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مقدمه 

 

  

همانطور كه توسط اتحاديه اروپا تعريف شده ارگانيسم هاي با ژن هاي پيوندي مجموعه اي از ارگانيسم هاي اصالح 

سال پيش در  ۲ماهي با ژن هاي پيوندي تقريبا  )گرايش هاي موروثي(، نژادهاي )GMOS(شده ژنتيكي هستند 

آسيا، آمريكا و اروپا توسعه يافت است اما بسياري از نژادها حفظ نشده اند و توسعه ي تجاري نژادها براي آبزي 

. ا به طور معمول ناچيز است پپروري در ارو

 

  

) ۱: دليل اصلي به وجود آمده است  شكست ماهي  با ژن هاي پيوندي كه بايد در آبزي پروري اجرا شده باشد به دو

) ۲ي قابل توجه در خصوص ايمني غذا و تاثيرات محيطي كه ممكن است از كاربرد آنها پديد آيد و  عنگراني اجتما

، ماهي قزل آالي عادي را با آنهايي كه با يم ۱شكل (با وجود داده هاي تشويقي از پژوهش هاي آزمايشگاهي 

اثبات تجربي شفاهي در خصوص سود اقتصادي حاصل از ماهي با ژن هاي ) ير يافته اندساختار ژن هورموني رشد تغي

پيوندي در رابطه با نژادهاي موجود كه به وسيله ي روش هاي سنتي از قبيل توليد مثل گزينش از لحاظ ژنتيكي بهبود  

ر حالي ادامه يافته است دو آمريكا  با اين وجود، در عرصه ي بين المللي ، تحقيق در آسيا. يافته اند انجام نشده است

كند، و يك شركت به نام  كه جنبه هاي تجاري و تخمين ريسك ماهي با ژن هاي پيوندي را بررسي مي

Aquabounty  در آمريكا مربوط بهFDA آمريكا براي تصويب بازاريابي ماهي با ژن هاي پيوندي مي باشد .

و بعضي ها تصويري كنند اين امر به دليل پيچيدگي تعيين خطر . است دستيابي به اين تصميم گيري نظارتي آرام بوده

استفاده از اين نژادها در بازارهاي  تصويب شوداگر چنين چيزي . است كه چنين تصميمي آن را به همراه دارد

ر بزرگ كه نيازمند برچسب داشتن نيست پتانسيل اين را دارد كه سودآوري پرورش جهاني ماهي قزل آال را تغيي

دهد و مي تواند حوزه هاي ديگر را براي بررسي اجراي شان شبيه سازي كند و فشار سازمان هاي تجارت جهاني را 

بنابراين اطالعات علمي مورد نياز . كه مي تواند بر فروش ماهي با ژن هاي پيوندي نظارت داشته باشد را تعديل كند

. ورد نياز استبراي كمك به تصميمات نظارتي و تنظيم كننده خود را م

 

  


