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 چکیدٌ

دس ٍالؽ ثیَتىٌَلَطی هحلَل تؿبهل . ثیَتىٌَلَطی یىی اص هذسى تشیي ؿبخِ ّبی صیؼت ؿٌبػی اػت

صهبًیىِ اص هیىشٍاسگبًیضم . هٌـب ثیَتىٌَلَطی ثِ دٍساى هبلجل تبسیخ ثشهی گشدد .ثیي ثیَلَطی ٍتىٌَلَطی اػت

دس دِّ . ثشای فشآیٌذّبیی ّوچَى تخویش تب تَلیذآًتی ثیَتیه ّبیی ًػیش پٌؼیلیي اػتفبدُ وشدُ اًذ

شد وبسث. ثیَتىٌَلَطی پیـشفت لبثل هالحػِ ای وشد ٍ ثِ اثذاؼ فٌَى هتٌَؾی دس فشآٍسی طى اًدبهیذ0791

ثیَتىٌَلَطی هذسى . آى ثِ لذسی ٍػیؽ اػت وِ تمشیجبً توبم خٌجِ ّبی صًذگی سا تحت تبثیش لشاس دادُ اػت

ّذف هْن ثیَتىٌَلَطی هذسى ایي . لبثلیت ّبی ًجبتی ٍ حیَاًی فشاٍاًی داسد " Agbiotech"دس وـبٍسصی 

وٌتشل ٍ لبثل پیؾ ثیٌی ٍاداس  اػت وِ ػلَل صًذُ سا ثِ ایفبی ًمؾ ّبی ػَدهٌذ ٍ ٍیظُ ثِ طشیمی لبثل

سٍؽ خذیذ ثیَتىٌَلَطی دس ؾلن وـبٍسصی ؿبهل وـت ػلَل، وـت ثبفت ٍپشٍتَپالػت گیبّی، . وٌذ

ًَتشویت دسؿٌبػبیی ٍ تجیي هبّیت اًتمبل  DNAّیجشیذ ػلَلْبی ػَهبتیىی، دػتىبسی ٍ اًتمبل خٌیٌی ٍ 

آٍسدى ثِ وـبٍسصی ثشای تَلیذ غزای  ػشؾت صیبد افضایؾ خوؿیت ثـش ثبؾث فـبس. ٍوٌتشل طى اػت

ثیـتشؿذُ اػت ٍ هٌبثؽ وـبٍسصی ٍػؿت ؿْش ًـیٌی، آلَدگی ٍ تغییش الگَی آة ٍ َّای صهیي سٍ ثِ وبّؾ 

اطالؾبت ًْفتِ دس ػبختبس طًتیىی گیبّبى، حیَاًبت ٍ هیىشٍاسگبًیؼن ّب یه هٌجؽ ؾػین . گزاؿتِ اػت

ت طًتیىی، ثیَتىٌَلَطیىی ثشای استمبء ػالهت ٍ تَلیذ ػبل گزؿتِ اًدبم اكالحب 01طجیؿی اػت ٍ طی

فشآٍسدُ ّبی وـبٍسصی گیبّی ٍ حیَاًی افضٍدُ ؿذُ اػت،وِ اًؼبى سا لبدس خَاّذ ػبخت ثب اػتفبدُ اص ّوبى 

ؾلَم ٍكٌبیؽ غزایی ثب پتبًؼیل . همذاس صهیٌی وِ تبوٌَى صیش وـت سفتِ ،غزای ثیـتش ٍثْتشی تَلیذ وٌذ

تَاًذ ثشای ثْجَد ؿشایط سؿذ ٍاسصؽ فشآٍسدُ ّبی تَلیذ ؿذُ، استمبی ػالهت حیَاًبت ثیَتىٌَلَطی هی 

 .ٍتَلیذات آًْب ٍافضایؾ فشآٍسدُ ّبی غزایی ثب ویفیت، طؿن ٍخلَف آًْب هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد

 .ثیَتىٌَلَطی، وـبٍسصی ٍ هیىشٍاسگبًیؼن :کلمات کلیدی

 مقدمٍ

ثیَتىٌَلَطی ثِ هؿٌی وبسثشد تىٌَلَطی ثشپبیِ ػیؼتن ّبی صًذُ ثِ هٌػَس ایدبد ٍ تَػؿِ هحلَالت ٍ 

، اًتمبل طى، وٌتشل طى ٍ DNAثیَتىٌَلَطی دس ثشگیشًذُ تىٌیه ّبی ًَتشویجی . فشآیٌذ التلبدی هی ثبؿذ

ّبی تحمیمبتی هتؿذدی ّب وبس ثب اػتفبدُ اص ایي تىٌیه.اًتمبل خٌیي ٍ هٌْذػی صیؼت فشآٍسی هی ثبؿذ

ثِ ؾٌَاى هثبل داًـوٌذاى تَاًؼتِ اًذ اص لحبظ طًیتىی، ثؿضی گیبّبى سا ثِ گًَِ ای تغییش . آغبصؿذُ اػت

ّوچٌیي اص ثیَتىٌَلَطی ثشای تْیِ ٍاوؼي ّبی . دٌّذ وِ همبٍهت آًْبسا دسهمبثل ؾلف وؾ ّب افضایؾ دٌّذ

ثیَتىٌَلَطی پتبًؼیل ؾػیوی سا دس . یی اػتفبدُ ؿذُ اػتایوي تشی دس همبثل ثیوبسی ّبی ٍیشٍػی ٍثبوتشیب

ایي ؾلن هی تَاًذ سٍؽ ّبی . خْت افضایؾ تَلیذات صساؾی ٍداهی ٍّوچٌیي صیؼت فشآٍسی اسائِ هی دّذ

خذیذی سا دسخْت ایدبد اسلبم صساؾی پشثبصدُ ٍهغزی تش ٍایدبد همبٍهت دس ثشاثش ثیوبسی ّب ٍؿشایط ًبهطلَة 

بّؾ ًیبص ثِ وَد ّبی ؿیویبیی ٍػبیش هَادؿیویبیی گشاى وـبٍسصی دس اختیبس صیؼت هحیطی ٍیب و
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دس صهیٌِ تَلیذات داهی ثضسگتشیي ٍفَسی تشیي تَاى ثبلمَُ ثیَتىٌَلَطی دس صهیٌِ ّبی . داًـوٌذاى لشاس دّذ

صیؼت فشآٍسی ؾجبست اص فشآیٌذی اػت وِ .دسهبًی ٍ ٍاوؼي ّبی وٌتشل ثیوبسی ّبی داهی ًْفتِ اػت

ثیَتىٌَلَطی هی تَاًذ خٌگل ٍهحلَالت آى .هىبى ایدبد هحلَالت ٍهَاد غزایی سا فشاّن هی ػبصد ا

تذٍیي ساّجشدی هلی ثشای . ٍّوچٌیي گیبّبى صساؾی لیفی ٍ هَاد خَساوی ؿیویبیی دام سا ثْجَد ثخـذ

ثلیت پبیذاسی هحیط صیشا ایي تىٌَلَطی اهىبًبتی ساثشای افضایؾ لب.ثیَتىٌَلَطی وـبٍسصی حبئض اّویت اػت 

 .صیؼت ،ػَدآٍسی ٍ سلبثت خْبًی دس اهش وـبٍسصی فشاّن هی ػبصد

 :قابلیت َای بیًتکىًلًژی

 کشايرسی-1

اگشچِ ثشای تَلیذ گیبّبًی ثب فشآٍسدُ  ثْتش ٍ ثیـتش،گیبّبى همبٍم ثِ ثیوبسی ّب ٍ آفبت تالؽ ّبی 

اهیذٍاسًذ ثتَاًٌذ ( َتىٌَلَطیؼت ّبثی)ثؼیبسی كَست گشفتِ اػت ٍلی هتخللبى ؾلن فٌبٍسی صیؼتی 

گیبّبًی تَلیذ وٌٌذ وِ خـىی،گشهب یب ػشهبی صیبد ٍ یب خبن ّبی ؿَس سا تحول وٌٌذ تب ثتَاى صهیي ّبیی 

دس سٍؽ تلفیك هتذٍال ٍ هتؿبسف،فمط گیبّبى . سا ًیضوِ تبوٌَى لبثل اػتفبدُ ًجَدُ اًذ هَسد اػتفبدُ لشاس داد

ٍلی تىٌیه ّبی هٌْذػی طًتیه دس ثیَتىٌَلَطی هذسى اهىبى هی دّذ .فیك وشدهـبثِ سا هی تَاى ثب ّن تل

وِ طًْب ثیي گًَِ ّبی غیش هشتجط ًیض هؿبٍضِ ؿًَذ، ثٌبثشایي وـبٍسصاى هی تَاًٌذ ٍیظگی ّبی خذیذی سا ثِ 

 .ٍخَد آٍسًذ وِ ثِ طَس هؿوَل فشاّن ًوی ؿًَذ
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بى، ؾالٍُ ثش آًىِ اص هٌبثؽ هْن غزایی ثِ ؿوبس هی سًٍذ، تبهیي وٌٌذُ طیف گؼتشدُ ای اص هَاد گیبّ

دس .هی ًبهٌذ "فشآٍسدّبی ثبًَیِ"ایي فشآٍسدّب سا . ؿیویبیی هبًٌذ داسٍّب، صًگ ّب ٍ چبؿٌی ّب ّؼتٌذ

سی ّب ٍ آفت ّب،ٍ ًیض ثِ طجیؿت،اص ایي فشآٍسدّبی ػَخت ٍ ػبصی ثِ ؾٌَاى ؾَاهل دفبؾی گیبُ دس همبثل ثیوب

ؾٌَاى هَاد ؿیویبیی خبرة حـشات ٍ حیَاًبتی وِ داًِ ّب ٍ گشدُ ّبی گیبّبى سا هٌتـش هیىٌٌذ، اػتفبدُ 

ثب ٍخَد پیـشفت سٍؽ ّبی ؿیویبیی ٍ هیىشٍثی،گیبّبى ٌَّص هٌجؽ هْن تشویجبتی ّؼتٌذ وِ ثِ .هی ؿَد

ّش گشم اص ضذ تَهَسّبیی هبًٌذ ٍیي .یگش تَلیذ وشدؾلت پیچیذگی ٍ گشاًی ًوی تَاى آًْب سا ثِ طشیمی د

ثِ دػت هی آیٌذ ٍ دسدسهبى  "وبتبساًتَع سٍصئَع"ثالػتیي یب ٍیي وشیؼتؼي،آلىلَئیذ ّبیی وِ اص گیبُ 

 . دالس ثِ فشٍؽ هی سػذ 0111ػشطبى خَى هَسد اػتفبدُ اًذ،

 وقش بیًتکىًلًژی درحفاظت گیاَان در حال اوقزاض 1-2

ٍسی ثی سٍیِ گیبّبى ٍ اص ثیي سفتي ؿشایط طجیؿی صًذگی آًْب،تؿذاد ثی ؿوبسی اص گًَِ ثِ دلیل گشد آ

ثَم "ٍلتی یه گًَِ گیبّی اص ثیي هی سٍد،ًِ تٌْب ثبؾث ثشّن خَسدى تؿبدل. ّبی گیبّی دس حبل اًمشام اًذ

ي گیبّبى ثؼیبس ای. گًَِ گیبُ هشتجط ثب آى ًیض اص ثیي هی سًٍذ 01-01هی ؿَد،ثلىِ ( اوَلَطیه) "ؿٌبختی

آًچِ تمشیجبً دسن آى ًب هوىي اػت ایي اػت . پش اسصؽ اًذ ٍ تٌَؼ طًتیىی اًْب ثبیذ حفع ؿَد ٍ افضایؾ یبثذ

وِ چشا تبوٌَى هلت ّبی خْبى ثشای وـف گًَبگًَی ثیَلَطیىی گیبّبى ٍ حفبغت اص آى ثِ طَس خذی ثؼیح 

 .ًـذُ اًذ

 پالستیک ي دیگز مًاد شیمیایی استفادٌ اس ريغه َای گیاَی بزای تًلید 1-3
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ثِ تبصگی یه تین پظٍّـی، هشوت اص پظٍّـگشاى كٌبیؽ خلَكی ٍ دٍلتی دٍس ّن گشد آهذًذ تب دس 

هَسد اهىبى خبیگضیي وشدى ًفت خبم ثب سٍغي ّبی گیبّی، ثشای تَلیذ پالػتیه ٍ هَاد ؿیویبیی، پظٍّؾ 

ذ ثِ ؾٌَاى هَاد اٍلیِ ثِ خبی ػَخت ّبی فؼیلی ثِ ّذف،تَلیذ گیبّبًی اػت وِ ثتَاًٌ.ّبیی سا اًدبم دٌّذ

داًـوٌذاى للذ داسًذ وِ ٍیظگی ّبی اػیذّبی چشة ٍ سٍغٌْبی ٍیظُ هَخَد دس ػَیب، وبًَال، تخن .وبس سًٍذ

ثطَسی وِ سٍغي ٍ اػیذّبی چشة ثیـتشی تَلیذ ؿذُ وِ ّن ثجبت . گل آفتبثگشداى ٍ غیشُ سا افضایؾ دٌّذ

ایي گًَِ هطبلؿبت هوىي . ؿَد ٍ ّن ثشای همبكذ ؿشوت ّبی ػبصًذُ هٌبػجتش ثبؿٌذ ٍ پبیذاسی آًْب ثیـتش

اػت ثِ تَلیذ گیبّبى پیـشفتِ ای ثیٌدبهذ وِ لبدس ثِ تَلیذ هَادی اص هٌبثؽ تدذیذ ؿذًی خَاٌّذ ثَد وِ دس  

ی یبثذ ٍ دس آیٌذُ،وبسثشدّبی ثیَتىٌَلَطی گؼتشؽ ثیـتشی ه. حبل حبضش اص هَاد ؿیویبیی ًفتی ّؼتٌذ

. هبًٌذ رست اػتفبدُ خَاّذ ؿذ "تدذیذ ؿذًی"ثشای تَلیذ هَادی هبًٌذ الیبف ثِ هٌػَس تَلیذ لجبع اص هَاد 

ثبؾث %  01وبسثشدّبی دیگش ایي ؾلن هوىي اػت ٍاثؼتگی هب سا ثِ ًفت ٍ گبص طجیؿی وبّؾ دّذ ٍ تب  

 .وبّؾ هلشف آة ٍ اًشطی گشدد
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ّبى ثب كفبت خذیذ ػَدهٌذ هبًٌذ همبٍهت ثِ آفبت، ؾلف وؾ ّب ٍ ثیوبسیْب،دٍسُ صًذگی تَلیذ گیب

هثبل سٍؿٌی . طَالًی تش ٍ ثْجَد تشویجبت تغزیِ ای ٍ غیشُ وبسثشد دیگشی اص ثیَتىٌَلَطی دس وـبٍسصی اػت

ػیلَع تَسیٌدیٌؼیغ اصایي هَسد،ایدبدگیبّبى همبٍم ثِ حـشات ثب اًتمبل هَاد طًتیىی اصاسگبًیؼوی ثِ ًبم ثب

(Bt( )وِ تَوؼیي ّبی حـشُ وؾ تَلیذ هی وٌذ ) ثِ رست،پٌجِ ،چغٌذسلٌذ ،ٍ اًتمبل طى همبٍم ثِ ؾلف

گیبّبًی وِ ثب . ثِ ػَیب ،پٌجِ ،رست،چغٌذس لٌذ ٍ وًََال اػت( ثب ًبم تدبستی ساًذاح)وؾ ّب هثل گلیفَصیت

. ؿٌذ ًیبص ثِ حـشُ وؾ ّب سا ًیض وبّؾ هی دٌّذاػتفبدُ اص طى ّبی ثبػیلَع تَسیٌدیٌؼیغ همبٍم ؿذُ ثب

ثیَتىٌَلَطی ثِ پظٍّـگشاى ایي اهىبى سا هی دّذ وِ طًْبی همبٍم ثِ ثیوبسیْب سا دس گًَِ ّبی دیگش  ثشگضیذُ 

 . ٍ آًْب سا ثِ گیبّبى هَسد ًػش اًتمبل دٌّذ

 دامداری -2

ثِ هٌػَس افضایؾ وبسایی . ُ ثشدُ اًذداهذاساى ٍ هلشف وٌٌذگبى هَاد داهی ًیض اص ثیَ تىٌَلَطی ثْش

اػتفبدُ اص ایي ًَؼ ٍاوؼي ّب ثشای ثیوبسی . داهذاسی، ٍاوؼي ّبی حیَاًی تغییش طًتیىی یبفتِ تَلیذ ؿذُ اًذ

تَلیذ ؿذُ دس )ٍ ّوچٌیي اػتفبدُ اص َّسهَى سؿذ حیَاًی( فَت سات)ّبیی هبًٌذ ثیوبسی گٌذیذگی ػن 

 .هٌدش ثِ تَلیذ فشآٍسدّبی داهی ثْتش ٍ ثیـتش،هی ؿَد( تغییش طًتیىی یبفتِهمبدیش ثبال ثِ ٍػیلِ هیىشٍثْبی 

دس سٍؽ ّبی پشٍسؿی ػٌتی،فمط حیَاًبتی سا هی تَاى ثب ّن آهیضؽ داد وِ اص ًػش گًَِ ای ًضدیه ثِ 

ّن ثبؿٌذ،ٍلی تىٌیىْبی هٌْذػی طًتیه اهىبى هی دٌّذ وِ طًْب ثیي گًَِ ّبی غیش هشتجط ًیض خبثِ خب 

ثٌبثشایي،داهذاساى هی تَاًٌذ ٍیظگی ّبی خذیذی سا ثِ ٍخَد آٍسًذ وِ ثِ طَس هؿوَل ًوی تَاًٌذ ٍخَد .ؿًَذ

هی ( تشاًؼظًیه)ًتیدِ ایي ؾول ایدبد حیَاًبتی اػت وِ داًـوٌذاى آى ّب سا حیَاًبت تشاصاد. داؿتِ ثبؿٌذ

 .ًبهٌذ،حیَاًبتی وِ داسای طًْبی اًتمبل یبفتِ اص گًَِ ّبی دیگشًذ

 (تزاوسژویک)تکىًلًژی تًلید حیًاوات تزاساد  2-1

كٌؿت ثیَتىٌَلَطی ثِ طَسهذاٍم دس حب ل وـف سٍؽ ّبیی ثشای تَلیذ فشآٍسدُ اص طًْبیی اػت وِ ولَى 

ثب تـخیق . سٍؽ خبیگضیي ثشای تَلیذ پشٍتئیي ّبی ًَتشویت اػتفبدُ اص حیَاًبت تشاصاد اػت. هی ؿًَذ



 (اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما
 

 

طًْب سا دس اًذام ّبی تشؿحی تَلیذ هی وٌٌذ، فشآٍسدّبی ولَى ؿذُ هی تَاًذ ثِ ّبیی وِ (پشٍهَتش)پیـجشًذُ

ثب پیـشفت ؾلن دس صهیٌِ ّبی صیؼت . ػوت هبیؿبت ثذى هثل خَى ،ؿیش،ادساس،لٌف،یب ثضاق ّذایت ؿَد

ػبل پیؾ تَلیذ حیَاًبتی وِ طًْبی خبسخی سا دس طًَم خَد حول هی وشدًذ،  01ؿٌبػی هَلىَلی،دس حذٍد 

ایي تىٌیه،وِ .ًبهیذًذ( تشاًؼظًیه)ایي طى خبسخی سا تشاًؼظى ٍ حیَاى هَسد ًػش سا تشاصاد.ىبى پزیش ؿذاه

اثتذا دس هَؽ ٍ ػپغ دس دیگش پؼتبًذاساى ثِ وبس ثشدُ ؿذ ،تىٌیه هَثشی دس پظٍّـْبی صیؼت ؿٌبػی ٍ 

 .شویت سا داؿتِ ثبؿذپضؿىی اػت ٍ هی تَاًذ وبسثشدّبی تدبستی ٍ ؾولی هثل تَلیذ پشٍتئیي ّبی ًَت

 تًلید غذاَای جدید -3

ثشای هثبل،ثیَتىٌَلَطی هی تَاًذ .ثیَتىٌَلَطی هی تَاًذ ثِ تَلیذ فشآٍسدُ ّبی خذیذ حیَاًی ووه وٌذ

گبٍّبی تغییش طًتیىی یبفتِ هی تَاًٌذ ؿیشّبیی . ثِ اكالح تشویت ؿیش یب چشثی هَخَد دس گَؿت یبسی دّذ

ثشای هثبل،وبصٍئیي هی تَاًذ .ُ دس كٌبیؽ هختلف فشآٍسدُ ّبی ؿیش تَلیذ وٌٌذثب خَاف ثشتش سا ثشای اػتفبد

ثبلغیي ثِ ٍیظُ ثب % 71خبسج وشدى ؾبهل ؾذم تحول الوتَص دس ؿیش،وِ تمشیجب .هَخت افضایؾ ولؼین ؿَد

 .صهیٌِ آػیبیی ٍ آفشیمبیی سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ،اثش صیبدی ثش ثبصاس فشآٍسدّبی ؿیشی خَاّذ داؿت

ایي غزاّب،ًَتشیؼَیتیىبل ًبهیذُ هی ؿًَذ، .ثیَتىٌَلَطی لبدس ثِ تَلیذ غزاّبیی ثب خبكیت داسٍیی اػت

هبًٌذ غزاّبیی وِ ثب ثیوبسیْبی هؿذُ ٍ سٍدُ همبثلِ هی وٌٌذ،غزاّبی ؿجِ ؿیش،ػَدهٌذ ثشای تغزیِ ًَصاداى ٍ 

 .هىول ّبی غزایی ثشای هجتالیبى ثِ ػشطبى ٍ ایذص
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