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 چکیده    

های نوین كارگیری روش های اخیر موجب بهد غذایی در دههرشد فزاینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای موا

بیوتکنولوژی برای مهندسی ژنتیک وهای كاربرد روش صوالت زراعی و دامی شده است. لذابیوتکنولوژی در تولید مح

 د از سوی دیگر بسیار ضروری است.ها و زمان تولیسو و كاهش هزینه افزایش كمی و كیفی محصوالت از یک

تولید بیوتکنولوژی است. شاخه جدیدی ازمهندسی ژنتیک ،تکنیک مورد استفاده در بیوتکنولوژی مدرن و 

 راهکارهایی است كه می توان از ژنتیک یکی از ته از طریق مهندسی میکروارگانیسم ها، حیوانات و گیاهان تراریخ

طریق آن به اهدافی مانند غذای بیشتر، تولید محصوالت مطلوب و با عمر نگهداری باال، تولید فرآورده های دارویی و 

 ... دست یافت.

 ، مهندسی ژنتیک، غذاهای تغییر یافته ژنتیکی اصالح ژنتیکكلمات كلیدی:   

 مقدمه

فناوری های ساخت بشر است. لوم زیستی و اثر متقابل آن ها دربیوتکنولوژی یا فناوری زیستی به مفهوم كاربرد ع

غییر صفات محصوالت، ارتقا كیفی گیاهان یا حیوانات و توجودات زنده، برای ساخت یا تغییرمجموعه فنونی كه از م

ه بتوانند ن فنون شرایطی برای دانشمندان فراهم می آورند كایكند.میکروارگانیسم ها برایکاربردهای ویژه استفاده می

این  وجود زنده دیگری تزریق كنند و بهموجود زنده) یک حیوان یا یک گیاه(، برداشته و به م یک یا چند ژن را از یک

روش ذای خود از سالیان درازی است كه بشر برای افزایش كیفیت غهای متفاوت خلق كنند.ترتیب موجودی با ژن 

 ، اما در دهه اخیر، مهندسی ژنتیکزیستی در پرورش گیاهان و حیوانات استفاده كرده است های مختلف فناوری

 دانشمندان را قادر ساخته تا ژن های موجودات زنده را با دستکاری تغییر دهند و یا ژنهای ویژه ای را بین موجودات 

 صفات دلخواه شوند. منتقل كنند و از این طریق بتوانند موجب تکثیرزنده 

  مروری بر تاریخچه پیدایش محصوالت ژنتیکی

در  (6)ها منتقل نمایدرا بین ارگانیسم DNAتوانند متوجه شدند كه می 6996دانشمندان برای اولین بار در سال 

های كنونی عرصه (، یکی از بزرگترین غولMonsantoیک شركت بیوشیمیایی به نام مونتسانو ) 6995سال 

 الت ژنتیکی، یک دانه سویای مقاوم در برابر علف هرزه را معرفی نمود. محصو
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 مونتسائو، غول عرصه مواد غذایی ژنتیکی

های تولید شده به روش ژنتیکی را تأیید نمود گوجه فرنگی "آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا"،6995در سال 

و بدین ترتیب آنها تبدیل به اولین محصوالت ژنتیکی دارای مجوز در آمریکا شدند. اولین محصول ژنتیکی و تجاری 

لیفرنیای آمریکا تولید شده و به بازار عرضه گشتند. این، در ایالت كا 6991هایی بودند كه در اوایل دهه فرنگیگوجه

شد به صورت ژنتیکی متحمل تغییراتی گشته بود تا پس از چیده شدن خوانده می FlavrSavrمحصول كه با نام 

 (2)مدتی طوالنی سالم مانده و فاسد نشود.

 

رنگی اولین محصل غذایی بود كه با اصالحات ژنتیکی روانه بازار گشتفگوجه  

 

، دانشمندان اعالم نمودند كه 2111اولین نمونه از دانه روغنی ژنتیکی كانوال نیز به بازار آمد. در سال  6996در سال 

، 2115دهند. در سال توانند محصوالت غذایی را به منظور افزایش مواد مقوی آنها تحت اصالحات ژنتیکی قرار می

، آمریکا رتبه اول را در 2162اكنون در سال شده در بازارهای آمریکا مورد داد و ستد قرار گرفت. همیونجه اصالح

 .كنند به خود اختصاص داده استمیان تعداد زیاد كشورهایی كه محصوالت اصالح شده ژنتیکی تولید می

 رشد سریع بازار محصوالت ژنتیکی

https://www.mashreghnews.ir/news/135206/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1#_ftn2
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 67/111برابر شده و از  99های تحت كشت محصوالت ژنتیکی ، مجموع كل زمین2166و  6996 هایبین سال

های كشاورزی جهان زیر كشت ، ده درصد از كل زمین2161در سال  (3)مربع رسید. 6/611/111كیلومتر مربع به 

   (9)داشتند.محصوالت ژنتیکی قرار 

 

 دهه گذشته شاهد رشد سریع محصوالت غذایی ژنتیک اصالح شده بوده

های اخیر شاهد رشد گردند اما در سالاگرچه بخش اعظمی از محصوالت ژنتیکی در آمریکای شمالی تولید می

كشور جهان مشغول به تولید  29در حدود  2166ایم. در سال جهان سوم بوده چشمگیر این پدیده در كشورهای

میلیون كشاورز در این حوزه مشغول به كار بودند. در همین  66/7محصوالت ژنتیکی بوده و در مجموع قریب به 

در نواحی  درصد محصوالت ژنتیکی را تولید نمودند. برای مثال، بیشترین میزان رشد 51سال، كشورهای جهان سوم 

و  2166كیلومتر مربع در سال  313/111در كشور برزیل رخ داد ) 2166زیر كشت محصوالت ژنتیکی در سال 

نیز تاكنون تولید انواع مختلف گیاه پنبه اصالح شده ژنتیکی  2112(. از سال 2161كیلومتر مربع در سال  259/111

اصلی تولید روغن گیاهی و نیز خوراک دام است(. در  در هند شاهد رشد چشمگیری بوده است )پنبه یکی از منابع

 2166های كشاورزی هند زیر كشت پنبه ژنتیکی قرار داشتند. در سال كیلومتر مربع از زمین 616/111، 2166سال 

كشورهایی كه بیشترین میزان تولید محصوالت كشاورزی اصالح شده ژنتیکی را داشتند عبارت بودند از آمریکا، 

انتین، هند، كانادا، چین، پاراگوئه، پاكستان، آفریقای جنوبی، اروگوئه، بولیوی، استرالیا، فیلیپین، میانمار، آرژبرزیل،

 "ار آمریکامجمع تولید كنندگان خواروب"های برآورد شده توسط بر اساس تخمین (5)بوركینافاسو، مکزیک و اسپانیا.

 (6)درصد از محصوالت غذایی در آمریکا دارای محصوالت ژنتیکی اصالح شده بودند. 75الی  71، 2113در سال 

https://www.mashreghnews.ir/news/135206/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1#_ftn4
https://www.mashreghnews.ir/news/135206/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1#_ftn5
https://www.mashreghnews.ir/news/135206/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1#_ftn6
https://www.mashreghnews.ir/news/135206/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1#_ftn7
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 نقشه جهانی غذای اصالح شده ژنتیکی

اندكنند با رنگ نارنجی مشخص شدهلید میدرصد از كل غذای اصالح شده ژنتیکی را تو 95پنج كشوری كه   

 

 مهندسی ژنتیک

سازی، وارد كردن و تركیب ( تکنیک های جداسازی، خالص نو DNAدر علم مهندسی ژنتیک) زیست مولکولی یا 

ای جاندار و یا تولید یک محصول به شیوهبه منظور بروز یک صفت خاص در یک  تظاهر یک ژن خاص در یک میزبان

نظر در حامل، تکثیر ژن انتخاب و جداسازی ژن مورد نظر، وارد كردن ژن مورد  طبیعی به كار می رود.غیر از شیوه 

یا ایجاد صفت دف و در نهایت تولید انبوه محصول مناسب، انتقال حامل ژن به سلول هدف، تکثیر سلول هدر میزبان 

 گیرند.میر مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرا مورد نظر مراحل مختلفی هستند كه در

GMO  محصوالت تراریخته یا اصالح ژنتیکی شده، چیست؟ 

گویند كه می "تراریخته"آیند، های یک ارگانیسم به دست میمحصوالتی كه از طریق مهندسی و اصالح ژن

 "دی.ان.ای"در این اصالح ژنتیکی،  .است GMOs  یا Genetically Modified Organisms  معادل

ای )اسید نوكلئیک( پس از ایجاد تغییر در انیابد، یعنی دیای تغییر میهای درون شیشهموجودات با استفاده از روش

ای آن انشود به نحوی كه بتواند به جزیی از دیهای آن منتقل میخارج از بدن آن موجود یا گیاه، به درون سلول

هایی شود كه برای مثال در محصوالت كشاورزی صفات ید فراوردهتواند موجب تولاین تغییر میتبدیل شود.موجود 

های بعدی محصول انتقال مطلوبی مانند مقاومت به آفات و تحمل خشکی،ایجاد كنند و این ویژگی را به نسل

 اوری اصالح ژنتیکی هنوز به اثباتگویند پیامدهای استفاده از فنمی GMO تراریخته محصوالت مخالفان اما دهند.

دارای گواهینامه بین المللی می   Scents شركت و همچنین .سیده است و در نتیجه به طور بالقوه خطرناک استنر

و  ذرت از (HFCS فروكتوز شربت) خود تولیدمحصوالت باشد كه تایید می نمایید این كارخانه جهت

 .كند نمی استفاده به هیچ وجه  بیوتکنولوژی، محصوالت
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 GMOارگانیسم های تغییریافته ژنتیکی 

فناورری مهندسی ژنتیک ساختار ژنتیکی آن با استفاده از  موجود تغییریافته ی ژنتیکی موجود زنده ای است كه

كه به آن  یا یک میکروارگانیسم باشد،ود ممکن است یک گیاه، یک حیوان و تغییر داده شده است. این موج

میکروارگانیسم هایی تولید كرد كه دارای مسیرهای  مهندسی ژنتیک می توانمی گویند از طریق  "تراریخته"

باشند. همچنین می توان ل، جهت استخراج روغن، مواد معدنی متابولیکی تغییر یافته و یا كامال جدید به طور مثا

هایی كه به همچنین از میکروارگانیسم ساخت آنتی بیوتیک بیشتر به وجودآورد.  میکروارگانیسم هایی با قدرت

شی درتولید واكسن های بی خطر یا تهیه پروتئین های پوشمده اند، می توان وسیله مهندسی ژنتیک بوجود آ

یی جهت استفاده به عنوان انسولین و هورمون رشد انسانی، تولید پروتئین هاویروس، تولید هورمون هایی مثل 

عالوه بر تولید محصوالت ارزشمند به وسیله ی (. 7غذا و تکمیل ارزش غذایی آن و .... بهره برد)افزودنی 

یکی استفاده كرد. این به منظور ایجاد گیاهان و جانوران تغییر یافته ژنتتوان نیسم ها از مهندسی ژنتیک میمیکروارگا

م گیاهان انجاینی به جانوران و در كشت بافت به كلی از طریق وارد كردن ژن های نوتركیب در دوران جنكار به طور 

 شود.می

 حیوانات تغییریافته ژنتیکی

مهم بیوتکنولوژی است. جانور ریخته، از دیگر دستاوردهای بسیاریک یا تراتژنورزی شده یا ترانستولید جانوران دست

انتقال ژن بیگانه را به بوده كه توانایی  ژنتیکی با منشاء خارجیده ی ژنتیکی خود، حاوی ماده ی ماتراریخته عالوه بر 

ها، ایجاد گونه های مقاوم به بیماری  اهداف ایجاد حیوانات تراریخته تولید حیوانات ممتاز، (8)های بعدی دارد. نسل

برای مطالعه بیماری های انسان، منبعی برای اعضای پیوندی، الگویی تولید صنعتی پروتئین های دارویی، به عنوان 

تبدیل غذایی اه شیر در حیوانات شیرده، تولید حیوان با ضریب همرها، تولید فراورده های دارویی به معالجه بیماری 

خاصیت ی اشباع شده كمتر و تولید شیر با گوشت بیشتر و كیفیت بهتر مانند تولید گوشت با چربباال) از جمله شیر و 

 پنیر سازی بیشتر( است.

 GMPگیاهان تغییر یافته ژنتیکی 

شود كه ساختار ژنتیکی آن برای افزایش مقاومت گیاه به برخی آفات یا بیماری گیاه تراریخته به گیاهی اطالق می

غالباً هدف عملکرد گیاه و بهره وری كشاورز، از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد  بهبودهای گیاهی و برای 

ه است كه در صورت موفقیت، یک ویژگی جدید به گیاه ازمهندسی ژنتیک درگیاهان انتقال یک یا چند ژن به گیا
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شود، به همین دلیل انتقال ژن یا ژن های بخشند، این ویژگی جدید معموالً در گیاهان هم خانواده یافت نمیمی

های استفاده از گیاهان تراریخته نمونهعامل این ویژگی از طریق روش های متداول اصالح نباتات محقق نخواهد شد. 

 .توان در كشاورزی مدرن یافتفتی چون مقاومت به یک آفت، بیماری یا خشکی را میبا ص

مندان زیاد در بین محققان و كشاورزان، استفاده از گیاهان تراریخته منتقدینی علیرغم فواید بسیار و به تبع آن عالقه

با صفات جدید را  ته ها و گیاهانیمهندسی ژنتیک امکان ایجاد واری .نیز دارد و شائبه هایی نیز در پی داشته است

باشد از می تواند كاربردهای زیادی داشته  های مربوط به صفات مختلف به گیاهانوارد كردن ژنفراهم می كند. 

 جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:

  ی تولید انبوه موادیگیاهان، برایجاد تغییر در مسیر های بیوسنتزی های كشاورزی مانند ااصالح یا بهبود فرآورده -

 مانند روغن های خوراكی، موم ها، چربی ها و نشاسته كم كردن زمان رسیدگی میوه.   

 تولید فرآورده هایی با ارزش تغذیه ای، خصوصیات ارگانولپتیکی، كیفیت و عمر نگهداری باال -

 ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری ها، آفت كش ها و تنش های محیطی -

 گونه های گیاهیحفظ تنوع  -

 كاهش استفاده از سموم شیمیایی -

 اصالح ژنتیکی گیاهان؛ فرصت یا تهدید؟

( به بازار آمد. گیاه تراریخته به GMOدر آمریکا بود كه اولین محصول گیاهی تراریخته ) 6995نخستین بار در سال 

انسان تغییر كند.در آن سال آژانس شود كه ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی ژنتیک و با دخالت گیاهی گفته می

های تولید شده به طریق ژنتیکی را تایید نمود. كمی پیشتر از آن حفاظت از محیط زیست آمریکا، گوجه فرنگی

های محصوالت ژنتیکی در دنیا است، یک دانۀ شركت آمریکایی موناتسانو، كه اكنون یکی از بزرگترین تولیدكننده

ای ادامه پیدا كرد و های بعد این روند به طور فزایندهرز را معرفی كرده بود. در سالسویا مقاوم در برابر علف ه

استفاده از فنون پیشرفته مهندسی ژنتیک در تولید محصوالت كشاورزی از طریق انتقال ژن، موجب رشد چشمگیر 

در فهرست كشورهای  با تولید برنج تراریخته توانست نام خود را 2119محصوالت تراریخته شد.ایران در سال 

خوار برنج مقاوم است؛ اما به دلیل مشکالت تولیدكننده محصوالت تراریخته ثبت كند. برنجی كه در برابر كرم ساقه

ها در خصوص سالمت این محصوالت، روند تجاری سازی مدیریتی و سیاستگذاری، تغییرات در دولت و البته نگرانی

ایران نیز از فهرست كشورهای تولیدكننده این محصوالت حذف شد. این در  تولید محصوالت تراریخته كند شد و نام

شده  …زمان ساالنه صدها میلیون دالر صرف وارد محصوالت تراریخته نظیر ذرت، سویا، كنجاله وحالی است كه هم
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حصول در از دید علمی تغییرات ژنتیکی به طور قابل توجهی موجب افزایش تولید محصول و مقاومت بیشتر م است.

شود. به این شکل این پیشرفت علمی به عنوان گامی مثبت در جهت تأمین غذای جمعیت روزافزون برابر آفات می

زمان ورود محصوالت غذایی اصالح ژنتیکی شده به شود. اما همجهان، به ویژه در كشورهای درحال توسعه تلقی می

ها به طور كلی در خصوص سالمت انسان داشته است. این نگرانی های بسیاری را نیز در برزنجیره غذایی انسان نگرانی

 باشد.زیست، و همچنین درباره تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این پدیده می )ایمنی غذایی(، وضعیت محیط

احتمال ایجاد حساسیت به مواد غذایی، احتمال ایجاد سموم در مواد غذایی، افزایش مقاومت نسبت به  

 هایی است كه در زمینه سالمت انسان مطرح شده است.ها بخشی از نگرانیدر انسان و انتقال افقی ژن هابیوتیکآنتی

توانند باعث تغییر جمعیت كننده گیاهان در برابر آفات، میهای مقاومگویند ژناز دید زیست محیطی، دانشمندان می

ن احتمال وجود دارد كه در درازمدت آفات حشراتی شوند كه وجودشان برای چرخه حیات ضروری است. همچنین ای

از طرفی دیگر  گیاهی در برابر تغییرات ژنتیکی از خود مقاومت نشان دهند و عمالً تأثیر اصالح ژنتیکی از بین برود.

امکان دارد با توسعه بیشتر اصالح ژنتیکی گیاهان، تنوع زیستی كاهش پیدا كند. به این معنا كه گیاهانی كه قابلیت 

ژنتیکی ندارند، به مرور از چرخه حیات حذف شوند. دیگر نگرانی زیست محیطی در این خصوص، احتمال به  اصالح

هم خوردن تركیب طبیعی خاک، در نتیجۀ ورود تركیبات شیمیایی است. همچنین این امکان وجود دارد كه گردۀ 

شود و آنها را تحت تأثیر قرار دهند.از گیاهان اصالح شده از طریق جریان باد به گیاهان طبیعی و ارگانیک منتقل 

منظر اقتصادی و اجتماعی این احتمال وجود دارد كه با توسعه بیشتر كشت محصوالت تراریخته استقالل كشاورزان 

های تولید كننده بذر گیاهان تراریخته وابسته شوند. چراكه وجود قوانین سفت به خطر بیافتد و آنان شدیداً به شركت

ها نه مالکیت معنوی و ثبت اختراع باعث ایجاد بازارهای انحصاری و قدرتمند شدن این دست شركتو سخت در زمی

ها عمدتاً در ها قرار خواهد گرفت و از آنجا كه این شركتشود. به عالوه كنترل نرخ محصوالت در دست این شركتمی

شکاف سطح كشورهای توسعه یافته و  كشورهای صنعتی مستقر هستند، این احتمال مطرح است كه از نظر كشاورزی

تر شود.تجاری قرار دارند و از سویی دیگر متأثر از تحقیقات و مقاالت محققان و در حال توسعه بیشتر و بغرنج

ها و مقررات زیادی در این ها در این خصوص باعث شده است كه دستورالعملدانشمندان هستند.در نهایت نگرانی

لمللی به تصویب برسد. پروتکل جهانی ایمنی زیستی كارتاهنا از جمله این موارد است. اخصوص در سطوح ملی و بین

االجرا شد.دولت ایران در برای كشورهای عضو الزم 2113شکل گرفت و در سپتامبر  2111این پروتکل مهم در ژانویه 

المللی استاندارد ازمان بینمتعهد به انجام آن شد. نظارت س 2119این پروتکل را امضا كرد و در سال  2116سال 

)ایزو(، سازمان اروپایی استاندارد، قوانین وضع شده در اتحادیه اروپا درباره محصوالت تراریخته و مقررات نصب 

سازی این محصوالت انجام شده است.اما به نظر برچسب روی محصوالت از دیگر اقداماتی است كه در راستای ایمن
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ها و ابهامات موجود را از بین ببرد و همچنان ها نتوانسته به طور كامل نگرانیامرسد كه هیچ كدام از این گمی

نگرند. به طوری كه امروزه بسیاری از مشتریان، تمایل بسیاری از مردم به سالمت این محصوالت به دیده تردید می

هایی را به عرضه محصوالت های مواد غذایی غرفهزیادی به خرید محصوالت ارگانیک دارند و بسیاری از فروشگاه

اند.برخی مردم بر این باورند كه از نظرگاهی ورای علم و دانش بشری و جدا از هیاهو و ارگانیک اختصاص داده

رسد كه تغییر در آنچه كه توسط نظام الهی به طور طبیعی آفریده های موافق و مخالف، به نظر نمیهای گروهجنجال

 زیست بوده است در نهایت به نقطه مطلوبی ختم شود.با آن هم شده است و هزاران سال نوع بشر

 GMFغذاهای تغییر یافته ژنتیکی 

تکنولوژی تغییر ژنتیک یافته اند و یا شامل اجزای مشتق شده از اكثر غذاهایی كه امروزه مصرف می شوند یا خود 

جمله مزایای این تکنیک می توان به تولید از ، تغییر یافته ژنتیکی می گویند.اصالح ژنتیک هستند. به این غذاها

كانوال باسطح باالتری از غذایی باال نظیر هویج با آنتی اكسیدان باال، روغن ی با كیفیت بیشتر، ارزان با ارزش غذاهای

یا ید موزهایی با آنتی ژن باكتریایی با ارزش دارویی مثل تولید واكسن های خوراكی و تول، Aویتامین پیش ساز 

 (.9روس، با ایمنی باالتر و تولید محصوالت جدید اشاره كرد)روتاوی

 نتیجه گیری

 در یککک جمککع بنککدی كلککی مککی تککوان بککه ایککن نتیجککه رسککید كککه بهککره گیککری از روش هککای مهندسککی           

 ژنتیکککک منجکککر بکککه تولیکککد محصکککوالت مقکککاوم بکککا كمیکککت و ارزش غکککذایی بکککاال مکککی شکککود. بکککه دلیکککل    

 ای كککافی، بزرگتککرین مشکککل جهککانی محسککوب مککی شککود.   افککزایش جمعیککت در سککال هککای آتککی، تککامین غککذ   

 بکککه نظکککر مکککی رسکککد یککککی از راه هکککای بکککرآورده كکککردن ایکککن نیکککاز تولیکککد محصکککوالت و غکککذاهای تغییکککر 

 یافته ی ژنتیکی باشد.
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