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Abstract 

The production and consumption of genetically modified (GM) products are highly controversial 

due to their environmental, health, and ethical impacts. Most of these disputes are caused by distrust of 

regulatory authorities, scientists, and technocratic decisions. Among all these concerns, health issues, 

allergenicity and antibiotic resistance are more important. Many of today's social development problems, 

including public health, energy, water scarcity, and economic problems are associated with the nutrition 

system. So, this article provides useful solutions for appropriate utilization of GM products at present and 

future and aims to improve the people's attitudes towards the impacts of biotechnology on food and 

agriculture. The current study was carried out in electronic databases, including Google Scholar, Pubmed, 

Scopus, Science direct, SID and Civilica using the following keywords: Genetically modified plants, 

GMOs safety, and Health risks. Information about biotechnology, transgenic products, technical methods 

for the assessment of these products, the organizations involved, and the benefits and disadvantages of 

GM products were recorded. Safe use of GM products could be achieved by approving specific rules in 

biotechnology, while respecting the safety principles, continuous evaluation and dissemination of 

information, and upgrading the public knowledge about these products. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (515-527)    5911سال    خرداد    581شماره   سي ام  دوره 
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 یروـرـم

 و مصرف محصوالت تراريخته دیهای تول از چالش یبر برخ یمرور
 

       1انینجف الیل

       2یرآبادیزمان م یعل

 3یفاطمه خالق

 چكیده
بحر    ریبسر ،یو اخالقر یبهداشرت ،یطریمح سر یز راتیاز منظرر تر   یکیو مصرف محصوالت اصالح شده ژنت دیتول

فرن  یهر یریرگمیدانشرمندا  و تصرم ،یعدم اعتم د به مق م ت نظر رت لیاز قب یلیمن قش ت به دال نیا ترشیاند. ببوده زیبرانگ
 ه کیوتیبیو مق وم  به آنت ییزا یحوزه سالم  و بهداش ، آلرژ ئلمس  ه ،ینگران نیا یتم م   یس الرانه بوده اس . در م

گرفتره تر  کمبرود  یاز سرالم  عمروم ،یاز مشرکالت توسر ه ج م ره امرروز  رییکه بس ج اند. از آ داشته یترشیب  یاهم

ق بل بح   وع تمق له، ضمن پرداختن به موض نیب شند، ایمرتبط م هیب  نظ م تغذ ،یمشکالت اقتص د نیانرژی، آب و همچن

 سر یز راتیو اصرالح نگررم مرردم برر تر   یفنر ور نیاز ا حیدر استف ده صح دیمف یبه ارائه راهک ره  خته،یدر مقوله ترار

ی هر دواژهیرکل ،یمط ل ره مررور نیردر ا پردازد.یم ندهیح ل و آ یک ربرد یه و برن مه یو کش ورز ییر مواد غذاد یفن ور
Genetically modified plants ،GMOs Safety  وHealth risks  یاطالعر ت یهر گ هیدر پ Google scholar ،Pubmed ،

Scopus ،Science direct SID  وCivilica  یفنرر ور سرر یز فیررشرر مل ت ر یرارگرفرر  و اطالعرر توجو قمررورد جسرر، 

 نیرمصررف ا بیرمنر ف  و م   ر،یردرگ یهر محصوالت، سر زم   نیا یبررس یبرا یکیتکن یه روم خته،یمحصوالت ترار

و  یمنیاصول ا  یضمن رع  یفن ور س یحوزه ز یه  یف  ل نهیخ ص در زم نیقوان بیب  تصو شد. یمحصوالت، گردآور

 یو انتشر ر مرداوم اطالعر ت و ارتقر  دانرش در سرطح عمروم ی بیارز ستمیس ج دیا نیو همچن یستیز یمنیاپروتکل  یحف ظت
 فراهم خواهد شد. یفن ور نیاز ا منی، امک   استف ده اتراریختهمحصوالت  هدرب ر
 

 یفن ور س یز خته،یترار ،یکیاصالح شده ژنت واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 ختهیرارت محصوالت و نقش یفن ور س یز

 اسر  یعلم یابزاره  از یامجموعه یفن ور س یز

 دربهبرود   یر رییرپر  از تغ زنده موجودات آ  توسط که

خدم  گرفته  به بشر ترشیب رف هو  یاقتص د دیجه  تول

 بهبرود و اصالح یبرا یمؤ ر طوربه ه روم نیا. اندشده

 شیافرزادرجه   ه سمیکروارگ نیم ریوس  وان تیح  ه  ،یگ

 یک ربردهر  ی،فنر ور س یز. رودیم ک ربه ه آ  مارز
 یتم م در ب ًیتقرعلم  نیا یردپ  و داشته یاگسترده  ریبس

 یفن ور س یزاز  یریگبهره. شودیم دهید یامروز علوم

 .اس داشته  ی دیس بقه ز ی،کش ورزعلوم  در

  یرفیو ک  یرکم به د یبخش بهبوددر جه   دانشمندا 

 ،(و ی)سلکس انتخ ب یه روم زا مهم یزراع محصوالت
 

 :ftkhaleghi@yahoo.com E-mail     دامی مرکز تحقیق ت سالم  فرآورده ه ی گی هی و ،دانشگ ه علوم پزشکی م زندرا  ،سه راه جویب ر :س ری -فاطمه خالقی مولف مسئول:

 را یا ،یس ر ،یدانشگ ه آزاد اسالم ،یواحد س ر ،ییغذا  یگروه علوم و صن  ، ریاست د. 1

 را یم زندرا ، ا ،یروغن یشرک  توس ه کش  دانه ه  ،بذر دیو تول یک ربرد ق تیمرکز تحقگی هی، آسیب شن سی دانشجوی دکترای . 2

 را یا ،یم زندرا ، س ر یدانشگ ه علوم پزشک ،یو دام ی هیگ یسالم  فرآورده ه  ق تیمرکز تحق شیمی ترکیب ت طبی ی، یدکتر .3

   7/2/1333ت ریخ تصویب :             13/11/1332 ت ریخ ارج ع جه  اصالح ت :            22/11/1332 :ت ریخ دری ف 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 19

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-14671-fa.html


 و مصرف محصوالت تراريخته دیچالش هاي تول
 

 5911، خرداد  581دوره سي ام، شماره                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                  511

 نب ترر ت،  اصررالح  یررنه در ( و ی)تالقرر یریررگدورگ

ی کرریژنت شررده اصررالح موجررودات .(1-4)انرردگرفترره بهررره

(Genetically Modified Organisms)، ییه سمیارگ ن عنوا به 

 یاگونه به ه آ  یکیژنت بیترک که" که شوندیم شن خته

  یرر یریگجفرر  راه از  رر یطب در کرره اسرر   فتررهی رییررتغ

که از  یراتییتغ .(5) "دهدینم رخ ی یطب طوربه یبینوترک

طرور هدفمنرد در ه بر یفنر ور س یزاز  یریگبهره قیطر

 یدر پر غ لب ً ،ردیگیمرت صو  ه  یموجودات زنده و گ

. اسر اس  که بشر امروزه بر  آ  مواجره  یحل مشکالت

 یی یجوام  را از مزا یفن ور نیااز  نهیاستف ده به نیهمچن

 رانردم   شیافرزا ،(6)یزراعر یهر نرهیهز ک هش لیاز قب

 ارزم بر  مرواد  یر و یمغرذ مواد یس زیغن ،(7)یاقتص د

 ه انسر  و بهداش   سالم  یاست ندارده  نیت م ،یدرم ن

 دربهبرود  ،(2-11)ییغرذا مرواد یی یمیش ب تیترک اصالحب  

 اهداف ب  یمحصوالت دیو تول (12-16)ییغذا مواد یفرآور

 نیتررعمرده. سر زدیمر برخروردار (13–14،15،17)یدرم ن

 بهبررود و دیررتول زا یررم شیافررزا GM محصرروالت  یررمز

 نیرا در محدودکننرده عوامرل نیتررمهرم و اس   یفیک

 و یشور گرم ، ،یخشکس ل ه ،یم ریب آف ت، ،یوربهره

 .(22–6،21)ب شرندیمر ییهوا و آب طیشرا  یسر راتییتغ

 و ی ریرآب سرتمیس م ننرد مت ر رف یه کیتکن از استف ده

 در یبزرگ شرف یپ ،رهیغ و یی یمیش یکوده  از استف ده

 بر  مواجه در ام  ،(23)شدندیم محسوب یکش ورز طهیح

 ،ب شرند یمر شیزاافر حر ل در روز بره روز کره یمشکالت

 یضررور مردر  و شرفتهیپ یتکنولوژ کی از یریگبهره

 بخرش در بیرنوترک DNA یفنر ور یم رفر بر . نمودیم

 موجود ارق م دیجد چهره توانستند دانشمندا  ،یکش ورز

. (26–24)دهنرد توسر ه را مطلروب و  فترهی بهبود صف ت ب 

  هرر  یگ دهنرردگ  پرررورم یبرررا GM یهرر یآورفررن

 که را یمحصوالت بتوانند ت  کندیم ج دیا را ییه فرص 

 و آفرر ت هجرروم ،ییهرروا و آب یهرر برره تررنش نسررب 

نکتره  .(21،27)دهنرد پررورم را هسرتند مقر وم ،ه یم ریب

  یررو رع  یفنرر ور نیرراز ا یریررگبهره یچگررونگ ،مهررم

 نیا ک رشن س   توسطارائه شده  مرتبطاصول و مقررات 

و  یعمررروم افکررر رآ  برررر  ریتررر   نینرررحررروزه و همچ

 یاصرول چره  یب  رع  کهنیو ا ب شدیمکنندگ   مصرف

 یه سوءاسررتف دهو  ی سرریس شررد  یاز قطبرر ترروا یمرر

 برره مرر  طورم مول،برره کرررد  یریجلرروگ آ از  یاقتصرر د

 اعتمر دق بل و درس  دانشت   میکنیم اعتم د متخصص  

 را یا در اگرچه. کنند دیتول را خود مربوطه یه نهیزم در

 برره یفنرر ور نیررااز   ن یصررو   یریمررد موضرروع ز،یررن

و  یریگمیتصم یبرا حوزه نیا ک رشن س   و متخصص  

 واگررذارآ   بیرردر نظررر گرررفتن منرر ف  و م   واجمرر ع 

 یاعضر  کره رسردیمر نظر به ح ل، نیا ب  ،اس  دهیگرد

محصروالت  نهیدر زم ک رشن س   مواض مورد  در ج م ه

 طررح اوق ت یگ هنداشته و  یک ف ن  یاطم شدهیمهندس

 موضروع ت نیا رامو یپ نیمتخصص نیم بیف یعلم موارد

 یاعتم د یب بر ربطیذ یه حوزه در ه آ  اجم ع عدم و

دنبر ل خرود ه را بر یحواشر وکنندگ   دامرن زده مصرف

را در خصروص مصررف  ییده یترد  ینه در که  داشته

 در .داشر  اهدخو موجود یمحصوالت ح صل از فن ور

در  بحر  مروردموضروع ت  یبر بررسر عالوه مق له، نیا

( و GMOs) خترهیو مصرف محصروالت ترار دیتول نهیزم

بشرر در  یو زنردگ سر یزطیمحآ  بر  یاحتم ل راتیت  

 مشر جرات  یریمرد یبرا یی نیزراهک ره  نده،یح ل و آ

 .شودمی ارائه GMOs رامو یپ یاجتم ع
 

 بحث
 ،یکشر ورز در کیرژنت یمهندسر استف ده وورود  ب 

 منبر  چنرد  ی کی از را یدیمف یکیژنت اطالع ت توا یم

 نمرود منتقلخ ص  یب  اهداف وهدف  محصول به مختلف

 دیرتولارقر م  یتالقر و یسرنت یه روم ب  نیاز ا شیپ که

 ی دیرز یه صرف س ل  زمندین  ی و نبوده ریپذامک   مثل

 یکریژنت اطالع ت نیا .(3)اس  بوده رییتغ آ  ج دیا یبرا

 یهر ژ . شروندیم یکدگذار ه ژ   ی DNA صورت به

 (ه سمیکروارگ نیم و  هیگ وا ،یح انس  ،) زنده موجودات

 ق برلهدفمنرد  طور به و هستند یک ردس  ق بل یراحتبه

 یه سررمیارگ ن. ب شررندیگرمررید موجرروداتبرره  انتقرر ل
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 مروری

 یابزارهر  از اسرتف ده بر  ژنروم سطح درشده  یک ردس 

 یکریژنت شردهاصالح یه سمیارگ ن عنوا به کیژنت یمهندس

(GMOs )ه ،سرمیکروارگ نیماز  ی ریبس. شوندیم دهین م 

 مختلرف انرواع دیرتول یبررا هر روسیو و ه یب کتر ی نی

 و اندشرده اصرالح یکریژنت نظر از ،ییغذا مواد و داروه 

 یمهندس .(4،22،23)دارند ی یوس ک ربرد خصوص نیا در

بره  ی بیدسرت یبررا خترهیترار محصوالت توس ه ب  کیژنت

. دارد ییابسرز نقش یکش ورز نهیزم در مختلف، صف ت

 ،یبر کتر کیر ازتوانرد یمر دیمف ژ  کی مث ل، عنوا  به

وارد  ریرتکثو پر  از  شرود جردا وا یرح کیر  ی و ق رچ

 عوامرل برابرر در لهیوس نیبد ت ژنوم موجود هدف گردد 

 یخشرک یهر ترنش  یرو  آف  ،یم ریبخس رت زا م نند 

 آ   یررفیک برر  مرررتبط صررف ت نکررهیا  یرر و گررردد مقرر وم

 .(32–22،31)بخشد ودبهب را محصول

 نیاز پرکر ربردتر یکری خترهیترار  هر  یگ دیتول در

  یبررررر کترموجرررررودات زنرررررده مرررررورد مصررررررف 

Bacillus thurigiensis یسرت لیکر ینریکره پروت  سر ا 

شرد   دهیر یکند که پر  از بلیم دیتول Cryتح  عنوا  

اکنرو  هم .(33،34)شودیتوسط آف ت ب ع  مرگ آنه  م

مثررل  یدر محصرروالت نیپررروت  نیررکننررده ادیتول یهرر ژ 

 ،حلوایی کدو،برنج ،ب دمج   ،فرنگی گوجه ،پنبه ،ذرت

 .(35-37)اسرر  شررده وارد زمینیسیب و سوی  ،درختی خربزه

 ،ییغرذا مواد  یفیک بهبود در م  به یفن ور نیا عالوه،هب

  یجرذاب کره ییغرذاه  دیرتول و هر آ  ترشیب یم ندگ ر

 دارنرد، تررآسر   نقرل و حمرل و خرورد  یبرا یترشیب

  یرر داروهرر  -سرر یز توسرر ه نیهمچنرر. کنرردیمرر کمررک

هر  و درم   بیمر ری در ییبسزا سهم کیولوژیب یداروه 

 محصروالت دیتول و توس ه .(32)دارد انس   یزندگ بهبود

 مقرراتاز  یسر کی بیتصو ب ( GM) ختهیترار یزراع

 یبررا .(23)اس  بوده همراه ن همزم   و دهیچیپ یالمللنیب

 به  زینمحصوالت،  نیا یالملل نیب تج رت کرد  ترس ده

 یمولکرول ییشن سر  جهر  قیردق شر تیآزم  و ییشن س 

 بر  مط بقر  از نر  یاطم و GM محصروالت نوع و  یهو

 ییغرذا مرواد واردات یاست ندارده  یه ش خص  یرع 

 GM یزراعر محصروالت شیآزمر ب شد. یم یخوراک و

 یشرگ هیآزم  طیشررا تحر   یر بر ز مزرعره در توانردیم

 و نمونرره نرروع برره یبسررتگ کرره شررود انجرر م شررده کنترررل

 ییشن س  م مول، طوربه. دارد شده انج م تس   یحس س

 سرره در GM یزراعرر محصرروالت یمولکررول شیآزمرر  و

 انجرر م نیپررروت  و DNA، RNA ی نرری مختلررف، مرحلرره

 شر تیآزم  نیا ازهرکدام  که( 1 شم ره تصویر) شودیم

 محصوالت نوع و  یم ه ییشن س  در یا ژهیو  یاهم از

GM (33)اس  برخوردار. 

 

 
 

ت محصروال یمولکرول شیآزمر  یروم ه  نمودار :1شماره  تصویر

 .(41)تراریخته 

 

 GMمحصوالت  پیرامو  ه ینگران

 یزراعر محصوالت در GMO ورود از ییه ینگران

 ،(43،44)ینیزمبیس ،(42)ذرت ،(41)یفرنگگوجه همچو 

 (52)یفرنگرر خررودو ن (51)پنبرره ،(51)برررنج ،(43–45) یسررو

 چهر ر در شرودیمر را هر آ  نیتررعمرده که دارد وجود

 یهر ینگرانر ،یبهداشرت یهر ینگرانر: کررد   یرب قسم 

 یدستک ر" مورد در یاخالق یه ینگران ،یطیمح س یز

-یاقتصر د و یاخالقر یهر ینگران از یبیترک و "  یطب

 .(53،54)یاجتم ع
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 سالم  و بهداش حوزه  یه نگرانی

ح صل از مصررف محصروالت  یه ینگران   یم در

 ،یبهداشرررت موضررروع ت ختررره،یترار یهررر فرررراورده  یررر

 مروارد نیتررمهرم از یکیوتیبیآنت مق وم  و ییزایآلرژ

 زراعری گی هر   ژنتیکری دستک ری. ب شدیممورد بح  

 خترهیترار هر  گی  هر یپرروت ین در یراتییتغ ایج د ب ع 

 ع مرل عنروا  به انس   بد  برای اس  ممکن که شودمی

 آلرژیرک واکرنش ایجر د به منجر و شده شن س یی بیگ نه

 نیریت ی بررا یآزمرو  مشخصرج که از آ  .(56–54)شود

ی کره در روشر ،وجود ندارد ه نیبود  پروت  زا یحس س

 سرهیشر مل مق گیررد قرار میاستف ده  مورداین خصوص 

 یشن خته شده و بررس یزا یحس س ب  مواد دیجد نیپروت 

 نیآ  اس . اگر پروت  یمیو هضم آنز ییدم ی داریپ  زا یم

 یهر در واکرنش یبوده و به آس ن داریدم  ن پ  برابر در دیجد

  ریبرود  آ  بسر زا ی ل حس سرهضم شود، احتم یمیآنز

 عنروا  بره تواندیصورت م نیا ریخواهد بود. در غ نییپ 

ود کره ت ییرد آ ، نی زمنرد مطرح ش زا یم ده حس س کی

 نیهمچنر .(57)ب شردمی تری در این خصوصه ی بیشبررسی

 در مختلررف یهرر سررمیارگ ن نیبرر ژ  انتقرر ل ج کرره،آ  از

 ریسر در محرک یروین کی و بوده متداول ک مالً   یطب

 (HGT)  یرر یافقرر ژ  انتقرر ل احتمرر ل ب شررد،یمرر یتکرر مل

Horizontal gene transfer یبررا DNA از بیررنوترک 

 کروفلروریم به GM یزراع محصوالت از مشتق یغذاه 

 اسر  یمروارد از وانر تیح و انسر   ومژنر  ی انس   روده

 ژ  .اسر  کررده جر دیا حوزه نیا در را ییه نگرانی که

 برابرر در مق ومر  جر دیا ب عر  توانردیم منتخب نش نگر

 درمرر   در هرر آ  یا ربخشرر کرر هش و هرر کیرروتیبیآنترر

 هنگر م بره غرذا از انتقر ل ح ل، نیا ب  .(57)شود ه یم ریب

ه بر کره یدرصرورت تنهر  و اسر  نر در اتفر   کیر د یبل 

 ،ب شررد داشررته یانتخرر ب  یررمز و شررود   یررب صررف  صررورت

ی هر ج کره ژ از آ بره عرالوه،  .(53)بود خواهد ریپذامک  

ی مریتنظ یهر یتروال هر ، نتررو یاز نظرر وجرود ا یوتیوک ری

از  یکردون لیرو تم  یاختص ص میتنظ، دهنده   یو پ  شبریپ

   یرب احتمر ل نیانرد، بنر برامتفر وت یوتیپروک ر یه ژ 

بره نظرر  دیب ی وتیپروک ر زب  یم کیدر  ی هیژ  گ کی

 .(57)رسدیم

 

 ی یطب من ب  و س یز طیمحه ی مربوط به نگرانی
 سرالم  از مح فظر بره دنبر ل  مر  یستیز یمنیادر 

 GM یآورفرن یاحتمر ل سروء ا ررات از وا یرح و انس  

 از اسرتف ده بر  مررتبط یاحتم ل داتیتهد مورد در. میهست

 رشرد ،یریزا یآلررژ م ننرد یخطراتر GMO محصوالت

 و مقر وم شرراتح و کرشعلرف به مق وم هرز یه علف

 شرده گرزارم هردف ریرغ موجودات به بیآس نیهمچن

 بره خر ص یه ژ  کرد  ف  ل مثل یموضوع ت .(52)اس 

 یهر ژ  انتقر ل امک   ،یقو یپروموتره  از استف ده لیدل

 و هدف ریغ حشرات و یوحش  ه  یگ به شده داده رییتغ

  ریبسر  یر مقر وم هرز یه علف و حشرات مت  قب ظهور

 یراتیتر   اس  ممکن نیو ا (53)دارد دنب ل به را یته جم

 یسرتیز تنروع کر هش و انسر   یاهیتغذ لیپروف  یرو بر

 ییغرذا مرواد برود  دسترس در رییتغ جهینت در وحش  تیح

نکته که  نیبر آ  توجه به ا عالوه .(62–61)آورد وجوده ب

 به فقط که س ا ج م ه آ   روت ،ج م ه هر ی یطب من ب 

 یبررا دیرب  کره اس  یرا یم بلکه ندارد ت لق ح ضر نسل

 هیتوصر براسر ساس .  یضرور  ریبس بم ند، یب ق ندهیآ نسل

 دیرب  کشروره  همره ،(WHO) بهداشر  یجهر ن س زم  

 ،یملر سرطح در داریپ  توس ه ه یش خص ت  کنند تالم

ه ب 2131ت   2115 ه یس ل یطرا  یالملل نیب و ای منطقه

  یرراسترر در دارریررپ  هرتوس رر اهررداف .(63)آورنررددسرر  

 بررای یطیمح س یزو  یاجتم ع اقتص دی، اهداف قیتلف

 برره بیآسرر برردو  انسرر  ، یف لرر رفرر ه حداکثرسرر زی

 شر  ی زه ین بررآورد  بررای یآتر هر ینسرل ه یییتوان 

 .(64،65)ب شدیم
 

 GM یغذاه  ی یمزا
 ی و اقتص دیزراع ی یمزا

تررین دالیرل تولیرد و اسرتف ده از طرور کلری مهرمبه

تروا  بره را مری (GM) ژنتیکری شرده اصالح محصوالت
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 مروری

، زیسر  محریط ترغذایی، ایمنی بیش مواد جه نی امنی 

 کشروره ی در گرسرنگی و فقر پ یدارتر، ک هش کش ورزی

 محصروالتتولیرد  .(32،66)توس ه مرتبط دانس  ح ل در

 شیبب ع  افزایش  2112ت   1336 یدر س ل ه  ختهیترار

در ای الت متحده، . گردید ییغذا مواد تن و یلیم 371 از

 یت زراعربره محصروال عملکررد شیافرزااین  هفتم کی

در  ه ی انج م شرده،مط بق بررسی نسب  داده شده اس .

 ی بیدسرت یبررا، GMشرایط بدو  استف ده از محصوالت 

 311از  شیبرر عملکررردی، الزم اسرر  شیافررزاچنررین برره 

 .(6،7)گردد اض فه یف ل یاراض بههکت ر  و یلیم

 هسرتند یاراض ،یاض ف نیزم هکت ر و یلیم 311 نیا

و همچنین برای  دارند یترشیب ی ریآب  ی کود به  زین که

 ی منرر طقهر بررد  جنگرل نین چر ر بره از برهر  ایجر د آ 

برره  نیزمرر لیدر تبررد یراتررییتغ نی. چنررمیهسررت یریگرمسرر

بر  یجد ه یایج د تنش ب ع  یو ب غ یکش ورز یاراض

 قر تیتحقجهر   خواهرد شرد.  یو اکولوژ س یز طیمح

 یهر جرهینت Barfoot (6) و  Brookesوسرطانجر م شرده ت

 2113تر   1336 ه یف صله س ل در. نمود دییت را  یمش به

 موجرب یوتکنولروژیب یه  برآورد کردند کره فنر ورآ 

 و یرلیم 274  ،یسرو ترن و یلیم 132 یجه ن دیتول شیافزا

تن کلرزا بروده  و یلیم 2تن پنبه و  و یلیم 7/21 ذرت، تن

درآمرد  یجهر ن شی، افزا2112ت   2116از س ل  .(6)اس 

 دیدالر رس  ردیلیم 116به  GM ییکش ورزا  از مواد غذا

 .(6،7)برودسر ل گذشرته  11از  تررشیبسه برابر  ب یکه تقر

 42حرردود  (،6)و بررروک (7)مررزیج یبرآوردهرر براسرر س 

 از اسررتف ده دیررتول شیاز افررزا ی،درصررد سررود اقتصرر د

و مقرر وم برره آفرر ت و  تراریخترره یکرریژنت محصرروالت

 اس . هرز بوده یه علف

 

 در غذا یی یمیش  تبیاصالح ترک

ی ب عرر  کرریژنت یهرر یورز دسرر از  ی دیگررربرخرر

 یده ی، اسA ،C ،E یه نیت میو زا یم شیافزا  ی و دیتول

  یرو  کیروتیپروب و یخروراک سرلولز نشده، اشب ع چرب

 یریبررنج طال .(3)شرده اسر  یمواد ب  ارزم درمر نس یر 

بر   کره اشر ره شرده اسر  مواردنمونه ق بل توجه از  کی

 محققرر   ،ی دسرر  ورزی ژنتیکرریهرر وهیشرراسررتف ده از 

 و نیپررروت انررواع  نررهیآم یده یاسرر بیررانررد ترکتوانسررته

بره دهنرد.  رییرتغ زیرن را هر دراتیکربوه یمحتوا نیهمچن

 زا یررانررد متوانسررته نیریشرر نیلرروپ  هیرردر گ عنرروا  مثرر ل،

 انررواع دیررتولو یرر   (11،67)نرردینم  یغنرر راآ   نینویررمت

کره  بر ال یا هیارزم تغذب  اصالح شده،  یه ینیزمبیس

توانسته اس  در ت مین برخی نی زه ی غرذایی بشرر نقرش 

 .(11)مهمی ایف  کند

 

 ییمواد غذا یبهبود در فرآور

توانسته اس  نقش مهمری در  نیهمچن GM یفن آور

 یگوجره فرنگر دی. تولایف  نم ید ییمواد غذا یفرآور لیتسه

"Flavr Savr"  یررفرنیتوسررط شرررک  ک ل 1332در سرر ل،  

Calgene ،در  رییررغتسرر  یرر  ا هرر ای از ایررن موفقیرر نمونرره

 اسر  ژ  شیرایرو یتکنولروژتوسط  ینیزم بیس یه غده

 و تررشیبر یداریربر  پ  هر ییینریزمبیسرکه ب ع  م رفری 

 بره محردود کیاصالح ژنت .(12)شده اس تر جذاب یظ هر

 نمروده ورود زیرن یوانیرح یهر حروزه در، بلکه نبوده  ه  یگ

 خترهیترار یه یم ه یاز محقق   در ح ل بررس ی. برخاس 

 د یبخشر سرع  یبرا رشد هورمو  دیتول شیافزا منظور به

)اداره  FDA جیبره تردر .(16–14)هسرتند برد  وز  و رشد به

شررده  یمهندسرر وانرر تیح نی( نخسررتکرر یآمر یغررذا و دارو

 مصرررف یبرررا را "AquAdvan-tagea"سرر لمو   ی،کرریژنت

 میتصرم نیرکررده اسر . ا دییرمتحده ت   التیانس   در ا

 نیرا دیرتول یبرا یق نون یه  یه از محدودپ  از دو ده

هر ی بهبرود در از دیگرر نمونره گرفته شد. یگونه ج نور

 زا یرم نیتررکرم بر  ریش دیتول عرضه محصوالت غذایی،

 و نروزادا  مصرف جه  گ و ریشتغییر کیفی   و الکتوز

 .(13،16)ب شدمی بزرگس ال 

 

 یاهداف درم ن  محصوالت بتولید 
ه ی نروین در عرصره ه ی تکنولوژیاز دیگر ک ربردی

 یی یرب کتر  یر یروسریو یه ژ یآنت   یب زیس  فن وری،
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. (15،17،13)دب شنیم ی هیگ یه سلول یخوراک قسم  در

برره عنرروا  بتواننرد  کیررژن تررران  یغرذاه کرره یطررورهبر

 بد  یمنیا ستمیس کیتحر به ق در ،یخوراک یه واکسن

 از یمختلفرر انررواعشرروند.  هرر یبرر دیآنترر دیررتول یبرررا

 بره( ینریزمبیسر و  یسرو ذرت، برنج،)م نند  التمحصو

 یهر عفونر  برابر در یخوراک یه واکسن ح مل عنوا 

 روسیررو ،یکررول  یاشرشرر یهرر نیتوکسرر شرر مل مختلررف

 یروسریو  یرهپ ت و یلروریپ کوب کتریهل روسیو ،یه ر

 .(14،15،17،12)اندقرار گرفته یمورد بررس B نوع

 

 محصرروالت دیررتول در شررده انجرر م یهرر تررالم یبرخرر
 را یا در ختهیترار

  ییهرر گرر محرردود دو دهرره اسرر  کرره زیررن را یررا در

 نیرا نیتوسرط محققر خترهیمحصروالت ترار دیرتول یبررا

 یوحر  خترهیترار یبزهر  دیتول حوزه برداشته شده اس .

 پنبرره مقرر وم  ختررهیترار  هچررهیگ دیرر، تولIX (62) فرر کتور

مقر وم بره  خترهیترار یهر گنردم دیتول (37،63،71)به آف ت

قررر رچ  تنبررر کو مقررر وم بررره دیرررتول ،(71)یومیرررفوزارقررر رچ 

 کننردهدیتول E.coli ختهیترار یه یب کتر (72،73)یومیفوزار

مق وم به کرم س قه خوار  ختهیبرنج ترار ،CLA(74) میآنز

و  1325-1323 یهر برنج در س ل ق تیتوسط مرکز تحق

ژ   یحرر و جیررمقرر وم برره آفرر  را یهرر برررنج دیررتول

چغنرردر  یهرر نیررالCry1Ab  ،(75)نیکننررده پررروت دیتول

ه کررم مقر وم بر Cry1Ab نیکننرده توکسردیتول ختهیترار

  هیررگ دیررتول یبرررا تررالم ،(72–76) یبرگخرروار آگررروت

مقر وم  خترهیترار ونجرهی ،(73)نی بر یب یمونیم گل ییدارو

 ،(21) 2113در س ل  را یدر ا ونجهی یبه آف  سر خرطوم

مقرر وم برره علررف کررش  یکلزاهرر  دیررتول یتررالم برررا

 یهر شرگ هیکره در آزم  گریو صده  اقدام د (21) یفوزیگل

 ،ب شردیدر ح ل انجر م مر یو خصوص یمراکز مختلف دولت

 اقدام ت اس . نیمله ااز ج

 

 جه   و را یا در GMOs برابر در یق نون -یحقوق مواض 

 یکش ورز و ییغذا مواد در GMO یم رف کهیدرح ل

 کررده جر دیا جه   سرت سر در را ییگفتگوه  و ه بح 

 نیتررشیبر دیرجد یفن ور نیا برابر در اروپ  مردم اس ،

 در هر ییاروپر  کره شرودیمر گفتره. انردداشته را مق وم 

 یبرخرر و دارنررد شررک ینظرر رت یهرر آژانرر   یصررالح

 یره یتفسر از ین شر هر مخ لفر  نیرا عمرده که م تقدند

 .(31–22)ب شردیمر هر آ  یافراطر یهر واکنش و متف وت

 برههر  آ  یاعتمر د یبر بر  GMO بره اروپر  مردم واکنش

 و ی بیرارز در کیرتکنوکرات کرردیرو و ینظ رت ینه ده 

 یهر یبررسر مطر بق. اسر  شده مشخص خطر  یریمد

 از یا)مجموعرره Eurobarometerشررده توسررط  انجرر م

 و یسریکم از ینردگینم  بره کره یعمروم یهر ینظرسنج

 ،2112 تر  1331 یهر سر ل نیبر ،(32)شودیم انج م اروپ 

 ی مرده یپ و " ر یطب یدسرتک ر" بره راج  ییه ینگران

 و نرژاد دو ونردیپ هر ،آلررژ ) یسرالمت و یطریمح سر یز

 رسردیمر نظرر برهاس  کره  داشته وجود (هرز یه علف

 نر  یاطم ینظر رت یهر سر زم  بره عملکررد  مرردم عموم

 یرس نم خد در دانشمندا  ییبه توان  یاز طرف ونداشته 

 یه آژان  یتوانمند به گرید یسواز  و یعموم من ف  به

  یاست ندارده  و نیقوان ب  مط بق یه  س یس هیته در یدولت

 قر نو  موجرب بره را یرا .(32،33)انردبروده مرردد سالم 

 منییا پروتکل به ا ریا اسالمی جمهوری دول  الح  "

   .(34)اس  شده پروتکل نیا عضو ،"1322مصوب  ستییز

 یجمهررور سررتییز منررییا قرر نو  3 بنررد اسررتن د برره

  :داشته مقرر که 1322 س ل مصوب را یا یاسالم

 در راهبردهر  بیتصرو و نییت  ،ی ستگذاریس -الف

 مف د ب  مط بق آ  یاجرا بر نظ رت و یستیز یمنیا عرصه

  .ق نو  نیا

 یهرر دسررتگ ه یقرر نون فیوظرر  نیبرر یهمرر هنگ -ب

  .ق نو  نیا ضوعمو مقررات ب  صالحیذ یاجرائ

 ضروابط و هر دسرتورال مل ه ،ن مهنیآئ بیتصو -ج

  .ق نو  نیا موضوع

 سر ل آبر   15 جلسره در سرتییز منییا ملیشورای 

)جهر د  مررتبط هر یوزارتخ نره مشترک پیشنه د به 1336

 علروم، و پزشکی آموزم و درم   بهداش ، کش ورزی،

 (سر یز محریط حف ظر  سر زم   و فنر وری و تحقیق ت
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 یهر سرفصرل شر مل سرتییز منییا ییاجرا یه سی س 

  :کرد بیتصو را لیذ

 دیجد ستییز فن وری دیفوا از برداری بهره نیتضم 

  ستییز تنوع از  یحم 

 فنر وری از ح صل محصوالت بهداش  و سالم  حفظ 

 دیجد ستییز

 منظرور بره عمرومی مش رک  و آگ هی سطح شیافزا 

 دیجد ستییز فن وری از استف ده

 و شده  دی ق نو  در نیز مبهمی نک ت و اشک الت ام 

 بره مقرررات اجرای بر نظ رت و کنترل نحوه در نیهمچن

 و مربهم .ب شرد زاچر لش توانردمری کره خروردمری چشم

 یرا بره ریتفسر بره منجر ق نو  بنده ی برخی بود  مجمل

 ییراجرا هر یدسرتگ ه توسط ستییز منییا ق نو  مف د از

 حروزه متولیر   و   یرمجر دهیگرد موجب و شده ذیربط

 .نرسند اجم ع به ق نو  کرد  ییاجرا در ستییز منییا

 بره اسرتن د بر  سر یز محریط س زم   مث ل، عنوا  به

 بررسری آ ، تبصرره و را یرا یسرتیز یمنیا ق نو  4 م ده

 در را هر حروزه تم می محیطی س یز مخ طرات  بییارز

  متق ضی   تم می دارد دهیعق فلذا ،دانسته شیخو  یصالح

 ذیصالح ه یدستگ ه ریس  از مجوز  ف یدر بر عالوه دیب 

 مخر طرات  بییررزا یبررا نیرز، سر یز محیط س زم   از

 اس  ح لی در نیا. ندینم   ف یدر مجوز محیطی س یز

 هرر ف  لیر  تخصصری حوزه م تقدند ه دستگ ه ریس  که

 سر زم   و شرده مشخص ق نو  هم   5 م ده طبق دستگ ه

 و وحرش حیر ت بر  مرتبط امور متولی تنه  س یز محیط

 از گررید یکی. اس  آ  محیطی س یز خطرات  بییارز

 خصوص در حقوقی من سب س خت ر عدم مهم، مشکالت

 و تولیررد امررور در تخلفرر ت خسرر رات، جبرررا  و بررسرری

 در گررید ازطررفاسر .  خترهیترار محصوالت تج رت

 یهر  یمسر ول و یانگر ر جررم یقر نون مبح  خصوص

حوزه ج م  و مر ن  ب شرد  نیکه در ا یخ ص ق نو  ،یمدن

 اس . دهینرس بیبه تصو

 سررتییز منررییا پروتکررل کرره اسرر  حرر لی در نیررا

 (کواالالمپور - ین گو الح قی پروتکل و ک رت هن  پروتکل)

 کرر ری خسرر رات بررود  غیرعمرردی  یرر بررود  عمرردی برره

 صرحب  احتمر لی خس رات جبرا  خصوص در و نداشته

 خسر رت از منظرور نیسر  مشخصین مچنه. اس  کرده

 و تخلرف اعمر لی چره کرهنیا و اس  ییه   یز نوع چه

 فیرت ر و شرد خواهنرد تلقری جررم عنوا  به اعم لی چه

 بر  برخرورد در. اس  نشده ارائه خصوص نیا در یدرست

 م ر دل دیب  خ طی شخص که اس  شده اش ره تخلف ت،

 در نیرا. نردک جبررا  را شده ج دیا خس رت برابر چند  ی

 برره اصررالً اسرر  ممکررن تخلررف انجرر م کرره اسرر  حرر لی

 سرتییز منرییا قروانین  یراکثر در. نشرود منجر خس رتی

 شرف ف فیت  ر ب  من سب حقوقی س خت ر ،کشوره  ریس 

 نحرروه غیرعمردی، خسر رات جررم، تخلرف، بره کر فی و

( زنردا   یر و نقردی مرهیجر )پرداخر  خسر رات جبرا 

 نیرا را یرا سرتییز منرییا نو قر  در ام  اس ، شده اش ره

 622 مرواد طبق همچنین .ندارد وجود وجه هیچ به موارد

 هیعل دیکه تهد یهر اقدام ،اسالمی مج زات ق نو  623 و

عالوه بر تحمل مج زات بره  ،شود یتلق یبهداش  عموم

کره چرهآ . گررددیمحکروم مر زیرخس رات وارده ن هیت د

 را یرا 1333مصروب  یمردن  یق نو  مس ول ،مسلم اس 

 مبحر کره صررف  بره جبررا  خسر رت نظرر داشرته و  زین

 زمر   تر  ،س ین مطرح آ  در  نب ریز ف ل بروز در ریتقص

 و ی بیرارز ینحروه برر توانردیمر خر ص، قر نو  بیتصو

 نظر رت حروزه نیرا یه  یف  ل بر ین ش خس رات جبرا 

 ،فنر وری س یز حوزه در رسدمی نظر به ن،یبن برا .دینم 

 و تقصریر اصرلی، عوامرل ف رل، عر مال  جمله از مس ئلی

 و دقر  بر  دیرب  عر مال  بین خس رت جبرا  تقسیم نحوه

 نیرا در رایرز گیررد  قررار توجره مورد تریبیش شف فی 

   یرز وقروع در مت رددی اسرب ب و عوامرل م موالً حوزه

 اسر  ممکن حتی و ب شند داشته نقش توانندمی احتم لی

 ریپذامک   عوامل نیا از خیبر ضرر میزا  و نقش ت یین

 کیر وحشری گونره احتمر لی  فتنیر تغییر در مثالً نب شد 

 علرر  برره آ  برر  ختررهیترار گونرره تالقرری ا ررر در گیرر ه

 حشررات  ی ب د چو  عواملی خته،یترار بذر شد پراکنده

  بییرارز. در برود خواهنرد دخیرل خسر رت ج دیا در هم
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 و خطرر دیرب   یرآ کره اس  مطرح نیز نکته نیا خس رت،

  یرر داد قررار مررالک را اسر  شررده ب لف رل کرره خسر رتی

 نشرر   را خررود تب رر ت نرردهیآ در و اسرر  برر لقوه چررهآ 

 کرد  لح ظ دیب  نیز را داد خواهد

در عر لم حقرو   هیرمب ح  النه  نیا کهی ج ئآ  از

از  یکریاز کشوره   کینشده هر  ینیقی یمنجر به ق عده

 نیرضوع ت مرتبط ب  ابه مو یدگیختم رس یبرا راقواعد 

قر نو   بیبره تصرو  زیرن رو، نیرا ازانرد. دهیمب ح  برگز

 نیریت  یبررا خترهیحوزه ترار یه  یف  ل نهیخ ص در زم

و مب شررت   یهمچو : شراک ، م  ونر ، سربب یموارد

 یهر در ح لر   نب ریاز ف ل ز یجبرا  خس رت ن ش یبرا

  یمختلررف امعمرر ل و وقرر  انررواعرا در  ریتقصرر  یررقصررور 

 .دینم یم  یتقو یحقوق

 

 و یفنر ور سر یز رمیپذ در مردم عموم نگرم اصالح

 خصوص نیا در شنه داتیپ

 ختهیدر خصوص محصوالت ترار ی ریبس مط ل  ت

 ،یشن خت ،یاعتق د ،یو اب  د مختلف نگرم از منظر علم

 (25-23)یخر رج نیتوسط محقق یستیز یمنیو ا ینگرندهیآ

انج م  قینسب  به آ  انج م گرفته اس . در تحق یو داخل

 یوتکنولروژیب نیاز متخصصر یت رداد بر  ارتب طشده در 

 نیمتخصص نیاز ا ی دیکشور نش   داده شده که ت داد ز

 نیردرصد از ا 3/7داشته و تنه   ینین بیب  ینگرم مطلوب 

بودنررد. در  GMافررراد مخرر لف اسررتف ده از محصرروالت 

شرهر  نیصرصاز متخ یبخشر ی به ب  همکر رمش یامط ل ه

بنررد در   یررکرره اولو دندیرسرر جررهینت نیرربرره ا (35)کرمرر  

شر مل  بیرتوانرد بره ترتیم ختهیانتخ ب محصوالت ترار

 ت یو نه  یمن ف  اقتص د س ،یز طیسالم ، مح -بهداش 

نظررر  درب شررد.  یو اجتمرر ع یتیریمررد ،ی سرریس راتیترر  

 انج م شد، (36) 2113در س ل   یکه از مردم انگل یسنج

 ی بیارز نیدر ا یمص حبه شوندگ   نظرات مطلوب ترشیب

 یی،ک رشن سر   اروپر  یبر رو یگریداشتند. در مط ل ه د

مررورد  یکرریژنتافررراد برره محصرروالت  نیررسررهم نگرررم ا

 لیقرار گرف ، من ف  درک شده و دانش در تم  ی بیارز

هر  را بره نگرم نسرب  بره آ   یمحصوالت  نیا دیبه خر

 کهنیا به توجه ب  .(37،32)دانستند یع مل اصل کیعنوا  

GMO  خطررات و عواقب ب  دیجد یفن ور از یانمونه ه 

 لیتشرک ج م ره یبررا را  ریبس دیفوا ح ل نیع در و ن شن خته

 از حروزه، نیرا در مخ طرات ی بیارز نح ل،یا ب  دهند،یم

 کننردگ  مصررف نیهمچنر و ک رشن س   از ی ریبس نظر

 در یریرگمیتصرم یاعده نظر از و رسدیم نظر به ین ک ف

 ی ریبسر. شرودیم یتلق کیتکنوکرات  ریبس خصوصنیا

 بهبود خواست ر غذا حوزه ک رشن س   و نظرا  ص حب از

 در مقررات میتنظ و ه یریگمیتصم در یعموم مش رک 

ب شرند. قردم یم ختهیمربوط به محصوالت ترار یه بح 

جلرررب اعتمررر د  یفنررر ور نیرررا رمیاول در جهررر  پرررذ

و بره   س   و ص حب نظرا  حروزه غرذا و سرالم ک رشن

 جینتر  حصرول جهر . ب شردیکنندگ   متب  آ  مصرف

 سرالم  خصروص در قیردق یش تیآزم  انج م قبول، ق بل

 بر  دیرب  سر یز طیمحر و هر انسر   یبررا محصوالت نیا

 هر دانشرگ ه م ننرد طررف یبر نسبت ً یه س زم   مش رک 

( یفنر ور س یز وزهح در نف   یذ یگذارهیسرم  بدو )

 یهرر سرر زم    یرر و سرر یز طیمحرر ف رر ال  فکررر اترر    یرر

 پر. شود انج م یاجتم ع یه حوزه در ف  ل و بشردوست نه

ی مشرر خررط  فتنیرر GMO مررورد در کرره، اسرر  واضررح

  داشررتن برر  امرر  بررود، خواهررد یسررخت کرر ر "یطرفرریبرر"

 توانمندسر زی رو،نیرا از. سر ین رممکنیغ یقو یرهبر

 و ژنتیک مهندسی زمینه در انس نی نیروی و ه رس خ یز

 مرنیا توس ه برای دول  من سب اقدام ت و ستییز منییا

 آ  احتمر لی مخر طرات  بییرارز و ختهیترار محصوالت

 ترر  اسرر  مکلررف دولرر  ن،یهمچنرر. ب شرردیمرر یضرررور

 بر  خترهیترار مرواد یبررس و تشخیص برای الزم اقدام ت

 یهر بخرش یهمکر ر و پیشررفته هر یشرگ هیآزم  ج دیا

 را مرردم بره من سب رس نی اطالع ت  دهد انج م خصوصی

 و داده انجرر م ختررهیترار ییغررذا مررواد سررالم  درمررورد

 براسر س کره مرواد نیرا احتمر لی مخ طرات درخصوص

 انجر م را الزم اقردام ت شرود،می م لوم م تبر ش تیآزم 

 برر علمی مستند اخب ر و اطالع ت تهیه راست  نیا در. دهد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 19

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-14671-fa.html


   
 لیال نجفیان و همکاران     

 519      5911، خرداد  581دوره سي ام، شماره                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                     

 مروری

 اسرتف ده بر  احتم لی مخ طرات از علمی ه ی بییرزا هیپ 

 غیرعلمی اخب ر انتش ر از جلوگیری برای امر متخصص   از

 بسری ر موافقر    ی مخ لف   طییتفر و افراط و غیرمستند و

 بهداش ، وزارت وظیفه بین، نیا. در اس  اهمی  دارای

 س یز محیط حف ظ  س زم   پزشکی، آموزم و درم  

 .ب شدیم یترشیب  یاهم یدارا کش ورزی جه د وزارت و

 

 یتکنولوژ از یوربهره کیفی  ارتق ءجه   ییراهک ره 

 یکش ورز نهیزم در نینو یه 
 در کررره یقرردمت و یمرریاقل تنرروع لیرردل برره را یررا

 کره اس  یرا یم از ارزشمند یانهیگنج دارد، یکش ورز

 رغرمیعل که رسدیم نظر به. شود ینگهدار و حفظ دیب 

 الگوهرر ی تنرروع و را یررا در کشرر ورزی یخیترر ر هسرر بق

 نیا در شده انج م مط ل  ت را ،یا در کش ورزی مختلف

در  یمن سررب اقرردام ت و برروده محرردود  ریبسرر خصرروص

 را یرا یکشر ورز راثیرمو  یسرتیخصوص حفظ تنوع ز

 و ییغرذا  یامن نیت م یطرف از .(33)اس  نگرفته صورت

بره  لیتبرد  یرجم  شیتوجه به افرزا ب  ی یطب من ب  حفظ

 شرود، تررشیب  یجم  چه هربزرگ شده اس .  یچ لش

 نیبر از بر  و  بدییم شیافزا زین ی یطب من ب  بر مردم فش ر

. شودیم آم ده شیفرس  یبرا نیزم ،ی هیگ پوشش رفتن

 جرز یاجرهینت آب، کمبود و نیزم دیشد شیفرس  ب  پ 

 پرر و یشرهر منر طق بره   ییروسرت  هجروم و یقحط بروز

 اسر س، نیرا برر .(111)م ندینم یب ق شهره  اطراف کرد 

 یه وهیش نیبهتر به ی بی دس  و ی یطب من ب  حفظ بدو 

 را هر انسر   ییغرذا  یرامن تروا ینم آ ، از یبرداربهره

 و اس  نیزم محدود و ی یطب من ب  از. خ ک کرد نیت م

 محسوب س یز طیمح جزء نیترمهم هوا، و آب از پ 

 ،ییهوا و آب راتییتغ در خ ک نقش و  یاهم. شودیم

 بیرترت بره ستمیاکوس زین و ییغذا  یامن ن،یزم شیفرس 

 راتییرتغ خصروص در ملرل سر زم   و یکنوانس موضوع

 مب رزه خصوص در ملل س زم   و یکنوانس ،ییهوا و آب

 عنروا  بره یسرتیز تنروع و یکنوانسر زیرن و یریزا  بر  یب ب 

 حقررو  عرصرره در مرررتبط آور الررزاممنرر ب  از یقیمصرر د

ج ، در کن ر در این .(111)ب شدیم  سیز طیمح المللنیب

تراریخته، مرواردی را  موضوعپرداختن به  می  و لزوماه

 از نررهیبه اسررتف ده و کشرر ورزا در جهرر  جلررب اعتمرر د 

 یوربهرره شیافرزا و یکشر ورز نهیزم در یفن ورس یز

 یرگیربهرره موازات بهکنندگ   غذا دیکش ورزا  و تول یبرا

 داد. میخواه ارائه ختهیترار محصوالت ی یمزا از

 

 کین میودیب مزارع توس ه -1

 کره یکشر ورز طهیح در موفق یراهک ره  جمله از

 ،اسر  گرفتره قررار ی ریبسر توجره مورد جه   در رایاخ

 در .(114–112)ب شردی( مرBD) کیرن میودیب مزارع توس ه

 و کودهرر  ریررنظ یی یمیشرر مررواد زا یتجرر ر یکشرر ورز

 کره شرودیمر استف ده (synthetic) یسنتز یه کشآف 

 ب عر  ی هیرگ آفر ت کنتررل برر مثبر  راتیت   وجود ب 

 یآلر مرواد و دیرمف یهر  زمیکروارگ نیم بر یمنف راتیت  

 ممکرن یی یمیشر سرموم بررد  کر ره ب. گردند یم خ ک

  یرنه  در کره (52) نج مدیب ممق و آف ت شیافزا به اس 

 یهر نهر ده. برود خواهنرد ترریقو و ترشیب سموم  زمندین

 شرروندیمر مصررف یتجر ر یکشر ورز در کره یی یمیشر

 شسرته از پر  ق درند ه  خ ک بر یمنف راتیت   بر عالوه

 یآلررودگ سرربب ی ریررآب یهرر آب و برر را  توسررط شرد 

 ی یربق . شوند یدنیآش م مص رف ب  ینیزم ریز یه سفره

 برد  وارد کره یکشر ورز محصوالت در یی یمیش سموم

 بزننرد، صردمه انس   یمنیا ستمیس بر ت  ق درند گردند،یم

 یحترر و یعفررون یهرر یمرر ریب دیررتول و  یحس سرر جرر دیا

 رییرتغ را یدیرتول محصروالت ط رم زیرن و نردینم  سرط  

 یسررنت یکشرر ورز یهرر  کیررتکن از اسررتف ده .(115)دهنررد

 هرر یافزودنرر ریسرر  و یی یمیشرر یهرر نهرر ده کرر ربرد برردو 

. یمب شر داشرته س لم ی ه نیگ و خ ک ت  دینم  یم کمک

 جهر  در حیصرح یریمسربه عنوا   ه روم نیدر واق  ا

شرده  شرنه دیپ یتجر ر یکشر ورز مضرات از م ند  دور

 یی یمیشر سرموم ی یبق  وجود دییرغم ت یعل .(116)اس 

 یبررا مرواد نیرا مضراتعلم به  و ییغذا محصوالت در

 از یح ک مط ل  ت، یبرخ دییت  نیهمچن و انس   یسالمت
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 کرر ربرد ا ررر در ی هیررگ یهرر نیپررروت   یررفیک لنررزو

 محصروالت که شودیم تصور نیا وجود ب  ه ،کشآف 

  یررفیک از یتجرر ر محصروالت برر  سررهیمق  در کیرارگ ن

 یکشر ورز هیراول دهیا .(117)ستندین برخوردار مطلوب ییغذا

 رودولررف توسررط شیپرر سرر ل 31 حرردود کیررن میودیب

 "یآنتروپروزوف" عنروا  تحر  یشریاتر لسوفیف نر،یاشت 

Anthroposophy) )گرفرر  شررکل یانسرر ن حکمرر   یرر .

 برود م تقرد و داش  انس   ی یدن به یم نو ینگ ه نریاشت 

 یارتبر ط و اسر  یکری خرود رامرو یپ ی یدن ب  انس   که

 حرذف بر  کره ب ورند نیا بر او روا یپ. دارد آ  ب  یعرف ن

 یه نیک یروه ین ،یی یمیش سموم و ه کشآف  و کوده 

 از ینروع BD یکش ورز ق یحق در .(112)شوندیم آزاد

 شیافرزا یراسرت  در کره اسر  شرفتهیپ کیارگ ن یکش ورز

 خر ک سالم  و ییغذا مواد  یفیک به یکش ورز داتیتول

 برر یکشر ورز نروع نیا .(114،113)دارد یاژهیو توجه زین

 شر مل یکشر ورز مجموعره کل مت  دل و یعموم توس ه

 خررود" واحررد کیرر بسرر   وانرر تیح و  هرر  یگ خرر ک،

 یکشر ورز. ورزدیمر دیت ک( self nourishing) "غذادهنده

BD دیررجد یهرر روم ریسرر  و یآلرر یکشرر ورز ریررنظ 

 یدام یکوده  یریبک رگ طرفدار کیاکولوژ یکش ورز

 خر ک بر یی یمیش مواد ک ربرد از اجتن ب ب  کمپوس  و

 .(117)ب شدیم  ه  یگ و

 

 ی ریآب و یکش ورز شرفتهیپ یه یآورفن یریبک رگ -2
 محصول نوع رییتغ و

 حسرگره  از اسرتف ده شر مل توانردیم یآور فن نیا

 هروا، و آب در اسرتف ده ق برل یحسرگره : لیراز قب ب شد

 یبررا اسرتف ده مرورد یحسرگره  ک،یرم ت تلره زاتیتجه

 و سرالم   خ رسریز بر  مرتبط یحسگره  محصوالت،

 .(111-112)کش ورز یه رب ت از استف ده

 

 ییغذا مواد اتالف و   تیض  ک هش -3

  یرامن دگ هیرد از یکشر ورز محصروالت   تیض 

 و بروده ت مرل و  یرعن  ق برل ی سریس و یاقتص د ،ییغذا

 یفرابخشرر و یراهبررد جرر م  برن مره کیرر ق لرب در دیرب 

 ،یریشگیپ جه  در الزم یس خت ره  یس ز دهیپ به نسب 

 دیرتولامرر بر   نیر. انمرود اقردام   تیض  ک هش و شیپ 

  یصررن  یپسررم نده  از افررزوده ارزم برر  ییهرر فرررآورده

 .(113-115)خواهد بود ریامک   پذ یکش ورز و یلیتبد
 

  داریپ  یغذا مصرف و دیتول یح م یه  س یس توس ه -4
 کشر ورزی و خواروبر ر سر زم   فیرت ر اس س برر

 "داریررپ  ییغررذا هرر یمیرررژ" ،2111 سرر ل در ،یجهرر ن

 به یطیمح س یز ا رات نیترکم ب  که هستند ییه میرژ

 سر لم یزندگ و کندیم کمک هیتغذ و غذا  یامن تحقق

. آوردیمرر ارمغر   برره نردهیآ و ح ضرر ه ینسل برای را

 و یسرتیز تنروع مراقرب و ح فظ داریپ  ییغذا ه یمیرژ

 ق برل یفرهنگر نظر از میرژ نوع نیا. هستند م  ستمیاکوس

 ق برل صرفه، به مقرو  و منصف نه اقتص دیلح ظ  از قبول،

 س لم و منیا ،یک ف ای هیتغذ نظر از و همه رایب دسترس

 اسرتف ده نرهیبه صرورت به ی یطب و یانس ن من ب  از و ب شندیم

تولیررد پ یرردار  از دیگررر موضرروع ت .(112–116)کننرردیمرر

هرر ی کنترررل بیولوژیررک علیرره آفرر ت، اسررتف ده از روم

هر  گلخ نهه ی هرز در مزارع، ب غ ت و ه  و علفبیم ری

 ب شررد کرره نقررش مهمرری در تولیررد پ یرردار محصرروالتمرری

 .(113)ب یس  به آ  توجه نمودکش ورزی دارد و می

محصروالت گیری کررد کره توا  نتیجهدر پ ی   می

GM و در سراسرر جهر   اسرتف ده  دیربه طور گسترده تول

 یکشروره  ترشیدر ب  ید و هم اکنو  به طور وسنشویم

شده   ینوع از محصوالت توز نیب  برچسب من سب ا  یدن

 ه یب  توجه به تم م نگران . کم نبوده اس زیآ  ن ی یمزاو 

 GM یکره در ارتبر ط بر  تکنولروژ ییده یو شک و ترد

اسررتف ده  یمت رردد یالمللررنیبرر یهرر  زم  وجرود دارد، سرر

براسرر س  یکرریشررده ژنت یمهندسررمحصرروالت  یبرخرر

اند. عالوه بر رفتهیرا پذ in vivoو  in vitro یه شیآزم 

الزم  ،یکنرون یذکر شده در بررسر یه چ لش و ه بح 

کمبررود آب و  دیبره ذکرر اسر  کرره امرروزه بحررا  شرد

وجرود دارد.   یوس یی یدر من طق جغراف یک هش ب رندگ
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  یرکشوره   یدر برخ ییکمبود عرضه مواد غذا نیهمچن

 ییغرذا یتریامن یه به چ لش یترشیتوجه ب ه،یسوء تغذ

 یبرراژنروم  یسیرونودر  دیجد راتییکند. تغیرا جلب م

 مطلروب، یهر  یرمت بول ومحصروالت بر  ارزم بر ال  دیتول

 یهرر در روغرن کیراول  یده یاز اسر یبر التر ریم ننرد مقر د

هر  و  نیتر میاز و یشده ب  ب ض یکه غن یو محصوالت ی هیگ

 دوارکننردهیام یهر از نقرش ییهر هستند، نمونره یمواد م دن

اسر . بر   هیرو سروء تغذ یقحط یکنشهیدر ر یتکنولوژ نیا

 زمینرره در خرر ص قرروانین تصررویب برر زنگری و ،حرر ل نیررا

محصروالت  یمنریا بررسری و تراریختره حروزه ه یف  لی 

احتمر ل ا ررات ن خواسرته در  ی بیرارز یبررا GM ییغذا

 اس .  زیمورد ن ندهیآ

کره  یاخترهیمحصروالت تراردر بسی ری از جوام ، 

  یعملکرد و در نه  شیافزا ه،یب  هدف ک هش سوء تغذ

مت صرب نه و  لیراند، تنه  به دالشده دیتول یبهبود کش ورز

 در ح لی که، اند.ن درس  مورد قض وت ن روا قرار گرفته

 خترهیمطرح شده در مورد محصوالت ترار یاحتم ل اتخطر

 ینتاصالح س یه در محصوالت ح صل از روم تواندیم

 یهرر جهرش جرر دیا قیراز طر یاصررالح یهر روم زیرو ن

 یهر از بحر  یکری .مش هده شرود زین یپرتو  ی یی یمیش

 ی ریطب ریرغ ،خترهیمطرح شده در مورد محصروالت ترار

 یبود  هرگز بره م نر  ی یطببه هرح ل  .س ا ه بود  آ 

 یبح  سرم نیهمچن .س یبود  ن بیع یک مل بود  و ب

تنهرر  مخررتص محصرروالت  زیررن یرریزا  یبررود  و حس سرر

 یهر ح صرل از روم ینبوده و در محصوالت سنت ختهیترار

کشور م  ب  توجره  در ق بل مش هده اس . زین یاصالح سنت

در محصروالت  نیرا دیرتول یکه برا یبه مجموعه اقدام ت

 قیرتحق یبرا ه مخ لف  از ی ریبس رغمیعل ریدو دهه اخ

 یاقتص د یکرده یرو به توجه ب  محصوالت نیا دیتول و

 و یطریمح سر یز راتیت   گرفتن نظر در ب  و یتیریمد و

 بره اسر ، انج م ح ل در ج م ه بهداش  و سالم  حفظ

 سرره عهررده بررر یفنرر و ینظرر رت یاصررل برر ر رسرردیمرر نظررر

. ب شدیم س یز طیمح و یکش ورز ش ،بهدا وزارتخ نه

 محصوالت، نیا دیتول ینده یفرا یاجرا بر ک مل نظ رت

 یبررسر ینرده یفرا یرسر ن روز به و ه دستورال مل ارائه

 محصررول، هررر یهرر یژگرریو برره توجرره برر  یسررتیز یمنرریا

 میمسررتق ریررغ و میمسررتق راتیترر   مسررتمر نرر یتوریمون

 طیمحر و وانر تیح ،انسر   بر مواد نیا از استف ده محتمله

 محصرروالت یگررذاربرچسررب نیقرروان  یرررع  سرر ،یز

 حق یاعط  و کنندهمصرف حقو  به احترام در ختهیترار

 مهرم موضوع ت مجموعه جمله از یو به انتخ ب یآزاد

 .ب شدیم محصوالت نیا  یتوز و دیتول ندیفرا در
 

 یسپاسگزار
و کررد اخررال   3433طرررح  مط ل رره برر  کررد نیررا

IR.MAZUMS.REC.1397.3439  در م  ونرر  محترررم

و خردم ت  یپزشرک مدانشگ ه علو یو فن آور ق تیتحق

 اس . دهیرس بیم زندرا  به تصو یدرم ن یبهداشت
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