایران نسبت به 

در میان افراد متخصص و  بگومگوهامانند دیگر فناوری نوین، توام با طیف وسیعی از نیز مهندسی ژنتیک 

، افراد تصویر ذهنی متفاوتی در مورد تراژن موجودهای در بارهمیدانی در استان خراسان  بررسیمتخصص است. در غیر

 ،هر چند دانش عمومی در این زمینه خاص کم بود .پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی و ارزشی این فناوری داشتند

در  تراژنبا تولید  ،داشتن اطالعات کافی با وجود افراد بیشترمثبت بود و  تراژن هایفراوردهولی نظر عمومی نسبت به 

افراد  سی در صد  .نظر متفاوتی داشتند تراژن هایفراوردهبختیاری نسبت به و . مردم چهار محال (1) مخالف نبودندکشور 

زیست افراد کار با  %11با تولید آن مخالف بودند،  %33نداشتند و  تراژن موجودهایشرکت کننده هیچ شناختی نسبت به 

افراد با  %11مردم هیچ اطالعاتی در زمینه ایمنی زیستی نداشتند و  %12 ،موافق بودند تراژنو ایجاد گیاهان  فناری

(. مردم مازندران در مورد محصول 15) اطالعاتی نداشتند هاتراژنهای احتمالی خطرکننده کنترلزیستی  هایقانون

نسبت به محصول غیرارگانیک دارند. آثار هر یک از متغیرهای جنسیت، سن، بیشتری هزینه ارگانیک تمایل به پرداخت 

ارگانیک بر میزان تمایل پرداخت افراد  هایفراوردهبا ، آشنایی (خیارها )سبزییکی از مصرف ماهانه  قداردرآمد خانوار، م

دهد شناخت کشاورزان از این نوع نشان میارگانیک  هایفراوردهنسبت به  ییمردم روستا گاه(. دید0) داری داردتأثیر معنی

در شهر مشهد در سال  .(1) رو هستند های فراوان روبهچالشکشت ارگانیک با  هتوسع هکافی نیست و در زمین گیاهان

متغیرهای گوناگونی شامل سن، جنسیت و سابقه استفاده از این  زیرمحصول نوع گاهی کامل مردم نسبت به این آ، 1313

 ،شده بیانبر موارد  افزون آنین بودن اگاهی مردم نسبت به یارگانیک ارزیابی شد و پا هایفراوردهبر مصرف  گیاهان

 گذار بوداثر هافراوردهارگانیک نیز بر مصرف این  هایفراوردهمشخص گردید. متغیرهاى متوسط درآمد خانواده و قیمت 

متأهل، در سنین جوانی و میانسالی، با درآمدی متوسط و تحصیل خریداران کاالهای ارگانیک در شیراز بیشتر . (25)

نگرش  مانند هاییاملبه ع کنندگان در استان هرمزگانتوسط مصرف ارگانیک هایفراوردهخرید (. 20) دانشگاهی بودند

بودن، بستگی کننده به ارگانیک و اعتماد مصرف ناخت درست این نوع محصولپذیر بودن یا نبودن وشریسککننده، مصرف

خرید گوجه فرنگی  برایحاضر بودند مبلغ باالتری  %25/21 ،کنندگان شهرستان دشت مَرغاب(. از مصرف10) داشت

 (. 21) ارگانیک نسبت به گوجه فرنگی معمولی پرداخت کنند

نسبت   ،ارگانیک هایسبزیبیشتر صرف خرید میوه و  %25تا  11افراد تمایل داشتند که حدود  %03در ارومیه 

سطح تحصیل، درآمد، اندازه خانوار، وجود افراد با شرایط خاص،  مانند هاییعامل. کنندغیرارگانیک  هایمیوه و سبزیبه 

مصرف  امتیازهایگرایش به خرید محصول سالم، شاخص آگاهی از خطر مصرف برخی غذاها، شاخص سطح آگاهی از 

 ازو شاخص سطح آگاهی  سالم سبزیزندگی سالم، شاخص خرید میوه و  بودن برخوردار محصول سالم، شاخص تمایل به

 .(11) رای مصرف محصول سالم دارندببه پرداخت اثری مثبت و معنادار بر تمایل خانوارها  ،شیمیایی هایسم هایزیان
 

 

 در ایران تراژنگیاهان 

 تراژنبرنج 

در ایران  تولید شده است 1جینسیسنیتور یلوسباسکه با استفاده از ژن  تراژن، برنج (2110) 1313 در سال

و  کشیدسال طول  11حدود  این برنجه باردر پژوهشهکتار به صورت تجاری کاشته شد.  011در  و یک سال بعدسازی رها

 
1. Bacillus thuringiensis                    
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های هزینهو کاهش  گیاهیفات آدفع برای عالی معرفی شد که به منظور کاهش مصرف سم  ، برنجی با کیفیتتراژنبرنج 

برجسته کشور از  پژوهشگراننفر  21بیش از  این برنج. در تهیه اجرا گردید ‘طارم موالیی’تولید و با تغییر ژنتیکی برنج 

، امریکایی، هندی و استرالیایی اییمالزی پژوهشگرانموسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشور، موسسه تحقیقات برنج کشور، 

 ‘طارم موالیی’مطلوب برنج  هایویژگیبر داشتن  افزوناین است که  تراژن برنجاین  هایویژگیمشارکت داشتند. از 

اما  ،شودخوار برنج  میبرگخوار و ساقهها و غالف برگ خود دارد که باعث از بین رفتن کرم برگ، پروتئینی در تراژنغیر

، ژن 1311در سال (. 23) اثر استبی کاملبه طور مزرعه  جانوران، قورباغه و عنکبوت و دیگر هاهاین پروتئین بر سایر حشر

 شد در این پژوهش با جداسازی ژن واکاویآن جداسازی و عملکرد در گونه وحشی برنج ( PSTOL1) افزایش جذب فسفر

PSTOL1  کش گالیفوسیت، کارایی علفکننده تحمل به زی آن در کنار ژن ایجادساهمسانهو  کاساالساز برنج وحشی

تواند ساختار ریشه گیاهی را نیز بهبود مینشان داد این ژن  پژوهشه نتیج .بررسی شدجذب فسفر و عملگرا بودن ژن 

 (.22) بخشد و در ایجاد تحمل گیاه به خشکی نیز موثر باشد

 تراژنجو 

و متخصصین شیمی زیستی غالت توسط  بررسیعالی برای  یاست که به عنوان مدل یجو غله بسیار مهم

خاص و افزایش بیان و خاموش  هایویژگی بررسی. ژنوم جو دیپلوئید خاصی است که برای استشناسان مورد توجه زیست

در برنامه انتقال ژن در  نخستین گام تراژنمختلف و بازیابی گیاهان  هایعاملسازی بهینهد. شومی بررسیها ژنکردن 

 و AGL1 و LBA4404سویه جو استفاده شد و از سه  ‘والفجر’از بذرهای رسیده رقم  1315. در سال استگیاهان 

GV3101 حاوی پالسمید 1ینستومفس یوماگروباکتر PLH6000 (.13) های نارس جو استفاده شدسازی رویانتراژن برای 

 تراژنگندم 

با بررسی لیپازهای  هستند.نیازمند لیپازها، پروتئازها و کربوهیدرازها گندم  های ترکیببرای استفاده از  هاهحشر

و از نظر فعالیت تا  کنندمیها، اسیدچرب را در موقعیت آلفا جدا ، مشخص شد که این آنزیمهاهحشراز  گوارشی برخی

تاثیر  .ستقارایج در ایران، شرق اروپا و افری یتآف 2حشره سن معمولی گندمپستانداران هستند. س اپانکرحدی شبیه لیپاز 

لیپاز  بررسینبوده است. مد آکار های گوناگون برای کنترل آنواسطه پروتئاز موجود در بزاق آن است. روشهاین حشره ب

 تراژنهای پروتئازی استفاده شده در گیاهان بازدارندهبرای  ،به دلیل نقش هیدرولیزکنندگی این آنزیماز  نشان داد، هاهحشر

 (. 13) شود تراژنگیاهان  راه از هاتواند راهگشایی برای مدیریت پایدار آفتو میاهمیت خواهد داشت 

 تراژنکلزای 

کلسترول آوردن  پایینسزایی در هاشباع، تاثیر بسیدهای چرب غیرااز زیاد  مقدارروغن گیاهی به دلیل دارا بودن 

کل تولید روغن گیاهی در جهان، بعد از سویا و  %15با اختصاص  و های روغنی مهم دنیاستدانهخون دارد. کلزا یکی از 

 115، 11، 01به ترتیب  12و  11، 15، 10تولید کلزا در سال  ،در ایران .داردهای روغنی دانهنخل روغنی مقام سوم را بین 

 افزایش یابد. آنکشت  تاکشور باعث شده است  هاینقطه بیشتر اقلیمهزار تن بوده است. سازگاری این گیاه با  301و 

در انتقال ژن  تراژنبررسی گیاهان . آغاز شده استاصالح کلزا هم از سالیان پیش با استفاده از روش مهندسی ژنتیک 

سنس ژن شده با آنتی تراژنپروتئین، کلروفیل و کاروتنوئید در کلزای در زمینه کم و کیف  پژوهشو  دارد ایویژهاهمیت 

 
1. Agrobacterium tumefaciens                                        2. Eurygaster integriceps 
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 کند،میدهی شروع به افزایش گلاز  پیش هپروتئین در برگ کلزا در مرحل قداراست. م دنبال شده( GS1) گلوتامین سنتتاز

بر یابد. بیماری اسکلروتینیایی ساقه که پیری کاهش می هو در مرحلرسد میدهی به بیشترین میزان خود گل هدر مرحل

این بیماری روی دهی یا کمی بعد از آن گلاگر در زمان  .بیماری مخرب کلزا در دنیاست شودایجاد می 1ینااسکلروتقارچ اثر

علیه  3به کلزا 2فرنگینخودیافته از  انتقالهای مقاوم  ژنتاثیر  1311. در سال را در پی دارد محصولکاهش شدید  ،دهد

گرفته بودند به کلزا منتقل شدند تا  أمنشمربوط به بیماری که از گیاه نخود فرنگی  0ژنسه  و بررسی شدیاد شده بیماری 

و  تراژنهای رگهتجاری با  هایرقمتالقی  راهاین کار از  .های مختلف ژنتیکی پاسخ به بیماری بررسی شودزمینهپستاثیر 

را در کاهش بیماری  کارکردبهترین  PR10.1 شد ژن اجرا و مشخصتجاری  هایرقمهای برگشتی با تالقیبه دنبال آن 

کلزا ممکن است های رقمها به منظور اصالح برای ایجاد مقاومت در گونهدیگر های مقاوم به بیماری از ژن. استفاده از رددا

در گونه گیرنده را میکروبی های بیگانه که پپتیدهای ضدژنراه مفیدی برای مبارزه با بیماری پوسیدگی ساقه باشد. بیان 

در مورد کنترل  ویژهجایگزین برای مهندسی ژنتیک کلزا علیه بیماری قارچی است. این راهکار، به  راهبردکنند یک میکد 

 (.2) ها موجود استآنتر است که منابع طبیعی محدودتری برای مقاومت علیه جذابآن دسته از بیمارگرهای کلزا 

 تراژنعدس 

مهم در  هایبنشنروند. عدس از زراعی پس از غالت به شمار می گیاهاندومین گروه مهم  (حبوب) هابنشن

های افزایش تحمل به تنش برایموردکشت، اصالح آن  هایمنطقههای مختلف در ایران است که با توجه به وقوع تنش

،  به منظور افزایش 1315زدگی اهمیت زیادی دارد. در سال سرما و یخ مانندهای غیرزیستی محیطی و از جمله تنش

تحمل  حاصل ژنو مشخص شد گیاهان ترا منتقل به عدس codAژن ، های غیرزیستی از جمله سرماتنشتحمل گیاه به 

 (.12) ی و غیرزیستی دارندهای زیستتنشخوبی نسبت به 

 تراژنپنبه 

های سنتی، روشهای موجود در است که به علت محدودیت شدههای زیادی برای اصالح کیفیت پنبه تالش

کش، علفها، بیماری، هاهحشرنوین، گیاهان تراریخت پنبه مقاوم به  هایهای مهندسی ژنتیک برای روشروشاستفاده از 

یابی نسل جدید و تسهیل توالیهای روشالیاف با کیفیت باالتر رواج یافت. امروزه، با ظهور  دارایزیستی و های غیرتنش

ها، افق ژنهدفمند در  هایهای ویرایش ژنوم با قابلیت ایجاد تغییرروشدستورزی و وجود  برایهای مناسب ژنشناسایی 

های مقاوم به تنش هایرقمی در زمینه تولید پژوهش، 1315ای در حوزه اصالح ژنتیکی پنبه ایجاد شده است. در سال تازه

در  تراژنهای مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی انجام شده است. پنبه روشزیستی و افزایش کیفیت پنبه با زیستی و غیر

کش، پنبه مقاوم به پژمردگی، پنبه مقاوم به ویروس، پنبه مقاوم به علف، پنبه مقاوم به هحشرپنبه مقاوم به  دربرگیرندهدنیا 

 (.  5) دانه استپنبهبهبود کیفیت روغن  الیاف پنبه و مقدارهای غیرزیستی، افزایش تنش

  تراژنزمینی سیب

 همدان، اصفهان، اردبیل وزمینی به دو صورت آبی و دیم در استان های سیب در ایران روند رو به افزایش کشت

 ی شده اند. بیمارییزمینی شناساسیبهای عفونی در بیماریویروس مسئول ایجاد  31تاکنون  .شوددیده میها مانند این

 
1. Sclerotinia sclerotiorum          2. Pisum sativum        3. Brassica napus         4.DRR206- Chitinase -PR10.1 (Transgene) 
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زمینی، ایجاد عفونت سیب ژوخهروی سطح  بافت مردههای حلقهنوعی بیماری ویروسی است که با ایجاد  1لکه حلقوی

های جدید روش، با استفاده از 1311. در سال نخواهد بودخوراکی مناسب  مصرفکند و به این ترتیب محصول برای می

و از شد آوری جمعاستان ایران  0از  هاییزمینیسیب، ها از همی آنیتفکیک و شناسا برایمبنی بر ارزیابی ژنوم  واکاوی

تعقیب  برایشده  معرفی 2آغازگرهای، از DNA. پس از استخراج صورت گرفت هاییبررسیتراژن سازی نظر امکان 

 برایها واکاویهای مثبت، نمونه. با توجه به عدم ردیابی شدو تعقیب ژن هدف و ژن اندوژن استفاده  ژنهای تراتوالی

 تراژنهای سیب زمینی ژوخهو  ها به ویروس نشان داده شدنمونهها صورت گرفت، آلودگی نمونهدر ویروس تعقیب مستقیم 

 (. 2) گرفتند در دست آزمون بودندکه به عنوان بذر مورد استفاده قرار می

 تراژننخود 

که ساالنه خسارت زیادی به این محصول  استخوار پیلهنخود وجود آفت  محصولاصلی کاهش  هایعاملیکی از 

 یافته تغییر، از ژن 1311اهمیت است. در سال باافزایش مقاومت به این آفت،  برایکند. بنابراین، اصالح این گیاه میوارد 

مجزا به منظور  T-DNAحاوی دو  pCry1Ac-nptII باسیلوس تورینجینسیس در پالسمیداز  cry1Acپروتئین بلورین 

های با بیان باالی رگهسنجی بر الرو این آفت نشان داد که زیستگیاه نخود استفاده گردید. نتایج مقدماتی  سازیتراژن

 (. 21) را نابود کندالروهای این آفت  %111 تواندمی Cry1Acپروتئین 

 تراژنفرنگی گوجه

زیستی، تی و غیرهای زیستنشو حساسیت این گیاه زراعی نسبت به اغلب  فرنگیگوجهاهمیت زراعی با توجه به 

         فرنگیگوجهاز دو رقم  شدند وفرنگی زراعی بررسی گوجهسازی تراژنمؤثر در  هایعامل 1315پژوهشی در سال  در

با استفاده از آغازگرهای اختصاصی هر دو ژن کولین اکسیداز ژن گیاهان ترا .استفاده شد (0‘ارلی اوربانا’ و 3‘پتوارلی’)

های تکمیلی برای آزمایش یاد شدهمورد تأیید بودند و گیاهان  1فسفوترانسفرازو ژن نشانگر گزینشگر نئومایسین  5روباکترئآ

 .(21) نجی به خاك انتقال داده شدندسزیستمولکولی و 

 

 کشاورزی ارگانیک اثرهای

گروه اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی  0به بشری  جامعه هایبر کشاورزی ارگانیک  هایتاثیر

های شغلی، کاهش فرصتاجتماعی: بهبود شرایط سالمت افراد، ایجاد اشتغال و  اثرهای -1 گردند.بندی میتقسیم

ها، حفظ و امنیت اقتصادی،کاهش کاهش هزینه اقتصادی: اثرهای -2سازی برای مدت طوالنی. ذخیرهمهاجرت، 

های کشاورزی، یکنواختی گونه ژنی کشاورزی: حفظ بانک اثرهای -3گذاری نقدی، بازدهی باال و خطرپذیری کمتر. سرمایه

ی در تولید یکمتر، ایجاد خودکفا خطرپذیریشدن خاك، بازدهی باال و غنیغذایی، حاصلخیزی و  هایفراوردهکیفیت در 

خاك، حفظ مواد مغذی در خاك، کنترل بیشتر فساد و لودگی آزیست محیطی: کاهش  اثرهای -0. کشاورزی هایمحصول

غذایی. سالمت مردم و جامعه نیز از  هایفراوردهگی و بررسی آلودگی آب و هوا، ماندگاری بیشتر ، رسیدفرسودگی در خاك

 .(1) ارگانیک است هایفراورده هایامتیاز
 

 

1. Potato tuber necrotic )ringspot disease(                                          2. Starter                                         3. ‘Peto Early CH’      

4. ‘Early Urbana Y  ’                                       5. Aerobacter choline oxidase                      6. Neomycin phosphotransferase 
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 تراژن هایبا فراوردهمخالفت 

 یهایدلیلبا ارائه  هایی هستند کهآن اول دسته شوند.به دو دسته تقسیم می تراژن هایفراوردهبا ها مخالفت 

مالکیت معنوی و نابودی  -0، مذهبی یا اخالقی هایایراد -3 ،خطر فرار ژن -2 ،طبیعی بودن مهندسی ژنتیکغیر -1 :مانند

مخالفت سازی تراژنبا هرگونه  ، افزایش فقر و نابرابری اجتماعی و احتمال خطر بر سالمت انسان -5 ،استقالل اقتصادی

های مقاومت به ژن -1: کنند ماننداشاره میسازی تراژنهای جنبهبه برخی از هایی هستند که آندسته دوم  .کنندمی

های مقاوم به ژن -3هدف( غیر جاندارانبر  Btاثر )برای انسان و دام،  Bt سمیت (Btو  cry)های ژن -2ها بیوتیکآنتی

 .(33)لفند مخا هانآمنفی بر محیط زیست با  تاثیر کش بیشتر. برخی هم به دلیلعلفو مصرف  کشعلف
 

 فناوری برای تامین امنیت غذایی حال و آیندهزیست

منتشر  2112گزارش جهانی بحران غذا که در سال  برابردر سطح جهان است.  یمشکل مهم امنیت غذایینبود 

قرار  خطراین  برابربردند یا در امنیت غذایی شدید رنج مینبود کشور از  01در  میلیون نفر 111، 2111در سال شد، 

. هستند رو به رو تغییر اقلیم کنند که با بحرانکشوری زندگی می 11جمعیت گرسنه جهان در  %11 به تقریبداشتند. 

 ،اساسی ضروری است کنی گرسنگی، تعهد سیاسیبرای ریشه که باره گفته استدبیر کل سازمان غذا و کشاورزی در این

 خود به هایولی به تنهایی کافی نیست. تنها در صورتی قادر خواهیم بود گرسنگی را شکست دهیم که کشورها به تعهد

توانیم برای تحقق اما نمی ،ها صلح استحراندادن به این بپایانکلید ، به طور قطعویژه در سطوح ملی و محلی عمل کنند. 

برای تولید غذای خود دارند. جمعیت را مردم گرسنه شرایط الزم  یابیمصلح فقط صبر کنیم. بسیار مهم است که اطمینان 

 1/1به  2151میلیارد نفر، در سال  1/1به  2131میلیارد نفر رسید. احتمال می رود در سال  1/2به  2112جهان در سال 

شود. میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می 13 به تقریبمیلیارد نفر برسد. ساالنه  11به  2111میلیارد نفر و در سال 

 %23باعث کاهش  2151توانند تا سال اقلیم می تغییرافزایش یابد.  %21 تاتولید غذا برای تامین نیاز جمعیت جهان باید 

کشاورزی اصلی  هایفراوردهاصلی کشاورزی از جمله ذرت، گندم، برنج و سویا شوند. مقدار پروتئین  هایفراوردهدر تولید 

های روز در تولید محصول فناوریاز کاهش خواهد یافت. بنابراین ضروری است ی ر چشمگیراقلیم به مقدا تغییردر اثر 

در مقدار تولید غذا و ارزش را نامطلوب  هایعاملر توانند اثها می. این فناوریگیری شودکشاورزی به طور کامل بهره

توان بر هاست که به کمک آن مییکی از این فناوری تراژن گیاهکشاورزی کاهش دهند. تولید های فراوردهای تغذیه

تولیدی ارزیابی کافی از نظر سالمت انسان و محیط زیست  گیاهانالبته ضروری است  (.11) اقلیمی فائق شد تغییرهای

 بشوند.

 گیرینتیجه

تواند بر وری بیشتر دارد و میتر با بهرهکننده و تولید راحتبرای تولید هاییسودمندی تراژنپذیرش محصول 

ژنتیکی موجود زنده بدون  اختارولی هرگونه دستکاری و تغییر آنی در س ،بشری موثر باشد جامعهکاهش گرسنگی 

 سخنیبه . همراه باشدباید با احتیاط و دقت کافی  جانورانگیاهان و  هایویژگیبا محیط زیست و تغییر در  یهماهنگ

ها و محیط زیست نیز در دراز مدت به افزایش تولید و درآمد نیندیشید. سالمت انسان تنهارا دید و  هاهمه جنبهباید ، گرید

مانند طبیعی غیرهای نهادهتعریف سبکی از کشاورزی است که به جای اتکا به  برابراهمیت زیادی دارد. کشاورزی ارگانیک 

مانند  وکودهای زیستی ، شناختیبومهای چرخهنی چون های دروهبه نهادمانند این ها  ها وکشآفتکودهای شیمیایی و 
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ارگانیک  هایفراورده تولیدعد اقتصادی، کند. از بُمیکشاورزی ارگانیک خروجی سالم ارائه  ،متکی است. بنابراین هااین

کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات پایدار و ، غیرنفتی هایفراوردهصادرات افزایش برای است فرصت بسیار مناسبی 

در بازارهای داخلی و خارجی  ،و بازارپسندی باالتر بودن مطلوبارگانیک به دلیل محصول  .داخلی هایفراوردهدرازمدت 

و همین امر موجب توانمندسازی کشاورزان از  یابدمیهای ارگانیک افزایش نظامدرآمد کشاورزان در  از این رو وتر استگران

 ، الزم برای استفاده از کشاورزی ارگانیک است. نکته مهم دیگر ویژههای آموزش ،نظر اقتصادی می شود. مشکل اصلی

جدید با فناوری های . در هر صورت باید هم از باشدمید کودهای سبز کشاورزی تلفیقی با دامداری و تولی رونقضرورت 

حرکت کرد و هم مقدار مصرف کودهای  هافراوردهکردن  تره کرد و هم در جهت هرچه طبیعیاحتیاط کامل استفاد
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Health and Quality of Organic and Transgenic Products 
 

 
1, 2hahediSM.  and M. Mollaei 

 

There are now millions of hectares of transgenic cultivation worldwide while the 

scientific community is still questioning the long-term effects of transgenic foods on 

human health and the environment. Organic advocates believe that genetic manipulation 

will alter the characteristics of the food product, some of which are useful and some 

undesirable. They believe that food products that have not been approved for a long period 

of time, should not be used. On the other hand, they say that transgenic crops can become 

dominant in the environment and even endanger some of the natural plants as genetic 

germplasm sources in the flora of the world. Transgenic crops have made up a large part of 

the world's agricultural industry. Currently, the level of transgenic crop cultivation has 

increased more than 100folds since 1996 and reached 189.8-million hectares in 2017. 

Different countries have made different decisions about production and use of genetically 

modified organisms (GMOs). In some countries, their production is permitted while their 

consumption is unauthorized. In some other countries the production of these products is 

unauthorized and there are countries where the use of evaluated transgenic products is not 

prohibited but it should be clearly indicated on the food label that it is transgenic in order 

to make a conscious consumer choice. The Iran Food and Drug Administration recently 

announced that these products need to be labeled as transgenic. Currently, the area under 

cultivation of organic crops is estimated to be about 40-million hectares in the world and 

about 84-thousand hectares in Iran. 
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