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۲

  چكيده

كارگروهي از سوي سه انجمن ژنتيك، بيوتكنولوژي و ايمني زيستي  هاي مطروحه در سطح جامعه، درپي بحث

اين كميته پس از بررسي . فات تشكيل شدآجهت بررسي مخاطرات احتمالي رهاسازي برنج تراريخت مقاوم به 

 هآوري شده، مخاطرات احتمالي از نظر زارعي، زيست محيطي و بهداشتي برنج تراريخت اسناد و اطالعات جمع

  .را مورد بررسي قرار دادمعرفي شده 

سه نسخه . پرتابي به دست آمده است در اثر انتقال ژن به روش زيست  ۸۲۷برنج ترا ريخت مقاوم به آفات شماره 

نسل به اثبات  ۱۲برنج مزبور وارد شده است كه پايداري آن در طي  ۶در كروموزم شماره cry1Abاز ژن 

پروموتور . شود عث ايجاد مقاومت به آنتي بيوتيك هايگرومايسين ميبا) (hptژن انتخابگر همراه آن . رسيده است

  . شود از گياه ذرت منشأ گرفته و باعث بيان اين ژن تنها در بافت سبز مي  cry1Abكنترل كننده بيان ژن 

اي مشابه گياه والد  به طور عمده ۸۲۷شاخص زراعي نشان داد كه گياه تراريخت  ۴۰از نظر زراعي، مطالعه 

به عالوه، به دليل عدم شناسايي خويشاوند وحشي و خودگشن بودن برنج، احتمال فرار ژن از اين گياه . اشدب مي

  . به حيات وحش بسيار ناچيز و در حد صفر است

مانند كرم ساقه (مقاومت كامل نسبت به حمالت حشرات گروه بالپولكداران  ۸۲۷از نظر زيست محيطي، در الين 

ضمن آن كه مصرف سموم ضد حشره در مزارع برنج تراريخت مزبور به  ،ه در نتيجهشود ك مشاهده مي) خوار

تغذيه حشرات گروه بالپولكداران منجر به . دهد رسد، احتمال شكستن مقاومت را نيز به شدت كاهش مي صفر مي

  . بينند شود ولي ساير حشرات، پرندگان و پستانداران از تغذيه اين گياه آسيبي نمي مرگ حشره مي

اند و اثر  هاي متعددي در جهان قرار گرفته مورد بررسي hptو  cry1Abاز نظر بهداشتي و غذايي، هر دو ژن 

هاي گياهان  توسط فراورده) Rat(ي موش، مرغ، بلدرچين و رت  تغذيه. سوئي براي آنها مشاهده نشده است

هاي  ها و آنزيم مانند وزن اندام(آنها اي  هاي تغذيه دار بر شاخص تأثير معني  cry1Abكننده تراريخت بيان

  .  ، آلرژيك ويا سميت نسبت به موجودات شاهد نداشت)كبدي

اي با برنج طارم مواليي دارد و  مشابهت عمده ۸۲۷دهد برنج تراريخت  به طور كلي، اين بررسي اسنادي نشان مي

با  اين حال، صدور مجوز رسمي . تشواهدی مبنی بر اثبات نگرانی احتمالی برای رهاسازی آن بدست نيامده اس

  .باشد اندازي تشكيالت ناظر بر ايمني زيستي و تصويب قوانين و مقررات مربوط مي رهاسازي مستلزم راه
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۳

  مقدمه 

های ايجاد شده در سطح جامعه، هيئت  پس از اعالم رهاسازی برنج تراريخت مقاوم به آفات و در پی نگرانی

، جلسه ای مشترک برگزار ۸۳/۷/۱تکنولوژی، ژنتيک و ايمنی زيستی در تاريخ های سه انجمن تخصصی بيو مديره

ای مشترک صادر نمودند که در  پس از بحث و بررسی جوانب مختلف موضوع، اين سه هيئت مديره بيانيه. نمودند

اين بيانيه تشکيل يک کارگروه برای بررسی مخاطرات احتمالی برنج  ۸در بند . قسمت ضمائم آمده است

راريخت مقاوم به کرم ساقه خوار در نظر گرفته شد تا با بررسی اسناد ارايه شده و در نظر گرفتن مسايل مختلف ت

زراعی، غذايی، بهداشتی و محيط زيستی با توجه به شرايط داخلي و مقررات بين المللي نظر خود را نسبت به 

و شبهات مطروحه در سطح جامعه روشن و رفع رها سازی اين گياه و استفاده از آن در مزارع کشور اعالم کند 

  .گردد

ای از افراد صاحب  پس از صدور احکام اعضای کار گروه توسط روسای سه انجمن، به عنوان اولين قدم، طي نامه

هاي مربوط از جمله وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيست خواسته  نظر و همچنين دستگاه

هاي  مبني بر ايمن بودن و يا مخاطره آميز بودن محصول مزبور را در اختيار دبيرخانهشد مدارک و شواهد خود 

  .يکي از اين سه انجمن قرار دهند تا در كارگروه مذکور مورد استفاده قرار گيرد

تشکيل   ۱۰/۸/۸۳هايي از متخصصين کشور، اولين جلسه آن در تاريخ با دريافت اسناد و مدارک وهمچنين نامه

  :بندی اولين جلسه که نقش مهمی در نحوه فعاليت کار گروه داشت، به شرح زير استجمع . شد

تخصصی - های اجرائی نباشد بلکه به عنوان انجمن علمی كارگروه منتظر اعالم رسميت از طرف سازمان  - ۱

مورد  ها، نتائج بدست آمده قطعا با توجه به ماهيت فراسازمانی و تخصصي انجمن. وظيفه خود را انجام دهد

  .استفاده دستگاه های مربوط واقع خواهد شد

  . فنی و علمی و بر اساس اسناد معتبر تسليم شده و يا تهيه شده توسط كارگروه باشد بررسی كارگروه صرفاً - ۲

تا صدور گزارش نهايي، هيچگونه اطالعاتی از اين كارگروه بيرون نرود مگر از طريق بيانيه رسمی کارگروه و  - ۳

  .  کتوببه صورت م

توانند مطالب مطرح شده را در انجمن خود مطرح سازند بدون آنکه به جزئيات  نمايندگان هر انجمن می - ۵

  . نظرات اعضاي كارگروه اشاره کنند

  .گيری بصورت اجماع باشد و اگر بصورت اجماع توافق حاصل نشد، دو سوم آراء در نظر گرفته شود تصميم - ۶
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۴

مقرر شد افراد كارگروه به سه گروه تقسيم شوند و هر کدام روی يک موضوع  تر شدن اين بررسی برای عميق

  : فعاليت نمايند

  آقای دکتر اميدی و خانم دکتر هاشمی : مسائل زراعی

  آقايان دکتر ميرزائی و دکتر توالئی : مسائل محيط زيستی

  آقايان دکتر هوشمند، دکتر سرداری و دکتر شهباززاده : مسائل بهداشتی

جلسه رسمی و تعداد زيادی جلسات زير  ۱۲ اين کار گروه مجموعاً ۸۴/۵/۲تا تاريخ  ۱۰/۸/۸۳تاريخاز 

البته با توجه به سفر آقای دکتر ملبوبی به مدت يک ماه، رياست جلسات بر . های فوق را برگزار نمود كارگروه

قاي دكتر آبه عنوان جايگزين  در سه جلسه آخر از آقای دکتر امير موسوی نيز. عهده آقای دکتر سرداری بود

  . اميدي دعوت شده بود

از جمله (های ارزيابی مخاطرات در جهان  در طی اين جلسات، با بررسی اسناد ارائه شده و همچنين بررسی روال

، )پروتکل کارتاهنا و دستورالعمل بررسی استاندارد مواد غذايي حاصل از گياهان تراريخت کدکس IIIضميمه 

  :بخش زير نمود ۴م به طبقه بندی مسائل مورد ارزيابی در كارگروه تصمي

  شده يبررسي تغييرات ژنتيكي گياه تراريخته معرف - الف

  بررسي مخاطرات زراعی  -ب

 زيست محيطيبررسي مخاطرات  -ج

بررسي مخاطرات بهداشتی و غذائی - د

. گرفتند مطالب مورد بررسی خود را به شکل سوال مطرح نمايند با تقسيم بندی فوق، اعضای كارگروه تصميم

ها و سازمان حفاظت محيط زيست  پس از طرح سواالت، نظرخواهی و تصويب، سواالت برای هيئت مديره انجمن

پ مورخ /۱۳۳۶طی نامه شماره (سازمان حفاظت محيط زيست در تنها اظهار نظر رسمی خود . ارسال گرديد

  :ير را اعالم کردموارد ز) ۱۱/۹/۸۳

  .موارد زير بايد در ارزيابی خطر مورد بررسی قرارگيرند  Btتراريخت جهت ارزيابی خطرات احتمالی برنج « 

های  هدف اصلی بررسی وجود خطر در فراورده. Substantial Equivalenceبرابری بنيادين يا جايگزينی معادل 

  :برابری بنيادی شامل. ه استهای سنتی مشاب تراريخته و مقايسه آن با فراورده

  .ژن در آن صورت گرفته است] انتقال[که  توصيف جزء به جزء خصوصيات مولکولی گياهي-
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۵

توصيف ژن انتقال يافته-

توصيف  حامل مورد استفاده-

به طور . منتقل گرديده است كه بايد مشخص گردند] برنج[ويژگي هايی در طول فرآيند انتقال ژن به ژنوم ذرت 

  :خاص

.هايي در ژنوم برنج که اختالط در آنها صورت گرفته است تعداد مکان-

.هاي توليد شده و ميزان اختالط هر ژن بايد بررسی گردد تعداد کپي-

.پايداری ژنتيکي ژن انتقال يافته به برنج-

واالت ها و متخصصين مربوط در بازنگری س همه موارد درخواست شده در اين نامه و نظرات دريافتي از انجمن

سپس . ارسال شد) آقای دکتر قره ياضی(سواالت نهايي شده برای مجری پروژه . ارسالی كارگروه لحاظ گرديد

بعضی از پاسخ ها مورد قبول و بعضی به نظر . جزئيات پاسخ های ارسالی از سوی ايشان مورد بررسی قرار گرفت

ياضي و  هاي اقاي دكتر قره از جمله پاسخ. اشتاعضاء نياز به توضيحات ايشان و يا استعالم از مراجع ذيربط د

سواالت كارگروه براي سازمان حفاظت محيط زيست ارسال گرديد تا هنگام تهيه اين گزارش هيچونه اظهار 

نظري راجهع به مخاطره آميز بودن برنج تراريخته مزبور براي محيط زيست، تنوع زيستي و يا سالمت انسان و 

  . زيست دريافت نشده است دام از سازمان حفاظت محيط

اصالت  الزم به ذکر است برای حفظ .در نهايت، پس از سه بار بررسی، آرای كارگروه به شرح زير اعالم گرديد

آوري  مدارك جمع. نظرات و همچنين سهولت مراجعه مخاطبان همان الگوی پرسش و پاسخ رعايت شده است

  . شود شده نيز نزد مسوول كميته نگهداري مي
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۶

  بررسي تغييرات ژنتيكي گياه تراريخته معرفي شده  - لفا

باشد؟ تاکسونومی و نام عمومی آن چيست؟ گونه مورد استفاده در رهاسازی چه می. ۱

نـام   ”Rice“در زبـان انگليسـي   . باشـد  واريته محلي طارم مواليي مـي , نام عمومي گونه مورد استفاده برنج :ج 

:تاكسونومي برنج به شرح زير است. عمومي اين گونه است

Oryza sativa (indica cultivar-group)
Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;
Spermatophyta; Magnoliophyta; Liliopsida; Poales; Poaceae;
Ehrhartoideae; Oryzeae; Oryza.

الحاقی چيست؟   DNAشاء من. ۲

Bacillus thuringiensisباكتري  :ج kurstaki strain HD-1   

  

.کدام ناقل برای انتقال ژن استفاده شده است؟ نقشه ساختار ژنی نوترکيب در حامل را ارائه فرمائيد. ۳

حاوی ژن انتخابگر  pChitHygIIکه به همراه پالسميد CryIA(b)حاوی ژن)  ۱شکلpCIB4421 (ناقل  :ج

hygromycin phosphortransferase (hpt)  ۱منبع [به کار رفته است[ .  

ر و ميزان بيان ژن الحاقی در گياه مورد نظر چقدر است؟يشبنوع پ. ۴

  . كه باعث محدود شدن بيان ژن به بافت هاي سبز مي شودMaize C4 PEP Carboxylase   ريشبنوع پ :ج

  

انتقال ژن استفاده شده است؟کدام روش برای . ۵

  Biolistic Gun-Model He2000.  Bio Rad  زيست پرتابي توسط دستگاه :ج

.باشد؟ داليل آن را ارائه فرمائيد قابل رهاسازی می هکدام الين تراريخت. ۶

)Variety Tarom Molaii, event 827( ۸۲۷رقم طارم مواليي شماره   :ج
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۷

نداشتن تفاوت , خوار بودن و مقاومت پايدار به كرم ساقه high dosage, تظاهر پايدار ژن: سازي رهاداليل 

  .)اين موضوع در طول گزارش مورد بررسي قرار گرفته است( ای با والد غيرتراريخته عمده

  

ميزان پروتئين بيان شده نسبت به کل پروتئين در بافت های مختلف گياه تراريخت چقدر است؟. ۷

ولي در  ]۱منبع [دهد  های محلول برگ را تشکيل می در صد کل پروتئين ۱/۰حدود  CryI A(b)پروتئين  :ج   

           .  شود بذر اين پروتئين بيان نمي

     

کدام نشانگر قادر خواهد بود رقم تراريخت مورد نظر را شناسايی کند؟. ۸

   ]۴ و شكل ۲ ، شكل۱منبع [و تكنيك ساترن بالت  PCRبا  cry1A(b)تكثير ژن :ج

مورد نظر وجود دارد؟ همحل ژن الحاقی کجاست و چند کپی در رقم تراريخت. ۹

. ]۲منبع [ ۶روي كروموزوم شماره و محل الحاق ژن ها در يك جايگاه و  ]۱منبع [ cryIA(b)سه كپي از ژن :ج

سازي نشده  در مورد برنج بهينه in situ hybridizationهاي برنج پروتكل  با توجه به كوچك بودن كروموزومالبته 

هاي دقيق و استاندارد به  يكي از روش درعوض،. و كسي تاكنون براي اين منظور مورد استفاده قرار نداده است

باشد كه مورد استفاده قرار  استفاده از روش تالقي و جامعه در حال تفرق مي, منظور تعيين محل ژن الحاقي

 DNAبين دو توده  ۶بر روی بازوی کوچک کروموزوم ) RM225(نشانگر ريزماهواره  به طور خالصه، يک. گرفت

در فاصله همزمان تفرق يافت و CryI A(b)   در اين جامعه نشانگر مزبور با ژن. الگوی باندی متفاوتي ايجاد کرد

  . ]۲منبع [سانتی مورگان با آن پيوستگی نشان داد  ۷

  

در اثر انتقال ژن در رقم ) اوليه و ثانويه(باشند؟ چه تغيير ژنتيکی  بينی چه می خصوصيات قابل پيش. ۱۰

  تراريخت مورد نظر بوجود آمده است؟ 

از . ]۲منبع [است  ۶روي كروموزوم شماره  ]۱منبع [ cry1Abآمد سه كپي از ژن  ۹همانطور كه در سوال  :ج

شاخص زراعي هيچ تغيير غير طبيعي در گياه تراريخته  ۱۶نظر صفات ظاهري بر اساس اسناد ارائه شده بررسي 
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۸

هنوز در مجالت علمي چاپ نشده است بنا به  ۳از آنجا كه مطالب منبع ، ۱جدول  ]۳منبع [را نشان نداد 

   . سي و تاييد گرديده داده هاي خام دريافت شده و توسط يك متخصص آمار بررودرخواست كارگر

  

آيا رقم تراريخت مزبور پتانسيل يک ژنوتيپ ناپايدار را دارد؟ . ۱۱

نسل مشاهده و مطالعه در گلخانه و مزرعه پايداري كامل اين الين تراريخته مشاهده شده  ۱۲زيرا طي , خير  :ج

  .]۳بع من[ از نظر آماري و مشاهدات هيچ گونه اختالفي بين آن و والدش ديده نشد. است

  

خصوصيات و تاکسونومی موجود دهنده ژن چيست؟. ۱۲

Bacillus thuringiensisتوسط سويه  Cry1 A(b)پروتئين  :ج kurstaki: HD-1 ) اين سويه باکتری و تيپ آن

  . )موجود است  DSMZدر بانک

  

اصالحات بعد از ترجمه را دارد؟ هآيا پروتئين بيان شده در گياه تراريخت. ۱۳

  . غييرات پس از ترجمه اين پروتئين منتشر نشده استهيچ شاهدي دال بر تتاکنون  :ج

  

بر روی پروتئين بيان شده در اين ...) ساختمان سه بعدی ، ژن غير واسرشته و (آيا مطالعات ساختاری . ۱۴

گياه با  نتايج مقايسه ای مشخصات پروتئين بيان شده در -الف گياهان کشت شده در مزرعه انجام شده است؟

نتايج مقايسه ای مشخصات پروتئين بيان شده  -ب. را بيان فرمائيد) طبق مقاالت (مشخصات پروتئين طبيعی 

منظور مطالعه پروتئين ( در محصول مزرعه با مشخصات پروتئين بيان شده در سطح آزمايشگاه را بيان فرمائيد

و  nativeل يا واکنش با آنتی بادی، ژل ، تداخCD, NMRبيان شده در گياه مزرعه با تکنيکهائی مانند 

  ). و مقايسه آن با گياه آزمايشگاه و پروتئين استاندارد می باشد X-rayکريستالوگرافی 

مورد مقايسه قرار گرفته است ) وسترن بالت(  بادي با پروتئين تشابه ساختمانی تنها با استفاده از واكنش آنتي: ج

هاي كريستالوگرافي وجود ندارد و در آناليزهاي احتمال مخاطرات جهاني هم  ضرورتي براي روش). ۱۱پيوست (

  . گزارشی در اين مورد ارائه نشده است

  



بررسي رهاسازي برنج تراريخته طارم مواليي مقاوم به آفات

۹

)  داخلی يا خارجی(مبنی بر بی مخاطره بودن اين محصول توسط موسسه ای يا سازمانی  آيا هر گونه گواهی. ۱۵

صادر گرديده است؟ 

وزير  ۲۱/۱۱/۸۱مورخه  ۵۵۳۶از موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي كه بر اساس بخشنامه شماره , بله :ج

. اشدب زيستي و مهندسي ژنتيك مي مسئول ايمني) ۱۶پيوست شماره (جهادكشاورزي 

. البته تا کنون مرجعي كه قانوناً متولي ارزيابي احتمال خطر باشد و مسئول صدور مجوز باشد معرفي نشده است

مدير پروژه همچنين اعالم داشت با وجود فقدان قانون ايمنی زيستی، براساس تعهد علمی و ملی و مسئوليت 

  .ام سال آناليز احتمال خطر انجام داده ۸بالغ بر  ) رياست كارگروه ايمنی زيستی وزارت جهاد کشاورزی(سازمانی 

درج گرديده است؟  BCHآيا اطالعات مربوط به رهاسازی برنج تراريخت مزبور در . ۱۶

  .خير :ج
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۱۰

  سواالت مربوط به مخاطرات زراعی  -ب

آيا گياه والد تاريخچه کشت و استفاده ايمن دارد؟. ۱

هزار  ۶۰۰سطح زير کشت آن  . ساسانيان برنج در ايران کشت می شودبر اساس اسناد موجود از دوره , بله :ج

  .کيلوگرم است ۴۰هکتار   بوده ومصرف سرانه فعلی حدود 

چنانچه آثار ناخواسته مانند اثرات ناخواسته بر خصوصيات کشت گياه در نتيجه بيان ترانسژن در اين گياه . ۲

توليد مثل، از دست دادن توليد، افزايش شيوع و تراريخت رخ دهد ، چه خواهد شد؟ برای مثال کاهش 

.احتمال وقوع اين وقايع را توضيح دهيد. پراکندگی

سال در محيط طبيعي آزمايش شده و هيچ گونه آثار ناخواسته ذكر شده در ۱۰گياه تراريخته مورد نظر براي  :ج

نه تنها كاهش توليد ) ۱۵و  ۱۳صفحات  ۴پيوست (اين گياه بر طبق آزمايشات مزرعه . آن ديده نشده است

. داد نداشته است بلكه افزايش عملكرد هم نشان مي

باشد لذا  باشد و منشاء برنج نمي انگور و يونجه مي, جو, عالوه بر آن، ايران مركز تنوع محصوالت مثل گندم

  ). ۱۸پيوست (هاي وحشي برنج در ايران وجود ندارند  گونه

  

.را توضيح دهيد ) حشرات يا روشهای ديگر  بوسيله( مکانيسم انتشار گرده . ۳

به همين دليل . برنج گياه خودگشن بوده و احتمال دگرگشني آن توسط باد و يا حشرات بسيار پايين است :ج

  .باشد مترمي ۱۰حداقل فاصله مزرعه برنج تراريخته با مزارع اطراف 

  

زمان حيات گرده چقدر است ؟. ۴

  .ساعت ۲- ۸در شرايط عادي  :ج

  

.احتمال گرده افشانی و طيف آن را در کشور جمهوری اسالمی ايران بيان نماييد. ۵

اما . باشد احتمال گرده افشاني وطيف آن در كشور جمهوري اسالمي ايران بسيار پايين و در حد صفر مي :ج

يک ميزان دگرگشنی بين برنج و ) محل رشد خويشاوندان وحشی برنج(بررسی منابع نشان می دهد در چين 
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۱۱

همچنين، در اسپانيا  ميزان دگرگشنی بين برنج تراريخت . درصد تخمين زده شده است ۳خويشاوند وحشی آن 

).۱۲(در صد تخمين زده شد  ۵۳/۰تا  ۰۵/۰و غير تراريخت 

آيا خويشاوندان وحشی برنج در مناطق کشت اين محصول وجود دارند؟ احتمال فرار ژن به اين گونه ها چقدر . ۶

است؟

خويشاوندي وحشي از برنج در ايران وجود ندارد و شناخته نشده است لذا هيچ از آنجا كه منشاء برنج ايران  :ج

.  ]۸منبع [هاي ديگر در حد صفر است  احتمال فرار ژن از برنج به گونه

  

شود؟ آيا بذور حاصل دوره نهفتگی دارند؟ اين نهفتگی چگونه شکسته می. ۷

 ۴۸راد براي گ  درجه سانتي ۵۰-۵۵مختلف خواب وجود دارد كه با قراردادن آن در دماي در بسياري از بذور  :ج

اي جدا  زني بايد لما و پالئا را از برنج قهوه در صورت عدم شكستن و نياز سريع به جوانه. شود ساعت شكسته مي

  . كرد

  

دهيد؟باشد؟ روش های احتمالی را توضيح  آيا برنج قادر به تکثير رويشی می. ۸

به صورت . در شرايط محيطي مناطق مورد كشت در كشور ما احتمال آن صفر است, تحت شرايط خاصي بله :ج

  . زني صورت گيرد ها را به چند قسمت تقسيم كرد ولي اين عمل بايد در مرحله پنجه توان بوته مصنوعي مي

  

ه تراريخت، در گياه ديگری استفاده شده مورد استفاده در اين گيا) ر و ژن يشبشامل پ( آيا سازه مولکولی . ۹

است؟ نتايج حاصل چه بوده است؟

نتايج نشان داد كه گياه ذرت . ]۹منبع [بله، سازه مولكولي مورد استفاده در گياه ذرت نيز استفاده شده است  :ج

  .دارد والد آناز نظر مقاومت به آفات تفاوت معني داري نسبت به تراريخته نسبت به شاهد، عملكرد باالتر و 
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۱۲

   بررسي مخاطرات زيست محيطي  - ج

از کدام منطقه بدست آمده است؟ هبرنج والد مورد استفاده در تراريخت. ۱

  .موسسه تحقيقات برنج كشور -از منطقه شمال كشور :ج

  

محل و وسعت کشت برنج در کشور ايران و کشورهای همجوار آن چقدر است؟. ۲

هكتار؛ در تركمنستان،  ۷۳/۰۰۰هكتار؛ در قزاقستان،  ۲/۲۱۰/۰۰۰هزار هكتار؛ در پاكستان،  ۶۱۰در ايران،  :ج

هكتار  ۶۵۰۰هكتار و در قرقيزستان  ۸۰/۰۰۰هكتار؛ در تركيه،  ۱۵/۰۰۰هكتار؛ در تاجيكستان،  ۶۰/۰۰۰

.FAO)گزارش (

  

شود؟ آيا برنج در ايران و کشورهای همجوار يک عامل خارجی محسوب می. ۳

نشان داده كه ) ايزوزآيم(ولي براساس مطالعات آنزيمي , ]۱۰منبع [برنج سابقه طوالني در ايران دارد : ج

به هر حال، پس از هزاران سال كشت، اكنون برنج ديگر . ]۱۱منبع [هاي ايراني داراي تكامل مستقل هستند برنج

  .شود، گرچه در طبيعت ايران وجود ندارد يك عامل خارجي محسوب نمي

  

به طور کلی مبدأ برنج کجاست؟ . ۴

چين ويا  بين محققان در مورد اينكه آيا منشاء اين گياه هندوستان . باشد شرقي آسيا مي منشاء آن جنوب :ج

  .]۶منبع [ باشد اتفاق نظر وجود ندارد مي

مواليی به آفت يا بيماری خاصی حساس است؟طارم آيا برنج . ۵

البته تا كنون هيچ ژنوتيپي كه . خوار است حساس به بيماري شيت باليت و كرم ساقهوالد برنج طارم مواليي  :ج

  . باشد در دنيا پيدا نشده استخوار  و كرم ساقهمقاوم به بيماري شيت باليت 

  

های موجود در محيط زيست محل  تواند به هر گونه فعاليت سازواره آيا رهاسازی برنج تراريخته مورد نظر می. ۶

  )باشند؟ اثرات اکولوژيک ثانويه چه می(وارد کند؟ کشت آسيب 
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۱۳

  اثرات بر ريزسازواره های مفيد چيست؟ - الف

  باشد؟ کنند چه می اثرات بر موجودات زنده ديگر اعم از گياه و جانور بويژه آنان که از اين گياه تغذيه می -ب

.  خوار را به همراه دارد ه كرم ساقهبرنج تراريخته همان برنج طارم مواليي است كه فقط صفت مقاومت ب, خير :ج

  : بنابراين 

هاي ويژه در غشاء متصل و موجب مرگ  به گيرنده Lepidopteranپروتئين ياد شده در روده حشرات  - الف

 cry1Abهاي خاص  حشرات و ماهي فاقد گيرنده, پستانداران, دستگاه گوارش حشرات غيرهدف. شود حشره مي

منبع [ هاي مفيد گزارش نشده است بر روي ريز سازواره Btي هيچ گونه اثر منفي به طور كل. ]۸منبع [هستند 

۱۲[.  

ها به طور طبيعي در محيط وجود  اين پروتئين. حشرات اختصاصي استگروهي از براي  Cry1Ab پروتئين -ب

  .]۱۳و  ۸منبع [ ها ندارند پرندگان و ماهي, دارند و هيچ اثر سمي بر روي پستانداران

داراي  subsp. Kurstaki (Bacillus thuringiensis( هاي ميكروبي اي در مورد فرآورده گسترده اطالعات

 .غيرهدف، غيرسمي هستند موجوداتها، براي  دهند اين پروتئين جود دارد كه نشان ميو، Cry1Abهاي  پروتئين

مثل ( Cry1Ab  ي پروتئينهاي ميكروبي كه دارا جهت تأئيد و توسعه نتايج حاصله در مورد محصوالت فرآورده

بر موجودات زنده غيرهدف، در مورد چندين موجود زنده  Cry1Abهستند، تأثير بالقوه پروتئين ) Bt پنبه

، حشره مفيد گرده افشان؛ (.Apis mellfera L)هاي حشرات غيرهدف شامل زنبور عسل گونه. ه استارزيابي شد

مفيد كه عموماً روي پنبه و محصوالت ديگر يافت  Predaceous، حشره )(Chrysopa carneaالروتارتن سبز

house، انگل مفيد )(Nasonia vitripennisیانگل  Hymenopteraشود؛  مي fly ؛ سوسك

ها و حشرات گياهي كوچك ديگري كه عموماً  مفيد كه از شته و حشرات (Hippodamia convergens)كفشدوز،

كند؛ هيچگونه تأثيري مشاهده  شوند، تغذيه مي ها و شاخ و برگ علفهاي هرز و گياهان ديگر يافت مي روي ساقه

Folsomiaكه  زماني نشد candida  وOppianitens  از برگ پنبه حاويCry1Ab هيچگونه نيز كردند،  تغذيه مي

  .]۱۴و ۱۲،۱۳منابع [ مشاهده نشدتأثيري 

هاي بلدرچين  جوجه. انجام شدBtپنبه بررسي و ارزيابي در مورد تأثيرات بالقوه بر پرندگان موجود در مزرعه 

Bobwhite  درصد پنبه  ۱۰از غذاهاي محتويBt  اين ميزان تغذيه . تغذيه كردند) غير تراريخته(و پنبه كنترل

هيچگونه تفاوتي در تغذيه يا افزايش وزن ) ه ازاي هر كيلوگرم وزن جوجهدانه ب ۴۰۰مصرف (پنبه دانه، 
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۱۴

تغذيه غير تراريخته هايي كه از پنبه دانه كنترل  كردند در مقايسه با جوجه تغذيه مي Btهايي كه از پنبه  جوجه

  . ]۱۳منبع [ .كردند، وجود نداشت مي

ميلي گرم به ازاي هر  ۴۲۰۰و  ۱۰۰۰، ۵۰۰وزن  هاي نر و ماده به ، از راه دهان به موشCryپروتئين خالص 

]۱۳منبع [ .قرار نگرفت Cryها، تحت تأثير پروتئين  مصرف غذا و رشد موش. خورانده شدكيلوگرم وزن بدن 

برابر ميزان نشان داد كه يك گاو در  ۵۰,۰۰۰ها، عامل سالمتي را بيشتر از  ميزان پروتئين داده شده به موش

.كند مصرف مي، Btزمان خوردن پنبه 

و غير تراريخته در خوراك مرغ نيز تفاوت معني داري  ۸۲۷همچنين مصرف مقادير مختلف آرد برنج تراريخته 

و همچنين وزن اندام هاي حيوان ديده  SGPTHو SGOT ،LDH ،ALPآنزيم هاي كبدي (در چهار شاخص 

  . ]۱۵منبع [نشد 

  

در ساختار ژنتيکی نهايی گياه تراريخت ) ها  ومت به آنتی بيوتيکبويژه ژن های مقا(های ديگر ناقل  آيا توالی. ۷

حاصل وجود دارد؟ اگر ندارد چگونه خارج شده است؟ گزارشات مربوط به فقدان اثر سوء ژن مقاومت به آنتی 

.های موجود در دستگاه گوارش پستانداران ارائه شود بيوتيک به ويژه بر روی باکتری

البته سالمتي و . گر به گياهان تراريخته منتقل شده است نيز به عنوان عامل انتخابژن هيگرومايسين  :ج

تائيد شده   EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITYتوسط استفاده از ژن هيگرومايسين توسط 

.]۱۶منبع [ است

  

موجودات ديگر در نظر چه تمهيداتی برای به حداقل رساندن ظرفيت توليد مثل ويا گرده افشانی ناخواسته به . ۸

  .های پس از رهاسازی نيز مورد سوال استگرفته شده و يا بايستی در نظر گرفته شود؟ در ضمن بررسی

اين گونه تمهيدات که مربوط به قبل از رهاسازي است، شامل كاشت در داخل  بر طبق اطالعات واصله: ج

هاي  استفاده از لباس, های مناسب روی گلدان شاستفاد از پوش, فيتوترون و گلخانه در شرايط كامالً ايزوله

مجموعه بدين ترتيب كه . های گلخانه و مزرعه رعايت شده است مخصوص درحين كار كردن در حين آزمايش

تور سيمي در اطراف و تور نايلوني در قسمت سقف از ورود پرندگان و حشرات به داخل قطعات  يقطعات آزمايش

مزرعه مورد آزمايش در محدوده يك محوطه كامالً محصور و مسقف و جدا از ساير . كرد آزمايش ممانعت مي
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با وجود , استه گردهبراي جلوگيري از انتشار ناخو. مزارع برنج به جهت رعايت قوانين زيست محيطي قرار داشت

طور  پاشي عمومي قرار گرفتند و به  چندين نوبت مورد سم, تمام گياهان حاشيه مزرعه, خودگشن بودن برنج

   .مكانيكي نيز با آنها مبارزه شد

  

طول مدت بقای گياه تراريخت مورد نظر کشت شده در مناطق مورد نظر برای رهاسازی چقدر است؟. ۹

گراد باشد برنج براي مدت  درجه سانتي ۲۵- ۲۳ضمنا در صورتي كه دما در حدود . السه تا چهار ماه در س: ج

  . الزم به ذكر است ارقام برنج چند ساله نيز وجود دارند. ماند باقي مي) حدود يكسال(طوالني 

  

  آيا امکان تثبيت شدن برنج تراريخت مورد نظر در خارج از مکان کشت بويژه در حيات وحش وجود دارد؟. ۱۰

)مانند علف هرز (

را داشته  weedinessبه صورت علف هرز وجود ندارد، مگر اين كه ژن انتقالي صفت برنج امكان تثبيت شدن : ج

از طرف ديگر در شرايط طبيعت ايران امكان پاگيري . ]۸منبع [چنين خاصيتي ندارد  cry1A(b)ژن  كه باشد

  .برنج در شرايط طبيعي وجود ندارد

يا مدارکی دال بر انتقال ژن الحاقی به موجودات ديگر در منطقه کشت و يا محيط اطراف آن  آيا شواهد. ۱۱

  )احتمال انتقال افقی آن چقدر است؟(وجود دارد؟ 

  به چه موجوداتی و با چه تواتری؟ - الف

  مکانيسم احتمالی انتقال ژن چيست؟ -ب

  ه اند؟با چه روشی اثبات انتقال ژن بر موجودات ديگر را نشان داد -پ

  اثرات سوء احتمالی اين انتقال ژن چيست؟ -ت

در طيف  ثانياً،. گيرد ها صورت مي اوال، برنج گياه خودگشن است و عمل لقاح قبل از باز شدن گل - الف و ب : ج

 لذا احتمال .وجود نداردمناطق تحت كشت برنج ايران هيچ گياه وحشي كه از نظر جنسي با برنج سازگار باشد، 

انتقال ژن از گياهان به باكتري تحت شرايط تا بحال ، اًلثثا. است ني به گياهان ديگر بسيار ناچيزگرده افشا

  . هاي صورت گرفته در اين خصوص با شكست مواجه شده است طبيعي اثبات نشده و تالش
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  )  PCRساترن بالت و (آناليز مولكولي  )ج

ژن صفر است و چون هيچ اثر سويي تا به حال گزارش نشده است بنابراين حداقل در حال  چون احتمال انتقال )د

  .  حاضر بحث روی اثر سوء احتمالي امکان پذير نيست

  

  آيا صفت ايجاد شده مزيتی را به گياه تراريخت حاصل می دهد؟ اگر بلی،. ۱۲

  چه مزايايی؟ - الف

  در چه شرايطی؟ -ب

  طقه محل کشت تا چه حد اهميت دارد؟ در من) ج

  , يبل: ج

كش  اي برنج و عدم مصرف  هر گونه سم آفت خوار برنج و ساير آفات پروانه ايجاد مقاومت به كرم ساقه) الف

]۳منبع [

  ]۳منبع [اي  اي و مزرعه گلخانه, در شرايط آزمايشگاهي )ب

. ]۱۷منبع [شود  خوار برنج مي درصد سموم كشاورزي مصرف مبارزه با آفت كرم ساقه ۸۸بنابر برخي آمار،  )ج

گرچه اين خبر ژورناليستي است ولي بهرحال بيشترين سهم مصرف سموم در جهان و در ايران مربوط به مبارزه 

ات دوست و ها باعث از بين رفتن موجود كش رويه از حشره همچنين استفاده بي. با آفات در برنج مي شود

اثرات , مسوميت ناشي از سموم دفع آفات نباتي در مزارع برنج, ....ها و  توري بال, شكارچي همچون كفشدوزك ها

محيطي و از بين رفتن زنبور تريكوگراما كه در مزارع شمال كشور به عنوان زنبور بيولوژيك استفاده  سوء زيست

  .د از مصرف بيشتر سموم جلوگيری نمايدلذا روشن است که برنج تراريخته می توان. شود مي

  

شود؟ به چه ميزانی؟ با اين وجود برنامه  آفت می بهموجب ايجاد مقاومت  هآيا استفاده از اين گياه تراريخت. ۱۳

.خود را برای مديريت مقاومت آفت بيان داريد

استفاده از . د داردولي احتمال آن وجو ]۸منبع [تا كنون در خصوص برنج تراريخته گزارش نشده است : ج

  . مي تواند به اين مشكل كمك كند ]۹منبع [....... ت مقاومت شامل پناهگاه، هرم بندی ژن و يهای مدير برنامه
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کش بجای اين گياه برنج تراريحت بررسی شده است؟  آيا مخاطرات استفاده از حشره. ۱۴

, ها قورباغه, مرگ و مير ماهيان. هاي شيميايي داراي مخاطرات بسيار زيادي هستند كش حشره, بله: ج

از جمله ها و حتي انسان اعم از كودك و زن و جوان   كفشدوزك, ها عنكبوت, موجودات غير هدف, ها مارمولك

  . مخاطرات شناخته شده براي سموم شيميايي هستند

  

خوار در سطح مزرعه آزمايش شده است؟ ميزان اثر چقدر بوده  بر عليه کرم ساقه هريختآيا موثر بودن گياه ترا. ۱۵

است؟

خوار در دو سال در منطقه رشت انجام  ارزيابي مقاومت الين تراريخته طارم مواليي نسبت به كرم ساقه, بله: ج

. ]۳منبع [ مقاوم بودكامل  بطورطارم مواليي نسبت به آفت پروانه  ۸۲۷شد نتايج نشان داد كه الين تراريخته 

 ۸۲۷نشان داد كه الين تراريخته  IRRIالمللي برنج  اي در موسسه تحقيقات بين مطالعات ديگر در شرايط گلخانه

  .]۱۸منبع [خوار بر و برگخوار مقاوم است نسبت به آفت كرم ساقه
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  بهداشتی و غذائیبررسي مخاطرات  - د

  .مطالعه شده است؟ خالصه نتايج ارائه شود cry1Abآيا اثرات بالينی پروتئين  . ۱

هيچ گونه اثر سمي يا   Cry1Abزيست امريكا پروتئين  براساس گزارش آژانس حفاظت از محيط  :ج

مزمن و نيمه مزمن با سميت , مطالعات نشان داده هر گونه سميت حاد. زايي روي پستانداران ندارد حساسيت

است، روي انسان اثبات نشده  Cry1Abهاي  كه در بردارنده انواع پروتئين Btهاي ميكروبي  كش خوراكي حشره

سازمان بهداشت , اداره نظارت بر غذا و داروي امريكا, زيست امريكا آژانس حفاظت از محيط . ]۱۳منبع [است 

ر كه به جهاني و سازمان خواروبار جهاني بدون استثناء ايمني غذاهاي حاوي محصوالت تراريخته موجود در بازا

در . هستندCry1Abدرصد محصوالت تراريخته در دنيا داراي ژن ۴۰اند بيش از  تاكيد كرده, اند هاندتصويب رس

كشورهاي دنيا، تا کنون از بسياري ديگر  و ژاپن, چين, آمريكا, بيش از يك دهه مصرف اين محصوالت در اروپا

ي DNAهاي به عمل آمده درباره هضم  وهشپژ. گزارشی درباره اثر سوء اين پروتئين گزارش نشده است

و پروتئين هضم نشده در دستگاه گوارش قابل  DNAاند ميزان اين  نشان داده Cry1Abنوتركيب و پروتئين 

شود  در دانه آن بيان مي  Cry1Abاز جمله، ذرت تراريخته توليدي مونسانتو كه پروتئين . آشکار سازی نيست

ي نوتركيب يا DNAهيچ نوع , هاي سينه طيور درنمونه برداري از ماهيچه. شددر جيره غذايي جوجه قرار داده 

روز  ۹۰به مدت   Cry1Abدر آزمايشی ديگر،  آرد برنج تراريخته حاوي ژن . مشاهده نشد   Cry1A(b)پروتئين 

م به ازاي گر ۶۴(هاي آزمايشگاهي قرار داده شد و هيچ اثر سمي حتي در مقادير بسيارباال  در جيره غذايي موش

هاي خوراكي  اين نتايج با فرض وجود پروتئين ياد شده در دانه و اقدام. مشاهده نشد )هر كيلوگرم وزن بدن موش

   .]۸منبع [ محصوالت تراريخته بدست آمده است

در  Cry1Abي استفاده شده كه پروتئين  يآور الزم به ذکر است که در توليد برنج تراريخته طارم مواليي از فن

  . كند دانه تظاهر پيدا نمي

  

شامل پروتئين بذر، علوفه و ( های حاصل از گياه تراريخت  وردهآشناسی حاد و مزمن فر نتايج مطالعات سم. ۲

در انسان و حيوان چيست؟) مواد غذايی

به  .]۱نبع م[يابد  در دانه تظاهر نمي Cry1Abي استفاده شده كه پروتئين يآور در توليد برنج تراريخته از فن: ج

های آرد، برنج خام و پخته  در اثر فرآوری از بين می رود، لذا فرآورده  Cryفرض اينکه در دانه بيان شود پروتيين
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اعالم كرد كه  يزيست امريكا طي گزارش آژانس محيط.  سالم می باشددام برای انسان و علوفه آن برای 

توالي  عالوه بر آن،. شوند در خارج سلول تحت شرايط هضمي پستانداران سريعاً تخريب مي Cryهاي  پروتئين

به فرض اينكه در دانه . ]۱۹منبع [ هاي سمي ندارد هيچ همولوژي با پروتئين  Cry1Abاي پروتئين  اسيد آمينه

خام و پخته براي انسان و علوفه  برنج, هاي آرد لذا فرآورده, رود در اثر فرآوري از بين مي Cryبيان شود پروتئين 

روز در  ۹۰به مدت  Cry1Abبه طور مثال، آرد برنج تراريخته حاوي پروتئين  . آن براي دام امن و سالم می باشد

گرم به ازاي  ۶۴هاي آزمايشگاهي قرار داده شد و هيچ نوع اثر سمي در دوزهاي بسيار باالي  جيره غذايي موش

  .]۱۲و  ۸منابع [هده نشد هر كيلوگرم وزن بدن موش مشا

  

شامل پروتئين بذر، علوفه و مواد (های حاصل از گياه تراريخت  زايی حاد و مزمن فراورده نتايج مطالعات آلرژی. ۳

  در انسان و حيوان چيست؟) غذايی

شود و لذا  نشان داد كه اين پروتئين به راحتي هضم مي Cryارزيابي آزمايشگاهي قابليت گوارش پروتئين : ج

باشد كه  تجمع باالي آنها در غذا مي, كند زايي پروتئين كمك مي عامل ديگري كه به آلرژي. زا نيست آلرژي

  ).اساساً در دانه برنج وجود ندارد Cryپروتئين 

,PIRهاي اطالعاتي  ها در پايگاه آلرژن با زنجيره كليه Cry1Abهاي  هاي پروتئين همچنين، زنجيره اسيد آمينه

EMBL, Swissprot, GenBank ۱۹منبع [زا ندارد  هاي آلرژي نشان داد كه هيچ گونه همولوژي با پروتئين[.  

.شود؟ اگر بلی توضيح دهيد  در طی توليد غذا فرآوری می هآيا محصول اين گياه تراريخت.  ۴ 

برای مصرف به . در دماي باال پخته شود تا قابليت خوردن پيدا كندبله، همانند برنج معمولي ضروري است : ج

  .شود عنوان علوفه دام، سيلو سازی مورد نياز است گرچه گاهی هم تازه مصرف می

تواند در زنجيره غذايی به ميزانی ذخيره شود که سمی شود ؟ اگر  می هآيا هيچ محصولی از اين گياه تراريخت. ۵

  .بلی ، توضيح دهيد

در پاسخ  cryاين وجود توضيحات كافي در مورد اثرات پروتئين  با. شود بيان نميدر دانه برنج  Cryپروتئين : ج

و احتمال انتقال آن به سلول هاي مصرف  در غذا DNAدر مورد احتمال حضور . آمده است ۲و  ۱به سواالت 
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) و نه در ساير اندام هاي آن(در لنفوسيت گاو  DNAجفت باز  ۲۰۰حضور قطعات كوچكتر از  كننده نيز گزارش 

. سمي نيست و در تقريباً كليه مواد غذايي اين نوع مولكول وجود دارد  DNA -اما اوالً  .]۸منبع [وجود دارد 

يت رمزكنندگي پروتئين كامل را شود كه قابل به قطعات كوچك تبديل مي DNAثانياً پس از فرآوري غذا ، 

ثالثاً، تا بحال گزارشي از انتقال . وسط آنزيم هاي داخل و خارج سلولي تجزيه مي شودنداشته و خيلي زود ت

DNA به ژنوم در اثر تغذيه گزارش نشده است .  

  

.ای غذا در اثر اصالح ژنتيکی تغيير خواهد کرد ؟ توضيح دهيد  آيا کيفيت تغذيه. ۶

ازت، فسفر، پتاسيم، سديم، پروتئين، آناليز تركيبات كليدي گياهان برنج تراريخته و غير تراريخته مثل , خير: ج

  .]۲۰و  ۳منابع [داري بين آنها وجود ندارد  گونه اختالف معني آميلوز و نشاسته براي دو سال نشان داد كه هيچ

  

شود و يا به مقدار کمی در محصول  که خورده می، ترکيب اصلی غذايی است هآيا محصول اين گياه تراريخت. ۷

  نهايی وجود دارد ؟

بيان در دانه  Cryبرنج تركيب اصلي غذای مردم ايران است ولي براساس آزمون وسترن بالت پروتئين  :ج

  . ]۱منبع [شود  نمي

  

و والد آن در مناطق مختلف کشور چقدر است؟  همصرف هفتگی يا روزانه محصول اين گياه تراريخت. ۸

  .كيلوگرم در سال براي هر نفر ۴۲تا  ۳۵بين   :ج

  

  ای بين گياه تراريخت و والد آن انجام شده است؟ اگر بلی، آيا مطالعات بيوشيميايی مقايسه. ۹

  چه آزمايشاتی؟ - الف

  نتايج حاصل چه بوده است؟ -ب

  طراحی آزمايش چگونه بوده است؟ - ج

 ۱۱منبع [آميلوز و آميلوپكتين , آناليز اسيد آمينه و پروتئين, ساترن و وسترن بالت, PCR  -الف .بلي: ج

  . ]۱جدول  ۴و منبع ۴۱۰، ۴۰۷، ۴۰۶صفحات 
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  . مراجعه شود ۶به پاسخ سوال  -ب

 ۲اي آنها طرح بلوك كامل تصادفي با  اند كه طرح آزمايشي مزرعه ها در گياهاني بررسي شده اكثر شاخص -ج

  . ]۳منبع [تكرار براي دو سال بوده است  ۱۰و ) شاهد و تراريخته(تيمار 

  

جمع پيدا های ثانويه در اثر انتقال اين ژن در بدن انسان يا حيوان ت آيا پروتئين بيان شده و يا متابوليت. ۱۰

  تاثير آن چيست؟ . کند؟ اگر بلی  می

از  گياه تراريختهاز آنجايي كه در اين . کيلو دالتون است ۶۷با وزن   Cryپروتئين cry1Abمحصول اصلی ژن  :ج

يابد، لذا هيچگونه اثر سويي گزارش نشده  در دانه تظاهر نمي Cry1Abكه پروتئين ه استي استفاده شديآور فن

  .]۳منبع [وجه گزارش نشده است  تجمع آن در بدن انسان يا حيوان به هيچ. است

شود؟ به طور  حاصل بيان می ههای مختلف گياه تراريخت آيا بجز پروتئين هدف، پروتئين ديگری در بافت. ۱۱

  و آلرژی بودن آن چقدر است؟ چيست؟  سميت KD 60مثال پروتئين  

باشد كه در خالل استخراج حاصل  مي 67KDحاصل تجزيه و شكستن پروتئين اصلي  60KDپروتئين , خير :ج

نانوگرم  ۵برابر  LODروش بکار رفته برای شناسايي پروتئين غير هدف وسترن بالت بود که آن. شود مي

كيلو دالتوني بوده كه شكسته است  ۶۷لتوني همان كيلو دا ۶۰الزم به ذکر است پروتئين . پروتئين است

)(Proteolitic degradation .كيلو دالتوني را  ۶۷پروتئين  وجودتنها های متعددی وجود دارند که  وسترن بالت

  ).۲شكل به طور مثال، (نشان می دهند 

  

در ساير کشورها استفاده شده است اگر نه به چه دليل؟ و  هآيا محصول مشابهی نسبت به اين گياه تراريخت. ۱۲

  اگر بلی نتايج حاصل در کشورهای ديگر چه بوده است؟

سال است كه مورد  ۱۰هستند كه قريب به  cryIAbاز جمله  Btدرصد گياهان تراريخته حاوي ژن  ۴۰حدود : ج

  . ه استگيرند و تا كنون هيچ اثر سويي گزارش نشد مصرف مردم جهان قرار مي

هاي  برنج Fujimoto et al 1993و   Wunn et al 1946الزم به توضيح است كه در بسياري از موارد از جمله 

ه اند و آزمايش شد IRRIدر نيا  هاي آنها توسط دكتر علي و داده]۲۲و  ۲۱، ۸منابع [اند  تراريخته توليد کرده
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high dosage شی ژن، حالت ناپايداري و عدم تظاهر كافي پروتئين از خامو. نبوده و تظاهر ژن بسيار پايين بود

  . نكردن آنها بوده است  داليل اصلي براي تجاري

های بزرگ چند مليتی و آمريکايي برای تجاری کردن يک  البته مسئله اصلی عدم صرفه اقتصادی برای کمپاني

اين نوع برنج مشابه چين در حال تجاری سازی بر اساس اطالعات موجود . گياه تراريخته خودگشن می باشد

  .  ]۲۲منبع [باشد  می

  

اند و يا اعالم خطر  آيا هيچکدام از کشورهای همسايه درخواست رهاسازی و يا مصرف اين گياه را پذيرفته. ۱۳

  اند؟ کرده

هاي قابل تالقي  اي كشور مجاور نيز مانند مناطق كشت برنج در ايران فاقد گونه اول اينكه مناطق حاشيه: ج

  .شود دوم اينكه برنج نزديك مرزها كشت نمي. هستند

  

  برنج رهاسازی نکرده است؟  هچرا تا کنون هيچ کشوری يا شرکت ديگری گياه تراريخت. ۱۴

تواند  اول اين كه چون برنج يك گياه خودگشن است هيچ كمپاني مايل به توليد و عرضه آن نيست چون نمي: ج

  . فكري مربوط محافظت نمايدحقوق مالكيت از 

. شود دوم اين كه برنج يك محصول كشور جهان سوم است و در آمريكا و اروپا يك غذاي اصلي محسوب نمي

ها هم  چينی. سوم اين كه در سال آينده قطعاً چين هم  به جمع توليد كنندگان برنج تراريخته خواهد پيوست

   ]۲۲منبع [ال آتی جزو توليدکنندگان برنج تراريخته خواهند بود کشت کرده اند و از سبرنج تاکنون صدها هکتار 

اي كه مقاوم به آفت باشد و پايداري ژن به  برنج تراريختهبنا به اظهار مجري پروژه، تا كنون هيچ چهارم آن كه 

  )مراجعه شود ۱۲به پاسخ سوال (. اثبات رسيده باشد، توليد نشده است

  

  ئين بيان شده در دستگاه گوارش انسان و حيوان چگونه است؟ امکان هضم يا عدم هضم پروت. ۱۵

پايين در  pHپپسين و , گيرد اي قرار مي درمعرض شرايط معده, قبل از ورود به مجراي روده Cryپروتئين : ج

  . شود اي مي پذير شدن آن نسبت به گوارش روده معده موجب گوارش و هضم كامل پروتئين و آسيب
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در خارج سلول تحت شرايط هضمي  Cryهاي  زيست آمريكا طي گزارشي اعالم كرد كه پروتئين آژانس محيط

  . ]۲۲منبع [ شود غير فعال مي Cryدر اثر گرما پروتئين همچنين . شوند پستانداران سريعاً تخريب مي
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  :جمع بندي

تسليم شده به آن، جمع بندي زير در مورد بر اساس مباحث انجام شده در كميته و در نتيجه بررسي اسناد 

  :باشد به شرح زير مي ۸۲۷مقاوم به آفات شماره  هرهاسازي برنج تراريخت

داراي مجوز رهاسازي و كشت شده در سطوح چند  هسالهاست كه در گياه تراريخت Cry1Abژن انتقال يافته  - ۱

و فرآورده پروتئين آن سالهاست كه مورد  Cry1Abژن انتقال يافته . گيرد ميليون هكتار مورد استفاده قرار مي

بنابراين بسياري از جوانب . آزمايش هاي متعددي قرار گرفته و اثرات بهداشتي و غذايي آن مشخص شده است

اثبات مربوط به صدور مجوز و اثرات پس از رهاسازي آن شناخته شده است و در مجموع توافق عمومي جهان بر 

  .]۱۳و  ۱۲منابع [ استاين پروتئين شدن هيچ اثر سويي براي 

هاي  سال آزمايش ۵سال آزمايش مزرعه و  ۶است كه با  Cry1Abگياه معرفي شده داراي سه نسخه از ژن  - ۲

  .]۳منبع [نسل ناپايداري مشاهده نشده است ۱۲در اي  گلخانه

در حال  Bt ةتراريخت به جز يك نوع ذرت تراريخت كه واجد همين سازه مولكولي است، در كليه گياهان - ۳

. هاي حاصل وجود دارد بنابراين پروتئين آن در فراورده. شود ها بيان مي در تمام بافت  cry1Abكشت فعلي، ژن 

هاي سبز گياه بيان شده  تنها در بافت cry1Abاز نظر فناوري داراي اين برتری است كه ژن  ۸۲۷برنج تراريخت 

  .]۱منبع [ شود نميبيان ) قسمت خوراكي انساني(و در بذر 

ژن انتخابگر مورد استفاده باعث مقاومت به هيگرو مايسين مي شود كه از نظر مؤسسات مجوز دهنده در اروپا  - ۴

  .]۱۶منبع [ و امريكا استفاده از آن مجاز شناخته شده است

ت آن مورد مقايسه تا حد قابل قبولي با والد غيرتراريخ ۸۲۷ ةمشخصات فنوتيپي و بيوشميايي برنج تراريخت - ۵

مورد بررسي  مربوطمتخصص افراد هاي خام از مجري دريافت و توسط  برای اطمنان بيشتر داده. قرار گرفته است

 Substantial)برابری بنيادين (يك آزمايش مهم براي تاييد مشابهت عمده . و تأييد مجدد قرار گرفت

Equivalence)  است كه نشان مي دهد تفاوت  هو غير تراريخت هاريختارائه تركيب اسيدهاي آمينه در گياه تر

اما بايسيتي سطح خطاي دستگاهي و دامنه  . هايي در مقادير اسيد آمينه هاي آالنين و والين وجود دارد

اند  بعالوه متخصصين تغذيه اظهار داشته. تغييرات مقادير هر اسيد آمينه در نمونه هاي مختلف را در نظر گرفت

نداني در ارزش غذايي ندارد ولي يك اسيد آمينه ضروري است و مقدار اين اسيد امينه در گياه آالنين تاثير چ

  . افزايش يافته است، اما در گياه والد كاهش ناچيزي نسبت به بازه معمول برنج دارد ۸۲۷تراريخته 
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  پيشنهادات 

و ملزم شدن كشور به با توجه به الحاق رسمی جمهوری اسالمی ايران به پروتکل ايمنی زيستی کارتاهنا  - ۱

گزارش ارزيابی مخاطرات در مرحلة آزمايشگاه و . دوش مرهاسازی بايد پس از طی مراحل قانونی انجارعايت آن، 

ارزيابی و مديريت مخاطرات بايد  آزمايشات ميدانی توسط يک كارگروه فنی متشکل از افراد متخصص در زمينه

كشور به تصويب نرسيده و تشكيالت آنها  قانون ايمني زيستي ۱۳۸۳تا آخر سال . گيردمورد بررسی قرار 

لوژي ومچري پروژه با استناد به بخشنامه وزارت جهاد كشاورزي كه موسسه بيوتكن. مشخص نبوده است

بوده  ۸۲۷اي برنج  هاي مزرعه مجاز به انجام آزمايش ]۱۶ منبع[داند  كشاورزي را مرجع تشخيص صدور مجوز مي

  . اين ادعا با رعايت پروتكل كارتاهنا منافاتي ندارد. است

از آنجا كه در سند ملي زيست فناوري توليد گياهان تراريخته در كشور لحاظ شده است و در همين سند بر  - ۲

هت تصويب قانون اايمين زيستي و ايجاد تشكيالت ارزيباي مخاطرات آنها تاكيد شده است پيشنهاد مي شود ج

كنترل كننده  يزيستي بايست يبديهي است قوانين ايمن. مربوط در سطح كشوري هر چه سريع تر اقدام شود

  . ورادات محصوالت تغيير يافته ژنتيك باشد

  . جه قرار گيردد توربه ارائه اطالعات قبل از رهاسازي مو نملزم شد ،)BCH(اتاق تهاتر  اربا استقر - ۳

از آنجا كه اين محصول اولين گياه تراريخته كشور مي باشد، به منظور بررسي اثرات جانبي پس از رهاسازي  - ۴

)Post release monitoring (در مزارع مشخص و در  ۸۲۷شود براي مدت محدودي برنج تراريخته  توصيه مي

كشت شود تا اثرات ) متر ۱۰حداقل (و با فاصله كافي از مزارع ديگر ) به جز مرزهاي كشور(مناطق مختلف 

ضوع البته اين مو. تر قرار گيرد جانبي احتمالي پس از رهاسازي آن در اين مدت مورد پيگيري و مطالعه دقيق

  . براي ساير گياهان تراريخته نيز رعايت نشده است و همواره مورد ايراد برخي در جهان بوده است
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  بيانيه

از . هاي بسياري را در عرصه توليد، فناوري شاهد بوديم شگفتي تحوالت علمي در قرن بيستم خارق العاده بوده و

جمله تحول در فنآوري اطالعات است که حتي به منازل شخصي ما نيز رسوخ پيدا کرده و امروزه با تمام وجود 

و  تحول در زمينه بيوتکنولوژي و ژنتيـک  بسيار فراگيرتر  و تاثير گذارتر خواهد بود. کنيم را لمس مي تاثير آن

  . اکثر کشورها سالهاست که تالش بسيار زيادي را براي به خدمت گرفتن اين فناوري آغاز کرده اند

ابعاد سرمايه گذاري تحقيقاتي، توليدي، ثبت اختراع و اکتشاف، اثرات زيست محيطي، اثرات سالمتي و اجتماعي 

اي خوبي در زمينه بيوتکنولوژي صورت ه در کشور ما نيز فعاليت .آن فوق العاده چشمگير بوده است........ و 

. هاي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي است گرفته و مي بايست صورت گيرد و نيز اين موضوع از اولويت

و  هيخترهمچنين يکي از اهداف مندرج در سند ملي زيست فناوري مصوب هيئت محترم دولت توليد گياهان ترا

درصد  ۵/۰درصد سطح زير کشت جهاني و در بلند مدت  ۲/۰دت به ميزان باال بردن سطح زير کشت در کوتاه م

  .باشد سطح زير کشت گياهان تراريخت جهاني مي

 ات،با به زير کشت رفتن اولين محصول زيست فناوري کشاورزي کشور يعني برنج ترايخت مقاوم به آفات حشر

هاي عمومي و جرايد به طور نامطلوبي  رسانههاي مختلفي برانگيخته شد که متاسفانه برخي از آنها در  واکنش

گردد که  البته کسي منکر نياز به وجود واحدهاي نظارتي و کنترلي نبوده و تاکيد مي. منعکس گرديده است

ضمن تاکيد بر . بايست به کار گرفته شود هاي علمي و قانوني براي هر نوع فعاليت بيوتکنولوژيکي مي روش

تخصصي ايمني _ هاي علمي  اعضاي هيئت مديره انجمننظر رگي به منظور ابراز اهميت علمي چنين دستاورد بز

زيستي، ژنتيک و بيوتکنولوژي نشست مشترک تشکيل داده و تصميم گرفتند تا بيانيه را جهت تنوير افکار 

عمومي صادر کرده و از رياست محترم جمهور بخواهند تا براي حل اين مسئله و مسائل احتمالي آينده 

  .مات مناسب اتخاذ فرمايندتصمي

  :اهم نظرات سه انجمن به شرح زير مي باشد 

هاي مبتني بر بيوتکنولوژي و ژنتيک مانند مهندسي ژنتيک،  در دنياي کنوني استفاده از علوم و فناوري - ۱

ه استفاده از گياهان تراريخته، تشخيص پيش از تولد، ژن درماني و استفاده از نشانگرهاي ژنتيک براي توسع

هاي بسسار زيادي دارند که عدم استفاده از  ها و قابليت ها توانمندي کشورها غير قابل اجتناب است اين فناوري
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ي رآنها براي دستيابي به امنيت غذايي، بهداشتي و زيست محيطي جامعه موجب عقب ماندگي علمي و فناو

  .شود مي

واقع استفاده از دانش ژنتيک، بيوشيمي و  هاي ژنتيک در هاي مهندسي ژنتيک يا به تعبيري دستکاري - ۲

شناسي مولکولي و ابزارهاي پيشرفته است که براي اصالح صفات گياهان زراعي و موجودات ديگر جهت  زيست

به طور خاص، استفاده از . گيرد افزايش سطح توليد و بهداشت و کاهش تخريب محيط زيست صورت مي

ژنتيک يافته يا مهندسي ژنتيک شده با هدف اصالح و بهبود صفاتي مهندسي ژنتيک براي ايجاد گياهان تغيير 

. گيرد نظير مقاوت به آفات، کاهش مصرف سموم شيميايي، بهبود کيفيت غذا و موارد مشابه صورت مي

شيمي، فيزيک، استفاده از انرژي اتمی . هاي نوين بدون مخاطرات احتمالي نيستند هيچيک از علوم و فناوري - ۳

کودها و سموم شيميايي همگي به نوعي مخاطره آميز  زتر ديگري نظير استفاده ا هاي ساده وريو حتي فنا

هاي مبتني بر علم ژنتيک مانند مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي مدرن نيز از اين قاعده مستثني  فناوري. هستند

تمال داشتن ضرر و زيان جانبي جلوگيري از توسعه و کاربرد هر يک از علوم و فنون پيشرفته به دليل اح. نيستند

.چنانکه کاربرد بدون مالحظه آنها نيز قابل قبول نيست. غير قابل قبول است

، اتخاذ تدابيري الزم است آن براي پيشگيري از آثار سوء احتمالي بيوتکنولوژي مدرن و تضمين فوايد قطعي - ۴

در کشور ما علی رغم . جلي يافته استکه در کشورهاي مختلف تحت عنوان قوانين و مقررات اميني زيستي ت

لذا . وجود متخصصين اندک در اين زمينه مدت هاست اقدام به تهيه پيش نويس قانون ايمني زيستي شده است

الزم است رياست محترم جمهوري دستور فرمايند در تصويب و اجرايي شدن اين قانون تسريع گردد تا راه بهره 

.هاي احتمالي جلوگيري شود از سوء استفادهگيري از اين فناوري هموار شده و 

شود پيرو دستورات سريع حضرتعالي تشکيل هر چه سريعتر کميته  از رياست محترم جمهور درخواست مي - ۵

هاي  بديهي است از وظايف اين کميته تدوين روال. ني زيستي در يک مهلت تعيين شده اجرايي گرددمملي اي

نها و از جمله تعيين مرجع و راهکارهاي صدور مجوز براي رهاسازي موجودات ارزيابي مخاطرات و نحوه مديريت آ

.باشد و مصرف محصوالت آنها مي هتراريخت

شود تا ضمن تالش بيشتر براي دستيابي به  از کليه محققين ومتخصصين عزيز در کشور درخواست مي - ۶

و توليد، مسائل ايمني زيستي را مد نظر هاي پيشرفته و کاربردي کردن نتايج، در کليه مراحل تحقيق  فناوري

.قرار داده و مصوبات کميته ملي ايمني زيستي را با جديت رعايت نمايند
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زمينه را براي بحث و  هاي ژورناليستي پرهيز نموده و از کليه صاحبنظران درخواست مي شود از جنجال - ۷

ند را در جوي کامال آکادميک فراهم تبادل نظر علمي و بررسي شواهد و استدالل هاي علمي و مدارک مست

  .نمايند

اين سه انجمن با تشکيل يک كارگروه تخصصي به کارشناسي موضوع و ادعاهاي مطروحه در مورد برنج  - ۸

در اين  .يربط از جمله کميته ملي ايمني زيستي ارائه خواهند کردذتراريخته پرداخته و نتايج حاصل را به مراجع 

صاحب نظر و همچنين دستگاه هاي مربوط از جمله وزارت جهاد کشاورزي و سازمان ارتباط ار کليه افراد 

شود مدارک و شواهد خود مبني بر ايمن بودن و يا مخاطره آميز بودن  حفاظت از محيط زيست خواسته مي

تفاده قرار هاي يکي از اين سه انجمن قرار دهند تا در کميته مذکور  مورد اس محصول مزبور را در اختيار دبيرخانه

.گيرد

گردد تا با حساسيت کافي و با استفاده از نظرات  هاي گروهي به ويژه صدا و سيما درخواست مي از رسانه - ۹

بايستي از تجربه مسئله . گيري از حقايق علمي اثبات شده به آگاه سازي عمومي بپردازند متخصصين و بهره

امروز . ستفاده دشمنان قسم حورده نظام فراهم ننمائيمانرژي اتمي کشور درس گرفته و زمينه را برای سوء ا

.هاي پيشرفته براي برخي غير قابل قبول است روشن است برخورداري ايران از فناوري

اعضاء هيئت مديره انجمن هاي ژنتيک، بيوتکنولوژی و ايمنی زيستی در عين وفاداري به نظام مقدس جمهوري 

دارند که تمامي تالش خود را براي سربلندي کشور عزيزمان و افتخار ملت  اسالمي و ملت شريف ايران اعالم مي

بزرگ ايران به کار خواهند گرفت و هميشه و در همه احوال خواهان توسعه هدفمند، اعتالي علمي، کسب 

  . استقالل همه جانبه، پيشرفت کشور، سالمت و عزت ملت بزرگ ايران باقي خواهند بود

  

  انجمن ايمني زيستي

  انجمن بيوتکنولوژي                      

  انجمن ژنتيک ايران


