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 مقدمه

، جمعیا  8332طبق آمار اعلام شده بانک جهاان  رر ااا  

ررصاد  بخوادررار  30ه اا  گذشاه  ا  رشاد جهان ط  ر

 39(. بای  ا  3031بدره اا  )غیاثدند غیااث    مماااران، 

تخ تدااع  ررصد ا  این افزای  جمعی ، مخبدط ب  نداح  کم

ا  کا  میازان افازای  جمعیا  یافه  جهان اا . ب  گدنا 

میلیاادن   رر  39میلیاادن، رر آفخی ااا  03ااااایان  رر آااایا 

 ,Lupienمیلیدن نفخ باخآ رر شاده ااا  ) 2 آمخیاا  ااتین

 8383ما  ااا مان ملا ، رر ااا  (. بخ اااس گزارش2002

حد ر یک میلیارر نفخ ا  جمعی  جهاان رااار ف اخ غاذای  

مسهند   علا ه باخ آن براخ باا اااهفاره ا  مناابم   امااناا  

مدجدر بخا  افزای  تدایدا  کرا ر   با محاد ری  مناابم 

(. رر این 3031غیاثدند غیاث    ممااران، مداج  شده اا  )

ما  تاندادژ  ب  رنبا  رااهیاب  با  شخایط برخ   پیرخف 

حل  بخا  رمای  ا  ف خ   گخانگ  اا    رر این راااها، راه

ما  ژنهیا    علم بیدتاندادژ  اع  رر حا  ایان آ ر فن

ماا، تدایاد محلاداا  اند ک  یا  ا  ایان راهمرالا  راشه 

 رر (. اماخ  هChristou & Twyman, 2004ها  ااا  )تخاریخ

 میاان با  تخاریخه  محلداا  ا  اخن ماخراً مخهلف محاف 

 ایجاار محلاداا  ایان ب  نسب  فخا ان  امید   بیم   آیدم 

ن ایا ولاد رر راان اطلاع   آگام  افزای  اذا .اا  شده

رر حا  حاضاخ عادم راد. نظخ م گدن  محلداا  ضخ ر  ب 

تاخین ااملل    ملا  ا  مهامراان    رعای  قدانین بیناطلاع

ماا مرالا  مداجه  با محلداا  تخاریخه  اا . گخا  راان 

 رربااره کنندگانملخف ران  رر مهم  بسیار رر ایخان ن  

رر  ا  میزان کااف  ب  ماراان  آیا اما رارند، تخاریخه  غذاما 

کنند؟ م  راان عاطلا تخاریخه  غذاما  با مختبط فداید مدرر

باا  ممگاان  مخهلاف، آماد ش اقراار ب  منااب راان اطلاع

   تخاریخها  آشنای  با محلداا  عمدم  ما بخگزار  کارگاه

ماا  ما   اا ماناثخگذار ا  جمل  انجمن ما گخ ه اا  آگاه

غیخر اه  ا  راماارما  مرارک  عمدم مخرم جها  شادر   

 داا  تخاریخهااا    تباااار  نظاااخ فعااانااا  رر مااادرر محلااا

راان  باید ا  ایجار رعب    حرا   یسه  اا . اطلاعایمن 

کننااده را طاادر  رر جامعاا  باامااد   صااخفاً آگااام  ملااخف

افزای  رمد ک  فارغ ا  مخگدن  تخس با اراره   آ اران  ملخف 

 یا عدم ملخف محلداا  تخاریخه  را انهخاب کند.

 مزارع ک  ،3333 م ر ا ااط ا  تخاریخه  مدار حا   غذاما 

  باا  تحماا  بااخا  تخاریخهاا  مااا  اریهاا  ا  ااااهفاره امخیاااا

 رااهخس رر کخرناد، آغاا  را م ا م  ب  آفاا    ماک علف

(. Fernandez-Cornejo et al., 2014) اا  بدره جهان مخرم

 مساهند مدار  حا   شده فخا ر  غذاما  ا  بسیار  امخ  ه

   پنبا  ذر ، اادیا، ماا نا را %33 ا  بی . اندتخاریخه  ک 

 مادار تخاریخها  . آینادم  را  ب  تخاریخه  بذرما  ا  کانداا

 ذر    با  ایاپ    آشپز  ر غن تا صبحان  مدار غذای  ا 

 قاخار اااهفاره مادرر شاده فاخا ر  غذاما  رر گسهخره طدر

غااذای   امااخ  ه ماادار(. Greene et al. 2016) گیخناادماا 

 نیاز   راشاه   جادر ماا شاگاهفخ قفس  ر   شده تخاریخه 

 ر پای  ر ند با   بدره تخاریخه  کل طدر ب  غذاما تعدار  ا 

یافا . اماا باا تدجا  با   وداماد افزای  میزان این   ر  ب 

مخاس افان  ما رر مدرر این ندع محلداا  رر حاا  حاضاخ 

ریدگاه عمدم ررباره غذاما  تخاریخها    اعهماار با  ملاخف 

 & Cary Funk)جاد  مماخاه ااا  ماا باا تخریادما  آن

Kennedy, 2016.)  

 ملاخف ا  پا  را االامه  جد  مخاطخا  جاندران مطااع 

 با  ژنهیاک ااا . مهنداا  ناداره نراان تخاریخه  غذاما 

ما  کم وطختخ اااهفاره ک علف ا  تا رمدم  اجا ه گیامان

  کمهااخ  ا  م اادار ماناادن باااق  مدجااب نهیجاا  رر شاادر  

تعدیق  مدجب تخاریخه  گیامان. شدرم  اماغذ ما ررک علف

پی  ا   ر ر  ک  شدندم  "مخ  فدق ما علف" آمدن بدجدر

 ,.Konig et al)محلداا  تخاریخه  ب  با ار گزارش شده اند. 

2004; Prakash et al. 2011.)  

رماد کا  یاک ما نراان ما امخ  ه نهایج بسیار  ا  پژ م 

 جدر رارر،  اا   GMا  وطخ بدرن غذاماجماع علم  بخ ب 

ما مام رر م اب  م ااا  معد ر   جدر رارند ک  بخو  ا  آن

ظاات  را رر مادرر ملاخف محلاداا  حاناد   ملامخر ر شده

رمناد کا  یدانا  آ مایرگام  نران ما حبخ ر    تخاریخه 

ااخااین  ااا  کا   (retracted)ما م اا  مخر ر بار تخین آن

محلداا  تخاریخه  ا  جملا   مدرر تدج  مخاافان تداید مل 

صدا   ایما  جمهدر  االام  قخار رارر. ب  ماخ ر   نفا  

-ابخا  ملاحظات  رر مدرر این ندع محلداا  از م تدج  ب  آن

 شاادند. اک ااخ مااخرم رنیااا بااا  جاادر مااا را یااارآ ر ماا 

ما  مدجدر ملخف کننده محلاداا  تخاریخها  افان مخاس
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کرادر رر رنیاا ملاخف  833مسهند. رر حا  حاضخ بی  ا  

-کردر اعلام کخره 9کننده این ندع محلداا  مسهند   تنها 

 اناداند ک  کر     اررا  این ندع محلداا  را ممندع کخره

  این رر حاا  ااا  کا  آماار  اررا  اادیا  تخاریخها  ا  

بخ ی  ا  اد  ممین کردرما نیز صدق این ارعا را  یخ ادا  

ز ن ااااهفاره ا  محلااداا  ماا  بااخر. بااا  جاادر رشااد ر  افاا

ما  اویاخ، بخوا  معه دناد کا  اطلاعاا  تخاریخه  رر اا 

اناادک  رر ماادرر غااذاما  تخاریخهاا  رارنااد   مااخرم  یااار  

مسهند ک  با  جدر ریدگاه غیخاخهگیخان  ررباره اثاخا  ایان 

 یس  اذعان رارناد محلداا  بخ ر   الامه  مخرم   محیط

ایان نادع غاذاما مطما ن  ک  رر مدرر اثخا  منف  یا م با 

 (.Funk & Kenney, 2016 Caryنیسهند )

خسی نی المللی و ملیی رخصویوآ اهی  یقوانین بین

 محوول ت تراخیخته 

  زیسییتی تنییوع کنوانسیییون

 3338ندانساایدن تناادع  یسااه  رر ماااه ماا  ااااا  ک

راااید   رر ممااان  اائ نها نایخ ب  ب  نهیجا  ماایلار  رر

نفخان  ریدر ژانیخ  امضاء شد. کرر  3338 ژ ئان 0ر ااا  ر

 اااهفاره  یساه   ندانسیدن، حفاظ تنادعکمدف اصل  این 

  با  پایدار ا  مناابم طبیعا    ت سایم مناافم حاصاا  ا  آن

 مدرر   رر این  مینا کا  ا  عاراان  اا . مفامیم ا ای گدن 

  یساا  ا نظخ بادره ااا ، حفاظ االام  انساان   محایط

طخف   ا ؛ فنا ر  ندین اا محلداا   یس  باا ده وطاخا 

 فنا ر  ناادین رر بهباادر  ناادگ ما  عظیم  یس ظخفی 

 رااا ر    کاخرن نیا ماا  غاذای ، ک یژه بخطاخف  برخ، ب

  رر کانرسا  ر م  ر. ررر نظخ گخفه  شاده ااا  بهداشه 

 باااا اااار ک بخگازار گخریااد، یااک گااخ ه 3330نادامبخ  

 فخامااخ   مااااا  ن اااا    انه ااااا تایاااا  بااااخ جنباااا 

 عملاخرماا ا  ناشا  ا کتغاییخ یافها   ناده  ما ارگانیسام

 اامناار آکا  نهیجا  کباشند، تراای  گخرید بیدتاندادژیک

 شد. ائ نهانارا کرر مدنهخا   8333اا    ژاندیة رر

 پروتکل ایمنی زیستی ک خت  ن  

 اامللا ه  یک مداف هناما  تعهادآ ر باین یسپخ تا  ایمن 

ا  رر کا ررولد  ن     انه ا  فخامخ   بدره  یسه محیط

مهخللان، نمایندگان  عما  آماده میاان خا  بکر ناد ماذا

ردر ک 393ا   راا ر   بای ک  صاحبان صنایم، تجاار    

 مااادیناااعااااره مماااای  مهع  اااا مان طاا  اجلاااس فاادق

بهمان  2ر  اغایا   03رر تااریخ  نهایهاً  یسه اجلاس تندع

-پخ تاا  ایمنا  .انارا ب  تلدیب راایدکرر مدنهخا   3092

  عمدتا ً کتداع   رادرما  رر حاا ک یسه  مطابق تمایا  

ز یافهاا  کا یساه  جدیاد تمخننده محلداا  فنا ر ک ارر 

مدجاادر   تاامثیخمنف   ماااا ااااا    باخااااااس نگخاناا 

تاد ین  اار    اگادنگ  ملااخف محلااداا احهمااا  تج

یاا رر حا  تداع     جهان اعم ا  ردرما مم  ک شده اا .

نناادگان اصاال  ک ارر  ی اتحاریاا  ار پااا رااادرما ک حهاا 

 ر ند. ب  شمار م  محلداا  بیدتانداادژ  مادرن

 رر ط  ره ااا  گذشاه  رر کرادرما  عضاد پخ تاا  کا  

راایده ااا  اقاداما   کرادر 369ما ب  اکندن تعدار آنمم

مهم  رر جه  ارت ا  ایمن   یسه  صادر  گخفها  ااا  

 نیاز باا تدجا   ای ار پاا کردرما  (. رر3038 اره، )اامعی 

 باا  باااااتخ باادرن ااااهانداررما  محاایط  یسااه    قااادر 

 یسا  نگخاناا  غیخ ر اه  فعا  رر اماخ محایط ا مناا ما

رادرما  رر کدج   جدر رارر. بخ  عمده ت مرابه اً نسابه

خه پیخامدن مفاار پخ تاا  معطادف با  کمذا رر حا  تدااع 

اارعاع قخار تح  جلدگیخ  ا  بخا  ملاحظا  ایمن    تالاش

ااااا مان  م اااخرا  گخفهن ایان ملاحظااا  نسااب  باا 

. پخ تا  یاک قاخاررار مادرر تدافاق جهااان  باادر تجااار 

باشاد. ساه  ما  یااملل  ااحااق  با  کندانسایدن تنادعبین

پخ تا  کارتامنا اع  رارر ا  طخیق ارائ  یک ااخ  قادانین 

ااملل  ب  اعضاء ودر رر ولاد  پذیخفه  شده رر اطح بین

مدجدرا   نده تخاریخه  کمک کند. اذا مدف اصل  آن ایجار 

 یساه  رر اطمینان   قاندنمند  رر  مینا  م اخرا  ایمنا 

امنگ  جهاان ، ااع  رنیا اا . پخ تا  علا ه بخ افزای  مم

شمار  ک  رر حا  رقاب  یاا رارر بین مدضدعا    قدانین ب 

 تضار با یادیگخند تعار  ایجار نماید.

 یسه  مخبدط ب  آگاام    مراارک  ایمن  پخ تا  80ماره 

راان  عمادم    مراارک  عمدم  بدره    ب  اممی  آگام 

 پخرا ر   شام  مفار  یخ اا :مخرم  م 

دم ، آماد ش   تعلایم   مراارک  عمادم  رر آگام  عم  -

 مااا  ارتباااط بااا انه ااا  ااااام، کاااربخر   ااااهعما  اااا  اره
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 ر   ژنهیا  یافها   ناده رر ارتبااط باا حفاظ مناابم را 

 یسه ، با تدج  ب  مخاطخا  طبیع    ااهفاره پایدار ا  تندع

کننده الام  برخ  رر این جه  طخفین قاخاررار با  تهدید

اامللا  ماا  باینب باا ااایخ کرادرما   ااا مانطدر مناا

 مماار  ودامند کخر.

ک  آگام  عمدم    تعلیم   کدش  جه  اطمینان ا  این  -

ما  راهدر   تخبی  رربخرارنده اطلاعات  ررولد  اا  اره

ژنهیا  یافه   نده ک  مطابق با این پخ تا  شنااای  شاده   

   ممان اا   ارر شدند.

شاان ام  مطابق با قدانین   م خرا  مخبدط طخفین مداف هن -

ماا  گیاخ  باا تدجا  با  ااا  ارهبا عمدم رر فخایند تلمیم

 ر   ژنهیا  یافه   نده مرا ره ودامند نمدر   نهاایج را 

انین تلمیمات  را با تدج  ب  اطلاعا  محخمان  مطابق ماره 

 ، رر راهخس عمدم قخار ودامند رار.83

صدر آگاه اااوهن عمادم ررولاد  مخ یک ا  طخفین رر -

  یسه  بخودامند آمد.راهیاب  مخرم ب  بانک اطلاعات  ایمن 

بخر  عمدم  فاخامم کاخرن فخصاه  باخا  مفهدم آگام  -

ماا، نظاخا ، طدر  ک  بیاان ریادگاهمرارک  عمدم اا ، ب 

 ,Khansariما یا ملاحضا  رر نظاخ گخفها  شادر )علاقمند 

2001.) 

 یستی جمهوخی اسل می ایرانق نون ملی ایمنی ز

با تدج  ب  پیداهن جمهدر  االام  ایخان ب  پخ تا  ایمن  

اامللا  کرادر رر رعایا   یسه  کارتامنا   مساو ای  باین

اصد  ایمن  رر صااررا     اررا  ایان قبیا  محلاداا    

 انااین رعایاا  ح اادق اااایخ کراادرما، قاااندن ملاا  ماام

  کارشنااا     ماا جلساا  بحا  یسه  بعد ا  ااا ایمن 

بعاد ا   9/0/3022ما  بین رااهگام ، رر تااریخ کرما 

تلدیب نهای  شدرا  محهخم نگهبان، رر صحن علن  مجل  

شدرا  االام  ب  تلدیب نهای  راید. ریاا  جمهدر قاندن 

بخا  اجخا ب  اا مان حفاظا   1/6/3022مذکدر را رر تاریخ 

 یساه  رر   یس  ابلاغ نمدرند. تلادیب قااندن ایمنامحیط

 یس  فناا ر    مهنداا  ژنهیاک شادفای    تداع  ایمن 

 (.  Salehi Jozani, 2010ن   بسزای  ودامد راش  )
ماا  جدیاد   آگام  بخر  ا  ضخ ریا  مداجه  باا فناا ر 

 رر فخآینااد مااا اااا . کاااربخر اماان   بااد ن آااایب آن

کنناده اطلاعاا  ، آمد ش گیخنده تنهاا رریافا بخر آگام 

 با  م ادار بسایار  یاار با  بایسا  ما  رااان اطلااعره   بد

مااا  آن ا  تانیااک   ررارائاا  مااا  جااذاب   کارآمااد ر ش

شدر. ب  منظادر آگاام  بخرا  راان  ااهفاره اطلاعمخهلف 

ب  مخرم بخا  ااهفاره ا  محلداا  تخاریخها  تاد ین بخناما  

بخر  ضخ ر  اا . باا تدجا  با  راان    آگام عم  اطلاع

 یسا  رر ک  رر حا  حاضخ ااا مان حفاظا  ا  محایطینا

قااااب پااخ ژه تدانمنداااا   ایمناا   یسااه ، رر ا اااین گااام 

بخا  آمد ش کارشناااان ما  آمد ش  ایمن   یسه  کارگاه

بخراا    ریااز  جهاا  افاازای  آگااام را بخگاازار   بخناماا 

گسهخش ران  تخاریخه  رر کردر را رر راهدر کار قخار راره 

ن م اا  با مدف بخرا  میازان آگاام  بخرا  ایان اا ، ای

ماا کا  کننادگان رر آنما   اطلاعا  عمادم  شاخک کارگاه

 یس ، شام  کارمندان   کارشنااان اا مان حفاظ  محیط

ما   اایخ علاقمندان بادر انجاام رانرجدیان   اااتید رانرگاه

 گخف .

 

 هامواد و روش
ماا  کارگاه    یسه ،رر ا این گام پخ ژه تدانمنداا   ایمن

باخا  آماد ش کارشناااان بخگازار آمد ش  ایمنا   یساه  

بخرا    گساهخش ریز  بخا  افزای  آگام گخرید تا بخنام 

راناا  تخاریخهاا  رر کراادر رر راااهدر کااار قخارگیااخر. ایاان 

ر ره باا حضادر ااااتید ذ  فان رر ااا مان  6ماا رر کارگاه

نفاخ اااع  ا   8363ماا بخگزار شاد   رر طا  ایان کارگااه

 یس  رانرجدیان   افخار کارشنااان اا مان حفاظ  محیط

 06علاقمند آمد ش ریدند. عنا ین این کارگاه کا  با  ماد  

 بخگزار شد عبارتند ا : 3039ااع  رر تابسهان   پاییز 

 فناا ر  نادین رر حاد ه  یسا  -ک خه ه اموزشی اول

 ل اامل یسه    قدانین مل    بین یس ، ایمن محیط

  فناااا ر  نااادین،  یسااا -ک خهییی ه اموزشیییی رو 

 یسااه    بخرااا  ار یاااب  مخاااطخا  احهماااا  ایمناا 

 (3محیط  )شماره  یس 

  فنااا ر  ناادین،  یساا  -ک خهیی ه اموزشییی سییو 

 یسااه    بخرااا  ار یاااب  مخاااطخا  احهماااا  ایمناا 

 (8محیط  )شماره  یس 

  فنااا ر  ناادین،  یساا  -ک خهیی ه اموزشییی مهیی خ 
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 ساااه    مااادیخی  مخااااطخا  احهمااااا   یایمنااا 

 محیط  یس 

   فنااا ر  ناادین،  یساا  -ک خهیی ه اموزشییی پیین 

 محیط  یسه    پای  مخاطخا  احهماا   یس ایمن 

  فنااا ر  ناادین،  یساا  -ک خهیی ه اموزشییی ش یی 

 بخر    مرارک  عمدم  یسه    آگام ایمن 

ب  منظدر یافهن مسهندا  مختبط با این پژ م ، باا بخراا  

ما  مخهلف، کلما  کلید  جسهجد   نیز ما  رارهرر پایگاه

ا    مطااعاا    ماا ا  ابازار کهابخانا آ ر  رارهجه  جمام

مرامدا  میدان  ااهفاره شد. با بخرا  مطااعا  انجام شده 

رر این  مین  رر اطح ایخان   جهان   مطااب منهرخ شده ا  

  راا  آماده ا   مان نهایج ببا ودرر مخرم رر نرخیا    مم

بناد    ارائا  اااذکخ، رر نهایا  با  جمامماا  فادقکارگاه

 راماارمای  رر این ولد  اقدام شد.

 

 نتایج
 اصلاح ای کیژنه  مهندا  حاص  فنا ر خه یتخار محلداا 

   باشاد ما  فناا رسا ی   ماا  شااو   ایعندان  ب  ژن

رار ،  دیاثخ رر تداومهم   م اریبس نیند  ما امخ  ه ا  فنا ر

. مادارر دنشاد محسدب ما خهی  غ ی  اکسن، محلداا  غذا

 یخ ب  عندان ملاحظا    فداید محلداا  تخاریخها  رر باین 

 مخرم مطخح اا :

 محوول ت تراخیخته مل حظ ت
نامنااب بخا  محایط  یسا : ب ایاا  ایان جاناداران باخا  

ما ب  صدر  مخف  رر محیط  یس  نامنااب اا    تا مد 

 ماند.باق  م طبیع  

کام  تندع  یسه : تغییخا  ژنهیا  باع  آایب ب  بخوا  

شادر   ما )مانند آفا    حرخا ( رر اکدایسهم م ارگانیسم

رر حاد ه کرا  محلاداا   کاماد.ماا م  یسه  آنا  تندع

پذیخ  باع  گسهخش کر  تاک کرا ر   رر صدر  رقاب 

 شدر.ا  م گدن  محلدا    کام  تندع

انه ا  ژن م اا م با   ما: ب  رای رای  آنه  بیدتیککام  کا

، ایان محلداا  تخاریخها  آنه  بیدتیک رر ر ند کلدن کخرن

شدند؛ واصای  ما م ا م م ما   باکهخ محلداا  ب   یخ س

کنناد   ا  کاارای  آنه  بیدتیا  ودر را رر بادن اعماا  م 

 کامند.ما  رار ی  م آنه  بیدتیک

 تغییااخ رر ااااوهاراحهمااا    رایاا  طعاام غیااخ مهاادا  : باا

مهفاا ت   مزهاین محلداا   ما  تداید کننده طعم،پخ ت ین

 ودامند راش .

 ما: ایان محلاداا ا  باخا  انسااننامنااب ا  جه  تغذیا 

ما  جدید رر انسان شدند   باع  ایجار بیمار  احهما  رارر

 ماماا   پخ انا ما  حیداناا  مانناد مدشرر بسیار  ا  گدن 

 اند.باع  مخگ شده

رر صدر  عدم پایبند  کردرما با  قادانین الاح بیدادژیک: 

ماا  تداند منجاخ با  تدایاد االاحااملل  این فنا ر  م بین

کا  امااان شناااای    رریااب  آن طدر بیدادژیک گخرر. ب 

 اا   میسخ نگخرر.ما ب  طد  انجامد   یا اماان ون  مد 

 فواید محوول ت تراخیخته
بااا ماادف  : محلااداا  تخاریخهاا م ااا مهخایااد محلااداا  تد

 .شدندتداید م ما بیمار افزای  م ا م  رر بخابخ 

کا  محلاداا  محافظ  محیط رر بخابخ امدم: ب  رای  ایان

شایمیای   امدمپاش  ا  طخیق تخاریخه  نیا  کمهخ  ب  ام

ماا ک رارند باع  محافظ  محیط رر بخابخ امپاش    آف 

 شدند.م 

-  کنهخ  ژناندگار  بیرهخ محلداا : با تغییخ رر ااوهار م

این محلداا  بد ن نیا  با  مااره  ما  مسو   فسارپذیخ ،

 مانند.م  باق  مناابمد   مان بیرهخ  با کیفی   اضاف 

 رای  کمهخ: با افزای  جمعی  رنیا، نیاا  با  تخخیاب جنگ 

جمعی   شدر اما اگخ غذا  کاف  بخا  اینما بیرهخ م جنگ 

  رای  نیس .فخامم شدر نیا   ب  جنگ 

ژنهیاا  گیاماان  اصالاحکام  گخم شدن  مین: رر صدر  

اکساایدکخبن بیرااهخ  ملااخف کااخره   تداننااد ر مااا م آن

ا  را اکسیژن بیرهخ  را ب  اتمسفخ بخاانند ک  پدیده گلخان 

 شدر.رمد   باع  کام  گخم شدن  مین م کام  م 

تخاریخه  ب  رای  کاام   داید محلداا کام  قیم  غذا: ت

ملخف ام، کام  فسارپذیخ    افازای  م ا ما  رر بخاباخ 

 شدر. قیم  محلد  م کام  ما باع  بیمار 

ژنهیا  محلداات  ب  را   اصلاحتداید محلداا  جدید: با 

تدانند رر مخ محیط  رشاد کنناد. م لااً تدایاد آید ک  م م 

 گدج  فخنگ  رر  مین نما .
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 ا م  رر بخابخ حرخا : این محلداا  ب  رای  م ا م  رر م

 .ما رارندک بخابخ حرخا  نیا  کمهخ  ب  حرخه

منه دان محلداا  تخاریخه  معه دناد فعلااً رر مادرر تدایاد 

انبده محلداا  کرا ر   تخاریخه  صبخ   تمم  شدر، اخا ک  

رر آینده ممان اا  ران  آن پیرخف  کند     ایا  پنهان 

محلداا  تخاریخه  حاصا   ین علم   تاندادژ  آشاار شدر.ا

ژنهیا  مدجدرا   نده اعم ا  گیاه   رام ااا . مادف  اصلاح

پااخ ب  ای  ملخف حاصا  ا  اابک  نادگ   اصلاحا  این 

رار  بااا طماام ااادرآ ر  بیرااهخ باا  رنبااا  تدایااد اااخمای 

  رره ااا . ا  آحداک خ  با بههخین اخ   شاا  ظاامخ  فاخ

ک  علم برخ رر حد ه مهندا  ژنهیک محد ر ااا    جا آن

ثیخگذار    مادیخی  مما  ولدصایا  فاخا رره ما  تدانای  ت

حاص  پیدند ژنهیا   راندنهای  بخودررار نیس    رقی اً نم 

فخنگ  یا  یخ س   ذر  ا  ودامد شاد   م لاً مام    گدج 

نسان ا  اعم ا  رام یا اکننده انین فخا ررهاذا عاقب  ملخف

 شدر.ما  نامعلدم وهم م ب  بیمار 

 بخ ی رخصووآ محوول ت تراخیختهاه  ی  ا میت
 رر تخاریخها  غذاما  مدرر رر کنندگانملخف آگام  با تاب

   تدایدکنناده مواساا    افاخار باخا  رنیا اخااخ با ارما 

 محلااداا  اکناادن ماام. اااا  مهاام ایااااهمداران بساایار

 رر   اندشده کر  تجار  ر صد ب   یار  معخ ف تخاریخه 

 کاندااا، پنبا ، ذر ، ادیا، ران  مانند رارند  جدر ملخف با ار

 مااا ژن حااا   کاا  فخنگاا  گدجاا     میناا ، پاپایااا ااایب

 رر را آفا    ماک  علف بخابخ رر م ا م    مسهند جدید 

 اخاااخ رر کننادگانملخف حا  این با. کنندم  ایجار ماآن

 باادرن آمیاازمخاااطخه   باادرن  غیخطبیعاا علاا  باا  جهااان

 غاذای  فنا ر  ندع این وطخا  مدرر رر تخاریخه  محلداا 

 رارند.  تخرید

 ایرانخس نی موجور رخ   ی اه  یبرخسی فع لیت
راد بخآ رر  ا   ضاعی  رانا    آگاام  ماخرم ب  نظخ م 

ااا   نیاناد خها ،یمحلاداا  تخارایخان رر را  نیس . 

شده ااا  باد ن آن کا   خانیا مخرم ی اا   ارر افخه غذا

 کا نیاا رغم ن مطلم باشند. علآکنندگان ا  مخرم   ملخف

اااهفاره  گدن  محلداا  مسهند، اما نیا دیمدافق تدا  اعده

ااا  گفهگاد   مادت رارر. زین  نیمنه د خه یتخار امانیا  گ

رر کرادر با  تخاریخها    ررباره وطخا  محلداا  کرا ر 

کا    تلاش رارناد افاخار عمداً  خوشد  ا ج گخفه  اا . ب

را ب  ر  گاخ ه  رمند ما را انجام م  گفهگد  ن د   بخرا نیا

باا  زیانکنناد   مخاافاان را   بناد میمدافق   مخاااف ت سا

 اادار، با ز،یااه  ماخاس   فناا ر  اادن فناا ر   اژگان

 زیان وارج کنند   دانیا  م  ر ان  مامجم  خی  اا اطلاع ب

 نیامساهند ا  مادع  مداف   شدر   حه دیباف ط  اند مدع

 زیامدجدر رر باا ار ن  کرا ر   محلداا  ا  محلداا  فعل

 .باشند تخ مااام

و  بخ ییاهی  ی به شن س یی ف صله موجور بین نی ز 

   ی ان    شدهفع لیت
بسایار   جهاان رر تخاریخها  محلاداا  ایمنا  ررباره گفهگد

 آن با  گساهخره درطابا  بسایار  ما تراا  ر اج راشه   

راان  عمادم  رر ااطح پخرا ند. رر کردرمای  ک  اطلاعم 

 راشاه  با  بسایار  اطلاعاا  شدر، ماخرمگسهخره انجام م 

 یااا مداف اا  رر جهاان رر ا گسااهخره تظاامخا  کاا  نحاد 

اا   مدت  ایخان رارر. رر  جدر محلداا  این علی  مخااف 

 ماخرم باین   مارااان  رر تخاریخها  محلداا  ررباره گفهگد

   ماادیخان حهاا    بیرااهخ مااخرم ااادن  ااا  شااده شااخ ع

 ما اا  رر گسهخره راان اطلاع ف دان رای  ب  مهخللین

 را ااا م آگاام    منااب اطلاعا  مدرر این رر گذشه  مند 

-راان    ران  مدجدر رر بین مخرم ممندارند، اذا ف خ اطلاع

ایجاار کاخره  انان تخریدما   یار  بخا  ملخف محلداا 

 بسایار ن ا  ماارااان  منط   وا رمیانا    ایاخان اا . رر

 تخاریخها  غاذاما  رربااره کننادگانملخف ران  رر مهم 

 فدایاد   وطاخا  ا  میازان اا  ب  ماراان  آیا ک این رارند،

 جاا  وادر کنندم  راان اطلاع تخاریخه  غذاما  با مختبط

گاخرر پیرانهار ما  بناابخاین. رارر بیرهخ مطااعا    پخا 

 باا رابطا  رر ماایخان  آگام  میزان مطااع  پژ مر  با مدف

 آن انجام گیخر.  منف    م ب  اثخا    تخاریخه  غذاما 

مه  رخ و افرار   ی مرر  نه ر س زم ن ،  هروهشن صت 

 ختهیمحوول ت تراخصووآ 
ااااهفاره ا  محلااداا  بااخا   افااخارمداجهاا    باا  طاادر کلاا

 بند  کخر:میت سب  اهار گخ ه  تدان م را خه یتخار

 محلاداا  را کاملااً نیاصد ررصد، ک  ا نیمداف  اول: هروه

رانسه    ب  شد  ب  رنبا  تدااع   اررا     وطخ ااام   ب

مام     رر کردر مساهند   مناافم کلاانامحلدا نیکر  ا
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 .رارند
 خیامحلاداا  را غ نیاصدررصد، کا  ا نیمخااف رو : هروه

را   مخاااافه چی  ماا راننااد ااااام   پخوطااخ ماا  نا  عاایطب

  بخو ، سهی طیمح  ماما شام  گخ هگخ ه نیتابند، ا بخنم

 .  مراب  مسهند  مدافم طب انه  ماگخ ه

حاصا   خها یمعه دند محلداا  تخار ن،یمنه د سو : هروه

بادره    کیاژنه    مهنداا  سهی  نیند  ما علدم   فنا ر

 اا  بیرهخ مسهند.نیا مند ار یاب    کارشن

رربااره   ک  اطلاعاات مهخللین علدم مخهلف مه خ : هروه

ن در کام ااا  کا  آاطلاعا  آنان  ایمحلداا  ندارند    نیا

  .سهندین قیقارر ب  اظهار نظخ رق

 علااا ه بااخ مهخللااین علاادم مخهلااف، مااخرم عااار  نیااز 

 مای  ا  آن اا :مای  رارند ک  مدارر  یخ نمدن نگخان 

ن جنب  نگخان  ماخرم عاار  عادم آشانای  باا تخیمهم -

 ما  ندین   مهندا  ژنهیک اا .ر ش
بخو  معه دند ک  با  ر ر گیامان تخاریخها  با  باا ار  -

نخخ تدایدا  کرا ر   اصالاح ژنهیاا  شاده افازای  

 ودامد راش .
ماا  بازرگ غخبا  انحلاار بخو  معه دند ک  شخک  -

مناابم فنا ر  مهندا  ژنهیک محلداا  کرا ر     

عاید ا  آن را رر اوهیار رارند   ایان قبیا  محلاداا  

 اند.تنها بخا  کردرما  پیرخفه  ااوه  شده
ا  با مدف ریگخ  ما مزرع بخو  معه دند ک  آ مای  -

شدند   غیخ ا  مدف تخمین ریسک طخاح    اجخاء م 

 ما  ذکخ شده را راشه  باشند.ممان اا  ریسک
 گیاام  پایا  باا   گانیاکار غذاما  بیرهخ ک  مخرم  -

 با  کا  رارر  جادر بیراهخ  احهما  کنندم  ملخف

 .رمند اممی  تخاریخه  غذاما  مدضدع

بخو  ایاااهمداران   ماخرم وداماان اطلااع رااان   -

ماا  حاصا  ا   ن  باخ ر   فاخآ ررهبیرهخ   بخاسب

 مهندا  ژنهیک مسهند.
مااا  ا  ماادارر  کاا  مدجااب عاادم آگااام  کاااف    ریاادگاه

یدآمیز جامع  رر مدرر محلداا  تخاریخها  گراه  ااا  تخر

 تدان ب  مدارر  یخ اشاره کخر:م 

باخ  :  هیریتوجهی به م  خکت عمومی رخ تویمی بی

ما  عضد رر  مینا  پخ تا  ر ا  80  اااس بند ر م ماره

ما   یساه  گذار  رر مادرر گدنا گیخ    ایااا تلمیم

ما  مخرم  مرا ره کاخره ژنهیا  شده با مخرم   نهار اصلاح

ما را رر راهخس عمدم قخار رمند. اماا رر   نهایج این مرا ره

گذار   شدرا  مل  ایمن   یساه  ایاخان کا  نهاار ایااا 

ژنهیا  شده اا ،  اصلاحگیخنده رر  مین  محلداا  تلمیم

ماا  مخرما  ا  جملا  کراا ر ان، ا  ا  ااد  گخ هنماینده

ما  مخرم نهار رر ا  طخف ترا  ا  ک حضدر ندارر. نماینده

علما  )عمدمااً انجمان ما  شدرا حضدر رارر ا  میان انجمن

گسهخش  مدافعان ا  ک  ودر  یسه (  یا ایمن  بیدتاندادژ 

 .معخف  شده اا  ،ر نداین محلداا  ب  شمار م 

رغم عل مهمافان  المللی و ملی: عد  توجه به قوانین بین

ماایچ اویااخ، اااا   36ریخهاا  رر ااااهفاره ا  محلااداا  تخا

رر حا  حاضخ مم ایان   اا . ا  انجام نگخفهگذار بخاسب

گیخر کا  گذار  ف ط ر   اند ر غن مایم انجام م بخاسب

رر کرادر ماا ا   .شادر باید رر مدرر مم  محلاداا  اعماا 

ایان    شادرذر    اااهفاره م    اادن اادیامحلداات  مم

در کا  بایاد نساب  با  شامحلداا  تخاریخه  محسادب م 

رر حاا  حاضاخ اطلاع راان  شدر. ما  اررا  آن   ملخف آن

گذار  کراادر رنیااا محلااداا  را بخاسااب 60نزریااک باا  

ر   بخو  ) 31گذار  را ا  اا  کنند؛ ایخان نیز بخاسبم 

اعمااا  کااخره امااا مدضاادع ررصاادگذار  ر    (محلااداا 

. خه  ااا محلداا  انجام نگخفه    این مدضدع نیز کار اا

گذار  ر   بخاسااب 8336رر کراادر آمخیاااا نیااز تااا اااا  

گذار  محلداا  ممندع بادره اماا رر حاا  حاضاخ بخاساب

گیااخر اابهاا  اتحاریاا  ار پااا محلااداا  تخاریخهاا  انجااام م 

انجام راره   این بنابخ قدانین  8333گذار  را ا  اا  بخاسب

  .  پخ تا  کارتامنا بدره اا 
ابه می ت رخ  ک فی به عمو  میرر  وعد  اطل ع خس نی 

ااا   آگاه صووآ م  خکت عمومی رخ خوند مقرخاتی:

منااب  با  اقراار مخهلاف جامعا  رر رابطا  باا محلاداا  

رر یک ایسهم م خرات  اااهفاره ا  . شدرتخاریخه  انجام نم 

مرارک  عمدم  بخا  جلب اطمینان ملاخف کنناده بسایار 

 ماان باا ماذاکخا  باین ضخ ر    پخاممی  ما  باشاد. مام
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ااملل  رر ولد  مدجدرا   نده تخاریخه ، عمدم مخرم باید 

ما را راشه  مجا  مرارک    ارائ  اطلاعا  ب  تلمیم گیخنده

پخ تا  اممی  مرارک  عمدم  را تلادیق  80باشند. ماره 

گیااخ  رر ولااد  کنااد. اعضاااء منگااام ر نااد تلاامیمماا 

قدانین   م خرا  وادر باا مدجدرا  تخاریخه   نده، مطابق با 

گدید اعضا بایاد فاخ  ودامند کخر. ماره مذکدر م عمدم مم

آگام  بخر  عمدم ، آمد ش   مرارک  را رر  مین  انه ا  

مطم ن، جابجای    ااهفاره ا  مدجادرا   ناده تخاریخها  را 

تخ یج   تسهی  کنناد. مراارک  مخرما  مام رر پیراخف  

انین، م اخرا    ااانار  یساه  )قاداخااخ  ایسهم ایمنا 

رامنما(   مم رر اوذ تلمیم ررولد  مدارر وا  رر ماخ 

تداند ن   راشه  باشد. ا  طخف  نحاده اااهفاره ا  کردر م 

 Biosafety) راااان محلااداا  مدجاادر رر پایگاااه اطلاااع

Clearing-House) BCH  نیز بخا  مهخللاین رر رااهخس

 باشد.م 
ده مدارر  رر جه  بهبادر ما  ب  عم  آمبا تدج  ب  بخرا 

شخایط مدجدر رر مداجه  با محلداا  تخاریخه  اا م ب  نظاخ 

 راد: م 
آگاام      پروتکیل ایمنیی زیسیتی: 32اجرای می ره 

مرارک  عمدم : ایان مااره ا  پخ تاا  ایمنا   یساه  با  

پاخرا ر. راان  عمدم    مرارک  مخرم  ما اممی  آگام 

را ررولاد  اگادنگ   پخ تا  کارتامنا رامنماا  کاداا 

ااهفاره ا  مردر  عمدم   اگدنگ  ااهفاره ا  عدام  مناهج 

ماا رر ر نادما  اواذ تلامیم ارائا  راره ااا . ا  ممفاخ 

تداند اشاا  مخهلف  راشه  باشد. باخا  مرارک  مخرم  م 

آ ر  نظخا  تدان با ایجار فخص  بخا  عمدم   جممم ا  م 

ماا کاربخرماا   اهدرااعم ما رر ولد  م خرا ، ر  ن د آن

ااهفاره ا  محلداا  تخاریخه  با  افازای  کاارای  م اخرا  

رااان    تبلیغاا  مدجدر کمک کخر. ا  طخف ریگخ با اطلااع

تادان ااطح اطلاعاا  صحیح شفام  یا کهب  ب  ماخرم ما 

عمدم مخرم را گسهخش رار. رر بخو  ا  کردرما م   آمخیااا 

شادند. رارا  حادمه  آگاه ما   ااهخاایا، مخرم ا  طخیق انه

با  ایاان صادر  کاا  منگاام  کاا  مخاجام تلاامیم گیخنااده 

ررودااااه  رر ولااد  تدایااد یااک محلااد  تخاریخهاا  را 

نمایناد، علاا ه باخ بخراا  علما    مما  جانبا  رریاف  م 

رروداا    مسهندا  آن، رر مد   مان بخلدص  مدضادع 

  علما  شدر   اپ  با جمم بندب  اطلاع مخرم راانده م 

گخرر )بانک جهان ، مدضدع   نظخا  مخرم، تلمیم اتخاذ م 

8330 .) 

تک شاهخ ندان رر جای  ک  اممی  ررک   شخک  تکا  آن

تلمیما  اتخاذ شده مل  رر مدرر مدجدرا   نده تخاریخها  

باشد، پخ تاا  باخا  تراخیک مسااع  رر ر شن    اضح م 

ا ، وخید   فخ ش جه  ارت اء آگام  عمدم  رر رابط  با انه 

  ااهفاره ایمن ا  مدجدرا   نده تخاریخها  طلاب ممااار  

نماید. ایان اماخ نیاا  با  آماد ش را، با   اااط  اممیا  م 

ر  افز ن  یس  فنا ر  ب  عندان بخر  ا   ندگ  ک  ناگزیخ 

اا  ب  طدر فزاینده ب  مدجادرا   ناده تخاریخها  بپاخرا ر، 

م ماخرم را جها  شادر   رمد. پخ تا  عمدتخ نران م  اضح

تبار  نظاخ فعااانا  رر مادرر مدجادرا  تخاریخها    ایمنا  

ماا  ماا   ااا ماننمایاد. افاخار، انجمان یسه  رعد  ما 

طدر کام    مسهمخ رر این مدضدع پیچیاده غیخر اه  باید ب 

 شخک  راشه  باشاند. ایان مساما  ایان امااان را با  ماخرم 

ذ شاده تدااط ر اا  رمد تا رر تلامیما  نهاای  اتخاام 

تدانناد ا  ایان طخیاق ماا ما مماار  راشه  باشاند. ر اا 

 گیخ  آگامان  را ارت اء بخرند.شفافی    تلمیم

مرارک  عمدم  نیاا   خس نی:س زی سیست  اطل عشف ف

 اایل  آن حادما  بهداناد ب  یک ایسهم شفاف رارر تا با 

قبا  ا  اطلاعا  بدجدر آمده را رر راهخس عمدم قخار راره   

گیخ  نظخا    انه ارا  مخرم   کرا ر ان را گخفه    تلمیم

گیخ  روی  نماید. ایسهم م خرات  مخ کردر باید رر تلمیم

تلمیم بگیخر ک  ب  ا  نحد  اطلاعا    نظخا  عمدم را رر 

گیخ  روی  نماید. مخگدن  اطلاعات  شام  شادامد   تلمیم

ا  تخاریخها  کا  مدارک مخبدط ب  ار یاب  مخاطخا  محلدا

تداط عمدم فخامم شاده باشاد، بایاد با  طادر مساه یم رر 

گیخ  شخک  راره شده   رر جه  ترخیص این کا  تلمیم

آیا محلد  مخبدط  رارا  ااهاندارر قااندن  ایمنا   یساه  

ولد  اطلاعا  ریگخ  باشد، ااهفاره شدر. اما ررکردر م 

دب یاا ما  عمادم  ررولاد  واا  قبی  نظخا    ریدگاه

مضخ بدرن محلداا  تخاریخه ، مرخص نیس  ک  آیا باید ا  

گیخ  اااهفاره کاخر انین اطلاعات  نیز رر ر ندما  تلمیم

تادان ا  ایان نادع اطلاعاا    یا ویخ. ا  طخف ریگخ آیاا ما 

ولاد  ار یااب  ما  کل  با  عنادان یاک عاما  ررریدگاه
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  م اا  مخاطخا  ب  صدر  علم  ااهفاره نمدر یا ویخ؟ بخا

کردر  م   تانزانیا پیرنهار راره اا  کا  ع ایاد عمادم  

ما روی  گخرر؛ اما نااه  مهم این اا  گیخ باید رر تلمیم

ک  اگدن  اناین ایساهم  رر ااطح کرادرما قابا  اجاخا 

اامللا  ودامد بدر   ا  طخف ریگخ آیا مسما  با ااهزاماا  باین

یج حاصا  ا  گیخ  را بخ اااس مدارک علم    نهاک  تلمیم

 رمند اا گار ودامد بدر؟ار یاب  وطخا  احهماا  انجام م 

تخوویی از متخوویین  –  ی علمی ت کیل کمیته

ما مدرر تداند ا  طخف ر ا مرارک  عمدم  م  رولتی:غیر

بناد  کارشنااا    علما  ااهفاره قخار گیاخر تاا رر جمام

کاربخر محلد  یا واط مرا  حاادمه  اااهفاره شادر. رر 

رار باا ما  تلمیم گیخنده   صلاحی   کردرما، اا مانبخو

ما  تخلل  علم  ا  مردر  افاخار مهخلاص ایجار کمیه 

کنناد تاا تخلاص راوا  وارج ا  مجمدع  ودر ااهفاره م 

 جادر مجمدع  ودر را منگام  ک  ادااا  جدیاد علما  با 

ماا  تخللا  آید ب  ر   نمایند. اطلاعات  ک  این کمیه م 

ماا باخا  ر اا  گیخ کنند ب  منگام تلمیمامم م علم  فخ

ا  ک  مهم اا  ایان ااا  کا  باشد؛ اما آنبسیار مفید م 

گیاخ  رمناد   منراا تلامیمما ف ط مردر  م این کمیه 

کل  تلفیاق مراارک  عمادم  بخا  حادم  نیسهند. ب  طدر

رر ر ندما  م خرات  ایمن   یسه  ب  شد  پیچیده ااا    

رآماد ا  آن اماخ بسایار رشادار  ااا . پخ تاا  ااهفاره کا

مرارک  عمدم  را ب  عندان جزء کلید  رر ر ند راایدگ  

ب  امدر مخبدط با  محلاداا  تخاریخها  رانساه ، اماا جها  

اگدنگ  انجام   ااهفاره ا  آن رامنمای  اندک  نمدره ااا . 

بنابخاین مخ کردر  ب  صدر  منحلخ با  فاخر   باخ ااااس 

گیاخر کا  اگدنا  ما  ودر تلمیم ما ایاا ما   ریدگاه

عمدم را رر این امخ روی  نماید؛ ا  اطلاعات  را بخا  آن ماا 

فخامم کند   با اطلاعات  ک  تداط آن ماا فاخامم شاده اا  

کار  انجام رمد. اذا این تفاایخ منجاخ با  ایجاار ر نادما  

شدر ک  م  تلمیم گیخ  مهفا ت  رر کردرما  مخهلف م 

باشد را ف  ایجار ممامنگ  ک  مدرر نظخ پخ تا  م تداند فلس

 رار نماید. ودش 

 

  بحث

ما  تدانمنداا   ایمن  یدنا    جاف باخا  ایجاار   پخ ژه

باخرار  اجخا  اارادب مل  ایمن   یسه ، ااهفاره   بهاخه

ماا  مغهنما  را منااب ا  اتاق تهاتخ ایمن   یسه ، فخص 

  عماادم ا  طخیااق راااان ، آمااد ش   مرااارکبااخا  آگااام 

اناد. تاا پای  ا  ماا  آمد شا  فاخامم آ ررهبخگزار  کارگاه

ما  آمد ش  تعدار معاد ر  مهخلاص بخگزار  این کارگاه

ما کمهخ ا  انگرهان راا  بادر ا  فنا ر  ک  تعدار آن یس 

(. با تدج  3038 اره، ایمن   یسه  آگام  راشهند )اامعی 

تدان ب  بخراا  پیخامادن را  آمده م ب  نهایج مطااعا  ب 

  مرالات  ما  مخرم ررولد  محلداا  تخاریخه  ریدگاه

 جادر رارر    راان    مراارک  ماخرمما  اطلاعرر ایاا 

 رر نهای  ارائ  راماارما  مخبدط  پخراو .

 Pew  (Cary تح ی اا  بخ اااس نهایج تح یق میدان  مخکز

Funk & Kennedy, 2016.)  کاا  ای مااامخیاااای  ا  نیماا 

 را مااآن اناد،شنیده تخاریخه  غذاما  مدرر رر  یار  مطااب

 کا  ا حاا  رر این   رانندم  الامه  مخاطخا  عندان ب 

 ممهنام نظاخ  مساهند ناآشانا م دا  این با ک  کسان  اک خ

آمخیااای  اممیا   یاار  با   36ف ط یک نفخ ا  مخ  .رارند

معه دنااد رمااد. ایاان گااخ ه عماادتاً ماا  GMبحا  غااذاما  

-بخا  الامه  ریسک مای  ب  ممخاه رارر. مام GMغذاما  

انین اک خی  افخار این گخ ه بخ این با رند ک  احهما   یار  

 یسا    مرالات  بخا  محایط GM جدر رارر ک  غذاما  

 مرالات  را بخا  کلی  جمعی  ایجار کند.

شاید بخو  ا  این شاک   تخریادما رر ولاد  محلاداا  

ا  نگخان  مخرم رربااره انگیازه رانرامندان مح اق تخاریخه  

رارند نفخ آمخیاای  بیان م  33گیخر. ا  نفخ ا  مخ نرم  م 

، تامثیخ گخفها  ا  GMماا  علما  رربااره غاذاما  ک  یافه 

ودااه  مح  ین بخا  کمک ب  صنایم اا    ماخرم عمی ااً 

ر ما  علم  مسهند. اقلیه  رر حد نگخان اثخ صنایم بخ یافه 

ماا  نفخ امخیاای  بخ این با رناد کا  یافها  33ا  نفخ ا  مخ 

معمدااً مهمثخ ا  بههخین شادامد  GMمح  ین ررباره غذاما  

رر راهخس مسهند. ب  طدر کل  افخار  ک  رانا  بیراهخ  

ررمدرر عنا ین علم  رارند، احهما  بیرهخ   جدر رارر کا  

ررباره غاذاما  ما  علم  ب  رانرمندان اعهمار کنند   یافه 

GM  .را با رید بههخ  بنگخند 
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رماد  ناان نساب  با  ماخران انین تح ی ا  نران ما مم

طدر کل  غذاما  تخاریخه  احهما  بیرهخ   جدر رارر ک  ب 

 کا  ماای آن   جادانهخ انین باااغینرا وطخناک بدانند. مم

 کا  رارنادما  بیاان رارناد  مینا  ایان رر بیراهخ  نگخان 

 Cary Funk and) مضاخند االامه  باخا  ریخه تخا غذاما 

Kennedy, 2016.) 

( افاازای  کیفیاا  واااک   3038پناااه )محمااد    یاازران

ا  )وسااخ     ااااهفاره ا   مااین، کااام  گا مااا  گلخاناا 

تهخان    ممااران، (، حفاظ  ا  آب )اعید 3033تدحیدفخ، 

ماا ما، م ا م  ب  علف ک (، مبار ه با آفا    بیمار 3030

( را 3033ما  محیط  )احمد    آ ار ،   م ا م  ب  تن 

ا  مدارر حاصا  ا  اااهفاره ا  محلاداا  تخاریخها  مطاخح 

تدانند رر حفاظا  ا  محایط  یسا  کاراماد اند ک  م کخره

باشند. ا  اد  ریگخ ملاحظات  نیز رر حاد ه محایط  یسا  

رر مدرر ااهفاره ا  محلداا  تخاریخه   جادر رارر. احهماا  

فخار ژن ا  گیامان تخاریخها  با  ارقاام  جرا    رر نهیجا  

 ماا یاا  ا  کا ماا با  آفاا    حها  آفا م ا م شدن آن

(. 3033تخین این ملاحظا  اا  )احساان    مماااران، مهم

ماا  وادر با  ب  عندان م ا  مح  ان انگلیسا  رر بخراا 

ماای  کا  قمخ رمد کلمشدامد  را  یافهند ک  نران م 

ما تغییخ راره شده   ب  طدر آ مایرا  رر ژنهیا  آن ااوهار

ما  ودر ب  اناداع اند، با انه ا  گخرهبخو  مزارع کاشه  شده

 حر  این گیااه رر مازارع اطاخاف محا  آ ماای  اااوهار 

اند )احماد    آ ار ، ما را راهخدش تغییخ کخرهژنهیا  آن

  ماا (. ملاحظ  ریگاخ رر مادرر اولاا  رر اکدایساهم3033

ماا . مدجادرا   ناده طا  اااایان ما  طبیع  آناخو 

ررا  با مم   رر اا گار  کام  با اکدایسهم پیخامادن  وادر 

انان نیز رر حا  تغییخ   تحد  مسهند. رر تغییخ کخره   مم

اند ک  پایدار  تمام  مای  شا  گخفه مخ اکدایسهم اخو 

امااان ماا  ابساه  ااا    اجزا آن اکدایسهم، ب  آن اخو 

بخرا  تمام  تمثیخا  احهماا  ایجاار تغییاخا  ژنهیاا  رر 

 ,.Zoundi et alما   یسه   جادر نادارر )گیامان بخ اخو 

(. ملاحظ  ریگخ ررولد  ا  بین رفهن ذوایخ ژنهیا  2066

محلاا  اااا . طاا  ااااایان مهمااار ، گیامااان مااخ منط اا  

مهنااب با شخایط آب   مدای    اایخ مدجادرا  )مفیاد یاا 

مضخ کرا ر  ( منط  ، تغییخ نمدره   با محایط اوهلاصا  

 اج انداع محد ر  ا  گیامان تخاریخه  اند. رودر اا گار شده

ما با طیف تداط اندین شخک  تداید  باع  جایگزین  آن

بسیار گسهخرم  گیامان محل  شده مذکدر ودامد شد   این 

   ماا اااایان رراذوایخ ار شمند ک  پیادای  ر باارم  آن

)احساان    مماااران،  بخر ا  راا  ودامناد رفا  مان م 

3033.) 

ماا  اطلااع مدجادر، ر ش اطلاعاا  ب  ا  اد  ریگخ اعهمار

 ولاد  رر کا  کسان  بخا  غذای  صنایم راان    رمبخان

 اک ااخ .اااا  پااایین  اااطح رر نگخاننااد تخاریخهاا  غااذاما 

 زارعما صااحبان   رانرامندان ک  رارندم  بیان ماامخیاای 

    تلامیما  رر بیراهخ  ن ا  بایاد مخرم عمدم   کداک

  .باشااند راشااه  تخاریخهاا  محلااداا  بااخا  گااذار قاااندن

 غاذاما  با  مخبادط ماخرم اوباار ا  کما  انین تعادارمم

 ا  %6 رر آمخیااا تنهاا. کننادم  رنبا  نزریک ا  را تخاریخه 

 راوباا %60. کننادما  رنباا  رقا  با را مختبط اوبار ماآن

   کننادنم  رنبا   ج میچ ب  را تخاریخه  غذاما  ب  مخبدط

. کنندم  پیگیخ  را مختبط اوبار حد ر  تا مانده باق  82%

 ودب  پدش  ماراان  ک  رارندم  بیان ماامخیاای  ا  اقلیه 

 را مااراان  عملاخر %06. اندراشه  تخاریخه  غذاما  ررمدرر

  ناکاااف  را ماااآن لاااخرعم %13   نامنااااب ماادرر ایاان رر

 باین ماارااان  مناااب پدش  مدرر رر مخرم نظخ. رارندم 

 تفاا ت  تخاریخه  غذاما  ررباره مخهلف نگخان  اطح با افخار

 بااااتخ  علما  ران  اطح ک  ما امخیاای  اما. ندارر  جدر

 اک اخ   نیساهند راض   مین  این رر ماراان  پدش  ا  رارند

 ماراان  ک  رارندم  بیان نگخانند لد و این رر ک  افخار 

 منط ا  رر .گیخنادنما  جاد  کااف  انادا ه ب  را تهدیدا 

 رانا  رر مهما  بسایار ن ا  ماارااان  ایخان   وا رمیان 

 آیاا کا ایان رارناد، تخاریخه  غذاما  ررباره کنندگانملخف

 غاذاما  باا ماختبط فداید   وطخا  ا  میزان ا  ب  ماراان 

 مطااعا    پخا  جا  ودر کنندم  راان  طلاعا تخاریخه 

 مااا  راااد مناابم   ر شنظاخ ما باا  بناابخاین. رارر بیراهخ

 مهغیخماای   ایل ب  ما رر جامع  راان    محهدا  آناطلاع

   رین  احاام ر ا ، ایاا  گذار ، بخاسب ملخف، مانند

  .(3گیخر )شا   ما بخرا    نیا انج  انجامراان 
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 ج معه رخ   ان محتوای و خس نیاطل ع   یخوش و مدل مفهومی من بع  -1شکل 

 

 اطلی ع  ی ی خوش و مدل مفهیومی منی بع  -1شکل 

 ج معه رخ    ان محتوای و خس نی

تخین مسائل  ک  رر تخین   پیچیدها  اد  ریگخ یا  ا  مهم

م خرا  مخبادط با  محلاداا  تخاریخها    بخلاد  مادار 

ما  تخاریخه  رر رنیا مطاخح ااا ،   ارهغذای  حاص  ا  اا

 بااخ مااوثخ م ااخرا    گااذار  اااا . قاادانینمسااما  بخاسااب

 کرادرما  رر تخاریخها  غاذاما  گاذار بخاساب ایاا 

افزای  نگخان  (. Premanandh, 2010) اا  مهفا   مخهلف

کنندگان ررباره مدار غذای  تخاریخه  ب  اقادام بخوا  ملخف

گااذار  ایاان   رر ماادرر بخاساابکراادرما رر ایجااار قاادانین

(. رر حا  3033 اره   ممااران، ما شده اا  )مهد فخا رره

گاذار  رر کرادرما  حاضخ م خرا  مل  رر  مین  بخاساب

مخهلف، بخ اااس ولدصیا  شیمیای    تخکیبا  محلداا  

شادر. اک اخ غذای    نا  ر ش تدایاد محلاداا  انجاام ما 

 ط بخاساب محلاداات  گذار ، فم خرا  مخبدط ب  بخاسب

ماا تغییاخ با  ا  آنکند ک  رر تخکیبا  تغذی را اجبار  م 

 جدر آمده باشد یا تخکیباا  جدیاد حسااای   ا یاا اام  

حا  قب  ا  تلدیب ماخ نادع قااندن  جدر راشه  باشد. ب  مخ

ماا بایاد اااهانداررما   وادمات  گذار ، ر ا بخا  بخاسب

   جادر تخکیباا  هماا  مراخص کننادبخا  انجام آ مدن

انین اطمیناان ا  ایان کا  تخاریخه ، صد ر گدامینام    مم

ااهاندارما   م خرا  شافاف   قابا  اااهفاره مساهند، تهیا  

گاذار  مماان نماید. یا  ا  مرالات  ک  رر  مین  بخاسب

اا  بدجدر آیاد، ایان ااا  کا ، اگاخ بخا  تخاریخها  رر 

پاذیخ ه  اماانمحلد  جزء غااب باشد جسهجد  آن ب  راح

ماا  فخایناد شاده   ااهحلاا  شاده اا .  ا  رر فخا رره

ما این کاار با  ااهدا  امااان ما   کخبدمیدرا مانند ر غن

ولاد  رر کرادرما  رر پذیخ نیس . مسما  ریگخ  ک  با 

وادرر عادم حا  تداع  رر بسیار  ا  مادارر با  ارام ما 

 بنااد  مرااخص غااذاما   محلااداا ، ماننااد غااذاما بسااه 

گذار  اممی  بسایار ا  ک  رر بخاسبویابان  اا . مسما 

آ  رر عین حاا   یار  رارر، این اا  ک  یک بخاسب ایده

ک  باید مرادار رمناده   اطلاعاا  رمناده باشاد، نبایاد رر 

گیاخ  را  مین  ااهفاره ا  یک محلد ، پیردا ر    جبها 

تل ااین نمایااد   یااا مدجااب گمخاماا  ملااخف کننااده گااخرر 

(Salehi Jozani, 2010.) 

 فیلیپاین، ژاپان، کاناارا، مهحاده، ایااا  مانند کردرما بخو 

 مادارر ررصاد 0  یخ تا حا   محلداا  بخا  تایدان   تایلند

 رر کا  ررحااا . ندارناد گاذار بخاسب ب  از م  تخاریخه 

 عخبساهان   نید یلند ااهخاایا، بخ ی ، مانند ریگخ  کردرما 

 3 ا  بیراهخ تخاریخها  حهدیاا م بخا   ن  بخاسب اعدر 

با  ماخ حاا   (.Gruere & Rao, 2007) اا  ضخ ر  ررصد

فنا ر  نادین گذار  غذاما  حاص  ا   یس مسما  بخاسب

یک مسما  بسیار مهم   رر عین حا  پیچیده اا  ک  مناد  
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راه ح  منااب   یانداوه  ک  رر تمام رنیاا قابا  اااهفاره 

ایز  ک  مسالم ااا  ایان باشد بخا  آن یاف  نرده اا . 

ماا  گدنااگدن   اا  کا  رر کرادرما  مخهلاف، ایااا 

م خار  مخهلف  بخا  این مسما   ضم شاده ااا . اماا ایان 

م خرا  بی  ا  آن ک  ب  الام  محلاداا  ارتبااط راشاه  

باشند، ب  رای  تخس ناش  ا  ملاخف ایان گدنا  محلاداا  

باید نراان  گذار  محلداا  تخاریخه اند. بخاسب ضم شده

رمند ک  ایان محلاداا  اااهانداررما  االام  ملاخف را 

ممانند اایخ محلداا  مراب  ودر ک  تخاریخه  نیسهند، رارا 

راد تنها راه باخا  تدااع    نگهادار  باشند. ب  نظخ م م 

گاذار ، عما  باخ پایا  ح ی ا    نا  ما  بخاسابایسهم

تخکیباا  باشاد، یعنا  ارائا  اطلاعاا  رر مادرر گمخام  م 

  ایل  آن تداید شده اا .   اقع  غذا، ن  ر ش  ک  غذا ب 

اامللا  تدااط کمیسایدن کادک ، با تاد ین م اخرا  باین

کردرما مهنااب باا قادانین   م اخرا  مدجادر وادر   نیاز 

ماا  مهفاا ت  نیا ما  اقهلار    ملااح ایاا  ودر شیده

ساما  فناا ر    مرا رر بخودرر با محلداا  حاص  ا   یس 

ماا رر پای  گخفهناد.  محلاداات  کا  ا  گذار  آنبخاسب

اند  ا  حا   پخ ت ین یا گیامان  راع  تخاریخه  حاص  شده

گذار  ندارند. باشند، نیا   ب  بخاسبر  ان ا  جدید نم 

ما، قندما   نرااه  ااهحلا  شده ا  محلداات  مانند ر غن

اااا ، ا  قااندن ما باما  تخاریخه  ک  ررصد ولد  آنران 

گذار  ک  باخا  گذار  معاف مسهند. قاندن بخاسببخاسب

با  تلادیب اتحاریا  ار پاا رااید،  3339ا این با رر ااا  

ماا رر ما   کمک کنندهما، طعم رمندهاجزای  مانند افز رن 

گاذار  معااف نمادر؛ ما  صنایم غذای  را ا  بخاسابفخایند

، ایان تخکیباا  را 8333 ا  تجدید نظخ این قاندن رر ااا  

رر صدرت  ک  مراب  محلداا  انه  وادر نباشاند )یعنا  

مااا  حااا   پااخ ت ین یااا ر  ان ا  جدیااد ناشاا  ا  ر ش

گذار  نمدر. مهندا  ژنهیک( باشند، مرمد  قاندن بخاسب

رر ایااا  مهحده آمخیاا   کاناارا تماام غاذامای  کا  مماان 

ماا تخکیباا  آنکنندگان اثخ راشه  یا اا  بخ الام  ملخف

گذار  شاده   اطلاعاا  راار تغییخ شده باشد، باید بخاسب

کنناده ارائا  صحیح  رر مدرر تخکیبا  محلد  با  ملاخف

نمایند. اابه  این قاندن شام  غذاما   محلداا  تخاریخه  نیز 

( قااندن ایمنا  9مااره ) بناد )ب(شدر. رر کردر ما نیاز م 

 یااات  رر ماادرر باا  جزئ  یسااه  جمهاادر  اااالام  ایااخان

گااذار  محلااداا  بنااد ، حماا    ن اا    بخاسااببسااه 

 ما را اازام  ااوه  اا .تخاریخه  پخراوه    اجخا  آن

بخر  ب  مخرم بخا  اااهفاره ا  محلاداا  ب  منظدر آگام 

بخرا  رااان    آگاام تخاریخه  تد ین بخنام  عما  اطلااع

 ماا  بخا  رارا  تداناد م  عم  بخنام  ضخ ر  اا . این

 .باشد  یخ

 تجزی    تحلی   ضم مدجدر .3

  فخآیند نیا  انج 

 بخر آگام  طخح   ااهخاتژ  تد ین   

 راان آگام  محهدا  ارائ  نحده   محهدا عنا ین انهخاب   

 رر بخرا آگاام  طاخح اجخا  بخر  اثخ   عملاخر ار یاب 

 تخاریخه  محلداا  ولد 
 

 منابع

 ل گراخا ،.ج.س اله حسینیفرج ،.و ،احس نی. 1

ما  مداف ان   مخاافان بخرا  ریدگاه .1231 ،.ف

گسهخش کر  گیامان تخاریخه  با تمکید بخ تمثیخا  آن 

ا این ممای  مل  رامبخرما   .بخ کرا ر   پایدار

راهیاب  ب  کرا ر   پایدار، امدا ، رانرگاه پیام ندر 

 .وخرارماه ااهان ود اهان،

تغییخ  غذاما  .1231 .،، ازاری ح.ح ،احمدی .8

ما بخ  یسه  آنژنهیک یافه ، فداید   ایمن 

مامنام  علم  تخلل   .الامه  انسان   طبیع 

، صفحا  833ام، کرا ر    یهدن، اا  ا    ی

 .33تا  2

یک رم  تلاش  .1233، .س.زاره، ناسمعیل .0

 یس  فنا ر ، مجل  ایمن  بخا  تداع  ایمن

ا  ، صفح38 یسه ، ر ره شرم، شماره ا  ، بهار 

 .13تا  03

ن   . 1231، .  ،، توحیدفر.س ،صسروی .1

محلداا  تخاریخه  رر تداع  پایدار، مجل  ایمن  

  یسه ، ر ره اهارم، شماره اهارم.

، ل خی  نی .، پ خس پوخ ع.سعیدی تهرانی س .5

ما  آ ر ملاحظا  اولاق  رر فن (.1235، )ب.
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ندین ژنهیک با نگاه  یژه ب  محلداا  تخاریخه . 

(: صفحا  8)3یخان  اولاق   تاریخ پزشا ، مجل  ا

 .09تا  80

  ریی،  شع.زاره  ركی،  م.ف  ی ثیغ ثوندیغ .6

-ثخ  بخ  نگخش  ملخفوعدام   م .1231 ن.،

مدرر  (خه یتخار ی کنندگان  ب  محلداا  غذا

اقهلار   ا یمجل  تح (. نیشهخاهان قز  مطااع :

-102: 0، 16ر ره  خان،ی  کرا ر   ا   تداع 

189 

مزایا    .1233، .پن ه،  یزران .،ز.محمدی، س .9

مند  ا  گیامان تخاریخه ، مجل  ملاحظا  بهخه

، صفحا  8ایمن   یسه ، ر ره شرم، شماره 

 .303تا  380

 .،بویه،  ، ال.، خبیعی،  زاره،  .مهدی .2

گذار  مدار غذای  بخاسب. 1231، .خستگ خ، ح

ح دق  کنندگان، فللنام تخاریخه    ح دق ملخف

تا  330، صفحا  36پزشا ، اا  پنجم، شماره 
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 Abstract 
The Cartagena Protocol was adopted to achieve a common and coordinated solution for the 

transboundary movement of transgenic organisms, establish confidence and legitimacy in 

the field of biosafety regulations in the world, and increase global coordination. Under 

Clause 2 of Article 23 of the Protocol, States Parties are required to consult with the public 

and public institutions on the decision-making and policy-making of genetically modified 

species and to make the results of such consultations available to the public. In recent years, 

transgenic products have entered the diet of the Iranian people, but there has made no proper 

awareness about their benefits or harms for the people. Since the genetic structure of 

transgenic plants is altered through genetic engineering, and this change is usually done to 

improve the plant's resistance to certain pests or plant diseases, there is concern that these 

plants have also become resistant to drugs and cause abnormalities and the spread of 

diseases in humans. The Cartagena Protocol emphasizes the need for labeling, but despite 

the use of transgenic products in Iran, labeling and percentaging have not been done on all 

products and it is necessary to pay special attention to the implementation of the latest 

regulation of the Food and Drug Administration regarding transgenic events. 
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