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هماهنگ کننده ملی پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

(با هدف اطالع رسانی و مشارکت گروهی)



هدف پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا 

یطمحبهنسبتاحتیاطآمیزیرویکردکهریواعالمیه15مادهاساسرب•
کهزندهنتیکیژیافتهتغییرمحصوالتکاربردواستفادههرگونهداردزیست
وحفظبرزیانباریاثراتاستممکنوهستندمدرنزیستفناوریحاصل
باشدحفاظتیوایمنیاصولرعایتبابایدباشندداشتهزیستیتنوعپایداری

قالانتونقلوشدهگرفتهنظردرنیزانسانسالمتیجهتمخاطراتو
.گیردصورتبیشتریدقتبابینمرزی



زیست فناوری چیست ؟

Definition of biotechnology used by the United Nations Convention on 

Biological Diversity (CBD) is "any technological application that uses 

biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or  

modify products or processes for specific use." 



میکروبیولوژی،یک،ژنتمولکولی،شناسیبویژهزیستشناسیزیستمانندعلومیآنراریشههایکردکهشبیهدرختیبهمیتوانرافناوریزیست
.میدهندلتشکی...کامپیوتروداروسازی،جانورشناسی،گیاهشناسی،بیوشیمی،مهندسیشیمی،شیمی،مهندسیایمونولوژی،بیوشیمی،

.باشدمیرزیکشاوفناوریزیستومحیطی،زیستفناوریزیستپزشکی،فناوریزیستشاملدرختاینشاخههای



گردش مالی حوزه زیست فناوری در دنیا

آفریقاومیانهخاور،اقیانوسیه-آسیا،التینامریکای،اروپا،شمالیآمریکای:بیوتکنولوژیجهانیبازار•

فناوریزیستجهانیهایبازارازعظیمیبخشحاکمیتی،هایبندیدستهازاستفادهباشمالیآمریکای•
.دارداختیاردررا(%42)بازاربخشبزرگترینودادهقرارخوداختیاردررا

Nature Biotechnology 34, 247–255 (2016) doi:10.1038/nbt.3491 :منبع 



زیست فناوری کشاورزی چیست؟

:میگیردبهرهکشاورزیزمینهدرزیرمهمابزارسهازنوینفناوریزیستکلیبهطور
نوترکیبDNAوژنتیکمهندسی1.
(DNAپروتئین)مولکولینشانگرهای2.
گیاهیبافتهایواندامهاسلولها،کشت3.



کشاورزیدر زیست فناورییافته ژنتیکی تغییر روند تحقیق، توسعه و تجاری سازی گیاه 



مهندسی ژنتیک در کشاورزی  

باشندکهاتیصفدارایکهکندمیفراهمراگیاهانیایجادامکانژنتیکمهندسی•
استنبودهممکنمعمول،هایروشازآنهابهدسترسی

ژن متحمل به علفکشBtژن مقاومت به آفات با تولید سم 
57% هردوصفت15%

28%



چهار محصول اصلی زیست فناوری کشاورزی
(درصد محصوالت زیست فناوری کشاورزی را شامل می شوند99بیش از )

Soybean

Maize

Cotton

Canola(Rapeseed)



آمار و اطالعات مربوط به محصوالت
زیست فناوری کشاورزی



2015-در جهانتغییر یافته ژنتیکی مهمترین صفات و محصوالت 
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James, C. 2015. 20th Anniversary (1996 to 
2015) of the Global Commercialization of 
Biotech Crops and Biotech Crop Highlights in 
2015. ISAAA Brief No. 51. ISAAA: Ithaca, NY.

به کل زمین های زراعی GMOمقایسه زمین های زیر کشت 
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به کل کشاورزان جهان GMOمقایسه تعداد کشاورزان کشت کننده 



سهکشورآمریکا،
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2015در سال تغییر یافته ژنتیکی سطح زیر کشت چهار محصول اصلی 
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یریافتهتغیشرکتهایچندملیتیتولیدکنندهبذر
ژنتیکیوسمومشیمیاییمرتبطباآنها



قوانین و مقررات ایمنی زیستی

شورای اسالمی تصویب مجلس تصویب جهانی عنوان 

(1996)1375 1371( میالدی1992) (CBD)کنوانسیون تنوع زیستی 

(2003)1382 1378( میالدی2000) کارتاهنا پروتکل ایمنی زیستی

(2009)1388 - ملی ایمنی زیستی قانون

تصویب نشده استتاکنون (2010)1389 کواالالمپور -پروتکل الحاقی ناگویا

تصویب شورای ملی ایمنی زیستی عنوان

1392تیرماه آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی کشور

تصویب شورای ملی ایمنی زیستی عنوان

1394شهریور ( 2015) برچسب گذاری محصوالت تغییر یافته ژنتیکیآیین نامه تصویب

1394اسفند ( 2016)در کشور  قانون برچسب گذاریاجرای

سازمان مربوطه / وزارتتصویب عنوان 

1393بهمن (2015)
وژنتیکیهیافتتغییرزندهموجوداتخصوصدرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتاجراییدستورالعمل

غذاییموادبامرتبطآنهایفرآورده

1395خرداد (2016) ژنتیکی ه یافتموجودات زنده تغییر وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید و رها سازی دستورالعمل اجرایی 

1395شهریور (2016)
ه تولید، رهاسازی، صادرات و واردات محصوالت تغییر یافتحفاظت محیط زیست  در خصوصشیوه نامه سازمان

ژنتیکی



مروری بر مفاد مهم پروتکل
ایمنی زیستی کارتاهنا



مفاد اصلی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

:ازعبارتندآنکلیدیعناصرواستپیوست3وماده40دارایپروتکل
هدف:1ماده

(Objective)

شمول:4ماده
(General provisions)

داروییمواد:5ماده
(Pharmaceuticals)

محصوراستفادهوعبوریانتقال:6ماده
(Transit and Contained Use)

وعلوفهبمنظوراستفادهمستقیمبصورتغذاتغییریافتهژنتیکیموجوداتزنده:11ماده
(Procedure for Living Modified Organisms Intended for Direct Use as Food or Feed, or for Processing)

مخاطراتارزیابی:15ماده
(Risk Assessment)

مخاطراتمدیریت:16ماده
(Risk Management)



کردنشناساییوبندیبستهنقل،وحملبکارگیری،:18ماده
(Handling, Transport, Packaging & Identification)

زیستیایمنیعملیاتیاتاقواطالعاتیمشارکت:20ماده
)Information sharing & the bio safety clearing house(

سازیظرفیت:22ماده
)Capacity building(

عمومیمشارکتوآگاهی:23ماده
(Public Awareness & Participation)

اقتصادی-اجتماعیمالحظات:26ماده
(Socio-Economic Considerations)

دهیگزارشونظارت:33ماده
(Monitoring & Reporting)

مفاد اصلی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا



پروتکلکارتاهنا(ضمیمه)پیوست3
Iضمیمه•

(13)و(10)،(8)اطالعاتموردنیازدراطالعیههابهموجبمواد•

IIضمیمه•

قیمبهاطالعاتالزمدرموردسازوارههایزندةتغییریافتهبرایاستفادهعمدیمست•
11عنوانغذایانسانیادام،یابرایپردازشتحتماده

IIIضمیمه•

15ارزیابیخطراتمرتبطباماده•



اعضای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

همراجعباکهاسترسیدهکشور170بهاعضاتعداد2015درسال•
بهتوانمیhttps://bch.cbd.int/protocol/partiesسایتبه

.یافتدستاعضالیست
عضوتوانندمی(CBD)زیستیتنوعکنوانسیوناعضایفقط•

.شوندکارتاهنازیستیایمنیپروتکل

https://bch.cbd.int/protocol/parties


(آلودگی ژنی به گونه های وحشی خویشاوند)فرار ژنی 1.

ایجاد مقاومت ژنتیکی در حشرات 2.

ایجاد مقاومت به علف کش  در علف های هرز3.

از بین رفتن حشرات مفید و غیر هدف مانند زنبور عسل و پروانه ها و4.
کفش دوزک ها ناشی از کاربرد علف کش های وابسته به این نوع 

محصوالت
تغییر در میکروارگانیسم های خاک5.
تغییرات فیزیولوژیکی در گیاهان 6.
فرسایش خاک و آلوده شدن آبهای زیر زمینی7.

کلیه موارد باال منجر به کاهش تنوع زیستی خواهد شد

مخاطرات زیست محیطی
ژنتیکیتغییر یافته محصوالت 

بر روی تنوع زیستی و استفاده پایدار آن



:یرانمدیریت مخاطرات در مورد کشت برنج تغییر یافته ژنتیکی در کشور ا

داینمحصوالترانبایداریمراگرقصدکشتبرنجتغییریافتهژنتیکیدرکشورا
هامکانیعنیگیالنومازندران،کشتکنیم،زیراگردکشترسمیبرنجدرمحل

.برنجبشدتباالمیرود GMمزارعغیرژنیاحتمالآلودگیجابجاییداردو

.است(%99.95)گشنخودگیاهیکبرنج
.باشدنیزگشندگردرصد0.05تواندمیحالعیندردادهنشانعلمیمحاسبات

خوشههروخوشه10شاملهرکداموباشدبرنجبوتهمیلیوننیمحدوداگرهکتاری1زمینیکدر
خواهیمزراعیزمینهکتاریکدرسالدرافشانیگردهبار250000بنابراینباشدبذر100دارای
.شودرفتهگنادیدهنبایدوداردوجودژنیآلودگیخطروگردهجابجاییامکاناینصورتدر.داشت



در دنیا BTگسترش ایجاد ابرآفت دراثرکشت محصوالت 



یاالت گونه علف هرز مقاوم به گالیفوسیت در ا8بوجود آمدن 
2012-2002متحده آمریکا 

Heap, I. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Online. Internet. 

October 10, 2012. www.weedscience.org



برابری مصرف علف کش گالیفوسیت 12افزایش 
2014الی 1997سال های در فاصله

Benbrook, Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally,

Environ Sci Eur (2016) 28:3



(BT)نده سم از بین رفتن حشرات مفید در اثرکشت محصوالت تولید کن



محصوالت تغییر یافته ژنتیکی بعنوان عامل خطر
(Risk factor )درایجاد بیماری

کهگفتتوانمیسالمت،احتمالیمخاطراتزمینهدرشدهانجاممطالعاتبهتوجهبا•
بکاریاودخانیاتاستعمالجملهازانسان،سالمتیفاکتورهایریسکازبسیاریهمانند
تغییرمحصوالتغیره،وفودفستغذاهایمصرفویاکشاورزیزمیندرکودوسمبردن
Risk)فاکتورریسکبصورتنیزژنتیکییافته factor)،ایجاددرخطرعاملیعنی

.آیندمیحساببهمختلفبیماریهای

Swanson et al, Genetically engineered crop, glyphosate and the deterioration of health in the

United States of America, Journal of Organic Systems, 9(2), 2014

Health risks assessment
(دهارزیابیمخاطراتدرموردسالمتیوبهداشتیمصرفکنن)



ختلف جهانکشورهای متغییر یافته ژنتیکی در اجرایی شدن قانون برچسب گذاری محصوالت 
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اتحادیه اروپا زلند استرالیا و نیو ژاپن برزیل چین یآفریقای جنوب جامائیکا  کنیا  هند  ایران 
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Revesion 2003

Revesion 2009



ت به کشت  در بسیاری از کشور ها رویکردها و واکنش های متفاوتی نسب
و واردات محصوالت تغییر یافته ژنتیکی وجود دارد 



اعمال ث تغییر یافته ژنتیکی باعمخاطرات ناشی از مصرف محصوالت 
و مصرف و محدودیت و ممنوعیت و وضع قوانین سختگیرانه در مورد کشت

برچسب گذاری این محصوالت در بسیاری از کشورها  شده است 



Gene transfer

Gene transfer from GM foods to cells of the body or to

bacteria in the gastrointestinal tract would cause concern if

the transferred genetic material adversely affects human

health. This would be particularly relevant if antibiotic

resistance genes, used as markers when creating GMOs,

were to be transferred. Although the probability of transfer is

low, the use of gene transfer technology that does not involve

antibiotic resistance genes is encouraged.

تهیافتغییرمحصوالتازانتقالژنهایتغییریافته:سازمانبهداشتجهانی
هلحاظاثرژنتیکیبهسلولهایبدنویاباکتریهایلولهگوارشنگرانیهاییراب

.استآوردهمنفیاینقطعاتژنتیکیبررویسالمتانسانبهوجود
بهآنتیمحصوالتتغییریافتهژنتیکیراکهشاملژنمقاومتاینسازمان

(وغنهایوارداتیورتراژنهمانندبرنجوپنبه)بیوتیکمیباشندراتوصیهنمیکند

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-

food/en/



آخرینمصوبهمجلسدربرنامهششم،بخشکشاورزی

ممنوعیتهرگونهرهاسازی،تولید،وارداتومصرف-ز
تمحصوالتتراریخته،بدونمجوزمراجعقانونیورعای

موظفاستدولت.بینالمللیمقرراتوموازینملیو
اقدامالزمبرایآزمایشموادغذاییوارداتیوفرآورده
ههایغذاییوارداتیراجهتتشخیصموادتراریختهب
عملآوردوبااطالعرسانی،مردمراازموادغذایی

رابرتراریختهباخبرساختهوخطراتاحتمالیاینمواد
.نمایداساسآزمایشاتمعتبرمعلوم



:پیشنهادات
یط زیستی ناشی از و یا رفع آلودگی های مح( به عنوان ذخایر ملی)زیست از جمله ثبت ژنتیکی گونه هامحیط تدوین و ارائه طرح های کالن در زمینه با •

فناوریپساب و زباله در ستاد توسعه زیست 

ا هدف تامین امنیت غذایی و غذایی و بمحصوالت کشور به نیاز در نظر گرفته شود  تا بر اساس زیست فناوری کشاورزی نقشه راه برای جهت تهیه برنامه ریزی •
.سالمت غذایی جهت برنامه ریزی و تامین بودجه، بهترین اقدامات انجام شود

:های متولی در برنامه ششم برای اجرایی شدن قوانین ایمنی زیستی در کشور نسبت به تخصیص بودجه به دستگاه•
...( هاو جهت ایجاد آزمایشگاه، تربیت نیروی انسانی، تهیه دستورالعمل)زیستبهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط وزارت 1.

: سایر دستگاه ها ازجمله
، (جهت استاندارد سازی محصوالت وارداتی و تولیدات داخل)استاندارد سازمان 1.
(  برای ایجاد سامانه های تشخیص سریع در مرزهای کشور)گمرک و بنادر سازمان 2.
(جهت آگاهی عمومی)صدا و سیما سازمان 3.

ر ارزیابی سالمت بطوریکه د. در زمینه مخاطرات سالمت انسان و هم در زمینه بررسی مخاطرات محیط زیست به ایجاد زیر ساخت های الزم پرداخته شود هم •
اد مصرف سال و بطور بلند مدت انجام و نتایج آثار بلند مدت آن بررسی شود و یا  اینکه خون افر1ماه تا 9انسان کار برروی حیوانات آزمایشگاهی در زمان 

ی شود ا خون آنها مشاهده  مکننده و همینطور کشاورزان کشت کننده محصوالت تحمل کننده علف کش، بررسی شود تا چنانچه اثر گالیفوسیت در ادرار و ی
.  ، اقدامات الزم انجام شود

نظر گرفته شوند و در (GMO Free)کشت تراژنهشمالی کشور یعنی گیالن و مازنداران که منبع اصلی کشت برنج هستند، بعنوان مناطق آزاد و بدون بخشهای •
ون برنج که قوت کشت های میدانی و یا رها سازی کامل در محل های دیگری انجام شود تا سرزمین های اصلی یا بومی کشت یک محصول استرتژیک چ

.اصلی مردم را شامل می شود، دستخوش فرسایش ژنی و آلودگی ژنی و کاهش تنوع ژنتیکی نشود

همچنین استفاده از . برچسب گذاری شود  GMOالزم جهت  اطالع رسانی و باالبردن آگاهی عمومی مصرف کنندگان انجام شود و همه محصوالت اقدامات •
.این نوع محصوالت در مورد گروه های سنی خاص و یا گروه های دارای شرایط پرخطر مانند زنان باردار و کودکان محدود تا ممنوع شود 




