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شوند که به دالیل متعدد از جمله احتمال  امروزه محصوالت اصالح شده ژنتیکی بسیاری در دنیا تولید و عرضه میخالصه: 

زیست محیطی و ایجاد مخاطره برای سالمت انسان مورد مناقشه بین دوستداران محیط زیست و مصرف  بروز مشکالت

باشد. به دلیل تفاوت قدرت و  اندرکار تولید و تجارت این محصوالت می ها و موسسات دست طرف با شرکت کنندگان از یك 

های ارزیابی سالمت چنین  در مورد روشهای فوق در کشورهای مختلف و وجود اختالف نظر جدی  اثرگذاری جریان

گذاری  ها و قوانین متفاوتی توسط کشورهای مختلف و نهادهای قانون محصوالتی و نیز مالحظات سیاسی و تجاری، سیاست

ای از ابهام قرار دارد،  شود. از آنجا که برخی اثرات درازمدت مصرف این نوع محصوالت همچنان در هاله المللی وضع می بین

اندرکار، سعی در فروش این محصوالت به کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه دارند؛ از طرف  های دست از شرکت برخی

دیگر کشورهای اخیر اغلب فاقد قوانین مشخص و سیستم نظارتی دقیق برای کنترل محصوالت و غذاهای اصالح شده ژنتیکی 

کنند. عوارض و تبعات مصرف این  م ماهیت این محصوالت خودداری میاندرکار نیز به عمد از اعال های دست باشند و شرکت می

شود. در این مقاله بر آن هستیم تا به اجمال رویکردها و قوانین کشورها و  نوع محصوالت نیز به درستی مستند نمی

ها را  ت و ایمنی آنهای ارزیابی سالم المللی در مورد عرضه محصوالت و غذاهای اصالح شده ژنتیکی و روش های بین سازمان

 مورد بررسی قرار دهیم.

 گذاری، ایمنی ، برچسبGMOالمللی،  قوانین بین واژگان کلیدی:

کیموزین )مورد استفاده به جای رنت در تولید پنیر( و هورمون رشد گاوی )افزایش دهنده تولید شیر( اولین  مقدمه:

 1991ها تولید و به بازار عرضه شدند. در سال  توسط میکربمحصوالت اصالح شده ژنتیکی با کاربرد غیردارویی بودند که 

میالدی، گوجه فرنگی با ماندگاری طوالنی، اولین ماده غذایی اصالح شده ژنتیکی بود که وارد بازار گردید. معرفی این 

ایمنی آن، توسط  های عمومی فراوانی همراه بود و مخاطرات احتمالی آن بررسی و در نهایت پس از تایید محصوالت با واکنش

زا نیست و  این غذای اصالح شده ژنتیکی، سمی یا آلرژی FDAمورد قبول واقع شد. بر اساس نظر  1سازمان غذا و داروی امریکا

(. Bruno-Barcena et al., 1001باشد ) آن در مقایسه با همتای غیراصالح شده ژنتیکی خودش کمتر نمی 2حتی برابری ذاتی

شود. از  گیاه اصالح شده ژنتیکی مختلف به صورت تجاری برای مصارف غذایی در دنیا کشت می 80در حال حاضر بیش از 

زمینی، چغندر قند و  توان به سویا، ذرت، کانوال، آفتابگردان، یونجه، گندم، برنج، گوجه فرنگی، سیب جمله این گیاهان می

 (.Rotthier et al., 1002عدس اشاره کرد )

 10کشور جزو کشورهای در حال توسعه و  19تعداد  3فناوری ور تولید کننده محصوالت زیستکش 19، از 1011در سال 

باشند. در این میان امریکا، برزیل، آرژانتین، هند و کانادا بیشترین تولید محصوالت  کشور نیز جزو کشورهای صنعتی می

 اند )جدول یك(. اصالح شده ژنتیکی را به خود اختصاص داده
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 (ISAAA, 1011میالدی ) 1011فناوری ده کشور جهان در سال  زیر کشت محصوالت زیست. سطح 1جدول 

 کشور رتبه
 مساحت زیر کشت

 )میلیون هکتار(
 محصوالت اصالح شده ژنتیکی

1 
ایاالت متحده 

 امریکا
0/99 

ذرت، سویا، پنبه،کانوال، چغندر قند، یونجه، پاپایا، 

 کدو

 سویا، ذرت، پنبه 3/30 برزیل 1

 سویا، ذرت، پنبه 2/13 انتینآرژ 3

 پنبه 9/10 هند 1

 کانوال، ذرت، سویا، چغندر قند 1/10 کانادا 5

 9/3 چین 9
فرنگی، فلفل شیرین  پنبه، پاپایا، سپیدار، گوچه

 )دلمه(،

 سویا 8/1 پاراگوئه 2

 پنبه 9/1 پاکستان 8

 ذرت، سویا، پنبه 3/1 آفریقای جنوبی 9

 سویا، ذرت 3/1 اروگوئه 10

 

گذاری را اجرا  های برچسب ، برخی سیاست4ای از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در حالی که بخش عمده

اند. در میان کشورهای دارای قانون  گذاری را اجرا کرده اند، تنها تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه قانون برچسب کرده

زدن محصوالت حاصل از اصالح ژنتیکی که از نظر برابری ذاتی نسبت   وضوع برچسبزنی، نیز تنها ویژگی مشترك، م برچسب

زنی محصوالت اصالح شده ژنتیکی دارای صفات جدید نظیر  باشد. این الزام به برچسب اند می به همتایان معمولی خود متفاوت

زنی برای  دهد. برچسب ( را مدنظر قرار می5یشده )مثل برنج طالی کانوالی با محتوای اسید اولئیك باال، یا برنج شدیداً غنی

این محصوالت در تمام کشورهای دنیا اجباری است چرا که مصرف کننده باید از صفات و خصوصیات جدید محصوالت غذایی 

 به منظور اتخاذ تصمیم آگاهانه، اطالع داشته باشد.

باشند )تقریباً تمامی  عادل همتایان معمول خود میگذاری محصوالتی که از نظر برابری ذاتی م از طرف دیگر قوانین برچسب

محصوالت اصالح شده ژنتیکی امروزین( در کشورهای مختلف به صورت متفاوتی وضع شده است. برخی داوطلبانه )مثل 

باشند.  کنگ، آفریقای جنوبی( و برخی اجباری )مثل استرالیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، برزیل و چین( می کانادا، هنگ

ها در مورد اعالم یا عدم اعالم ماهیت محصوالتشان تصمیم  دهد شرکت زنی داوطلبانه اجازه می های برچسب رالعملدستو

کند که محصول یا  های مواد غذایی )تولید کنندگان و خرد فروشان( را ملزم می زنی اجباری شرکت بگیرند. در مقابل برچسب

اند را اعالم نمایند. شمار خاصی از کشورهای با قانون  ی تولید شدهاجزای آن در صورتی که از مواد اصالح شده ژنتیک

ای برای  های داوطلبانه زنی اجباری برای اجزای اصالح شده ژنتیکی، همچون ژاپن و اتحادیه اروپا، دستورالعمل برچسب

شود که مصرف  را میزدن غذاهای فاقد اصالح ژنتیکی دارند. این چنین سیستم اجباری/اختیاری در کشورهایی اج برچسب

کننده حاضر است هزینه بیشتری بپردازد تا مطمئن شود محصول اصالح شده ژنتیکی، حتی در حد باقیمانده، مصرف 

 نماید. نمی

 باشد. از جمله: ای متفاوت می گذاری اجباری نیز به طور گسترده نیز در کشورهای دارای قانون برچسب  نامه دامنه آیین

 زنی را برای موارد ذیل نیاز داشته باشند: رچسبالف( پوشش: کشورها ب
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 بندی شده که دارای  فهرستی از اجزای غذایی خاص یا تمام اجزای موجود در محصول غذایی بستهDNA  یا پروتئین

 باشند؛  تراریخته قابل تشخیص می

 گیری  ت قابل اندازهحتی اگر حضور این ترکیبا -محصوالت شدیداً فرآوری شده حاصل از اجزای اصالح شده ژنتیکی

 نباشد؛

 خوراك دام 

 ها؛ دهنده ها و طعم افزودنی 

 های دامی حاصل از دام تغذیه شده با خوراك اصالح شده ژنتیکی؛ گوشت و فرآورده 

 ها؛ کنندگان مواد غذایی و رستوران غذای فروخته شده توسط تامین 

 بندی نشده. غذای بسته 

 الح شده ژنتیکی:گذاری اجزای اص ب( سطح آستانه برای برچسب

 برای هر افزودنی یا تنها سه یا پنج افزودنی اصلی 

  باشد. درصد، به جز چین که فاقد سطح آستانه می 5تا  9/0سطح در دامنه 

گذاری قانون بر اساس  زنی اجباری، مبنای هدف های اساسی در قوانین، بین کشورهای دارای برچسب یکی از تفاوت

به عنوان یك فرآیند تولید )همچون  GMی )همچون استرالیا، نیوزلند و ژاپن( یا فناوری در محصول نهای GMحضور محصول 

گیری  که قابل تشخیص و اندازه GMباشد. در گروه اول، تنها محصوالت دارای مواد یا ترکیبات  اتحادیه اروپا، برزیل و چین( می

گذاری شود، خواه حاوی  باید برچسب GMاز محصوالت  خورند. در مقابل در گروه دوم، هر فرآورده حاصل می  باشند برچسب

گذاری  باشد خواه نباشد. موضوع به این معنی است که روغن تصفیه شده کانوال یا سویا باید برچسب GMمقادیر جزئی از مواد 

ناسایی کنند. یا پروتئین را در محصول نهایی ش DNAدار از  های فعلی تشخیص نتوانند مقادیر اندك معنی شود حتی اگر روش

اند آن را  اند اما نتوانسته گذاری غذاهای اصالح شده ژنتیکی را پذیرفته بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین برچسب

نمانید ام محصوالتی که به دست مصرف کننده  GMزنی محصوالت  اجرا نمایند. ممکن است وارد کنندگان را ملزم به برچسب

توان آن را به  میالدی آغاز کرده است و می 1001زدن را از سال  نداشته باشند. چین برچسب GMرسند الزاماً برچسب  می

 (.Gruere et al., 1002گذاری موثر دانست ) عنوان تنها کشور در حال توسعه دارای یك سیاست برچسب

 های ارزیابی و تشخیص موجودات اصالح شده ژنتیکی رویکردها و روش
باشد.  ژنتیکی در محصوالت غذایی در بسیاری از کشورهای دنیا تابع قوانین خاصی می مصرف موجودات اصالح شده

گذاری محصول باید به وجود آن اشاره نمود. به منظور  از حد مشخصی باالتر باشد، در برچسب GMOدر صورتی که مقدار 

های  در محصوالت کشاورزی و فرآورده GMOر ای برای پایش و تایید حضور و مقدا برآورده نمودن این قوانین، آنالیزهای تجزیه

وارد شده یا پروتئین)های( بیان شده در  DNAها به تشخیص و تعیین مقداری  حاصل از آن باید صورت پذیرد. این روش

 پردازد.  ترکیب حاصل از موجود تراریخته می

ای محصول اصالح شده  در چارچوب ارزیابی ایمنی غذاهای تولید شده به وسیله مهندسی ژنتیك، آنالیز مقایسه

باشد. دو رویکرد برای تشخیص تغییر عمدی یا غیرعمدی  ژنتیکی با همتای غیر اصالح شده )طبیعی( خود بسیار مهم می

) به عبارتی بررسی ترکیبات تعریف  6د مبتنی بر یك هدفترکیب شیمیایی موجودات اصالح شده ژنتیکی وجود دارد؛ رویکر

ها.  ها و متابولیت ، پروتئینRNAها در  برای آنالیز تفاوت 8رخ های تعیین نیم با استفاده از فناوری 7هدف شده( و یك رویکرد بی

اثبات ایمنی غذاهای اصالح مند ترکیبات واحد با تمرکز بر مواد مغذی اصلی و سموم حیاتی به صورت موفق برای  آنالیز هدف

                                                           
9 targeted approach 
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، تمرکز بر ترکیبات شناخته شده و نتایج مورد 9است. به هر حال انتقادهایی همچون اریب بودن   شده ژنتیکی به کار آمده

تواند به طور افزاینده در مورد نسل دوم محصوالت اصالح شده ژنتیکی  انتظار، به این رویکرد وارد شده است. این موضوع می

های کلیدی به تغییرات ناخواسته منجر  باشد یا اصالح ساختار اول یا دوم آنزیم ها کامالً جدید می ی بیوسنتزی آنکه مسیرها

)مثل  DNAرخ مبتنی بر  های تعیین نیم هدف با استفاده از فناوری ساز باشد. در حال حاضر، رویکردهای بی شود، مشکل می

-NMR ،GCها )با استفاده از  ( یا متابولیتMSandفورز دوبعدی و به دنبال آن الکترو ها )ژل ( پروتئین10های میکرواَرِی روش

MS  وLC-MSشوند. ها برای ارزیابی ایمنی غذایی محصوالت اصالح شده ژنتیکی استفاده می روش ( به دلیل توانمندی این 

محصوالت به محیط زیست در اتحادیه اروپا، رها سازی محصوالت اصالح شده ژنتیکی و ترکیبات مشتق شده از این 

باشد. مقررات  و بازاریابی مواد غذایی انسانی و خوراك دام حاصل از محصوالت اصالح شده ژنتیکی تحت قوانین خاص می

زنی مواد  ( ارزیابی ایمنی پیش از بازاریابی، ردیابی و برچسب1003) 1830( و 1003) 1819های  اتحادیه اروپا به شماره

های معتبر تولید کننده محصوالت اصالح شده ژنتیکی را برای مواد غذایی و  یه شده توسط شرکتغذایی و خوراك دام ته

سازی و اجرای  داند. پیاده باشد را الزامی می درصد می 9/0خوراك دامی که مقدار محصوالت اصالح شده ژنتیکی آن بیش از 

مخصوص محصول اصالح شده ژنتیکی  DNAاز کاوشگرهای و با استفاده  PCRهای مبتنی بر  این قوانین به طور معمول با روش

غیرمجاز به  GMOنماید. به عبارت دیگر، حضور   ها باید شماری از الزامات کیفی مورد توافق را برآورده شود. این روش انجام می

توانند در آینده  میکرواَرِی می DNAهای کیفی نظیر  باشد. در این موارد، روش هیچ عنوان در غذا و خوراك دام مجاز نمی

ها تشخیص محصوالت اصالح شده ژنتیکی و عناصر آن را در یك آنالیز  نزدیك بسیار مفید باشند تا جایی که این روش

، GMOهای عمده در تشخیص  باشد. چالش ها محدود می نمایند، اگر چه کارایی تعیین مقداری و کمّی آن پذیر می امکان

 (. Nielen et al., 1008باشد ) آن می 12سازی ماهنگو ه 11سنجی های کمّی، اعتبار جنبه

یا بر مبنای تشخیص پروتئین با استفاده از  PCRبا استفاده از فناوری  DNAهای متعددی بر مبنای تشخیص  آزمایش

ELISA وت ها متفا اند. به هر حال قابلیت اعتماد، توانمندی، تکرارپذیری، هزینه، پیچیدگی و سرعت این روش توسعه یافته

شود حال آنکه در ایاالت متحده امریکا،  ای استفاده می به صورت گسترده PCRباشد. در اروپا به صورت ویژه از فناوری  می

باشند، با این وجود کاربرد  بسیار حساس می PCRهای بر پایه  شود. اگر چه روش های مبتنی بر پروتئین ترجیح داده می روش

 (. Rotthier et al., 1002باشد ) موارد انتخاب بهتر می های بر پایه پروتئین در برخی روش

وجود دارند. به دلیل تنوع ایمونواسی، حساسیت،  GMOهای مبتنی بر پروتئین متعددی برای آنالیز حضورت  روش

ها  باشند. با این وجود، برخی ویژگی های مبتنی بر پروتئین کامالً موفق می اختصاصی بودن، کاربری آسان و سرعت، روش

های پیچیده به  توان برای محصوالت فرآوری شده و ماتریس ها را نمی کند. این روش ها را محدود می کاربرد گسترده این روش

ها در  GMOگری  آنالیز کرد. به هر حال، ایمونواسی برای غربال PCRکار برد. محصوالت شدیداً فرآوری شده را باید با فناوری 

 ,.Rotthier et alباشند ) نجیره تولید مواد غذایی یا مواد خام و فرآوری نشده بسیار مفید مینقاط کنترل بحرانی ابتدای ز

1002.) 

از حساسیت باالیی برخوردارند، با این وجود نیازمند تجهیزات گرانقیمت و  PCRهای مبتنی بر  در حالی که روش

باشد.  گیری کمّی با آن دشوار می یر بوده و اندازهگ وقت PCRهای مبتنی بر  باشد. عالوه بر این، روش کارکنان مجرب می

و نیاز به  13ها در آنالیز، افزایش شمار محصوالت اصالح شده ژنتیکی مجاز و غیرمجاز، کمبود مواد مرجع مهمترین چالش

 DNAت (. فرآیندهای تولید بر کیفیت و کمیRotthier et al., 1002باشد ) در غذاهای مرکب و فرآوری شده می GMOتعیین 
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، pHبه وسیله نیروهای برشی، تیمار حرارتی، تغییرات  DNAگذارند. قطعه قطعه شدن  در محصوالت فرآوری شده اثر می

در جریان فرآوری ماده غذایی، بر  DNAشود. تجزیه شدن  منجر می DNAهای آنزیمی و تخمیر به کاهش اندازه متوسط  فعالیت

گذارد. این موضوع به ایجاد  های بلند، هدف مورد بررسی باشند اثر منفی می کارایی تشخیص آن بخصوص هنگامی که توالی

(. بنابراین در Ehlert et al., 1002شود ) نتایج منفی غلط به هنگام آنالیز نمونه غذاها و خوراك دام فرآوری شده منجر می

 های کوتاه باشد. با اندازه DNAچنین مواردی باید هدف، بررسی قطعات 

وضع شده است، و کشورهای در  GMOدر حالی که قوانین مشخصی در کشورهای مختلف جهان در ارتباط با  ی :گیر نتیجه

باشند، اطالع از قوانین  می GMOگذاری محصوالت  ریزی برای اجرای قانون برچسب حال توسعه نیز در حال تدوین و برنامه

GMO  باشد. این موضوع با توجه به واردات انواع متنوعی از  میو نحوه اجرای آن و جایگاه کشور ما در این میان ضروری

های تراریخته به کشور و نیز صادرات محصوالت تولیدی به سایر کشورهای جهان و شرایط  محصوالت کشاورزی و فرآورده

 معینی که برای عرضه این محصوالت در نظر گرفته شده، باید مورد توجه قرار گیرد.
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