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مقدمه
پیشــرفت هاي حیرت انگیــزي کــه در اواخــر قــرن گذشــته میــالدي در زمینــه زیســت فناوري بــه دســت آمــده اســت، راهــي جدیــد بــه ســوي حــل مشــکالت 
ــق   ــنگي از طری ــر و گرس ــش فق ــا، کاه ــان بیماري ه ــراي درم ــدي ب ــاي جدی ــن روش ه ــکالت، یافت ــن مش ــاي ای ــوده اند. نمونه ه ــان گش ــي انس ــده زندگ فزاین
افزایــش تولیــد غــذا، افزایــش کیفیــت غــذا، حــل معضــالت زیســت محیطي از جملــه گرمایــش جهانــي، آلودگــي آب هــاي ســطحي و زیرزمینــي، حفــظ تنــوع 

زیســتي و مســائل اجتماعــي و اقتصــادي مرتبــط بــا کیفیــت زندگــي انســان بــر روي کــره خاکــي اســت.
زیســت فناوري یــا فنــاوري زیســتي، علــم و هنــر اســتفاده از قابلیت هــاي موجــودات زنــده در حــل مشــکالت بشــر اســت. ایــن فنــاوري بــر بهره گیــري از تــوان 
ژنتیکــي موجــودات زنــده بــراي تولیــد محصــوالت اســتوار اتــکا دارد. محصــوالت فنــاوري زیســتي بــه روش هــاي دیگــر بــه ســختي بــه دســت مي آینــد و یــا 
اساســًا راه دیگــري بــراي تولیــد آنهــا وجــود نــدارد. نمونــه ایــن محصــوالت، محصوالتــي هســتند کــه بــا نــام علمــي محصــوالت مهندســي  ژنتیــک  شــده و یــا 
آنگونــه کــه معمول تــر اســت، محصــوالت تراریختــه شــناخته مي شــوند. در تولیــد ایــن محصــوالت از نوعــي روش اصالحــي پیشــرفته بهــره گرفتــه شــده اســت 
ــا نیازهــاي فــوري بشــر تناســب  کــه گرچــه در طبیعــت نیــز روي مي دهــد، ولــي ســرعت تولیــد محصــوالت جدیــد در آن بســیار کنــد اســت و ایــن کنــدي ب
نــدارد. بــر ایــن اســاس، دانشــمندان بــا توجــه بــه شــناختي کــه از ماهیــت ژن هــا و عملکــرد آنهــا در کنــار یکدیگــر بــه دســت آورده انــد، در آزمایشــگاه هاي خــود 
همیــن فرایندهــاي طبیعــي را ســرعت بخشــیده و متناســب بــا نیازهــاي امروزیــن بشــر بــه تولیــد محصــوالت مــورد نیــاز اهتمــام مي ورزنــد. ایــن درســت همــان 

کاري اســت کــه  در روش هــاي اصــالح نباتــات و اصــالح دام ســنتي و از طریــق شــتاب دادن بــه مســیرهاي تکاملــي انجــام مي شــود.
فنــاوري زیســتي، رشــد ســریعي را تجربــه مي کنــد بــه گونــه اي کــه هــر نــه مــاه یک بــار حجــم اطالعــات حاصــل از آن دو برابــر مي شــود. ایــن بــه آن معناســت 
کــه حتــي اگــر متخصصیــن ایــن حــوزه  بــراي مــدت کوتاهــي از پیشــرفت هاي علمــي ایــن حــوزه غافــل شــوند، بــه ســرعت از قافلــه علــم عقــب خواهنــد مانــد. 
کمتــر فنــاوري اي در دنیــا وجــود دارد کــه ایــن شــرایط را تجربــه کــرده باشــد. از ایــن رو، شــتاب حیرت انگیــز پیشــرفت در حــوزه زیســت  فناوري باعــث ایجــاد 
شــکاف اطالعاتــي بزرگــي بیــن دانشــمندان و متخصصیــن ایــن حــوزه از یــک طــرف و مــردم و حتــي دانشــمندان و متخصصیــن ســایر رشــته ها در طــرف دیگــر 

شــده اســت. 
ایجــاد شــکاف اطالعاتــي بیــن مــردم و دانشــمندان فاجعــه اســت؛ مــردم بایــد بداننــد کــه دانشــمندان آنهــا بــه چــه کاري مشــغول هســتند و مالیــات آنهــا را 
صــرف چــه امــوري مي کننــد. ایــن امــر باعــث تــداوم اعتمــاد مــردم بــه دانشــمندان خــود شــده و تــداوم انجــام تحقیقــات بــراي تولیــد محصــوالت جدیــد را 

تضمیــن مي کنــد. عــالوه بــر ایــن، زمینــه بــراي ســوء اســتفاده دشــمنان مــردم از طریــق ایجــاد شــایعات بي اســاس بــراي بدبیــن کــردن مــردم بــه فنــاوري 
و



و هراس افکني در بین آنها نیز از بین خواهد رفت. 
متأســفانه همچنــان کــه در مــورد ســایر فناوري هــاي مــدرن، نظیــر فنــاوري هســته اي هــم شــاهد بوده ایــم، دنیــاي ســلطه بــه روش هــاي مختلفــي ســعي دارد تــا 
ایــن فناوري هــا را در انحصــار خــود نگــه دارد. انحصــار فنــاوري بــه معنــاي آن اســت کــه ســایر کشــورهاي جهــان تنهــا مجــاز بــه خریــد و مصــرف محصوالتــي 
هســتند کــه در کشــورهاي صاحــب فنــاوري تولیــد شــده و بــه بــازار مصــرف کشــورهاي دیگــر ارســال شــده اســت. از ایــن رو، هــر گونــه تــالش بــراي دســتیابي 
ــال  ــا مث ــردم کشــور م ــراي م ــاوري هســته اي ب ــه فن ــال دســتیابي ب ــال خواهــد داشــت. مث ــه دنب ــب ســنگیني ب ــراي کشــورهاي دیگــر عواق ــاوري ب ــه اصــل فن ب

ــت.  ــده اي اس شناخته ش
حفــظ انحصــار دنیــاي ســلطه بــر فنــاوري زیســتي بــه روش هــاي مختلفــي اعمــال مي شــود: از روش هــاي شناخته شــده و مشــروع )از نظــر جامعــه جهانــي( نظیــر 
ــراي حــدود 130 ســال(، ایجــاد  ــرداري انحصــاري، حفــظ اســرار تجــاري )نظیــر حفــظ اســرار تولیــد نوشــابه کوکاکــوال ب نظــام ثبــت اختــراع و تثبیــت حــق بهره ب

ــي.  ــم، و هراس افکن ــل، تحری ــل تحمی ــروعي از قبی ــاي نامش ــا روش ه ــي، ت ــن جهان ــي و قوانی ــي بین الملل ــامانه هاي نظارت س
هراس افکنــي از عواقــب دســتیابي و اســتفاده از فنــاوري، شــیوه اي شناخته شــده اســت کــه پیــش از ایــن در مــوارد مختلفــي مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. تهدیــد 
بــه جنــگ، و اعمــال تحریم هــاي مختلــف بــه کشــور مــا بــراي ترســاندن و گریــز دادن مــردم مــا و ســایر کشــورها از دســتیابي بــه فنــاوري هســته اي تــا جایــي کــه 

حتــي فکــر دســتیابي بــه ایــن فنــاوري را از مخیلــه آنهــا بیــرون براننــد، مثــال بــارزي اســت. 
بــا ایــن همــه امــا نویســندگان بــر ایــن بــاور هســتند کــه در صورتــي کــه اطالعــات علمــي درســتي بــه مــردم داده شــود، شــکاف بــه وجــود آمــده بیــن مــردم و 
متخصصــان فنــاوري زیســتي کمتــر و کمتــر خواهــد شــد و امــکان ســوء اســتفاده دشــمنان پیشــرفت کشــور از احساســات پــاک مــردم از بیــن خواهــد رفــت. کتــاب 
حاضــر بــه همیــن منظــور تهیــه شــده اســت و در آن بــا اســتفاده از منابــع علمــي کامــاًل موثــق بــه ارائــه واقعیاتــي در خصــوص محصــوالت تراریختــه بــه زبــان بســیار 
ســاده بــه خواننــده پرداختــه شــده اســت. ســعي نویســندگان بــر ایــن بــوده اســت کــه در محتــواي ایــن کتــاب حتي المقــدور کمتــر از متــن اســتفاده شــود و بیشــتر 
اطالعــات از طریــق تصاویــر بــه خواننــده ارائــه داده شــود. بــا ایــن وجــود، ارائــه برخــي جزییــات و منابــع علمــي مــورد اســتفاده بــه صــورت متــن در کنــار تصاویــر 
اجتناب ناپذیــر اســت کــه بــه منظــور پیگیــري بــراي کســب اطالعــات بیشــتر نیــز مفیــد خواهــد بــود. امیــد اســت حاصــل کار نویســندگان و بانیــان چــاپ و نشــر 

کتــاب مــورد پســند مــردم فهیــم ایــران قــرار گیــرد.
سید الیاس مرتضوي
پونه پورامیني
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زيست فناوری، مهندسی ژنتیک و محصوالت تراريخته

ــوالت  ــد محص ــرای تولی ــده ب ــودات زن ــای موج ــت ژنه ــتفاده از قابلی ــه و اس ــن مطالع ــش و ف ــت فناوری، دان زیس
جدیــد اســت؛ مهندســی ژنتیــک، قلــه ایــن فنــاوری اســت.



به اين قضیه )بیوتکنولوژي( توجه ويژه اي 
بکنید چون قضیه بسیار مهمي است

اگــر در مقابــل ایــن قدرت هــا کوتــاه بیاییــم، قطعــًا مخالفــت خــود را بــه 
ــته هاي  ــر رش ــو و دیگ ــت فناوري، نان ــاي زیس ــرفت ها در حوزه ه پیش
علمــي حســاس گســترش خواهنــد داد، زیــرا آنهــا بــا هرگونــه پیشــرفت 

علمــي، اقتصــادي و تمدنــي جمهــوري اســالمي ایــران مخالــف هســتند.

www.khameneie.ir

11111111
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امروز استفاده از فناوری های بیوتکنولوژی 
و مهندسی ژنتیک نه تنها يک ضرورت بلکه 
انتخابی هوشمندانه و آگاهانه برای حل 

معضالت غذايی و بهداشتی و محیط زيستی 
کشور محسوب می شوند

ــن  ــه یقی ــا ب ــن فناوری ه ــتفاده از ای ــه و اس ــتیابی ب ــت در دس ü غفل
ــد موجــب شــماتت مــا توســط نســل آینــده شــود. میتوان

ــوژی و  ــژه بیوتکنول ــه وی ــو ب ــای ن ــی فناوری ه ــای اساس ü ویژگی ه
مهندســی ژنتیــک در نرم افــزاری بــودن و مغزافــزاری بــودن آنهاســت. 
ــرمایه گذاری  ــد س ــزرگ نیازمن ــع ب ــالف صنای ــر خ ــا ب ــن فناوری ه ای
ــط  ــا محی ــا ب ــاق آنه ــی و انطب ــل همخوان ــه دلی ــتند و ب ــی نیس چندان

ــد. ــرار گرفته ان ــژه ای ق ــورد توجــه وی زیســت م
پپام رییس جمهور منتخب به هشتمین همایش ملي بیوتکنولوژي جمهوري اسالمي ایران

22222222
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سیاست هاي كالن علم و فناوري ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري ) 1393(:
ü نیل به جایگاه اول علم و فناوري در منطقه.

نقشه جامع علمي كشور، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي )1389(:
ü تثبیت جایگاه کشور در فناوري زیستي به منظور کسب سه درصد از بازار جهاني مربوطه.

ü قرار گرفتن فناوري زیستي در اولویت هاي الف )سطح اول( فناوري کشور.
سند ملي زیست فناوري )1394(:

ü دستیابی به رتبه اول منطقه در حوزه زیست فناوری و احراز مکان شایسته در بین ده کشور برتر حوزه زیست فناوری؛
ü خوداتکایی در تامین امنیت غذایی با کاشت محصوالت تراریخته به میزان 10 درصد سطح زیر کشت زمین های ایران تا سال 1404.

دستیابي به فناوري زيستي، تأکید اسناد باالدستي نظام33333333
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44444444تکلیف قانوني دولت: تولید محصوالت تراريخته
قانون ملي ایمني زیستي دولت را به تولید محصوالت تراریخته مكلف كرده است:

ü کلیـه امـور مربـوط بـه تولیـد، رهاسـازي، نقـل و انتقـال داخلـي و فرامـرزي، صـادرات، واردات، عرضـه، خریـد، فـروش، مصرف و اسـتفاده از 
موجـودات زنـده تغییرشـکل یافته ژنتیکـي )تراریختـه( بـا رعایـت مفـاد ایـن قانـون مجاز اسـت )مـاده 2(.

ü دولـت مكلـف اسـت تمهیدات الزم بـراي تولید، رهاسـازي، مصـرف، و ... محصـوالت تراریختـه را از طریـق بخش هـاي غیردولتي فراهم 
آورد )مـاده 2(.

ü کلیـه اشـخاص حقیقـي و حقوقـي کـه بعـد از انجـام آزمایش های میدانـي، قصد رهاسـازي موجودات زنـده تغییرشـکل یافته ژنتیکـي را دارند، 
موظـف به أخذ مجـوز از دسـتگاه هاي اجرایـي ذي صالح مي باشـند )قسـمتي از مـاده 5(.
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دکتر مسعود  پزشکیان   وزير اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ــم از                ــه اع ــوالت تراریخت ــرر محص ــر ض ــي ب ــي مبن ــچ گزارش ــال هی ــه ح ــا ب - ت

ــت. ــده اس ــه نش ــا ارائ ــج در دنی ــي و برن ــاي روغن دانه ه
هرکــس بــا علــم مخالفــت کنــد عقــب مي مانــد. اینکــه بــه عنــوان مثــال اگــر بتوانیــم گیاهــي را در 
برابــر شــرایط نامســاعد محیطــي مقــاوم کنیــم خیلــي خــوب اســت. امــروزه در پزشــکي هــم تــالش بر 

ایــن اســت کــه بتوانیــم ژن هایــي کــه باعــث ابتــال بــه ســرطان یــا انــواع بیماري هــاي دیگــر مي شــوند را شناســایي و حــذف 
کنیــم. اگــر بخواهیــم بــا ایــن رونــد مخالفــت کنیــم دیوانگــي اســت.

www.irbic.ir
روزنامه صبح اقتصاد، 26 آبان 1383

دکتر کامران باقری لنکرانی وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

ــد  ــورد تایی ــد مي شــوند، م ــه و اصــالح ژنتیكــي تولی ــه روش تراریخت ــه در كشــور ب ــي ك گیاهان
ــت. ــت اس وزارت بهداش

خبرگزاري جمهوري اسالمي، 4 خرداد 1386

55555555
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دکتر سیدحسن هاشمی وزير بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی:
ــالمت  ــي س ــتاندارد بررس ــطح اس ــوده و س ــد ب ــورد تایی ــه م ــي تراریخت ــواد غذای - م

ــت. ــوب اس ــي خ ــد خیل ــت در ح ــه در وزارت بهداش ــوالت تراریخت محص
مواد غذایي مورد تایید وزارت بهداشت، کاماًل سالم و ایمن هستند.

www.irbic.ir
www.behdasht.gov.ir

دکتــر رســول دينارونــد معــاون غــذا و داروي وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکي:

کارگروه مشترک سه انجمن اعالم نموده که شواهدي مبني بر اثبات نگراني از رهاسازي برنج تراریخته از نظر 
زراعي، زیست محیطي، بهداشتي و غذایي وجود ندارد.

تاکنون هیچ عوارضي از عوارض سوء مصرف پروتئین Cry1Ab یا Bt  در جهان ثبت نشده است.
www.Irbic.ir

دکتر حسین رستگار ريیس آزمايشگاه هاي غذا و داروي وزارت 
بهداشت، درمان، آموزش و پزشکي:

ــورد آزمایــش و  ــه روغن هــاي خوراکــي داراي مجــوز وزارت بهداشــت، م ــه از جمل تمــام فرآورده هــاي تراریخت
ــد اســت. ــورد تایی ــال م ــا کام ــي آن ه ــد، و ســالمت و ایمن ــرار گرفته ان بررســي هاي الزم ق

www.Irbic.ir
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مهندس محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي:

از نظـر علمـي دسـتیابي بـه فنـاوري تولیـد انبـوه گیاهـان تراریختـه بـراي 
جمهـوري اسـالمي ایـران و ایـن وزارت در خـور افتخار و در بین کشـورهاي 

جهـان کم نظیـر اسـت.
نامه شماره 12060/011 مورخ 1383/7/8

براي تولید محصوالت تراریخته طبق مقررات اقدام مي کنیم.

www.Irbic.ir
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دکتر عیسي کالنتري، وزير اسبق کشاورزي:
ü کشاورزي کشور با بحران مواجه است: درصد بهره برداري از منابع آبي تجدید پذیـر کشور، شش برابر 
استاندارد جهاني است و متوسط عمق خاک زراعي کشور کمتر از یک هشتم متوسط دنیاست، در ایــن شرایط:

ü تکنولوژي هاي نوین و محصوالت تراریخته کورسوي امیدي براي بخش کشاورزي کشور است که نباید به 
دست خود کشاورزان را از آن محروم کنیم.

همایش ملي ژنتیک و محصوالت تراریخته، دیماه 1394
 www. http://isna.ir/fa/news/94112818400

ــازمان  ــس س ــر و ريی ــاون وزي ــد، مع ــکندر زن ــر اس دکت
ــاورزي: ــج کش ــوزش و تروي ــات، آم تحقیق

ü تولید ملي محصوالت تراریخته مقاوم به آفات، علف کش ها و خشکي در انطباق با اقتصاد دانش 
بنیان هستند.

ü محققان و دانشگاهیان در عرصه جهاني بایستي مسیرهاي جریان ساز را دنبال و بومي کنند، زیرا 
این تحقیقات مي توانند آینده کشور را تضمین کنند.

ü استفاده از گیاهان تراریخته، تکنولوژي جریان سازي است که مي تواند در آینده به کمک ما بیایند.
همایش ملي ژنتیک و محصوالت تراریخته، دیماه 1394

   www.areo.ir
   www. http://isna.ir/fa/news/941128184009
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كمبود تولید غذا در جهان منجر به موارد زیر شده است:

ü 800 میلیون نفر در جهان گرسنه هستند.
ü 563 میلیون نفر گرسنگان در منطقه آسیا و اقیانوسیه به سر مي برند.

ü 98% گرسنگان در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند.
ü 60% گرسنگان جهان را زنان تشکیل مي دهند.

ü 2/6 میلیون كودک هر ساله بر اثر سوءتغذیه مي میرند.
ü 20% كودكان در کشورهاي در حال توسعه كمبود وزن دارند.

ü  25% كودكان در کشورهاي در حال توسعه فاقد رشد طبیعي هستند.
ü 66 میلیون كودک در مقطع ابتدایي در سراسر جهان گرسنه به مدرسه مي روند.

FAO, 2012, 2013; ECOSOC, 2007; UNICEF, 2011; WHO, 2011; WFP, 2012; Public Health Nutrition, 2012

چه بايد کرد؟
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88888888 چرا محصوالت تراريخته؟

ü در جهــان کنونــي، رویــاي افزایــش تولیــد تنهــا از طریــق بــه کارگیــري فناوري هــاي پیشــرفته اي امکانپذیــر اســت کــه بــه تولیــد غــذاي 
ــد. ــتر مي انجامن ــالم تر و بیش س

ü بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت جهــان بایــد تولیــد محصــوالت غذایــي تــا ســال 2025 تــا20% افزایــش یابــد تــا بــه تعــداد گرســنگان جهــان 
افــزوده نشــود!

ــه اســت؛ ایــن  ــه رفت ــه زیــر كشــت محصــوالت تراریخت ــار از اراضــي جهــان ب ü تاكنــون تنهــا 185 میلیــون هكت
ــت! ــران اس ــت ای ــل كش ــاي قاب ــر كل زمین ه ــان و 13 براب ــي جه ــاي زراع ــادل 10% كل زمین ه ــطح مع س

FAO, 2014

از زمان معرفي ارقام تراریخته در جهان تاكنون میزان گرسنگان به نصف كاهش یافته است!
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محصوالت تراريخته چیست؟99999999

ü پیشـرفت هاي جدیـد در علـوم زیسـتي بـه شناسـایي ژ ن هـاي ارزشـمند در موجودات زنده مثـل ژن هاي ایجاد مقاومت نسـبت بـه آفات و 
بیماري ها، خشـکي، شـوري و ... منجر شـده اسـت.

ü دانشـمندان از ایـن قابلیـت موجـودات زنـده در فراینـدي بـه نـام مهندسـي ژنتیک بـراي اصالح گیاهـان زراعي اسـتفاده کرده انـد و ارقام 
جدیـدي تولیـد کرده انـد کـه ضمـن داشـتن تولیـد )عملکـرد( بیشـتر، بـه شـرایط نامسـاعد محیطـي مثـل کم آبـي مقاومت داشـته و به سـموم 

شـیمیایي هم نیـازي ندارند. 

12



مهندسي ژنتیک: دقیق ترين فناوري زيستي

ü مهندسي ژنتیک ابتدا در اصالح گیاهان زراعي به وجود آمده و مورد استفاده قرار گرفت.
ü ولي روش هاي مهندسي ژنتیک آنقدر دقیق و ایمن هستند که در پزشكي و در درمان بیماري هاي ژنتیکي مورد استفاده قرار گرفته اند.

ü ژن درماني، کاربرد همان روش هاي مهندسي ژنتیک در پزشکي است.
ü با تکنیک هاي مهندسي ژنتیک مي توان نوع صفت، تعداد ژن، محل ورود ژن، مکان و میزان بروز ژن را به صورت دقیق مشخص کرد.

ü با مهندسي ژنتیک مي توان حتي یک نوکلئوتید را تغییر داد. این گزینه در درمان بیماري هاي ارثي کاربرد زیادي دارد.

0000000011111111
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روند افزايش سطح زير کشت محصوالت تراريخته 1996-2015 1111111111111111
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کل سطح زیرکشت محصوالت تراریخته
سطح زیر کشت در کشورهای توسعه یافته

سطح زیر کشت در کشورهای در حال توسعه
کشورهای تولیدکننده محصوالت تراریخته

https:// http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/ 14



کشورهای تولیدکننده محصوالت تراريخته در سال 2015

https://www.isaaa.org/resources/publications/annualreport/2015/pdf/ISAAA-Aannual_Report-2015.pdf

1111111122222222
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وضعیت امنیت غذايي در کشورهاي جهان

داراي امنیت غذایي
          در حال نیل به امنیت غذایي
فاقد امنیت غذایي

ü برنامـه جهانـي غـذا بـه منظـور تجدیـد تعهد جهانی در باالترین سـطح سیاسـی بـرای از بین بردن گرسـنگی و سـوء تغذیه، و برای دسـتیابی 
بـه امنیـت غذایی پایـدار بـرای همه مردم ایجاد شـد.

ü این برنامه که ذیل سازمان غذا و کشاورزي ملل متحد )فائو( عمل مي کند، هر ساله وضعیت امنیت غذایي کشورها را بررسي و اعالم مي کند.

     http://www.fao.org/wfs/index_en.htm

3333333311111111
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وضعیت امنیت غذايي و واردات محصوالت غذايي تراريخته به کشور

آمار سالیانه گمرک جمهوري اسالمي ایران

http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=fd61187e-a080-4800-bb4b-0a3d0946cc10  

4444444411111111

ü در سـال هاي گذشـته، کشـور ایـران هـر سـاله بیـن 10 تـا 15 میلیـارد دالر 
صـرف واردات مـواد غذایـي کرده اسـت.

ü بیـن 3 تـا 6 میلیـارد دالر از ایـن واردات را محصـوالت تراریخته اي تشـکیل 
مي دهـد کـه در کشـورهاي دیگـر تولید شـده اند.

ü مطالعـات نشـان داده انـد کـه قسـمت اعظـم ذرت، دانه هاي روغنـي، کنجاله 
و روغـن خـام وارداتـي از نوع تراریخته هسـتند.

17



محصوالت تراريخته موجود در بازار جهان5555555511111111

یونجه
مقاوم به خشکی

مقاوم به علف کش
مقاوم به آفات

سویا
مقاوم به علف کش

مقاوم به آفات

پنبه
مقاوم به علف کش

مقاوم به آفات

چغندرقند
مقاوم به علف کش

مقاوم به آفات

ذرت
مقاوم به خشکی

مقاوم به علف کش
مقاوم به آفات

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/cropslist/

كلزا
مقاوم به علف کش
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ساير محصوالت تراريخته داراي مجوز 
تجاري سازي

آرتیشو

اطلسی

گندم

آلو

بادمجان

برنج

* مقاومت به بیماری
* مقاومت به علف کش

* مقاومت به ویروس

* مقاومت به آفات

* مقاومت به خشکی
* مقاومت به علف کش

* مقاومت به آفات
* غنی شده با ویتامین

* مقاومت به آفات

* مقاومت به علف کش

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/cropslist/

توتون
* مقاومت به علف کش

* مقاومت به آفات
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نیشکر

خربزه درختي
)پاپايا(

اوکالیپتوس

میخک

خربزه

چمن

گوجه فرنگي

رز

* مقاومت به علف کش
* مقاومت به آفات

* مقاومت به ویروس

 * مقاومت به ویروس

* مقاومت به خشکی
* مقاومت به علف کش

* مقاومت به بیماری

*گل آبی رنگ

* مقاومت به خشکی

* گل آبی رنگ

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/cropslist/ 20



لوبیا

سپیدار

سیب

سیب زمینی

فلفل دلمه

منداب

کتان

کدو

* مقاومت به علف کش
* مقاومت به قارچ

* مقاومت به ویروس

* مقاومت به بیماری
* مقاومت به علف کش

* مقاومت به آفات

* مقاومت به ویروس
* تاخیر در بلوغ

* مقاومت به ویروس

* مقاومت به علف کش

* مقاومت به علف کش
* مقاومت به ویروس

* جلوگیری از قهوه ای شدن میوه

* مقاومت به بادزدگی
* مقاومت به آفات

* افزایش کیفیت غذایی

http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/cropslist/21



کدکس غذايي، مرجع جهاني قوانین ارزيابي غذاها:

محصوالت تراريخته باالترين استاندارد کیفي مواد غذايي را دارند!

ü قوانیـن و اسـتانداردهاي غذایـي در جهـان بـه وسـیله یـک مرجـع بین المللي موسـوم به کدکـس آلیمنتاریـوس وضع شـده و به تصویب مي رسـد که 
زیـر نظـر سـازمان بهداشـت جهاني )WHO( و سـازمان غذا و کشـاورزي ملل متحـد )FAO( فعالیـت مي کند.

ü ایـن قوانیـن و اسـتانداردها بـا اجمـاع کلیـه کشـورهاي جهان و طـي مراحل متعـدد و پیچیده ي کارشناسـي که حدود ده سـال به طـول مي انجامد، تهیه 
مي شوند. 

ü کمیتـه فنـي غذاهـاي حاصـل از بیوتکنولوژي، به عنوان مرجع تهیه اسـتانداردهاي کیفي محصـوالت تراریخته، یک مجموعه قوانین و اسـتانداردهاي 
اجبـاري بـراي دریافـت مجـوز محصوالت تراریخته را با اجماع همه ي کشـورهاي جهان تهیه و منتشـر کرده اسـت.

ü کشور جمهوري اسالمي ایران نیز در تهیه این استانداردها مشارکت داشته و آن را به عنوان استاندارد رسمي پذیرفته است.
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en

6666666611111111
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محصوالت تراريخته پیش از ورود به بازار مورد دقیق ترين 
آزمايش هاي کیفي قرار مي گیرند

مزیت بزرگ محصوالت تراریخته، انجام آزمایش هاي دقیق قبل از عرضه به بازار است.
برخي از آزمایش هایي که پیش از عرضه محصول به بازار بر روي محصوالت تراریخته انجام مي شوند عبارتند از:

ارزیابي هاي کیفیت غذایي
ü بررسي حساسیت زایي در موجود دهنده و موجود گیرنده ژن 

ü ارزیابي تغییر ترکیبات داخلي )پروتئین، کیفیت روغن، مواد مغذي مختلف،  ...(
ü اثر تغذیه اي در موجودات آزمایشي: موش، خرگوش، جوجه، گاو، ...

ü ارزیابي مواد حساسیت زاي احتمالي

ارزیابي هاي زیست محیطي
ü ارزیابي اثر آن محصول تراریخته بر موجودات غیرهدف

ü بررسي امکان مهاجرت ژن
ü ارزیابي هاي زیست محیطي دیگر

ارزیابي هاي زراعي
ü تعیین تعداد و محل ورود ژن در ژنوم محصول تراریخته

ü ارزیابي تأثیر ژن در بروز صفت مورد نظر
ü ارزیابي اثر تراژن بر سایر صفات، آفات و بیماري ها

ü سایر بررسي هاي زراعي

7777777711111111
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خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر كل سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد:
ü کاربرد بیوتکنولوژي و اگرواکولوژی برای ریشه کن  کردن گرسنگی و مبارزه با هر شکلی از سوء 

تغذیه و رسیدن به کشاورزی پایدار مورد نیاز جهان امروز است. 
ü استفاده از محصوالت مهندسي ژنتیک راه حلي ضروري جهت رفع نیازهای مردم و اعضای 
خانواده کشاورزان به ویژه آن 80 درصد مردمي که با فقر و سوء تغذیه در مناطق روستایی زندگی 

می کنند، مي باشد.
ü سرمایه گذاری در توسعه فناوري هاي نو و تولید محصوالت مهندسي ژنتیک، حمایت تجاري 

از تولید محصوالت مهندسي ژنتیک و توانمندسازي برنامه ها و پروژه هاي مهندسي ژنتیک در 
راستاي تولید پایدار در دنیا الزامي است. 

ü سرمایه گذاري در تولید محصوالت مهندسي ژنتیک، راهکار مناسبي براي مقابله با مسایل و 
چالش هاي زیست محیطي در دنیا است.

 ü انتخاب یک رژیم غذایی با ارزش تغذیه اي باالتر و اطمینان از سالمت محصول براي مردم 
با استفاده از محصوالت مهندسي ژنتیک امکان پذیر است. 

ü انتشار تبلیغات خوب و دقیق، و آموزش دادن و آگاه کردن 
مردم در این راستا از اهمیت زیادي برخوردار است.

http://www.fao.org/news/story/en/item/396049/icode

سالمت و کیفیت محصوالت تراريخته مورد تأيید:8888888811111111

سازمان غذا و کشاورزی )FAO( ملل متحد
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سالمت و کیفیت محصوالت تراريخته مورد تأيید:

)WHO( سازمان بهداشت جهاني

بهداشت جهاني )WHO( یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر بهداشت  ü سازمان
جامعه جهانی ایفا می کند.

ü ایــن ســازمان رســماً اعــالم کــرده اســت کــه غذاهــاي حاصــل از محصــوالت تراریختــه اي کــه امــروزه در بــازار جهانــي وجــود دارنــد، 
مــورد بررســي ها و تجزیــه و تحلیل هــاي مختلــف و ارزیابــي ریســک قــرار گرفتــه و تأییــد شــده اند و ضــرري بــراي ســالمتي انســان ندارنــد.

http://www.who.int/topics/food_genetically_modified/en/

9999999911111111
World Health
 Organization
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سالمت و کیفیت محصوالت تراريخته مورد تأيید:
اداره غذا و داروي اياالت متحده امريکا

ü اداره غــذا و داروي ایــاالت متحــده آمریــکا )Food & Drug Administration( یکــي از نهادهــاي وابســته بــه وزارت بهداشــت و خدمــات انســاني ایــن 
ــور است. کش

ü مســئولیت صــدور مجــوز و نظــارت بــر کلیــه مــواد غذایــي، بهداشــتي، آرایشــي و دارویــي، و محصــوالت دامپزشــکي در ایــاالت متحــده بــر عهــده 
ایــن اداره اســت.

ــا توجــه بــه شناخته شــده بــودن نــام FDA آمریــکا بــرای کلیــه کشــورهای جهــان معتبــر بــوده و نقــش  ü گواهینامه هــا و مجوزهــاي ایــن اداره ب
ــه محصــوالت مختلــف دارد. ــراي اعطــاي مجــوز ب ــي ســایر کشــورها ب بســزائی در تصمیم گیري هــاي مل

ü اداره غــذا و داروي ایــاالت متحــده بــا وجــود مقــررات مفصــل خــود در زمینــه محصــوالت تراریختــه، تاکنــون مجــوز ســالمت و کیفیــت حــدود 
170 محصــول تراریختــه را صــادر کــرده اســت.

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/?set=Biocon

0000000022222222
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سالمت و کیفیت محصوالت تراريخته مورد تأيید:
آژانس حفاظت از محیط زيست )EPA( اياالت متحده امريکا

ü آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت ایــاالت متحــده آمریــکا یک ســازمان دولتــی در آمریــکا اســت کــه از 1970 تاکنــون مســئولیت کنتــرل 
و توســعه قوانیــن و سیاســت های رســمی دولــت در محافظــت از محیــط زیســت در ایــاالت متحــده آمریــکا را داشــته اســت.

ü ایــن ســازمان، محصــوالت تراریختــه را بــراي محیــط زیســت مفیــد دانســته و مجــوز رهاســازي آنهــا در عرصه هــاي طبیعــي را صــادر کــرده 
. ست ا

https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/epas-regulation-biotechnology-use-pest-management

1111111122222222
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سالمت و کیفیت محصوالت تراريخته مورد تأيید:
سازمان ايمني غذايي  اروپا

ســازمان ایمنــي غذایــي اروپــا، مرجــع تصمیم گیــري و صــدور مجــوز همــه محصــوالت غذایــي بــراي 28 كشــور عضــو 
اتحادیــه اروپایــي اســت.

تصمیمات این سازمان در كلیه كشورهاي عضو این اتحادیه به اجرا در مي آید.
ــراي کشــت و  ــه ب ــوه دادن حقیقــت، ســالمت و کیفیــت محصــوالت تراریخت ــه جل ــراي وارون ــا وجــود تمامــي تبلیغــات مخالفــان ب ایــن ســازمان ب

ــرار داده اســت. ــد ق ــه را مــورد تأیی مصــرف در ایــن اتحادی

www.efsa.europa.eu
EFSA GMO Register: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm-use-pest-management

2222222222222222
تولیدکننده محصوالت تراریخته
          مصرف کننده محصوالت تراریخته
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تولید، واردات و مصرف ساالنه میلیون ها تن محصوالت تراريخته 
در کشورهاي اروپايي

هرساله ده ها میلیون تن محصول تراریخته از کشورهاي امریکا، برزیل، آرژانتین، کانادا و... به اروپا صادر مي شوند. این 
محصوالت شامل دانه هاي روغني مثل پنبه، سویا، کلزا و ذرت مي باشند.

پوشاک حاصل از پنبه تراریخته و سایر محصوالت غذایي فرآوري شده از محصوالت 
تراریخته نیز در اروپا مجوز مصرف دارند.

3333333322222222
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4444444422222222
ــا ژنتیکــي توســط صدهــا میلیــون نفــر در سرتاســر دنیــا بــه ü غذاهــاي تولیــد شــده از محصــوالت اصالح شــده  ــزارش ی ــچ گ ــده اند و هی ــرف ش ــال مص ــدت 20 س ــدارد. م ــود ن ــاري وج ــکایتي از بیم ــدگان ش ــتر مصرف  کنن ــه بیش ــت ک ــي اس ــن در حال ــاوی ایــن محصــوالت ســاکن کشــورهایي ماننــد آمریــکا ü ای ــرح دع ــل ط ــتر اه ــا بیش ــردم آنه ــه م ــد ک بوده ان

ــتند. ــی هس حقوق

کیفیت و سالمت محصوالت تراريخته، مورد تايید:
انجمن سلطنتی پزشکی انگلستان
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بررســي و جمع بنــدي 1783 مقالــه علمــي معتبــر کــه بــه بررســي اثــرات غذاهــاي 

ــه وضــوح نشــان  ــد ب ــر ســالمت انســان و محیــط زیســت پرداختــه بودن GM ب

داد کــه:

ــه  ــت ک ــي اس ــترده ترین موضوعات ــي از گس ــده ژنتیک ــالح ش ــاي اص ü غذاه

تاکنــون مــورد بررســي و مطالعــه قرارگرفته انــد و تاکنــون هیــچ مــدرک معتبــري 

وجــود نــدارد کــه تهدیــد محصــوالت تراریختــه را بــر محیــط زیســت و ســالمت 

نشــان دهــد.

ü نتیجــه نهایــي ایــن مقالــه، دلیــل بي اعتمــادي برخــي مــردم بــه محصــوالت 

ــر  ــی دیگ ــع پنهان ــی کاری و مناف ــانه، سیاس ــای روانشناس ــه را در دروغ ه تراریخت

دانســته اســت.

ــدي از  ــه برآین ــوالت تراریخت ــالمت محص ــر س ــي ب ــري مبن ــن نتیجه گی ü ای

ــوالت  ــا محص ــاط ب ــا در ارتب ــده در دنی ــام ش ــتقل انج ــف و مس ــات مختل تحقیق

ــت. ــده اس ــل ش ــته حاص ــة گذش ــه در ده تراریخت

5555555522222222 منابع علمی چه می گويند؟
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کمیسیون اروپا: براي دانشمندان اروپايي واضح است که محصوالت 6666666622222222
تراريخته کاماًل سالم هستند

و  سالم  کاماًل  تراریخته،  محصوالت  که  داد  نشان  اروپا  کمیسیون  پژوهش هاي  نتایج 
دوستدار محیط زیست هستند و مزایاي بهداشتي و زیست محیطي زیادي براي انسان، دام و 

محیط زیست دارند.

این پژوهش 10 ساله جامع و کامل، با حمایت 200 میلیون یورویي کمیسیون اروپا توسط 400 
گروه پژوهشي از دانشمندان اروپایي در قالب 50 پروژه تحقیقاتي انجام شده است.

https://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eufunded_gmo_research.pdf

A decade of EU-funded
GMO research
(2001 - 2010)
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اياالت متحده امريکا؛

بزرگترين مصرف کننده و تولیدکننده محصوالت تراريخته در جهان

60 % از محصوالت تراریخته تولید شده در امریکا در داخل همین کشور مصرف مي شود.
سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در ایاالت متحده آمریکا برابر 71 میلیون هکتار است.

James, 2015: https://www.isaaa.org/resources/publications/annualreport/2015/pdf/ISAAA-Aannual_Report-2015.pdf
FAO, 2014; www.fao.org

7777777722222222
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دريافت مجوز: تأيیديه کیفیت محصوالت تراريخته

ü در كشــور جمهــوري اســالمي ایــران، محصــوالت تراریختــه پــس از انجــام انــواع آزمایش هــاي الزم )كــه گاهــي تــا ده 
ســال بــه طــول مي انجامــد( و پیــش از عرضــه بــه بــازار، مجوزهــاي الزم را از مراجــع قانونــي اخــذ مي كننــد. 

ü مراجع قانوني عبارتند از:
 -  وزارت جهاد كشاورزي، در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

 -  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در امور مربوط به ایمنی و سالمت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و مواد پزشکی.
 -  سازمان حفاظت از محیط زیست، در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی.

ü دریافت مجوز رهاسازي، کشت و مصرف به معناي تأیید کیفیت محصوالت تراریخته است.

ü می توان اطمینان داشت که محصوالت دارای مجوز، کامال سالم، تحت نظارت و قابل مصرف هستند.
ü بــه جــز محصــوالت تراریختــه، هیــچ محصــول دیگــري در جهــان تأییدیــه کیفــي قانونــی نــدارد. ایــن امــر بــه معنــاي ســالمت و کیفیــت برتــر 

ــده مي شــود. ــر بیشــتر مصرف کنن ــان خاط ــث ایجــاد اطمین ــوده و باع ــه ب محصــوالت تراریخت

8888888822222222
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9999999922222222
نواع صفات ا

اصالحی مورد نظر 
در مهندسی ژنتیک

مقاومت به 
خشکی

مقاومت به 
شوري

مقاومت به 
علف کش

مقاومت به 
بیماري ها

مقاومت به آفات

موادغذایی 
بیشتر

محصول بیشتر و 
سالم تر

35



گیاهان تراريخته در طبیعت نیز وجود دارند!

تحقیقـات جدیـد منجر به شناسـایي گیاهان تراریخته اي شـده اسـت که در 
طبیعـت تولید شـده اند.

بـه عنـوان مثـال، نشـان داده شـده اسـت کـه سـیب زمیني شـیرین 
یـک گیـاه تراریختـه اسـت که حدود 8000 سـال قبل توسـط انتقـال ژن از 

باکتـري بـه گیـاه در طبیعـت تولید شـده اسـت.

Agrobacterium tumefaciens

0000000033333333
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نتايج اقتصادي کشت محصوالت تراريخته در جهان

ــت. در  ــي اس ــرکت هاي چندملیت ــط ش ــده توس ــه عرضه ش ــذر تراریخت ــت ب ــودن قیم ــر ب ــر گران ت ــه خاط ــد، ب ــاي تولی ــش هزینه ه * افزای
صورتــي کــه ایــن بــذر در داخــل کشــور تولیــد شــود )نظیــر کشــور هنــد(، قیمــت بــذر تراریختــه افزایــش نخواهــد یافــت.

Klümper W, Qaim M (2014) A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops. PLoS ONE 9(11)
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در ایران هرساله حدود 30000000  )30 میلیون( لیتر سموم شیمیایي در مزارع و باغات مصرف مي شود. 
از این رو، سرانه مصرف سموم شیمیایي براي مردم ایران در حدود 400 گرم در سال است!

کشت محصوالت تراریخته مي تواند میزان مصرف این سموم شیمیایي را تا حداقل 90 درصد کاهش دهد.
کشــت محصــوالت تراریختــه در جهــان در هــر ســال منجــر بــه كاهــش مصــرف دو میلیــارد لیتــر انــواع ســموم شــیمیایي )علف کــش، 

ــت. ــده اس ــا( ش ــایر آفت کش ه ــره کش و س حش
http://www.pgeconomics.co.uk/
Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. PG Economics Ltd, UK

کاهش مصرف سموم شیمیايي: کاهش مشکالت زيست محیطي 2222222233333333
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سازمان بهداشت جهاني:
مصرف سموم شیمیایي اصلي ترین دلیل بروز سرطان دستگاه گوارش و دستگاه تنفسي است.

تولید و مصرف محصوالت تراریخته باعث کاهش قابل مالحظه ي سرطان در جهان شده است.
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/

تولید و مصرف محصوالت تراريخته
 = 

3333333333333333کاهش ابتال به انواع سرطان ها
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آتش زدن جنگل ها و مراتع براي ايجاد زمین زراعي

ü طبــق آمارهــاي جهانــي، هــر ســاله حــدود 28 میلیــون هکتــار جنــگل و 5 میلیــون هکتــار از درخت زارهــاي جهــان بــر اثــر آتــش زدن 
از بیــن مــي رود.

ü این کار با هدف ایجاد زمین زراعتي جدید و تولید غذا براي جوامع انساني صورت مي گیرد.
ــاي  ــه گونه ه ــود، بلک ــي مي ش ــاارزش جنگل ــي ب ــاي گیاه ــن گونه ه ــن رفت ــث از بی ــا باع ــه تنه ــع ن ــا و مرات ــش زدن جنگل ه ــن آت ü ای

ــد.  ــود مي کن ــز ناب ــد را نی ــي مي کنن ــا زندگ ــن محیط ه ــه در ای ــي ک ــایر جانداران ــوري، حشــرات و س جان
ü این نابودي گونه ها را از بین رفتن تنوع زیستي مي نامند.

پرتال سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداري کشور
40



محصوالت تراريخته، دوستدار محیط زيست با حفظ تنوع زيستي

ü کشت محصوالت تراریخته در جهان باعث حفظ تنوع زیستي و محیط زیست از طریق صرفه جویي در کشت 91 میلیون هکتار زمین شده است.

ü این به معناي آن است که 91 میلیون هکتار زمین )شش برابر کل زمین هاي قابل کشت در ایران( به صورت مرتع و جنگل باقي مانده است.

James, 2015: https://www.isaaa.org/resources/publications/annualreport/2015/pdf/ISAAA-Aannual_Report-2015.pdf

4444444433333333
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ü شـخم زدن زمیـن زراعتـي قبـل از کشـت بـه منظـور دفن بقایاي کشـت سـال قبل و نابـودي علف هاي هـرز باعث آزادشـدن گازهـاي گلخانه اي 

حبس شـده در دل خـاک بـه داخل اتسـمفر مي شـود.
ü آزاد شدن این گازهاي گلخانه اي به افزایش گرمایش کره زمین مي انجامد. 

42



محصوالت تراريخته، دوستدار محیط زيست با کاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي

كشــت محصــوالت تراریختــه مقــاوم بــه علف كــش امــكان انجــام كشــت بــدون شــخم را فراهــم آورده اســت. 
ایــن امــر باعــث ایجــاد مزایــای زیــر شــده اســت: 

ü کاهــش انتشــار گازهــاي گلخانــه اي بــه میــزان بیــش از  10 میلیــارد کیلوگــرم دي اکســیدکربن در ســال معــادل حــذف حــدود 13 میلیــون 
خــودرو از جاده هــا اســت.

ü کاهــش انتشــار گازهــاي گلخانــه اي از ســال 1996 تــا 2013، بــه میــزان 230 میلیــارد کیلوگــرم، معــادل خــروج بیــش از 100 میلیــون 
ــت. ــا اس ــودرو از جاده ه خ

http://www.pgeconomics.co.uk/
Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. PG Economics Ltd, UK

5555555533333333
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محصوالت تراريخته، دوستدار محیط زيست از طريق کاهش 

فرسايش خاک

ü کاهش فرسایش خاک از طریق انجام کشت بدون خاک ورزي و کاهش استفاده از تراکتور و  ادوات کشاورزي.

http://www.pgeconomics.co.uk/
Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. PG Economics Ltd, UK

6666666633333333
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افزايش درآمد کشاورزان با کشت محصوالت تراريخته

طبــق آمارهــاي جهانــي، کشــت محصــول تراریختــه عــالوه بــر مزایــاي بهداشــتي و زیســت محیطي دیگــر، منجــر بــه افزایــش درآمــدي 
در حــدود  500 دالر )بیــش از یــک و نیــم میلیــون تومــان( در هکتــار  بــراي کشــاورزان شــده  اســت.

سود کشاورزان در کشورهاي در حال توسعه از کشاورزان کشورهاي توسعه یافته بیشتر بوده است!
http://www.pgeconomics.co.uk/
Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. PG Economics Ltd, UK

7777777733333333
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ü سمپاشي مزارع بر علیه آفات کشاورزي عالوه بر نابودي نسبي آن آفات باعث 

از بین رفتن دشمنان طبیعي آفات و بیماري ها، حشرات غیر هدف، حشرات مفید، 
و حتي جانوران دیگر مي شود.

ü این خسارت به تنوع زیستي به راحتي قابل جبران نیست.

http://www.pgeconomics.co.uk/
Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. PG Economics Ltd, UK

,
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محصوالت تراريخته، دوستدار محیط زيست از طريق کاهش و 

يا حذف سموم

کشت محصوالت تراریخته منجر به موارد زیر در حوزه محیط زیست شده است:
ü کاهش مصرف آفت کش ها به میزان دو میلیارد لیتر؛

ü کاهش شدید باقیمانده آفت کش ها در محیط زیست و موادغذایي؛

ü کاهش تلفات دشمنان طبیعي آفات و بیماري ها، حشرات مفید، سایر جانداران و موجودات غیرهدف.

http://www.pgeconomics.co.uk/
Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. PG Economics Ltd, UK

8888888833333333
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ــره کش ها  ــرد حش ــي از کارب ــي آب ناش ــر آلودگ ــر اث ــان ب ــا و آبزي ــر ماهي ه ــرگ و می م
و ورود ايــن مــواد بــه داخــل آب هــاي جاري

48



محصوالت تراريخته، دوستدار محیط زيست از طريق کاهش 
9999999933333333آلودگي آب هاي جاری و زيرزمیني
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محصوالت تراريخته مقاوم به آفات )محصوالت Bt(: تولید محصول 

بدون سم

ü باکتــري Bt از حــدود یــک قــرن قبــل در کشــاورزي ارگانیــک بــه عنــوان آفت کــش ایمــن مــورد اســتفاده قــرار 
داشــته اســت.

ü این باکتري میلیون ها سال است که به صورت ناخواسته در سبد غذایي انسان قرار دارد!
ــا  ــر ســمي و ی ــچ اث ــن باکتــري هی ــکا )EPA( ای ü براســاس گــزارش آژانــس محافظــت از محیــط زیســت امری

ــدارد. ــان ن ــه انس ــتانداران و از جمل ــر روي پس ــیت زایي ب حساس
ü بــا توجــه بــه مشــکالت فنــي کاربــرد ایــن آفت کــش، دانشــمندان ژن عامــل کنتــرل آفــت را از ایــن باکتــري جــدا 
کــرده و بــه محصــوالت کشــاورزي منتقــل مي کننــد تــا آن محصــول را در برابــر فقــط آن آفــت خــاص مقــاوم کننــد.

ü بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در تولیــد ایــن محصــوالت موســوم بــه محصــوالت Bt اســتفاده از ســموم شــیمیایي 
الزم نیســت.

ü دانشــمندان جهــان براســاس ده هــا ســال آزمایــش و بررســي بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه محصــوالت تراریختــه 
Bt کامــاًل ســالم بــوده و هیــچ اثــر ســوئي بــر حشــرات و موجــودات غیرهــدف نــدارد.

 Pesticides; Data Requirements for Biochemical and Microbial Pesticides. U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA). Final Rule

0000000044444444
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پروتئین Bt به صورت اختصاصي بر علیه فقط يک دسته از آفات عمل مي کند

1111111144444444اين پروتئین براي ساير جانوران و به ويژه مهره داران، يک ماده غذايي محسوب مي شود
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محصوالت تراريخته مقاوم به علف کش

گالیفوسیت، كه ماده موثره موجود در علف كش  راندآپ مي باشد،
علف هاي هرز را از بین مي برد ولي بر محصول زراعي تراریخته بي تاثیر است.

"Glyphosate technical fact sheet". National Pesticide Information Center. 2010. Retrieved September 1, 2015. http://npic.orst.edu/ingred/aifact.html

سمیت گاليفوسیت براي موش حدود نصف سمیت نمک طعام است
سمیت گاليفوسیت براي موش 5000  میلي گرم/کیلوگرم

سمیت نمک طعام براي موش 3000  میلي گرم/کیلوگرم

160 کشور
از اين علف کش استفاده مي کنند

800 مطالعه
اثبات کننده ايمن بودن اين علف کش 

براي انسان، دام و حشرات است

40 سال
به عنوان علف کش ايمن مورد 

استفاده بوده است

2222222244444444
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محصوالت تراريخته متحمل به خشکي

ü كشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است.

ü بخش كشاورزي، بزرگترین مصرف كننده آب است.
ü خشكسالي، كشاورزي ایران را تهدید مي كند.

ü تولید محصول متحمل خشكي، تنها راه حفظ تولید در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله ایران است.
ü ایجاد محصوالت تراریخته متحمل خشكي باعث حفظ تولید محصول حتي در شرایط كم آبي مي شود.

3333333344444444
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آسان شدن کشاورزي با  کشت محصوالت تراريخته

ü بهبود عملکرد محصول
ü کاهش هزینه کشاورز از طریق کاهش و یا حذف سموم شیمیایي

ü استفاده از سطح زیر کشت کمتر، بازدهي بیشتر و در نتیجه سود بیشتر
ü کشت بدون نیاز به عملیات خاک ورزي

4444444444444444

http://www.pgeconomics.co.uk/Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. 
PG Economics Ltd, UK
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تولید محصول بیشتر و ارزان تر با کشت گیاهان تراريخته

http://www.pgeconomics.co.uk/ 
Brookes G & Barfoot P. 2015. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2013. PG Economics Ltd, UK

5555555544444444

ــی 300 دالر آن  ــار،  250 ال ــر هکت ــه در ه ــي حاصــل از کشــت محصــول تراریخت ــود متوســط جهان ü از 1200 دالر س
نصیــب مصرف كننــده مي شــود.

ü مصرف کنندگان با خرید محصوالت ارزان تر از این سود بهره مند مي شوند.
ü کشــاورزان و تولیدکننــدگان بــذر محصــوالت تراریختــه از طریــق کاهــش هزینــه تولیــد و افزایــش محصــول بــه افزایــش ســود 

ــد. ــت یافته ان دس
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غني سازي زيستي: تولید محصوالت تراريخته داراي مواد غذايي بیشتر

ü ارزان ترین و موثرترین راه پیشگیري از بیماري هاي ناشي از کمبود عناصر غذایي به صورت پایدار و بلند مدت، غني سازي زیستي است.
ü برنـج موسـوم بـه »برنـج طالیـي« یکـي از این محصـوالت تراریخته حاوي مواد غذایي بیشـتر اسـت که توسـط موسسـه بین المللـي تحقیقات برنج 

)IRRI( اصـالح شـده و بـا ویتامین A، آهن و روي غني شـده اسـت.
ü یک وعده غذایي شامل 50 گرم از این نوع برنج، نیازهاي روزانه فرد به ویتامین A، آهن و روي را برطرف مي کند.

ü تاکنـون بیماري هـاي مرتبـط بـا کمبـود ایـن عناصـر غذایي هر سـاله منجـر به مـرگ و نابینایي میلیون ها انسـان مي شـد که بیشـتر آنهـا را کودکان 
و زنـان تشـکیل مي دهند.

آهن
ید

B ویتامین

A ویتامین

سید
ک ا

ولی
ف

روی
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ماهي قزل آالي تراريخته: رشد سريع تر

ü ماهي تراریخته قزل آال مي تواند در مدت زمان کوتاهي تا چند برابر ماهي غیرتراریخته رشد کند.
ü ایــن ماهــي تراریختــه، ژن هورمــون رشــد را از یــک نــوع ماهــي قــزل آالي دیگــر دریافــت کــرده و بدیــن ترتیــب، بــه ایــن 

قابلیــت رشــد ســریعتر دســت یافتــه اســت.
ü ماهي تراریخته از مراجع ملي کشورها و مراجع بین المللي گواهي سالمت و کیفیت دریافت کرده است.

7777777744444444

http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/DevelopmentApprovalProcess/GeneticEngineering/GeneticallyEngineeredAnimals/ucm280853.htm
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دام هاي تراريخته

ü دام های تراریخته تحول بسیار مهمي در زیست فناوري کشور و سرآغاز شکوفایي در تولید داروهاي خاص داراي فناوري باال محسوب مي شوند.
ü این نوع دام ها به گونه اي اصالح شده اند که در شیر خود داروهاي بسیار مهم و گرانقیمتي را تولید کنند.
ü این دام ها در اختیار شرکت هاي داروسازي و مراکز تحقیقاتي مرتبط با تولید داروهاي خاص قرار دارند.

ü در ایران، بزهاي تراریخته موسوم به »شنگول« و »منگول« براي همین منظور تولید شده اند.

www.royaninstitute.org

8888888844444444
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مقام معظم رهبري،

حامي معنوي پژوهشگاه رويان در تولید 

دام های تراريخته

www.royaninstitute.org59



مخالفت با فناوري؟! 

ü در جهان امروز افرادي هستند که با فناوري هاي نوین و ابزارهاي جدید نظیر رایانه مخالف هستند.
ü این مخالفان تالش دارند که ترس خود از ابزارها و فناوري هاي جدید را به جامعه منتقل کنند!

ü آنها نام این کار را آگاهي بخشي گذاشته اند!!!
ü ایشان سعي دارند جنبه هاي کمتر شناخته شده فناوري را دستمایه ایجاد تصویري غیرواقعي، خوفناک و هراس انگیز از آن فناوري قرار دهند.
ü همچنین با ایراد اتهامات واهي و بدون هرگونه مستند علمي تنها با ترساندن مردم از فناوري هاي نوین، افکار عمومي را تحریک و مردم 

را در برابر دانشمندان خود قرار مي دهند.
ü این مخالفان دانسته یا نادانسته ابزار دست دنیاي سلطه قرار گرفته اند تا با انحصار فناوري، منافع درازمدت نظام سلطه را تأمین کنند.

https://en.wikipedia.org/wiki/Technophobia#cite_note-dic_defs-3

9999999944444444
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انحصار فناوري زيستي

ü نظام سلطه از طریق نشر اکاذیب و پخش شایعات و ذهنیات بي اساس، از بستر کم اطالعي عامه مردم استفاده کرده و در صدد آن است 
که با تحریک عواطف و احساسات پاک مردم، از این عواطف سوء استفاده کرده و مردم را در برابر دانشمندان و متخصصین خود قرار دهند و 

بدین ترتیب مانع دستیابي کشورهاي جهان سوم از جمله ایران به فناوري هاي پیشرفته زیستي شوند.

ü نه تنها محصوالت حاصل از مهندسي ژنتیک، بلکه کلیه محصوالت زیست فناوري از جمله محصوالت کشت بافت و به نژادي مبتني بر 
اصالح مولکولي و حتي داروهاي حاصل از مهندسي ژنتیک موسوم به داروهاي بیوتک هدف تبلیغات مسموم آنان قرار گرفته است.

ü آنها حتي »انقالب سبز« را »فاجعه سبز« مي نامند. انقالب سبز با معرفي ارقام پرمحصول گندم و پس از آن برنج و سایر محصوالت، و نیز 
بهبود روش هاي زراعي منجر به چند برابر شدن تولید غذا پس از جنگ جهاني دوم و نجات جهان از قحطي شد.
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موارد مخالفت با محصوالت تراریخته نشان مي دهند که ذهنیات غلط مي تواند به 
انتشار باورهایي که به کلي با مدارک و شواهد علمي در تضاد هستند، کمک کند.

ذهن شهودي آنقدر مجهز نیست که به سؤاالت پیچیده اي مانند »فناوري زیستي 
از همه »آیا خطرناک است؟« جواب  یا مهم تر  چیست؟«، »چگونه کار مي کند؟« 

درست بدهد.
توانایي درک این مسائل و قضاوت عاقالنه و منصفانه ي متعاقب آن نیازمند تالش 
زیادي است و حتي در آن صورت هم ذهنیات ما باز هم میل دارند که به تفکرات 

جهت دار خود بازگردند.
عامه مردم غالبًا نمي توانند وقت و انرژي زیادي صرف یادگیري یک فناوري پیچیده 
کنند، یا اینکه صرفًا به این کار عالقه اي ندارند. بنابراین، در مواجهه با اطالعات 
مربوط به محصوالت تراریخته و هنگام ارزیابي این اطالعات عمدتًا به ذهنیات خود 
تکیه مي کنند. در نتیجه، مردم معمولي آن دسته از تصورات در مورد محصوالت 
بیشتري دارد و درک و  آنها همسویي  با ذهنیات  را ترجیح مي دهند که  تراریخته 

یادآوري آنها راحت تر است.
بزنند و مواضع اشتباه خود را براي آنها بسیار جذاب کنند.مخالفین نامشروع محصوالت تراریخته توانسته اند به ذهنیات غلط این افراد تلنگر 

دانشمندان در نتیجه گیري خود اظهار تاسف کرده اند که مقاله اي 

مثل سرالیني با وجود اینکه برگشت داده شده است، در نشریات 

عمومي نفوذ کرده و سبب بوجود آمدن احساس ترس طوالني 

مدت مي شود. 

عموم  و  رسانه ها  سیاست گذاران،  که  دارند  اعتقاد  نویسندگان 

به  مربوط  نگراني هاي  درباره  که  مقاالتي  تک  به  نباید  مردم 

سالمت GMO وجود دارد توجه کنند، مگر اینکه از آنالیزهاي 

معتبر آماري برخوردار بوده و مطالعات مستقل دیگري نتایج آنها 

را تأیید کرده باشند.

نظر دانشمندان درباره مخالفت های ابرازشده 5555555500000000
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بنیاد علوم روسیه:
مقاالت ضد محصوالت تراريخته، تقلبي هستند!

از  یـک  هیـچ  توسـط  یادشـده  پژوهـش 
جملـه  از  و  خصوصـي  بخـش  شـرکت هاي 
شـرکت هاي تولیدکننـده بـذور تراریختـه مـورد 
هزینه هـاي  و  نگرفتـه  قـرار  مالـي  حمایـت 
انجـام آن صرفـًا توسـط بنیـاد علـوم روسـیه به 
عنـوان یـک نهـاد دولتـي تأمین شـده اسـت تا 
ایـن شـائبه بـه وجـود نیایـد کـه شـرکت هاي 
تولیدکننـده بـذور تراریختـه بـا حمایـت مالي از 
داشـته اند. تأثیـر  آن  نتایـج  بـر  پژوهـش  ایـن 

اشـکاالت عدیـده اي هسـتند کـه منجـر بـه نتایـج غلـط از آن مقـاالت قـرار گرفته انـد، و باالخـره نتایج حاصـل از این پژوهش هـا همگي داراي آنالیزهـاي آمـاري کـه در آن مطالعات بـراي ارزیابي نتایج مورد اسـتفاده پژوهشـگران بنیـاد علوم روسـیه بـه این نتیجه رسـیدند کـه روش اجرا، گرفتـه بـود، فاقـد ارزش علمي هسـتند. و پـس از انتشـار، مورد اسـتفاده وسـیع مخالفـان و فناوري هراسـان قرار مطالعـات علمـي بـر روي اثرات سـوء محصـوالت تراریخته انجام شـده اسـت، نشـان داد کـه نتایـج تحقیقـات و معـدود مقاالتـي کـه بـا نـام نتایـج پژوهشـي کـه بـا حمایـت مالـي بنیـاد علـوم روسـیه انجام شـده 
مقـاالت هیـچ گونـه شـواهدي از آسـیب زایي محصـوالت تراریختـه را ایـن پژوهشـگران نتیجه گیـري کرده انـد کـه نتایـج ارائـه شـده در ایـن شـده است. 

نشـان نمي دهنـد.

1111111155555555

63



نظر مراجع عظام در خصوص محصوالت تراريخته

جنبه هاي مختلف مصرف مستقیم و غیرمستقیم محصوالت تراریخته در قالب چهار پرسش از مراجع عظام شیعه استفتاء شده است:

ــي،  ــي، شــیر و محصــوالت لبن ــاي روغن ــي )ســبزیجات، دانه ه ــه صــورت خوراک ــتفاده از محصــوالت اصــالح شــده ژنتیکــي ب 1-  اس
ــي دارد؟ ــه حکم ــود، چ ــتفاده مي ش ــده ژنتیکي اس ــالح ش ــوالت اص ــتقیم از محص ــور مس ــه ط ــه ب ــاي آن( ک ــت وفرآورده ه گوش

2-  اســتفاده از محصــوالت تولیــدی از گیاهــان اصــالح شــده ژنتیکــي کــه ســبب افزایــش محصــول بــه طــور غیــر مســتقیم می شــوند 
و در محلــي جــدا از بخــش مصرفــي )ســبزیجات، دانه هــاي روغنــي، شــیر و محصــوالت لبنــي، گوشــت و فرآورده هــاي آن( اســت، ) بــه 
عنــوان مثــال گیاهــي کــه بــا اصــالح ژنتیکــی برگ هــا یــا ریشــه هاي مقاوم تــر و بهتــري دارد و محصــول آن دانــه اســت و ماننــد آن( 

چــه حکمــي دارد؟

ــره(  ــه و دانه هــا و غی ــه از محصــوالت اصــالح شــده ژنتیکــي گیاهــي )علوف ــي ک ــره از دام های ــا شــیر و غی 3-   اســتفاده از گوشــت ی
ــي دارد؟ ــه حکم ــد، چ ــرف مي کنن مص

4-    استفاده از گیاهان اصالح شده ژنتیکي غیرخوراکي )کتان، پنبه و غیره( چه حکمي دارد؟ 

5555555522222222
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ف
تاریخپاسخ معظم لهنام مراجعردی

1389/7/28در تمامی صورت های مذکور استفاده فی نفسه اشکال ندارد.آیت اهلل العظمی خامنه ای1

آیت اهلل العظمی سیستانی2
اسـتفاده از موادغذایـی غیرگوشـتی مانعی نـدارد، اما گوشـت باید اوال از حیوان حالل گوشـت 
گرفتـه شـده باشـد و دومـا بایـد ذبح شـرعی براسـاس موازین شـرع مقـدس به دسـت ذابح 

مسـلمان انجام شـده باشـد تا خوردن آن گوشـت جایز باشـد.
1389/8/2

3
آیت اهلل العظمی حسینی 

1389/8/13در تمام موارد مذکور بالمانع است.شاهرودی

آیت اهلل العظمی بطحایی 4
گلپایگانی

بـه طـور کلی، پاسـخ سـواالت چهارگانه فـوق که ریشـه در یـک مطلـب دارند این اسـت که 
هـرگاه مـواد اولیـه آن هـا از محصـوالت حـالل تهیه شـده باشـد و به مصـرف برسـد، بالمانع 
اسـت و تغییـرات شـکلی و حتـی ماهـوی بـا فـرض مذکـور خللـی در مبـاح بـودن آن ایجاد 

نمی کنـد.

1390/1/15

5
آیت اهلل العظمی حسینی 

1389/7/27جواز استفاده از محصوالت مذکور مبتنی است بر اینکه اضرار بالغه ای در حال یا آینده پیش نیاید.شیرازی

آیت اهلل العظمی جناتی6
تولیـد، توزیـع، اسـتفاده و خـوردن محصوالتی کـه با تغییـرات ژنتیکـی تولید می شـوند، اگر 
بـرای سـالمتی انسـان ضـرری نداشـته باشـند و اثـرات ماننـد مـواد طبیعی داشـته باشـند، 

ندارد. اشـکالی 
1389/8/30
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آیت اهلل العظمی علوی 7
در تمـام مـوارد گفته شـده اسـتفاده از آن ها مانعی نـدارد مگر بدانیـد که دارای ضـرر معتنابه گرگانی

1389/8/12بدن اسـت.

آیت اهلل العظمی مکارم 8
شیرازی

در صورتـی کـه ضـرری بـرای سـالمتی بدن نداشـته باشـند، اسـتفاده از هیـچ یـک از موارد 
1389/7/24پرسـیده شـده مانعی نـدارد.

آیت اهلل العظمی موسوی 9
اردبیلی

اسـتفاده از ایـن فرآورده هـا چنانچـه ضـرر مهـم و معتنابهـی بـرای مصرف کننـده نداشـته 
نـدارد. مانعی  1389/8/14باشـند، 

10
آیت اهلل العظمی نوری 

همدانی
تولیـد ایـن محصـوالت جایز اسـت مگـر این که ثابت شـود برای سـالمت انسـان مضر اسـت 

1389/9/20یا تالی فاسـد دیگری داشـته باشـد.

آیت اهلل العظمی وحید 11
خراسانی

در مفـروض سـواالت چنانچه ضرر مهمی برای انسـان نداشـته باشـد اسـتفاده بالمانع اسـت و 
1389/8/6اگر ضرر مهمی داشـته باشـد، اسـتفاده حرام اسـت.

12
آیت اهلل العظمی صافی 

1389/8/9مفروض سوال در حکم محصوالت تاثیری نمی گذارد، لذا حکم اصل آن را دارد.گلپایگانی
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آيت اهلل العظمي سّید محّمدسعید حکیم )دام ظّله(

ــه  ــه شــمار مــي رود و ن ــق ب ــه مشــارکت در خل مهندســي ژنتیــک ن
دخالــت در امــور خالــق؛ بلکــه نوعــي بکارگیــري ســنت ها و قوانیــن 
الهــي اســت کــه کشــف و بــه کار بســتن آنهــا بیانگــر قــدرت عظیــم 

خداونــد بــه شــمار مــي رود.
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آيت اهلل العظمي عبداهلل جوادي آملي  )دام ظّله(

ــازی  ــد: شبیه س ــاره می گوی ــن ب ــیء" در ای ــه ش ــس کمثل ــه "لی آی
حتــی اگــر در انســان راه پیــدا کنــد، نــه آســیبی بــه توحیــد می رســاند 
و نــه بــه نظــام خلقــت. ایــن نظیــر کارهــای مصنوعــی اســت کــه در 

ــات در گلخانه هــا انجــام می شــود. بخــش نبات

مجموعه مقاالت و گفتارهای سومین همایش دیدگاه های اسالم در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی، 1384، صص63ـ64.
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آيت اهلل العظمي ناصر مکارم شیرازي  )دام ظّله(

ــاده روی  ــت کاری در ژن زی ــه دس ــبت ب ــود نس ــر خ ــی در تعبی برخ
ــوی  ــش از س ــازی و آفرین ــن کار شبیه س ــد ای ــد و می گوین می کنن
انســان اســت، حــال ایــن که ایــن کار ماننــد قلمــه زدن در کشــاورزی 
ــچ  ــد اســت، هی ــدرت خداون ــه نشــانه ق ــن ک ــر ای ــزون ب اســت و اف

ــدارد. اشــکالی نیــز ن

http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=60471&catid=6409&typein-
fo=4%3E%20accessed%20May%20201669



با وجود اين داليل روشن علمي، چرا برخي افراد با طرح اتهامات واهي پرچم مخالفت با علم و فناوري برافراشته اند؟

 و به نظر شما ايراد اتهامات واهي به محصوالت تراريخته به نفع چه کسي تمام مي شود؟
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üیکصــد و پنــج نفــر از برنــدگان جایــزه نوبــل در نامــه ای سرگشــاده خطــاب بــه گــروه صلــح ســبز از مخالفــت بــی دلیــل ایــن گــروه بــا 
محصــوالت تراریختــه و رهبــری و تحریــک مخالفــت بــا ایــن محصــوالت ارزشــمند بــه شــدت انتقــاد کردنــد.

üدر ایــن نامــه ضمــن تمجیــد از محصــوالت تراریختــه و تاییــد مزایــای ســالمتی و کیفیــت آن هــا و تقبیــح اکاذیــب و  مطالــب نادرســتی 
کــه از ســوی گــروه صلــح ســبز و حامیــان آن برعلیــه محصــوالت تراریختــه منتشــر می شــود، از ایــن گــروه خواســته شــده اســت کــه:

 üتجربیات کشاورزان و مصرف کنندگان جهانی محصوالت و غذاهای تراریخته را مد نظر قرار دهند؛
 üیافته های علمی مراجع قانونی و نظارتی در تایید سالمت و کیفیت محصوالت تراریخته را به رسمیت بشناسند؛
 üاز کمپین خود برای جمع آوری امضا بر علیه محصوالت تراریخته و به ویژه محصول برنج طالیی دست بردارند.

http://www.forbes.com/sites/stevensavage/2016/06/29/more-than-100-nobel-laureates-call-out-greenpeace-for-anti-gmo-role-in-de-
veloping-world/#6cc20c164bf9

حمايت تمام قد 105 برنده جايزه نوبل از محصوالت تراريخته
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