
 

 

 

 

 

 

 

:آغاس مواد غذایی تزاریخته  

ٍ با (  ( Karl  Ereky )تَسط ۱۹۱۹ باسدسسال ًخستیي

استفادُ اصسیستن ّای صیستی،هَجَدات صًذُ یاهشتمات آى 

بشای تَسعِ یاتَلیذ هحصَالت یافشآیٌذّای خاص بکاس 

 .گشفتِ شذ

 

 

 

گیاُ، حیَاى یا )هَجَد تغییش یافتِ طًتیکی بِ هَجَدی 

 گفتِ هی شَد کِ با استفادُ اص (هیکشٍاسگاًیسن

سٍش ّای بیَتکٌَلَطی ًَیي تغییش یا تغییشاتی دس ساختاس 

 ایجاد شذُ باشذ بِ گًَِ ای کِ ایيDNA طًی اش 

تغییش اص طشیك سٍش ّای سٌتی اصالح ًظاد یا ًَتشکیبی 

 .ّایی کِ بطَس طبیعی اتفاق هی افتذ اهکاى پزیش ًباشذ

اص ایي فٌاٍسی با عٌاٍیٌی ًظیش بیَتکٌَلَطی ًَیي، طى 

 ًَتشکیب یا هٌْذسیDNAفٌاٍسی ٍ گاّی فٌاٍسی 

با استفادُ اص ایي تکٌَلَطی . طًتیک ًیض ًام بشدُ هی شَد

 هی تَاى طى هَسد ًظش سا اص یک هَجَد صًذُ بِ هَجَد

بِ . صًذُ دیگش اص ّواى گًَِ یا بِ گًَِ ای دیگش اًتمال داد

 هَاد غزایی تَلیذ شذُ با ایي سٍش هَاد غزایی تغییش

 .گفتِ هی شَدGM Food))طًتیک یافتِ

 

 

 انواع مواد غذایی تغییز یافته ژنتیکی

 داًِ رست تشاسیختِ ٍ هشتمات غزائی حاصل اص آى هاًٌذ .1

آسد رست ،پاپ کَسى،ًشاستِ رست ،ششبت فشٍکتَص ٍ 

هَاد غزایی تَلیذ شذُ اص فشآٍسدُ ّای حجین 

هَجَدات تغییش یافتِ طًتیکی کِ بِ عٌَاى هادُ 

 ٍیا غزایی هصشف هی شًَذهاًٌذ آسد رست آسد ع

تشکیبات حاصل یا هشتك شذُ اص هَجَدات تغییش  .2

 یافتِ طًتیکی هاًٌذ ششبت فشکتَص حاصل اص رست

تشاسیختِ، سٍغي سَیای تشاسیختِ، ًشاستِ رست 

 تشاسیختِ ٍ لیستیي سَیای تشاسیختِ

هَاد غزایی کِ هَجَد یا تشکیبات حاصل اص آى  .3

بِ عٌَاى یکی اص تشکیبات اصلی یا فشعی 

هَسداستفادُ لشاس گشفتِ است هاًٌذ سٍغي سَیای 

بکاسسفتِ دس تَلیذ تي هاّی، آسد رست بکاس سفتِ 

 فشآٍسدُ ّای حجین شذُدستَلیذ 

هیکشٍاسگاًیسن ّایی کِ دس تَلیذ هَاد غزایی یا  .4

بِ عٌَاى یکی اص اجضای فشاٍسدُ ّای غزایی 

استفادّوی شًَذ هاًٌذ باکتشی ّای تشاسیختِ 

هَسد استفادُ دس تَلیذ هاست یا هخوش ًاًَایی کِ 

 .دسفشهَالسیَى بْبَد دٌّذُ ّای ًاى ٍجَد داسد

 

آشنایی با محصوالت 

 تراریخته

معاونت غذا و دارو  Genetically modified organisms 

(GMOs) 
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