
محصوالت تراریخت از دریچه ی گیاه پزشکی
ــی  ــاری شناس ــد بیم ــی ارش ــجوی کارشناس ــی / دانش ــن صادق امی

ــران ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــی پردی گیاه

مقدمه
ــات  ــی از اطالع ــرد وســیع و صنعت ــای کارب ــه معن زیســت فناوری ب
زیست شناســی موجــودات زنــده اســت کــه می توانــد ابــزاری در 
ــع  ــی، صنای ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش ــدار بخ ــعه پای ــت توس جه
غذایــی و صنایــع مرتبــط باشــد. پیش بینی شــده اســت در ســال 
2030 زیســت فناوری می توانــد در تولیــد 50 درصــد محصــوالت 
ــوالت  ــد محص ــی و 35 درص ــوالت داروئ ــد محص ــاورزی، 80 درص کش
صنعتــی مشــارکت داشــته باشــد. همچنیــن انتظــار مــی رود در تولیــد 
بیــش از 35 درصــد محصــوالت شــیمیایی از فرآیندهــای زیســت 

ــود. ــتفاده ش ــه اس فناوران

ــی،  ــت غذای ــش امنی ــرای افزای ــی ب ــوان عظیم ــت فناوری ت زیس
ســالمت انســان و محیط زیســت دارد ولــی همچــون هــر فنــاوری 
و  مالحظــات  بــا  زیســت فناوری  از  حاصــل  منافــع  پیچیــده ای، 
نگرانی هایــی همــراه اســت. ماهیــت و محــدوده اثــرات مثبــت و 
منفــی ایــن فــن بــه مــکان و روش کاربــری، اســتفاده نهایــی محصــول، 
ــی  ــت مل ــرات و ظرفی ــم خط ــی منظ ــده، ارزیاب ــت های اعمال ش سیاس

هریــک از کشــورهای اســتفاده کننده بســتگی دارد.
بیوتکنولــوژی گیاهــی به عنــوان یــک زمینــه مهیــج، فرصــت 
ــاد  ــی ایج ــتم های بیولوژیک ــت ورزی سیس ــرای دس ــابقه ای را ب بی س
مــی نمایــد. واژه مهندســی ژنتیــک بــه تعــدادی از فنــون جدیــد مرتبط 
بــا انتقــال اطالعــات ژنتیکــی خــاص از یــک موجــود بــه موجــود دیگــر 
اشــاره دارد کــه ایــن انتقــال ژن بــا روش هــای متعــددی بــرای تراریخت 
ــه  ــاورزی ب ــش کش ــعه بخ ــردد. در توس ــام می گ ــان انج ــردن گیاه ک
ــا توجــه بــه  ســه هــدف اشاره شــده اســت 1-بهبــود عرضــه و تقاضــا ب
افزایــش جمعیــت در جهــت تأمیــن غــذای کافــی. 2-بهبــود معیشــت 
کشــاورزان و کارگــران جهــت کاهــش گرایــش بــه بخش هــای صنعتــی 
و خدماتــی. 3-پایــداری کشــاورزی باهــدف گســترش بخــش کشــاورزی 

ــوع زیســتی. ــا و مناطــق بکــر در جهــت حفــظ تن ــه جنگل ه ب
ــی  ــان زراع ــرورش گیاه ــرای پ ــن ب ــاً 12 درصــد ســطح زمی تقریب

جهانــی  در  و  می شــود  اســتفاده 
ــد  ــرخ رش ــت از ن ــد جمعی ــه رش ک
کشــاورزی در حــال پیشــی گرفتــن 
بــه خدمــت  بــرای  نیــاز  اســت، 
احســاس  زیســت فناوری  گرفتــن 
 ،2050 ســال  بــرای  می شــود. 

ــرای جهــان پیش بینــی می شــود  جمعیتــی معــادل 10 میلیــارد نفــر ب
ــال  ــد در س ــاورزی 1/8 درص ــدات کش ــد تولی ــرخ رش ــه ن درصورتی ک
اســت فلــذا افزایــش تولیــد محصــوالت غذایــی ضــرورت پیــدا می کنــد. 
ــادآور می شــود،  ــن را ی ــه روش هــای نوی ــاز ب ــر نی ــن ام ــه ای از آنجــا ک
ــالیانه  ــارت س ــد. خس ــدا می کن ــرورت پی ــی ض ــود ژنتیک ــالح و بهب اص
تولیــدات کشــاورزی در جهــان بــه دالیــل مختلــف مثــل تأثیــر 
ــه حــدود 36 درصــد  آفــات، بیماری هــا و علف هــای هــرز درمجمــوع ب
می رســد. همه ســاله هزینــه گزافــی صــرف خریــد ســموم شــیمیایی در 
ــره کش ها  ــروش حش ــی ف ــازار جهان ــه ب ــردد به طوری ک ــان می گ جه
ــطح  ــروش را در س ــه دوم ف ــارد دالر رتب ــادل 1/8 میلی ــی مع ــا رقم ب
جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت. مصــرف ســم در ســال 1392 در 
کل کشــور معــادل 27 هــزار تــن گزارش شــده اســت یعنــی ســرانه هــر 
فــرد در مصــرف ســموم کشــاورزی 400 گــرم اســت. در طــول ســالیان 
اخیــر و بــا تغییــر رویــه ی کشــاورزی بــه اســتفاده از ارقــام پــر محصــول 
ــد  ــد کن ــم رون ــیمیایی علی رغ ــای ش ــود و آفت کش ه ــتفاده از ک و اس
ــر  ــه تولیــد بیــش از ســه براب در افزایــش ســطح زیــر کشــت، منجــر ب
ــازده از ســویی باعــث کاهــش گســترش  ــش ب ــن افزای شــده اســت. ای
ــب  ــث تخری ــر باع ــرف دیگ ــا و از ط ــه جنگل ه ــی ب ــای زراع زمین ه
خــاک و آلودگــی منابــع آبــی شــده اســت. از ســال 2000 میــالدی بــه 
ــای  ــه اســتفاده از روش ه ــازده، کشــاورزان ب ــل کاهــش ب ــه دلی ــد ب بع
زیســت فناورانه در جهــت افزایــش بهــره وری و تولیــد پایــدار روی 
آورده انــد کــه از گیاهــان تراریخــت به عنــوان یکــی از مهم تریــن 

ــود. ــتفاده می ش ــیر اس ــن مس ــتاوردها در ای دس
مروریبرتحوالتدرزمینهیگیاهانتراریختدرجهان

اولیــن محصــول تراریخــت در ســال 1980 تولیــد گردیــد و 
ــن  ــاورزی اولی ــت فناوری کش ــه ی زیس ــه ای درزمین ــای مزرع آزمون ه
ــال  ــت و در س ــکا و فرانســه انجــام گرف ــال 1986 و در آمری ــار در س ب
ــن  حــال چیــن  ــا ای 1990 اولیــن محصــول تراریخــت تجــاری شــد. ب
اولیــن کشــوری بــود کــه یــک گیــاه تراریخــت توتون مقــاوم بــه ویروس 
را در اوایــل دهــه 90 میــالدی به صــورت تجــاری کشــت نمــود. طبــق 
آمــار ســازمان خواروبــار کشــاورزی )FAO(، ســطح زیــر کشــت گیاهــان 
زراعــی تراریخــت در جهــان از 1/7 میلیــون هکتــار در ســال 1996 بــه 
ــت  ــترش یافته اس ــال 2017 گس ــار در س ــون هکت ــش از 189 میلی بی
کــه معــادل حــدود 11 درصــد از کل زمین هــای زراعــی جهــان اســت.

همچنیــن تعــداد کشــورهای دارای محصــوالت زیســت فناوری 
ــیده  ــال 2014 رس ــور در س ــه 28 کش ــال 1996 ب ــور در س از 6 کش
ــت،  ــان تراریخ ــن گیاه ــت. در بی اس
ــه  ــویا، ذرت، پنب ــول س ــار محص چه
بیشــترین  تراریخــت  کانــوالی  و 
ســطح کشــت را بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان

طبــق آمــار ســازمان خواروبــار کشــاورزی )FAO(، ســطح     
ــون  ــان از 1/7 میلی ــت در جه ــی تراریخ ــان زراع ــت گیاه ــر کش زی
ــه بیــش از 189 میلیــون هکتــار در ســال  هکتــار در ســال 1996 ب
ــد از کل  ــدود 11 درص ــادل ح ــه مع ــت ک ــترش یافته اس 2017 گس

ــت. ــان اس ــی جه ــای زراع زمین ه

.....................................................................................................................................................................................................................

97
ن
ستا

زم
ت،

س
نخ
ره

ما
ش
د،
دی
ج
ره
دو
م،

ست
بی
ال
س
ک،

زش
اهپ
گی
ی
وی
شج

دان
-
می

عل
مه

لنا
فص

25

پرونـده ویـژه



 در ســال 2014، حــدود 57 درصــد از کل ســطح کشــت گیاهــان 
ــه کشــت  ــه علف کــش و 15 درصــد ب ــاوم ب ــه گیاهــان مق تراریخــت ب
گیاهــان مقــاوم بــه آفــات کشــاورزی اختصاص یافتــه  اســت. بــا توســعه 
ــا 37  ــن محصــوالت، مصــرف حشــره کش هــای شــیمیایی ت کشــت ای

ــت. ــه اس ــد کاهش یافت درص
ــه کشــت محصــوالت  ــه در ســال 2013 ب ــن 27 کشــوری ک از بی
ــی  ــور صنعت ــعه و 8 کش ــور درحال توس ــد، 19 کش ــت پرداختن تراریخ
ــور  ــن 27 کش ــان در ای ــت جه ــی از جمعی ــش از نیم ــه بی ــوده ک ب
زندگــی مــی کننــد. بنــگالدش در ســال 2013 بــرای اولیــن بــار کشــت 
ــب و  ــک محصــول تراریخــت )بادمجــان تراریخــت( را تصوی تجــاری ی
120 کشــاورز بادمجــان Bt را در مســاحت 12 هکتــار در ســال 2014 
ــور  ــد 5 کش ــادا و هن ــن، کان ــل، آرژانتی ــکا، برزی ــد. آمری ــت کردن کش
پیشــرو در اســتفاده از محصــوالت تراریخــت هســتند و آمریــکا برتریــن 

ــان اســت. ــده در ســطح جه تولیدکنن

 آمــار اقتصــادی در بــازه زمانــی 2012-1996 نشــان می       دهــد کــه 
کشــاورزان از کشــت محصــوالت تراریخــت در چیــن 3/15 میلیــون دالر 

ســود بــه دســت آورده انــد.

مروریبرتحوالتدرزمینهیگیاهانتراریختدرایران
ایــران از ســال 1383 تولیــد انبــوه و تجــاری محصــوالت تراریخــت 
را آغــاز کــرد و تــا ســال 1385 ادامــه یافــت. از ســال 1384 بــا کشــت 
ایــن محصــوالت برخــورد شــد و فعالیت هــا در ایــن زمینــه بــه تعطیلــی 
ــی  ــال  های 2001 ال ــن س ــم بی ــد عل ــه تولی ــد. در عرص ــانده ش کش
2011 ایــن حــوزه رشــد 25 برابــری داشــته و در ســال 2013 ایــران در 
ــت.  ــرار گرف ــم در حــوزه زیســت فناوری ق ــد عل ــگاه ســیزدهم تولی جای
ــد 3  ــران بای ــق 1404 ای ــور در اف ــی کش ــع علم ــه جام ــاس نقش بر اس
درصــد از بــازار محصــوالت حــوزه زیســت فناوری در دنیــا را در دســت 
داشــته باشــد. هم اکنــون محصوالتــی ماننــد برنــج، پنبــه و چغندر قنــد 
ترایخــت بــا رعایــت قانــون ایمنــی زیســتی توســط موسســه تحقیقــات 
ــا همــکاری ســایر پژوهشــگاه ها در مراحــل  ــوژی کشــاورزی ب بیوتکنول

آزمایشــگاهی و میدانــی قرارگرفتــه  اســت.

آنرویسکه

ــتدل از  ــزارش مس ــه و دارای گ ــای چندجانب ــه مزای ــه ب ــا توج ب
ــن  ــا در خصــوص ای ــن محصــوالت، همــواره برخــی نگرانی ه کشــت ای
ــن  ــان وجــود دارد؛ بنابرای ــردم و دانش پژوه ــوم م ــن عم ــاوری در بی فن
مجموعــه  ای از تدابیــر، سیاســت ها، مقــررات و روش  هایــی بــرای 
ــوع  ــر تن ــاوری ب ــن فن ــرد ای ــی کارب ــی احتمال ــار منف ــری از آث پیش گی
ــه  ــود ک ــاذ می ش ــت اتخ ــان، دام و محیط زیس ــالمت انس ــتی، س زیس
ــا توجــه بــه نگرانی  هــای موجــود،  بــه آن ایمنــی زیســتی می گوینــد. ب
قوانیــن و اســتاندارد های بین المللــی بــرای تولیــد و تجــارت ایــن 
ــی  ــکل ایمن ــب رســیده اند. پروت ــه تصوی ــن و ب ــل محصــوالت تدوی قبی
ــادا  ــرال کان ــالدی در مونت ــال 2000 می ــوب س ــا مص ــتی کارتاهن زیس
ــرای کشــورهای عضــو  ــز ب ــال 2003 نی ــه در س ــی از آن هاســت ک یک
)160 کشــور( الزم  االجــرا شــد. مجلــس شــورای اســالمی ایــران نیــز در 
ــه ایــن پروتــکل را تصویــب نمــود.  29 مــرداد ســال 1382 پیوســتن ب
ســپس در ســال 1388 قانــون ملــی ایمنــی زیســتی در مجلــس شــورای 

ــه تصویــب رســید. اســالمی ب

ــان نمــود  ــوان بی ــر، می ت ــه گزارش هــا و ادعاهــای اخی ــا توجــه ب ب
مخالفت هــا در چنــد دســته محتوایــی جــای می گیرنــد. عــده ای 
از مخالفیــن موضوعاتــی مثــل بیوتروریســم و جنبه هــای اخالقــی 
اجتماعــی را هــدف قــرار داده کــه بــا  توجــه بــه عــدم قابلیــت راســتی 

ــا  ــت؛ ام ــرش داش ــن نگ ــه ای ــی ب ــگاه علم ــوان ن ــی، نمی ت آزمای
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مخالفت هایــی کــه از راه روشــمندی و نقــد علمــی وارد می شــوند، 
ــر دســته بندی می شــوند: ــوارد زی طبــق م

محصــوالت  ســالمت  اروپــا  اتحادیــه  غذایــی  ایمنــی  1-اداره 
اســت. نپذیرفتــه  را  تراریخــت 

2-محصوالت تراریخت سرطان زا هستند.
ــا ذرت تراریخــت باعــث افزایــش مرگ ومیــر در گاوهــا  3-تغذیــه ب

شــده اســت.
4-علف کش گالیفوسیت سرطان زا است.

5-کشــت محصــوالت تراریخــت منجــر بــه کاهــش تنــوع زیســتی 
می شــود.

6-کشت محصوالت تراریخت صرفه اقتصادی ندارد
ــت را  ــوالت تراریخ ــالمت محص ــت س ــی بهداش ــازمان جهان 7-س

ــت. ــرده اس ــد نک تائی
ــر  ــار مرگ ومی ــه از محصــوالت تراریخــت دچ ــا تغذی ــا ب 8-موش ه

شــده اند.
9-باقی مانده Bt برای انسان مضر است.

گزاره هــا  ایــن  از  هرکــدام  مجــزای  بررســی  بــه  ادامــه  در 
: یــم ز ا د می پر

ــاســالمتمحصــوالت ــهاروپ ــیاتحادی ــیغذای 1-ادارهایمن
ــهاســت. تراریخــترانپذیرفت

ایــن ادعــا نــه صحیح اســت نــه دقیــق. اداره ایمنــی غذایــی اتحادیه 
ــی و ســالمت و صــدور مجــوز کشــت و  ــد ایمن ــی تائی ــه متول ــا ک اروپ
مصــرف محصــوالت تراریخــت در اروپــا اســت، تاکنــون بــرای بیــش از 
71 محصــول تراریخــت مجــوز کشــت و مصــرف صــادر کــرده و ایمنــی 
و ســالمت ایــن محصــوالت را تائیــد کــرده اســت و فهرســت ایــن مــوارد 
ــه  ــا آمــده اســت. کشــور های اتحادی ــه اروپ ــگاه اینترنتــی اتحادی در پای
ــتند  ــت هس ــوالت تراریخ ــدگان محص ــود از مصرف کنن ــز خ ــا نی اروپ
ــد  ــش از 96 درص ــا بی ــه اروپ ــو اتحادی ــای عض ــور ه ــه کش به طوری ک
ــویای  ــد س ــد و 90 درص ــی کنن ــود را وارد م ــاز خ ــویای موردنی از س
ــدم  ــا تراریخــت اســت. ع ــه اروپ ــه کشــورهای عضــو اتحادی ــی ب واردات
ــه  ــی ب ــز در برخــی کشــورهای اروپای کشــت محصــوالت تراریخــت نی
دلیــل ممنوعیــت کشــت در طــی رونــد آزمایش هــا بــه صــورت تجــاری 
ــذر  ــد ب ــرکت های تولی ــت از ش ــا در حمای ــاص آن ه ــت های خ و سیاس
ــش و  ــور پژوه ــر کل ام ــزارش دبی ــورد، گ ــک م ــت. در ی ــی اس اروپای
نــوآوری اروپــا در ســال 2010 دراین بــاره بــا توجــه بــه نتیجــه ی 130 
ــی 25 ســال،  ــازه زمان ــق مســتقل در ب ــی و 500 تحقی ــروژه تحقیقات پ
نشــان می دهــد ایــن محصــوالت تفاوتــی بــه لحــاظ آســیب های 

ــد. ــا ســایر محصــوالت ندارن احتمالــی ب

در نســخه بعــدی نشــریه، بــه بررســی گزاره هــای بعــدی نیــز خواهیــم 
پرداخت.

ادامه دارد...
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e x e c u t i v e s u m m a r y / d e f a u l t . a s p
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5(h t tp : / /oecd.org /env/ehs/b io t rack /B io tech_Update_
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