محصوالت تراریخته پیش از ورود به بازار مورد
دقیق ترین آزمایش های کیفی قرار می گیرند

انواع مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکی در دنیا

تا کنون حدود  13محصول تراریخت در دنیا تولید روده
ک  26محصول مصرف ی،ایی دارند و بقی گیواهوان یوا
حیواناتی هستند ک با اهداف دیگر تولید رده اند .حودود
 99درصد کشت گیاهان تراریخت در دنویوا بو چوهوار
محصول زیر طبق بندي می روند:
-3سویا ( محصوالت ی،ائی حاص از آن مانند آرد سوویوا،
لیستین سویا  ،روین سویا  ،تن ماهی حاوي روین سویا و
برگرهاي حاوي آردسویا)

صدور مجوز تولید محصوالت تراریخته

محصوالت غذایی تغییر
ژنتیک یافته (تراریخته)

-2پنب (روین حاص از آن)
-1ذرت ( مشتقات ی،ائی حاص از آن مانند آرد ذرت ،پوا

مسئولیت صدور ،تمدید و لغو مجوز فعالیت در موورد
مرتبط با فناوري زیستی جدید با رعایت قوانین مربوو
بر عهده دستگاههاي اجرایی ذیصالح بو رورح ذیو
می بارد:
الف -وزارت جهاد کشاورزي  :در اموور مورتوبوط بوا
تولیدات بخش کشاورزي و منابع طبیعی
ب -سازمان حفاظت محیط زیست :در امور مرتبط بوا
حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی
بر مبناي مستندات علمی ارائ رده توسط متقاضی
ج -وزارت بهدارت ،درمان و آموزش پزرکی :در اموور
مرتبط با ایمنی و سوالموت موواد یو،ایوی ،آرایشوی،
بهدارتی و مواد پزرکی

کورن،نشاست ذرت ،رربت فروکتوز و فرآورده هاي حجویو
رده بر پای ذرت)
-7کلزا (روین حاص از آن) اخوتوصواا یوافوتو اسوت.
سایرمحصوالت تراریخت عبارتند از :سویا ،کلزا ،ذرت ،پنبو ،
تخ کتان ،برنج ،بادمجان ،سیب زمینی ،گوجو فورنوگوی،
کدو ،چغندر قند ،نیشکر ،ملون ،سیب درختی ،آلو ،لووبویوا،
فلف ریرین ،آناناس ،پاپایا ،لوبیا ،گندم و ...

معاونت ی،ا و داروي دانشگاه علوم پزرکی رهید بهشتی
مرکز اطالع رسانی ی،ا و رسیدگی ب رکایات موادی،ایی و آرایشی -بهدارتی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارك ساعی ،کوچ آبشار ،پالك 74
تلفن گویا 87278 :داخلی  0136و 0132
پست الکترونیكRD_DFD@SBMU.AC.IR :
سایت :
Rdmanagement.SBMU.AC.IR

تلفن گویا 87278 :داخلی  0136و 0132
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محصول تراریخته (تغییر ژنتیک یافته)

موجود تغییر یافت ژنتیکی ب موجودي (گویواه ،حویووان یوا
میکروارگانویوسو ) گوفوتو می وی کو بوا اسوتوفواده از
روش هاي بیوتکنولوژي نوین تغییر یا تغییراتی در ساختار ژنوی
اش ایووجوواد رووده بوواروود ب و گووون و اي ک و ایوون
تغییر از طریق روش هاي سنتی اصالح نژاد یا نوترکیبی هایوی
ک بطور طبیعی اتفاق می افتد امکان پ،یر نبارد.

-7مقاومت ب بیماري هاي ویروسی ،باکتریائی و قارچی
-5بهبود کیفیت ی،ا ( افزایش محتواي پروتئین ،افزایش موحوتووي
محتواي ویتامین ،اصالح ویژگی هاي کویوفوی در رویون هواي
خوراکی ،با هدف مقابل با سوء تغ،ی در کشورهاي جهان سوم بو
عنوان یك پدیده بسیار عمومی و رایج ( ربکوري در اثر کوموبوود
ویتامین  Aو ک خونی ناری از فقر آهن ) تولید گیاهانی بوا ارزش
تغ،ی اي باالتر مانند برنج طالئی
 -0افزایش در عملکرد و راندمان
-9سایر عوام
پنج کشور آمریکا ،آرژانتین ،برزی  ،کانادا و هند موجومووعوا 9311
درصد از ک سطح زیر کشت محصوالت تراریختو را بو خوود
اختصاا داده اند
ایمنی محصوالت غذایی تراریخته

اهداف تولید محصوالت تراریخته

افزایش جمعیت جهان ب بیش از  4میلویوارد نوفور ضورورت
رسیدگی ب مشکالت گرسنگی و تأمین ی،ا را ک در سر تا سور
جهان وجود دارد تقویت میکند .ه اکنون از هر هفت نفر در
جهان یك نفر ب ی،اي کافی و سال دسترسی ندارد .در جهوان
کوونووونووی رویوواي افووزایووش تووولوویوود توونووهووا
از طریق ب کارگیري فناوري هاي پیشرفت اي اموکوانورو،یور
است ک ب تولید ی،اي سال تر و بیوشوتور موی انوجوامونود.
-3.مقاومت ب آفات بدون استفاده از آفت کش ها
-2مقاومت ب علف کش ها
-1مقاومت ب تنش هاي محیطی مانند سرما ،خشکی

تا کنون هیچ موردي از اثرات ناخواست بر سالمت انسوان
ک ناری از مصرف مواد ی،ایی تراریخت در کشوور هواي
مصرف کننده بارد توسط سازمان بهدارت جهانی گزارش
نشده است.
برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته

مصرف کننده باید درباره ی،اي مصرفی خود حق انتخواب
دارت بارد .برچسب گ،اري اجباري تنها راهی است کو
اجازه میدهد تا مصرف کننده انتخاب دقیق و با اطوالعوی
انجام دهد .ب ویژه هنگامی ک مالحظات سالمتی ،ایمنی و
حفظ محیط زیست در میان بارد،عل ب چگونگی تولویود
کاال حق مسل مصرف کننده است.
برچسب مواد غذایی را بخوانید و انتخاب کنید

ایمنی مواد ی،ایی دستکاري ژنتیکی رده براي سالمت انسوان و
محیط زیست هنوز کامالً ب اثبات نرسیده است .نتایج حواصو از
ارزیابی خطر مواد ی،ایی تراریخت موجود در بازار توجوارت دنویوا
حاکی از ایمنی و سالمت این محصوالت است.
خطرات مرتبط با سالمت انسان رام  :احتوموال سومویوت زائوی،

احتمال آلرژي زایی ،افزایش مقاومت ب آنتی بیوتیکها ،احوتوموال
تغییر در ترکیبات تغ،ی اي متاثر از تغییر ژن ،پایوداري ژن وارد
رده ب موجود زنده و ....

منظور از برچسب گ،اري این محصوالت ،درج عبوارت
اصالح رده ژنتیکی یا تراریخت بعد از جزء تراریختو
در بخش ترکیبات ماده ی،ایی و درج لوگوي سازکان
ی،ا و دارو روي برچسب محصول است.

