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به گوشتان خورده   ختهیترار ایتراژن  یی تا به حال اسم محصوالت غذا ایآ
اما با آن ها آشنا   م؛یکن ی محصوالت مصرف م  نیما روزانه از ا  اکثر است؟

و   بیمعا خته،یدرباره محصوالت ترار ی مقاله، ما اطالعات نیا در .میستین
 .داد میشما قرار خواه اریتآن ها در اخ یای مزا

 .ما همراه باشد با

 

 تراژن  ییمحصوالت غذا  یمعرف 1#

  خته،یترار ای (Transgene Food Products) تراژن  یی غذا محصوالت 
 دیتول یی ها سمی ارگان از هستند و ی کیشده ژنت یدستکار  یی محصوالت غذا

 DNA در ی راتی تغ کیژنت ی مهندس یشوند که با استفاده از روش ها ی م
موجود  ختهیترار  یی مواد غذا  شتریحال حاضر ب در .شده است جادیآن ها ا

 .رندیگ ی سرچشمه م اهانیاز گ

  اکثر .در بازار وجود دارند یادیز ختهی ترار  ایتراژن   یی محصوالت غذا امروزه
 ی م یمقابله با مشکالت قد یان براکمک به کشاورز ی محصوالت برا نیا

شده   ی مختلف مهندس یها یمار یمانند علف هرز، حشرات و ب  یکشاورز 
 .میپرداز ی آن ها م  حیاند که در ادامه به توض
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 محصوالت تراژن دیو روند تول خچهی تار  2#

  ی م عتیبر اساس چرخه طب کشاورز .ساده بود ی لیخ ی گذشته کشاورز  در
شدن  دهیچیدر حال پ یروزها کشاورز  نیا اما کرد؛ ی کاشت و برداشت م 

هستند   یی ایمیبزرگ و مواد ش یها  نیهم ماش ی دگ یچی پ نیا لیدل .است
  شتر،یمحصوالت ب دیکرده اند و با تول جادی" را ای صنعت  یکشاورز " که
 .دهند ی قرار م  ریارزشمند را تحت تاث عتیطب

و همزمان  ستی ز طیمح یمضر برا تیفعال کیبه  یمرور زمان، کشاورز  به
آفت کش ها و   دکنندهیتول یکشاورز  یشرکت ها یسودآور برا ی تیفعال

آوردند که   یرو ی محصوالت دیمختلف به تول یها شرکت .شد لیکودها تبد
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از   یی ژن ها ق یمحصوالت با تزر ن یا .شده اند یدستکار  ی ک یاز لحاظ ژنت
 .کرده اند دایپ ی متفاوت یها ی ژگ یو گر،یموجودات زنده د

موجود در   یها یو باکتر  اهانیگ وانات،یموجودات زنده شامل ح نیا
 .ما هستند رامونیپ

 :عبارت اند از ی کیژنت راتیتغ نی ا اهداف 

 آفات ی به برخ اهی مقاومت گ  شیافزا •
 ها یمار یبه ب اهی مقاومت گ  شیافزا •
 یط یدر برابر عوامل مح مقاومت •
 یدر برابر شور  اهیتحمل گ  شیافزا •
 یدر برابر خشک اهیتحمل گ  شیافزا •
 ییمحصوالت غذا تیفیک بهبود •
 محصوالت دیتول  شیافزا •

تراژن کاهش استفاده از   یی محصوالت غذا دیاز تول یواقع هدف اصل در
وارد  ی بیآس  ستی ز طیسالمت خاک و مح به است تا یی ایمیسموم ش

 .نشود
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 ست؟ ی( چکیژنت ی)مهندس یکیاصالح ژنت 3#

 کیآن را با طرح  (Genetic Modification) ی کیاصالح ژنت حی توض یبرا
از  ی ک یکه  دیر یعنوان مثال ذرت را در نظر بگ به .میده ی م  حیمثال توض

را در    دیمقاوم و مف یژن ها ابتدا .تراژن است  یی محصوالت غذا
ذرت  به کنند و ی آن را استخراج م DNA و یی شناسا گر یموجودات زنده د

کار  نیا به .ذرت شوند یها ی ژگ یو و تیفیکنند تا سبب ارتقاء ک ی م  قیتزر
 .شود ی " گفته مکی"اصالح ژنت

  قیاز طر اهیگ کی  تیفیارتقاء ک کیژنت ی اغلب موارد هدف از مهندس  در
  ی ژگ یو کی  جادیا سبب چند ژن مختلف به آن است که ای کی  قیتزر
هم  گریکدیکه با  ی اهانیها معموال در گ ی ژگیو  نیا .شود ی م  اهیدر گ دیجد

هم خانواده   ریکه غ ی اهانیدر گ اما شود؛ ی نم افتیخانواده هستند 
متداول   یروش ها قیهدف از طر نیا .ژن ها وجود دارند نی هستند ا

  یندهایفرآ  ،ی کی استفاده از اصالح ژنت با .اهد شداصالح نباتات محقق خو
 .شوند ی تکامل کوتاه م ی عیطب
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  ی عیبه طور طب اهانیسال دانه ها با استفاده از گ یعنوان مثال سال ها به
ها   شگاهی آن ها در آزما دیشاهد تول میتوان ی حاال م اما  شدند؛ ی م  دیتول
 .میباش

شوند   ی م دیتول ختهیاز محصوالت تراژن و ترار ی مختلف یگونه ها امروزه
 :وجود دارند  ریکه در دو دسته ز

 .کنند ی که از خود آفت کش ترشح م یی ها گونه •
 .که در برابر آفت کش ها مقاوم هستند یی ها گونه •

تراژن باعث   ییمحصوالت غذا  ای ختهیترار اهانیبا گ  گرید اهانیگ ارتباط
علف کش ها، مقاوم و دچار جهش   نیها هم نسبت به ا آن شود که ی م

تواند    ی م  ستیز  طیدر مح دیجد یژن ها نیشدن ا پخش .شوند ی کیژنت
 .اوردیرا به وجود ب یدیجد ی نیب شیقابل پ ر یغ ی ک یژنت رات یتغ
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 تراژن  ییو محصوالت غذا اهانیگ دیچرخه تول  4#

 ایتراژن   اهانیگ دیمرحله در چرخه تول نیژن ها: اول  یی شناسا .1
است که    ی خاص  یژن ها یی شناسا  یگسترده برا  قات یتحق ختهیترار

 .کنند ی م  جادی را ا ی صفات مختلف
است  اهیژن، مرحله انتقال آن به گ یی انتقال: پس از شناسا ندیفرآ .2

 .سازد  ی را م ی کیاصالح شده ژنت اهیگ کیکه 
چند   ی ط   دارند، یکه عملکرد بهتر  ی تراژن  اهانی: گیگلخانه ا تست .3

قرار  ی دانیو تست م ی شوند تا مورد بررس ی سال در گلخانه کشت م 
 .رندیبگ

قبل از ورود به بازار مورد   دیجد ختهیترار اهی: هر گی ابیو ارزش نظارت  .4
مصرف  یو خطر برا یمار یبروز ب باعث تا ردیگ ی قرار م شی آزما

 .کنندگان نباشد
  ی دانیم ی ها شیآزما  شگاه،ی : بعد از خروج بذر از آزمای دان یم تست .5

 .رندیگ ی قرار م  ی از توسعه محصوالت است مورد بررس ی که بخش 
توانند کاشته شوند و  ی بذرها م نیبذر به کشاورزان: حاال ا لیتحو .6

  ی اصالح شده اند رشد خود را آغاز م ی کیکه از لحاظ ژنت ی اهانیگ
کمتر به  ازیمحصول بهتر و ن تی فیباالتر، ک ی بذرها بازده نیا .کنند

 .دارند یی ایمیاستفاده از سموم ش
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 تراژن ییاز محصوالت غذا یینمونه ها 5#

  ریدارند، موارد ز  یادیتراژن که کاربرد ز یی محصوالت غذا نیتر  متداول
 :هستند

 (Soy) ایسو •
 (Corn) ذرت  •
 (Canola) کلزا •
 (Tomatoes) ی فرنگ گوجه •
 (Watermelon) هندوانه •
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 (Rice) برنج •
 (Cottonseed) هدانه پنب روغن •
 (Potato) ی نیزم بیس •
 (Dairy product) ی لبن محصوالت  •
 (Peas) نخود •
 (Papaya) انبه •

 

هندوانه انجام دادند سبب  یکه بر رو ی کیعنوان مثال اصالحات ژنت به
کمتر   یتخمه ها یها بزرگ تر، خوش رنگ تر و دارا هندوانه شده است که

 .باشند یزتر یو ر



 

9 www.namatek.com 

 

 ختهی محصوالت ترار  بیمعا 6#

  لیدل به دارند، یار یبس یها ی ژگ یمحصوالت و ن ی که ا نیرغم ا ی عل
آن ها صورت گرفته   یژن ها یکه بر رو ی راتی بودن آن ها و تغ ی عیرطبیغ

 .شوند یاست، ممکن است سبب بروز مشکالت

ها  یمار یتراژن ب  یی شده که با مصرف محصوالت غذا ده یموارد د  ی برخ در
 :ریشده است؛ از جمله موارد ز جادیانسان ها ا یبرا ی و صدمات

 نادر یتومورها  یر یگ شکل •
 در کبد  مشکل •
 ز یپوفیدر عملکرد غدد ه مشکل •
 یکیژنت یها  یناهنجار  جادیا •
 مختلف   یسرطان ها جادیا •
 یقلب مشکالت  •

کنترل شده از آن    دیدارند و با  زین  ی و مضرات  بیمحصوالت معا  نیا  نیبنابرا
 ها استفاده شود. 
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