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 تغییر ژنتیک مهندسی طریق از آن ژنتیکی ساختار که می شود اطالق گیاهی به
 یا آفات برخی به گیاه مقاومت بهبود جهت معمولا  تغییر این .باشد یافته

 .می گیرد صورت گیاهی بیماریهای

 که می باشد گیاه به ژن چند یا یک انتقال گیاهان در ژنتیک مهندسی از هدف غالباا 
 جدید ویژگی این  .می بخشند گیاه به جدید ویژگی یک موفقیت صورت در

 ژنهای یا ژن انتقال دلیل همین به .نمی شود یافت خانواده هم گیاهان در معمولا 
 زنده   موجود حتی یا خانواده هم غیر گیاهان در گاهی که ویژگی، این عامل
 روشهای طریق از می باشد، موجود باکتری گونه   یک مانند دیگر

 تراریخته گیاهان از استفاده نمونه های  .شد نخواهد محقق نباتات اصالح متداول
 در می توان را خشکی یا بیماری آفت، یک به مقاومت چون صفتی با

 تولید جهت داروسازی صنعت در تراریخته گیاهان .یافت مدرن کشاورزی
 .می شوند استفاده نیز پزشکی کاربرد با ترکیبات برخی صنعتی

 



 

 . است شده اضافه آنها به یا حذف آنها از ژني توالي یک که غذاهایي -1

 .اند شده تغذیه ژنتیکي شده اصالح غذاهاي با که حیواناتي از شده تولید دامي محصولت -2

 ژنتیکي شده اصالح ارگانیسمهاي وسیله به شده تولید محصولت -3

 اصالح ارگانیسمهاي را (  Genetically modified food) ژنتیکي شده اصالح غذاهاي

  .نامند مي نیز (Genetically modified organism)ژنتیکي شده

 



 عرصه در غذایي مواد تولید براي ژنتیکي اصالح فناوري کاربرد ترین عمده

 از نیمي از بیش حاضر حال در  .است گرفته صورت کشاورزي محصولت

 کلزا،  ذرت،  سویا، شامل امریکا متحده ایالت در شده فرآوري غذایي مواد

 اصالح ازارگانیسمهاي استفاده  .هستند شده ژنتیکي مهندسي زمیني سیب یا پنبه

  غذایي، افزودنیهاي  آنزیمها،  تخمیري، غذایي مواد تولید براي ژنتیکي شده

 داشته همراه به توجهي شایان موفقیتهاي نیز آمینه اسیدهاي و ها دهنده طعم
  .است

 





 
محصولت تراریخته در برابر بیماری ها مقاوم هستند: تولید محصولت قوی تر. 

به دلیل اینکه محصولت تراریخته نیاز کمتری به سم پاشی از : محافظت محیط در برابر سموم
 .طریق مواد شیمیایی دارند باعث محافظت محیط در برابر سمپاشی و آفت کش ها می شوند

با تغییر در ساختار ژنی این محصولت، بدون نیاز به ماده اضافه ای : ماندگاری بیشتر محصولت
 .محصولت مدت زمان بیشتری با کیفیت باقی می مانند

با افزایش جمعیت دنیا، نیاز به تخریب جنگل ها بیشتر می شود اما اگر غذای : جنگل زدایی کمتر
 .کافی برای این جمعیت فراهم شود نیازی به جنگل زدایی نیست

در صورت دستکاری ژنتیکی گیاهان آن ها می توانند دی اکسید کربن بیشتری : کاهش گرم شدن زمین
مصرف کرده و اکسیژن بیشتری را به اتمسفر برسانند که پدیده گلخانه ای را کاهش می دهد و باعث 

 .کاهش گرم شدن زمین می شود
اگر تولید محصولت زیاد شود قیمت آن ها کاهش می یابد: کاهش قیمت غذا. 
با دستکاری ژنتیکی محصولتی به دست می آید که می توانند در هر محیطی : تولید محصولت جدید

 .مثالا تولید گوجه فرنگی در زمین نمکی. رشد کنند

این محصولت به دلیل مقاومت در برابر حشرات نیاز کمتری به حشره : مقاومت در برابر حشرات
 کش ها دارند

 



 

 ( تراریختي مستقیم)روشهاي انتقال مستقیم  -1 

               

 ترانسفورماسیوم به وسیله آگروباکتروم -2 

                           

 



 ذراتي برروي نوكلئیك اسید روش این در  .باشد مي انجام قابل ژني تفنگ بوسیله

 سرعت وبا شده داده پوشش میكرومتر 0/5-5قطر به تنگستن  یا طال جنس از

 سالم بافتهاي داخل به هلیم گاز توسط ثانیه بر متر 600 تا 300 معادل زیاد

 فشار با ناقل غشاي یك روي بر گرفتن قرار از پس ناقل ذرات یابد مي انتقال

 نام به اي صفحه با برخورد از پس و شده پرتاب ژني تفنگ ي محفظه داخل در

  .یابند مي نفوذ نظر مورد بافت داخل به ( فلزي توري) كننده متوقف صفحه

 این كه گیرد مي قرار نظر تحت سلول جدید ژنهاي با سلولها رشد مشاهده براي

 كورنل دانشگاه در  .گیرد مي انجام كنترل تحت آزمایشگاهي ظرف در عمل

 تولید راه در گیاه 2 یا 1 فقط یافته تغییر برنج گیاه 10 میان از پژوهشي در

  بمباران، فیزیكي شرایط روش این بودن موفق براي  .ند ا نموده رشد جدید گیاه

 .باشد مي مهم تركیب و شكل  بزرگي،



 ترانسفرماسیون در خاك در موجود گیاهي پاتوژن فاسینس تومي آگروباكتریوم
-T  انتقال سیستم این مزایاي از  .شود مي استفاده اي گسترده بطور گیاهان
DNAانتقال هدف روش این در  .باشد مي بال ترانسفرماسیون و كیفیت  ،با 

 سلول داخل  به باكتري این انتقال وسپس اگروباكتریوم باكتري داخل به ژن
 جاندار داخل به باکتري DNA از قسمتي ژن با همراه كه باشد مي نظر مورد
 تومي م اگروباكتریو باكتري دو از تكنیک این در شود مي منتقل نظر مورد

 قابلیت باكتري دو این  .شود مي استفاده ریزوژنز اگروباكتریوم و فاسینس
 اینكه علیرغم  .باشند مي دارا گیاهان ژنوم به را خود DNA انتقال

 در شود مي استفاده ژن تغییر جهت مستقیم بمباران روش از دراكثرغالت
 فاسینس تومي آگروباكتریوم روش با ژن تغییر برنج و ذرت مانند محصولتي

 شده منتقل بافتهاي رشد سرعت به بستگي غالت ژنتیكي تغییر .باشد مي موفق
 از  .دارد را بافتها این از گیاهان مجدد افزایش قابلیت و مناسب محیط به

   ،لوبیا  ،ذرت ،زمیني سیب  ،فرنگي گوجه ژن انتقال در موفق محصولت
 .باشد مي کلزا و توتون  ،پنبه



1/3  كااالري مااردم كااره زمااین از محصااول باارنج تااامین میشااود كااه ماننااد غااالت
.  مشااكالت عدیااده شااده اساات دیگاار در ایاان محصااول نیااز آفااات باعااث یكسااري

روشااهاي ژنتیكااي باار روي ایاان محصااول مااورد بررسااي قاارار  1980ازسااال 
در سااااالهاي اولیااااه روشااااهاي ترانسفرماساااایون بمباااااران ذره اي . گرفتااااه اساااات

Particle Bombardment –  ایجاااد منافااذ بااه وساایله )الكتروپوریشاان
ولاي در اواخار آگروبااكتریوم تاومي فاساینس ماورد . اساتفاده ماي شاد( الكتریسته

نوع برنج پارورش داده شاده اسات  50استفاده قرار مي گیرد تا به امروز قریب 
كه نسبت به علف كش،  حشره، ویروس و قارچ مقاوم شده و در جهات افازایش 

ضمناا در پژوهشاهاي انجاام یافتاه باا انتقاال دوژن از .  بازده تغییر شكل یافته اند
ورود  T_DNAبااا اسااتفاده از  Erviniaناارگس معمااولي و دو ژن از باااكتري 

به برنج توسط آگروباكتریوم قادر به تولید برنجي با بتا كاروتن بسایار باالتر از 
همچناین در . شاده اناد (Golden rice)برنج معمولي موسوم به برنج طالیاي 

 . برنجهاي اصالح شده مقدار آهن را نیز افزایش داده اند

 



17 گنادم باه خاود اختصااد داده ( میلیاون هكتاار  200بیشاتر از )درصد مساحت كشت دنیاا را
گندم داراي .  است كه در تغذیه انسان بعنوان یک منبع كربوهیدرات و پروتئین استفاده مي شود

گلوتن، بعناوان مااده خاام ناان،  محصاولت صابحانه،  كیاک،  شایریني و بیساكویت اساتفاده ماي 
عااالوه بار آن مااواد افزودنااي زیاادي از گناادم تهیااه ماي شااود كااه بهباود دهنااده خصوصاایات . شاود

ارگانولپتیكي محصولتي است كه بطور گسترده در صنایع غاذایي ا ساتفاده ماي شاو ناد و ضامناا 
كه تقریبا جمعیت دنیا نزدیك به  2025در سال .  به عنوان مواد غذایي دام نیز استفاده مي گردد

درصد افزایش یابد به هماین  1/2میلیارد خواهد شد تولید محصولت غذایي سالنه باید حدود  8
علاات توسااعه ژنتیكااي گناادم در جهاات افاازایش بااازده،  افاازایش مقاوماات بااه پاتوژنهااا و آفااات و 

گنادم اولین دگرگون سازي در . همچنین به حداقل رساندن كاهش بذر ضروري به نظر مي رسد
باااه سوسپانسااایون سااالولي متشاااكل از  nptllانجاااام شاااد كاااه باااا انتقاااال ژن تریتیكاااوم مونوكاااوم 

 .  پروتوپالسم آغاز گردید
كاه باا ذرات تنگساتن حامال .  در پژوهشهاي بعدي بافت مورد هدف بخاش جواناه باودULDA  

بر روي گندم تریتیكوم آستیوم دگرگون  1991تا سال .  قسمت جوانه مورد بمباران قرار گرفت
باا روش ریاز تزریقاي باه سالولهاي  Vasilو  Ark تا اینكه اولاین باار.  سازي زیادي انجام شد

ضمناا ایان دو محقاق باا .  را انتقال دادند  Esps, unlda , nptll سوسپانسیون ژنهایي مانند
كاه در ساالهاي بعاد .  استفاده از روش بمباران ذره اي اولین گندم ترانس ژنتیك را تولیاد نمودناد

 . روش آگروباكتریوم مورد استفاده گرفت
 



 محصول ازاین .شد کاشته کانادا و آمریکا در 1997 سال در شده اصالح ذرت بار اولین
 ژن از GM ذرت تولید براي  .است شده استفاده نشاسته و علوفه تولید براي بیشتر
  .است شده استفاده گیاهي میکروب یک

Bacillus thuringiensis (B. t ) تولید که است طبیعي گیاهي باکتري یک 
 تولید ژن لذا .ببرد بین از را حشرات لرو است قادر که کند مي پروتئیني کریستالهاي

   .شوند مي وارد ذرت داخل به  B. t از پروتئیني کریستالهاي کننده
 آفات، سایر برابر در (B. t  ذرت ) حشره به مقاوم ذرت که است داده نشان مطالعات
 در آفالتوکسین همچون سمومي مقدار بنابراین  داشته، مقاومت نیز کپکها و قارچها
 نیز آفات به مقاوم بذرهای از استفاده .است B. t بدون نوع از کمتر بسیار B. t  ذرت

   .موثرند زیست محیط حفظ در و داده تقلیل را کشها آفت مصرف
 و ریزتزریقي ترانسفرماسیون تكنیكهاي ذرت در ژن انتقال روش متداولترین

 مورد ژن حاوي DNA روشها این تمامي در  .باشد مي فاسینس تومي آگروباكتریوم
   .شوند مي ذرت سلولهاي هسته وارد هدف

 



 

 .دارند سرمازدگي به نسبت بیشتري مقاومت شده اصالح هاي زمیني سیب
 سیب این در  .باشند مي نیز نماتودها به مقاوم GM هاي زمیني سیب همچنین

 .دارد وجود بیشتري آمینه اسیدهاي و پروتئین ها زمیني

 

 



 

اولااین محصااول خااوراکی حاصاال از دسااتورزی ژنتیکاای کااه بااه بااازار عرضااه شااد 
طاوری مهندسای شاده باود کاه بادون آنکاه  ، Flavr Savrگوجه فرنگی به ناام 

 Calgeneاین گوجه فرنگی توسط شرکت کالیفرنیایی . نرم و شل شود برسد
 17در . ارائاه شادFDA ))باه اداره ی غاذا و دارو  1992تولید شاد و در ساال 

کاماال شااد و نتیجااه  Flavr Savrباار روی  FDAبررساای هااای  1994ماای 

باه ایان ترتیاب در . بای خطار اسات Flavr Savr  حاصل از آن، نشاان داد کاه

 FDAبارای پخاش و عرضاه در باازار باه تائیاد  Flavr Savr 1994ساال 

در گوجه فرنگي هاي فلیورسیور فرایناد رسایدن محصاول آنتي سنس ژن . رسید

گوجاه فرنگاي .  را به تعویق انداخته و امکان نگهداري بهتر را فراهم مي نمایاد
 . سمبل مواد غذایي اصالح شده است که به دلیل قدمت کاشت آن مي باشد

 



 اهمیت مسئله این محصولت، وسالمت ایمني مورد در موجود هاي نگراني بدلیل

 جهت متعددي کیفي و کمي آنالیزي هاي روش .است کرده پیدا اي ویژه
 و کشاورزي خام مواد در هاGMO میزان گیري اندازه و حضور تشخید

 کالسیک هاي روش بر عالوه .اند شده ارائه شده، خالد و فرآوري ترکیبات
 الیزا پروتئین آنالیز  و ( (PCRپلیمراز زنجیري واکنش مانند DNAآنالیز

ELISA))، حاوي مواد از خاصي انواع GMO هاي روش توسط توان مي را 

 آنالیز اند، شده ابداع موجود هاي روش هاي نقد رفع منظور به که نویني
 ،توسط GMO منشاء با اجزایي شده، خالد یا فرآوري غذایي مواد در .کرد

 که نویني هاي روش از بایستي و باشند نمي تشخید قابل مرسوم هاي روش

  مانند هایي روش اخیر هاي سال در .کرد استفاده اند، شده ابداع منظور بدین

  زیستي حسگرهاي و ها تراشه ریز مانند ابزارهایي و جرمي اسپکتروسکوپي
 .اند شده ارائه  GMO حاوي غذایي مواد آنالیز منظور به

 



 معایب که باشد مي الیزا روش ، ایمونوشیمیایي آنالیز روشهاي ترین عمده از

 و ریخته ترا پروتئین بودن کم ، ژن آنتي به بادي آنتي تمایل بودن کم مانند

 مي آن کارایي غذایي،از ماده تولید و فراوري حین در پروتئین ساختار تغییر

 با و تجاري صورت به الیزا آماده کیتهاي زیادي تعداد امروزه.کاهد

 شده ارائه غذایي مواد در ویژه هاي پروتئین تشخید جهت مختلف کاربردهاي
 .اند

 



PCR: 
 در  GM ترکیبات میزان گیري اندازه و تشخید جهت روش پرکاربردترین حاضر حال در روش این

 به پلیمراز -Taq آنزیم توسط DNA از نظر مورد قطعه تکثیر آن اساس که باشد مي غذایي مواد
 .باشد مي آن اولیه اندازه برابر میلیونها حدود به اختصاصي بسیار صورت

 سازي کمي به نیاز و ، شده خالد و ،هیدرولیز شده داده حرارت غذایي مواد در DNA  تشخید عدم
 .است شده روش این براي تکمیلي تکنیکهاي ظهور ،سبب واکنش محصولت

 
1- PCR  مرکب ( Multiplex-PCR) 

2- PCR رقابتي کمي (Quantitative Competitive) 
3- PCR-ELISA 
4- PCR  همزمان (Real-time PCR) 

5-  PCR-ELISAمایع فاز شدن هیبرید پایه بر (Liquid Phase Hybridization – 
PCR/ELISA) 

6- Electrochemiluminescence PCR 
7- Convective interaction media monolithic column PCR 

 



 

در ماواد   GMبا توجاه باه نیااز بکاارگیري از روشاهاي ساریع و کاامال اختصاصاي باراي تشاخید ترکیباات 
ایان تکنیکهاا .غذایي ، دستیابي به اتوماسیون و ابداع روشها و تکنیکهاي نوین ضاروري باه نظرماي رساد 

 :عبارتند از
هدف مینیااتوري کاردن و گساترش محادوده آناالیز باا هازاران پاروب مختلاف در : Microarrayفناوري  -1

 .یک آزمایش ساده هیبرید شدن مي باشد
این روش جهت آنالیز مولکولهااي بازرز زیساتي (: Mass Spectroscopy)اسپکتروسکوپي جرمي  -2

 .مانند پروتئین و الیگونوکلئوتیدها و همچنین پلي مورفیسم تک نوکلئوتیدي ژن ها به کار رفته است
توسااط ایاان تکنیااک مااي تااوان (: Surface Plasmon Resonance)رزونااانس سااطحي پالساامون -3

DNA پروتئین و الیگونوکلئوتیدها را آنالیز کرد ،. 

در ایان تکنیاک عنصار ژنتیکاي حاضار (:Disposable Genosensor)حسگر ژني یکباار مصارف -4
 . ها به طریقه ولتاژسنجي الکتروشیمیایي و توسط معرف متیلن بلو تشخید داده مي شود GMOدر    

5- Lab Chip: ایاان فناااوري یااک سیسااتم الکتروفااورز کاااپیالري نااوین مااي باشااد کااه جهاات آنااالیز کمااي
و به منظور افزایش دقت و صاحت نتاایج بدسات آماده و ساهولت باه کاارگیري طراحاي   PCRمحصولت 
 .شده است

 



 آرمان کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گسترش بهره برداری سالم از دستاوردهای زیست فناوری مولکولی در 
 .راستای حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه

جهت اطالع بیشتر از قوانین و مقررات ایمنی زیستی در ایران و سایر 

کشورهای عضو پروتکل و یا هرگونه اطالعات در خصود ایمنی 

زیستی و موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته به سایت زیر مراجعه 
 .فرمائید

 http://bch.cbd.int 

 

http://bch.cbd.int/


رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی 
رئیس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو 
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی 
دبیر کارگروه تخصصی ایمنی زیستی 
نماینده اعضاء هیات علمی در شورای ملی ایمنی زیستی 
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری 
مدیر کل روابط عمومی و بین الملل انستیتو پاستور 
رئیس مرکز سالمت محیط و کار معاونت بهداشت 
رییس اداره نظارت و ارزیابی تولید فرآورده های آرایشی بهداشتی 
دبیر کمیته علمی غنی سازی مواد خوراکی آشامیدنی 
 مسئول بخش فرآورده های تراریخته آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و

 دارو
 



 

  

 

دستورالعمل اجرایي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص 
 موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی 

 1393دیماه : بازنگری اول

دستورالعمل حاضر بر روي سایت سازمان غذا و دارو 
  http://fda.behdasht.gov.ir در قسمت دبیرخانه کمیته

   .تخصصی ایمنی زیستی موجود است

به تصویب رئیس سازمان   1393/11/15صفحه تنظیم و در تاریخ   17  این دستورالعمل در 
 .غذا و دارو رسیده و از تاریخ تصویب، لزم الجرا است

 

 

http://fda.behdasht.gov.ir/


 حقوق مصرف کنندگان
 

 (مانند وجود آلرژن یا تغییرترکیب) ضرورت انتقال اطالعات مرتبط با سالمتي 
 

در ارتباااط بااا نااام ماااده " اصااالح شااده ژنتیکااي" در اغلااب قااوانین موجااود جهاااني در  عبااارت 
دلیاال برچسااب گااذاري مااواد . غااذایي و یااا اجاازاء سااازنده آن مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات

آگاااهي مصاارف کننااده در زمینااه ایمنااي مااواد ( و مااواد غااذایي بااه طااور کلااي) GMغااذایي 
در ایالت متحده امریکا برچسب گاذاري .  غذایي و آشکارسازي اجزاء سازنده آن مي باشد

در حاالي کاه .  ایمني محصاولت،  اجبااري نماي باشاد مواد غذایي معمولا به دلیلي غیراز
دیگار باه حاق آگااهي مصارف کنناده  گروههاي مدافع حقوق مصرف کنندگان در کشورهاي

حااق انتخاااب  GMاشاااره میکننااد و اظهااار مااي دارنااد کااه برچسااب گااذاري مااواد غااذایي 
 . محصولت را براساس ترجیح مصرف کننده اعطا مي کند

 
 شده وضع غذایي مواد کدکس کمیسیون توسط 2003 سپتامبر از که جدیدي قانون براساس
 DNA به توجه بدون حیوانات خوراک و انسان غذاهاي تمامي براي گذاري برچسب است

 .باشد مي الزامي یافته ژن تغییر پروتئین یا
 



 انبوه تولید مورد در فعالا  معتقدند تراریخته محصولت منتقدان

 آینده در که چرا شود، تأمل و صبر تراریخته کشاورزی محصولت

 و علم این پنهان زوایای و کند پیشرفت آن دانش است ممکن

 مصرف سیل به پاسخ دستکاری این از هدف.شود آشکار تکنولوژی

 دنبال به بیشتر سودآوری طمع با سرمایه داری زندگی سبک از حاصل

 که آنجا از .است فراورده ظاهری شکل و سر بهترین با حداکثری تولید

 تاثیرگذاری توانایی از و است محدود ژنتیک مهندسی حوزه در بشر علم

 دقیقاا  و نیست برخوردار نهایی فراورده خصوصیات همه مدیریت و

 و ویروس یا فرنگی گوجه و ماهی مثالا  ژنتیکی پیوند حاصل نمی داند

 از اعم فراورده ای چنین  کننده مصرف عاقبت لذا و شد خواهد چه ذرت

 .می شود ختم معلوم نا بیماریهای به انسان یا دام

 



 :نتیجه گیری
 

 بسیاري که دارند را پتانسیل این GM  غذاهاي که داشت اظهار توان مي
 باعث و نمایند برطرف را جهان در قحطي و اي سوتغذیه مشکالت از

 چالشهاي ولي. باشند داشته دیگري فواید و شوند محصول بازده افزایش
 ها نامه ،آیین ایمني آزمونهاي زمینه در دولتها روبروي بسیاري

 وجودGM  غذایي مواد گذاري برچسب و المللي بین ،سیاستهاي
 اجتناب قابل غیر مو  ژنتیک مهندسي که معتقدند افراد از بسیاري.دارد
 است عظیمي فواید داراي که تکنولوژي از توانیم نمي ما و است آینده در

 ایجاد از تا کرد حرکت احتیاط با بایستي چه اگر. کنیم پوشي چشم
 .شود جلوگیري محیط و افراد به بیني پیش قابل غیر آسیبهاي
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