بىام خذا
محصوالت تراریخته
تراریخته برابر فارسی  Transgenicاوگلیسی است.
مقذمه
اص دیرررش ررریص کنندرررذ حصصرررذشیو زیلرررندر حـررریکسصن ػرررالت دس دصررر حرررشدو زیلرررندر ررری سکؽ هرررین
رررند ترررت رر

رررندن رررند

زختلرررو ندورررذ کنرررت ایرر سکؽ هررری هررررناسب دس رخدالرررا سو زرررت داد ک زرهرر

سو دهرررذ زپرررد مدنورررذ زیلرررننت ررری زیلرررن دی رررش .ازررری ررری مدـرررش ا یلرررن دس صزدصرر طوتدرر

ک دػتشػرررت

ررر زیهدرررا رسار حررر هرررریو طو زیلرررن اػرررا ـرررش کناوؼرررا کرددرررشار زرررنسد و رررش رررند سا دس طو
رررزسهین زیلرررندر حـررریکسصن ای رررید ورییرررذ کررری رررییت حر ر تناورررذ شدررریهت سا حر ر هششرررض دس ؿرررشای یررریدن
وررررت کناورررذ دس صزرررد ؿرررنس حیؿرررا ؿرررند کنندرررذ حصرررذ .ر ر ایر ر زیلرررندر کشاسیختر ر ش تر ر زرررت ؿرررند.
زؼررررمل زیلررررندر کشاسیخترررر ک کاسدار ک حـررررا ک کنػررررال ن ایرررر زیلررررندر ییؼررررتت رررری یرررر
یالزرررا ػرررنا

رررضس

ک رررذن اص ررررشی هرر ر دػرررت یب هرررین زؼرررمن زنا ر ر ؿرررند ک کررری صزررریوت حر ر رررت

طرررش رررندو ایر ر زیلرررندر طرررنس سطرررا ر ر وتد ر ر وشػررردذب اػرررا وخییرررذ ا ررریصب سهیػررریصن ک لنكررری
حـرررا ایر ر زیلرررندر دادب ؿرررندب ررری

و حر ر ؼررردیسن اص وتررریی یلررررت ک رررند طرررشار رررشاکاو ایر ر

زیلندر سا اثخیر حشدب اوذ.
زیلرررندر کشاسیختررر یررری کرددرررش طو یی تررر ب زیلرررندکت هؼرررتصذ حررر حیسؿصیػررریو ررری دػرررتهیسن حررر سکن
طوتدر ر

و او ررری زرررتدهصرررذب یر ر

لنكررردا کیرررظب سا دس زیلرررن ای رررید یررری یر ر

لنكررردا سا رررزی

زررررت حصصذحرر ر ایرر ر کرددررررش هششررررض دس رخدالررررا سو ورررررت دهررررذ رر ر یصررررناو زپرررری مررررشککمد هررررییت
دا رررد زیلرررن ب ای رررید زرررت حصصرررذ حر ر
زپال حش ػیس دس شو اص د

یكررردا

رررا حـرررت داسد ک ایرر ػررررن

ییرر

زرررت ؿرررند حر ر

شکد.

اصطالحات
حشکزرررنصک – یر ر

رررضی اص دن احؼرررت سیخرررن ونحیک درررذ اػررردذ # DNA$اػرررا ک ررریکن طو هرررییت اػرررا حر ر

مشککمد سا حذ ونیؼت زت حصصذ.
طو – طو یررری زررریدب کساثترررت زررریدب مدکدرررذب ان اػرررا حر ر دس هص ررری ک ؼررردن زرررت کناورررذ هریوصرررذ رررند سا
ن ند کسد .طو هی ش سکن حشکزنص هی دس یی یب کیظب زشکب ؿذب اوذ.
وضین – کشحدخیکت هؼتصذ ح زت کناوصذ ػشیا کاحصؾ سا کی ذکد  107شا ش ا ضایؾ دهصذ.
حن وضین – زننهن هین غدشمشککمدصت ک نت هؼتصذ ح ا ضای ش ت وضین هی زت یؿصذ.
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ورررنصاداو کشاسیختررر  -ایررر سکصهررری خرررش اص کنندرررذ زیلرررندر دػرررا کسصن ؿرررذب طوتدهرررت صیرررید ررر
شرررنؽ زرررت سػرررذ کنرررت خرررش کننرررذ اوؼررریو ین دػرررا کسصن ؿرررذب اورررذحت دکس اص رهررر اػرررا
او لرررردغ سلررررذ داسد کرررری رررریس ػرررری

یصررررذب ازهرررریو کننررررذ وررررنصاداو دػررررا کسصن ؿررررذب سا

شاهن حصذ.
زرررناد غرررزایت کشاسیختررر یررری دػررراحررریسن طوتدهرررت ؿرررذب ررر زیلرررندکت ش تر ر زرررتؿرررند حررر اص
اوت رری یرر

یرری چصررذ طو ررد دک وررن زن ررند صوررذب زختلررو رر ک ررند یررذ .ایرر دس ررینتحرر اػررا
زشیهررری #AAEM$

ررر مضؿرررهیو هـرررذاس دادب اػررراب رررشان

حررر

حررریدزت مضؿرررهت صیؼرررازیدطرررت

کری

دریساو ند سطینهین غزایت یسذ زناد دػتهیسن ؿذب طوتدهت ک نیض حصصذ.

چشا طش حصدن؟!
ایررر

حرررریدزت رررری اػررررتصید ررر زطینالرررریر كررررنسر شش تررر ررررش دناورررریر کرررراثدشار زلررررشی

زیلرررندر کشاسیختررر یررری  GMOسا ؿررریزد اسشررریوهرررین دا لرررت كرررذز دیرررذبب ا رررتالدر دػرررت یب
شررناسؽ ک دػررت یب ایرصررت ررذوب ا ررضایؾ ػررشیا مدررش ؿررذو ک وی رریسکسن یصررناو حررشدب اػررا حرر
شاػررریع زطینالررریر  20ػرررین مضؿرررهیو حرررین ػرررلطصتت او لررردغب یدصررری دس اوؼررریوهرررین ػررریح
دس حصیس زضاس کنندذ زیلندر کشاسیخت ودض زـیهذب ؿذب اػا.
هرکصرررد زطینالررریر وـررریو زرررتدهرررذ حر ر چ نوررر اكرررال یر طوتدهرررت زرررناد غرررزایت زرررتکناورررذ
زرررنادن دس دسکو رررذو اوؼررریو ررریست رررزاسد حررر ییررر

زـرررهالر ررررندوتزرررذر هرکرررنو رررشکص

ػشریوهی ک کنزنسهی ناهذ ؿذ.
شدررررریب کشاسیختررر ر ررر ر شدررررریهت اررررررال زرررررتؿرررررند حررر ر ػررررری تیس طوتدهرررررت و اص رشیررر ر
ز صذػرررت طوتدر ر
ش رررت

کرددرررش یی تر ر یؿرررذ .ایر ر کرددرررش زالررررند

رررا خرررند ز یکزرررا شدررریب ر ر

ررریر یررری دریسی رررین شدررریهت ک رررشان خرررند یرلهرررشد شدررریب ک رررشب کسن حـررریکسص كرررنسر

زتشدشد.
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غینخرری هرررذی اص ز صذػررت طوتدرر
كرررنسر زن درررا یررر

دس شدیهرریو اوت ررری یرر

یررری چصررذ طو رر شدرریب زرررت یؿررذ حرر دس

کیظشرررت ذیرررذ ررر شدررریب زرررت خـرررصذ .ایررر کیظشرررت ذیرررذ زالررررند دس

شدیهررریو هرررن ررریونادب یی رررا وررررتؿرررند .ر ر هررررد دندرررد اوت ررری طو یررری طو رررین ییزرررد ایر ر
کیظشررتب حرر شرریهت دس شدیهرریو غدررش هررن رریونادب یرری تررت زن ررند صوررذب دی ررش زیوصررذ یرر

شنورر

ررریحتشن زن رررند زرررت یؿرررذب اص رشیررر سکؿررر ین زترررذاک اكرررالب وخیکررریر زی ررر وخناهرررذ ؿرررذ.
ورنورر هررین اػررت یدب اص شدیهرریو کشاسیخترر رری كرر تت چررنو ز یکزررا رر یرر

رراب دررریسن یرری

ـرررهت سا زرررتکرررناو دس حـررریکسصن زرررذسو یی رررا .شدیهررریو کشاسیختررر دس كرررصالا داسکػررریصن

رررا

کنندذ كصالتت ش ت کشحدخیر ی حیس شد مضؿهت ودض اػت یدب زتؿنوذ.
یلدررررشغن نایررررذ ؼرررردیس ک رر ر کخررررا و یالسرر ر زصررررذاو صیررررید دس ررررد زی ررررد ک حـرررریکسصاوب
اػرررررت یدب اص شدیهررررریو کشاسیختررر ر زصت رررررذیصت داسد .ایررر ر اوت ررررریدار رررررش اػررررریع زال

ررررریر

احننرررنطیهت ک استلررریدن زرررت یؿرررذ چرررشا حررر زن رررندار کشاسیختررر غینخررری ررر دس ناػرررا ا رررذا
حصصررررذشیو و رررری کیررررا سررررناود زینهدررررا زالصررررنن زیی ررررا زررررتؿررررنوذ .ایرر ر زصت ررررذی
ی

هرکصد

ػالزا زناد غزایت کنندذ ؿذب ی شدیهیو کشاسیخت زتمشداصوذ.

جایگاه ایه محصوالت در کشور ما چگووه است ؟

زتیػررر یو

زررریس دسدررر ک زـخلرررت اص ایررر زیلرررندر دس هرررد یررر

ک رررند داسد کررری رررییت حررر
ایررر

ترررت احپرررش زؼرررمنند اص

اص زشا رررا سػررررت حـرررنس

رررید حـررریکسصن کررری کصاسر ذاؿرررا حیؿرررا

رررزسهی سا دس حـرررنسزیو سد زرررت حصصرررذ ک دس سا طررر ررری کاسدار ایررر زیلرررن ودرررض ارالیررریر

حررریزلت دس دػرررتشع ودؼرررا ازررری ررری و ررریهت ر ر شر رضاسؽ هرررین زشاحرررض یلررررت ک کی د ررریکت حـرررنس
ک هررررد ررررنس شسػرررت هرررین زدرررذاوت كرررنسر شش تررر سکن زیلرررندر زن رررند دس ررریصاس وـررریو
زرررت دهرررذ یرررالکب رررش و حر ر زدرررضاو صیررریدن اص زیلرررندر کشاسیختر ر

لنكررری چ ررریس زیلرررن رسرب

ػرررنییب سکغررر حلرررضا ک مصخررر حررر ز رررذاس صیررریدن اص و ررری دس سکغررر هرررین زن رررند دس ررریصاس یی رررا
زرررت ؿرررند حر ر ایر ر زؼرررمل دس ارالیررریر زصرررذسر دس شچؼرررب دک زررریس

اص سکغر ر هرررین زن رررند دس

یصاس حیزال زـخق ششدیذب اػا.
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دس ایررررشاو اکنررررد زیلررررن حـرررریکسصن کشاسیخترررر سسرررررت اص ررررشو اػررررا حرررر دس شا ررررش حررررش
ػررریس

suppressalis

رررناس رررشو

 Chiloز ررریک اػرررا .رررشو کشاسیختررر رررریس زرررندیت اکنرررد

ررررشو کشاسیخترر ر سهیػرررریصن ؿررررذب دس
ک زصط ر ر

رررریو ک اکنررررد زیلررررن کشاسیختررر حـررررنسهین زؼررررلریو

یکسزدیور ر اػرررا حر ر ر ر ػرررطا زضسیر ر ساب یی تر ر اػرررا ک كرررذهی حـررریکسص ایشاورررت و
یضش ودض

سا کنندذ حشدباوذ ک دس ی

حـا و زـرن هؼتصذ.

مراحل تولیذ محصوالت تراریخته
.1

یی ت ك یر کیصب

.2

دػتدی ت

طوهی

.3

انیی طو کیصب

.4

دادوهین سؿذ ک شلخیو هین ندحیس

.5

حیؿا ی کشاحتنس هنؿرصذ

.6

صزیو ؿهیسؿذو طوهی شازتسػذ

طون شدیهت
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مضرات محصوالت تراریخته


کاحرررصؾ نشطیررر  :دػرررتهیسن طوتدهرررت ییررر

ای رررید مرررشککمد هرررییت دس شدررریب یررری ررریونس

ذیررذ زررت ؿررند حرر زرهرر اػررا ررشان ررذو اوؼرریو رر یصررناو ییزررد د یورر ؿصیػررییت
ؿذب ک زص ش


ای ید کاحصؾ نشطی

ویزصیػرررب رررشان زیرررد صیؼرررا :ییرررین ایر ر
اػا ک کی زذرهی



یورررذاساو رررشان زیرررد صیؼرررا ویزصیػرررب

كنسر زخ ت دس رخدالا یست زتزیوذ.

حررریهؾ کصرررن صیؼرررتت :کرددرررشار طوتدهرررت ییررر
$زیوصذ



ؿند.

ػررردب ررر ش رررت اسشیودؼرررنهررری

یر ک ـشار #دس احنػدؼتن زتؿند ک اص کصن صیؼتت وهی زتحیهذ.

حررریهؾ حررریسایت وترررت دنکدررر هررری :ررر دندرررد کرددرررشار طوتدهرررتب ایررر زیلرررندر ررر
کیرررشکعهررری ک ررریحتشنهررری ز ررریک زرررتؿرررنوذ یكررردا وترررت درررنکدهت رررند سا دس رررذو
ایری زتحصصذ ک اص حیسایت وتت دنکد هین داسکیت زتحیهصذ.



رالرررن غدرررش زترررذاک  :ررر دندرررد کرددرررش دس ػررری تیس ایررر زیلرررندرب رالرررن زت ررریککت
ناهصذ داؿا.



ویزصیػررررب اص

ررررا کرزیرررر ان ررررشان اوؼرررریوهرررری :ایرررر زیلررررندر ییرررر

ای ررررید

درررریسنهرررین ذیرررذ دس اوؼررریو زرررتؿرررنوذ ک دس ؼررردیسن اص شنوررر هرررین دناوررریر زیوصرررذ
زنؽهی ک مشکاو هی یی


زش

ؿذباوذ.

ػرررالب دنننطیررر  :ؼررردیسن اص حـرررنسهی اص ایررر زیلرررندر ررر یصرررناو ػرررالب دنننطیررر
یلد دؿرصیو ند اػت یدب زتحصصذ.



ررؾ طوتدهررت :دػررتهیسن یرر
وـذب زت ؿند ک زص ش

یرری چصررذ طو زص ررش رر

ررؾ طوتدهررت وی ناػررت ک حصترررش

ینا دکزدصنن مدکدذب ک غدش سی د ز یس زت ششدد.
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فوایذ محصوالت تراریخته


کنندذ زیلندر سنن کش :زیلندر کشاسیخت دس شا ش دریسنهی ز یک هؼتصذ.



زیی رررا زیرررد دس شا رررش ػررررن  :ررر دندرررد ایصهررر زیلرررندر کشاسیختررر ودررریص حرترررشن
ررر ػرررن میؿرررت اص رشیررر زرررناد ؿررردردییت داسورررذ ییررر
ػرپیؿت ک



زیی رررا زیرررد دس شا رررش

ا حؾهی زتؿنوذ.

زیورررذشیسن دـرررتش زیلرررندر :ررری کرددرررش دس ػررری تیس طورررت ایرر زیلرررندرب رررذکو ودررریص رر
زیدب اضی ان زیلندر زذر صزیو دـتشن ی حد دا یست زتزیوصذ.



ص رررد صدایرررت حرترررش :ررری ا رررضایؾ رالدرررا دودررریب ودررریص ررر کخشیرررب ص ررردهررری دـرررتش
رالدررا ررشاهن ؿررند ودرریصن رر

زررت ؿررند ازرری اشررش غررزان حرری ت ررشان ایرر

ص ررد صدایررت

ودؼا.


حررریهؾ شرررش ؿرررذو صزرررد  :دس كرررنسر دػرررتهیسن طوتدهرررت شدیهررریو وهررری زرررتکناوصرررذ
دن احؼررردذ حرررش

دـرررتشن زلرررشی حرررشدب ک احؼررردظو دـرررتشن سا ررر اکرؼررر ش شػررریوصذ

ح مذیذب شلخیو ان سا حیهؾ زتدهذ ک یی

حیهؾ شش ؿذو صزد زتؿند.



حیهؾ سدرا غزا :اشش کنندذ زیلندر صیید ؿند سدرا وهی حیهؾ زتیی ذ.



کنندرررذ زیلرررندر ذیرررذ :ررری دػرررتهیسن طوتدهرررت زیلرررندکت ررر دػرررا زرررت یرررذ حررر
زتکناوصذ دس هش زیدطت سؿذ حصصذ .زپال کنندذ شن



شو ت دس صزد ورهت.

ز یکزرررا دس شا رررش ـرررشار :ایر ر زیلرررندر ر ر دندرررد ز یکزرررا دس شا رررش ـرررشار ودررریص
حرتشن

ـشب حؾهی داسوذ.

حقایقی پیرامون محصوالت تراریخته


مرررغ اص شرررضاسؽ هرررییت حر ر مدشازرررنو درررریسن هرررین زـررریهذب ؿرررذب دس رررذو حؼررریوت حر ر
زـخلررررری دس زلرررررشی حصصرررررذشیو زیلرررررندر کشاسیختررررر

لنكررررری دس زصررررریر ت حررررر

زیلرررندر حیؿرررا ودرررض زرررت ؿرررذ زرررت سػررردذ ک هررررد ررررنس زررریس زدرررضاو ررریدن زلرررشی
ػررررن دس زضاسیرررت حرر ایرر زیلرررندر حیؿرررا ؿرررذب رررند دس کرررری

ررریو و شاورررت هرررین

مدشازرررنو ایررر زیلرررندر ک یرررناسم و هررری ن رررند زرررذ کررری و ررری حررر دس احپرررش حـرررنس
هررررین اسکمررررییت ا تررررذا ی سررررناودصت کضررررا ؿررررذ کرررری اص کاسدار ک هرکصررررد حیؿررررا ایرر ر
زیلررررندر دس حـررررنس هییـرررریو لررررنشدشن ؿررررند ک هرضزرررریو صزییـرررریر زختل ررررت سکن
ای زیلندر ک هرکصد یناسم و ی سکن دناویر صزییـ یهت غیص ؿذ.
6



یرر

حرریدزت زشیهررییت رری اػررتصید رر زطینالرریر كررنسر شش ترر ررش دناورریرب کرراثدشار

ایررر اكرررال یر طوتدهرررت سا رررش سکن اسشررریوهرررین كرررذز دیرررذبب ا رررتالدر دػرررت یب شرررناسؽ
ک دػت یب ایرصت ذوب ا ضایؾ ػشیا مدش ؿذو ک وی یسکسن یصناو حشد.


هرکصرررررد زطینالررررریر اوؼررررریوت وـررررریو داد حررررر چ نوررررر اكرررررال یر طوتدهرررررت GM
زررناد غررزایت زرررتکناوررذ زرررنادن دس دسکو ررذو اوؼرریو ررریست ررزاسد حرر ییرر

زـرررهالر

رندوتزذر ناهذ ؿذ.


رخرر شررضاسؽهررین ایرر

حرریدزت رر یصررناوزپرری ب طوهرری دس دا ررد ػررغ ػررنییب زررتکناوصررذ

رر ر دن .او .ان رررریحتشن صوررررذب دسکو ررررذو اوؼرررریو زصت ررررد ؿررررنوذ .هرکصررررد اكررررال یر
طوتدهرررت دسکوداور ر رسرب ػرررن ـرررشبحـرررت کنندرررذ زرررتحصرررذ حر ر دسکو رررنو صوررریو ررریسداس
ک صد


وهی یی ا ؿذب اػا.

اص رررزسهین کشاسیخترر حررریس یكرررت شوررررت یرررذ  $ررریصدب یكرررت وذاسورررذ .#و ررری یررری هرکصررریو دس
شا رررش یلرررو حرررؾ هررری ز ررریک هؼرررتصذ ک یررری ـرررشب حرررؾ هرررین ررریف رررند سا کنندرررذ
زرررت حصصرررذ حر ر ر ر زالصرررین کسکد ػررررن اص ایر ر ساب ر ر صزدص رررین حـررریکسصن زرررت یؿرررذ.
کشحدرررب ایر ر دک کیظشرررت دس یر ر

رررزس ررری ز صذػرررت

ا ررررضایؾ مدررررذا حررررشدب .و رررری دس رررری

طوتدهرررتevents$

#stacked

ر ر زرررشکس

یضررررش  ٪33اص شدیهرررریو کشاسیخترررر سا کـررررهدد

زت دهصذ.
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مىتقذان تراریختگی

زصت رررررررذاو زیلرررررررندر کشاسیختررررررر زالت ذورررررررذ الرررررررال دس زرررررررنسد کنندرررررررذ اوخرررررررنب
زیلرررندر حـررریکسصن کشاسیختر ر كرررخش ک کازرررد ؿرررندب چرررشا حر ر دس یصرررذب زرهر ر اػرررا داورررؾ و
مدـرررش ا حصرررذ ک صکایرررین مص ررریو ایررر یلرررن ک کهصننرررنطن ؿرررهیس ؿرررند .زیلرررندر کشاسیختررر
یررری یورررذاساو دػرررتهیسنؿرررذب طوتدهرررت یكرررد دػرررتهیسن طوتدهرررت زن رررندار صورررذب ایرررن اص شدررریب
ک دا اػررررا .هررررذی اص ایرر ر دػررررتهیسن میػرر رخ رر ر ػرررردد زلررررشی یكررررد اص ػررررخ

صوررررذشت

ػرررشزیی داسن ررری رررررا ػرررند کسن دـرررتش ررر دوخررری کنندرررذ رررذاحپشن ررری ترررشی ػرررش ک ؿرررهد
ظیهشن ش کسدب اػا.
اص و ررری حررر یلرررن ـرررش دس رررنصب ز صذػرررت طوتدررر
ک زرررذیشیا هرررر

زیرررذکد اػرررا ک اص کناورررییت کیثدششرررزاسن

لنكررردیر رررشاکسدب و رررییت ش رررنسداس ودؼرررا ک دسد ررری وررررتداورررذ یكرررد

مدنورررذ طوتدهرررت زرررپال زررریهت ک شن ر ر شو رررت یررری کیرررشکع ک رسر چر ر
زلررررشی حصصررررذب چصررررد

ناهرررذ ؿرررذ ک نرررزا ییسخرررا

ررررش کسدبان ایررررن اص دا یرررری اوؼرررریو رررر دریسی ررررین ورررری زاللررررن

تن زتؿند.
مشکالت علف کش اوحصاری مووساوتو

وهترر

ینرررب کرررن ت حرر دس ایر ر زیلرررندر هؼرررا یلرررو حـرررت اػرررا حرر رر یلرررا ز ررریک

رررندو ایررر زیلرررندر دس شا رررش احپرررش ػررررن

ررر ررررنس اویلررریسن کنػررر ؿرررشحا زشیهرررییت

اػرررشا دلت زنوؼررریوتن کنندرررذ ک ر ر حـرررنسهییت حر ر ایر ر
زت ؿند .ای یلو حؾ
شلد نصیرررا یررر

رررزسهی دس و هررری حیؿرررا ؿرررذب شک تر ر

وی شلد نصیا اػا.

ـرررشب حرررؾ ؿررردرییت اػرررا حررر ررر نطرررو زنوؼررریوتن وررر کص ررری دس زشیهررری

لهررر دس اسکمرررریب اػررررتشاندی ک حـرررنسهین دی ررررش زلررررشی صیررریدن داسد .مررررغ اص وهررر ز ررررشار و
ررریؽ ؿرررذب سػررریو هررری کن ررر صیررریدن ررر

و داؿرررتصذ .دـرررتش ایررر حـرررنسهی ػرررالت داسورررذ

شلد نصیررررا سا دس رخ رر ر دی ررررش سررررشاس دهصررررذب زخلنكرررری ایصهرر ر

ثرررریس و دس ررررنوب ادساس ک ؿرررردش

زررریدساو هرررن دیرررذب زرررتؿرررند ک طشوررری کرررشی زررریدب ؿررردردییت دس زیرررد صیؼرررتریو کل رررت
زتحصذ.
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شلد نصیرررا سا اکنرررد

ررریس زنوؼررریوتن اػرررت یدب حرررشد ک ر ر ورررنیت ر ر اػرررن رررند ثخرررا حرررشدب ازررری

رررید دی رررش ؿرررشحاهرررین رررضس
ؿرررشحاهرررین رررضس

صیؼرررا صررریکسن ودرررض اص و اػرررت یدب زرررتحصصرررذ .اػرررت یدب ایررر

صیؼرررا صررریکسن زرررتکناورررذ ییرر

ؿرررند حرر ایرر زررریدب ؿررردردییت طشوررری

دـتش اص سخد دس د زشد مخؾ ؿند.
زـرررهد اكرررلت شلد نصیرررا :ایررر زررریدب رررش سکن زؼررردش ؿرررردهدردا شدیهررریو ک ررریحتشنهرررین
ز درررذ سکدب اوؼررریو اثرررش زص رررت داسد .شلد نصیررراهررری ییر ر

اص رررد س رررت زرررناد زررررزن ضرررشکسن دس

شدیهررریو ک دناوررریر زرررتؿرررند .ایررر زررریدب ؿررردردییت دـرررتش دس ش یصرررذ کنندرررذ زدصرررن اػررردذ
ک مشککمد هی د ینا داسد ک یی

زتؿند شدیب وتناوذ ػینن ریوذ.

کررریثدش ایررر زررریدب ؿررردرییت دس اوؼررریوهررری دـرررتش رررش سکن ررریحتشنهرررین سکدب اػرررا .شلد نصیرررا
یحتشن ز دذ زالذب سا اص د زت شد ک یی

زتؿند ایرصت ذو زی ضالدو ؿند.

قواویه کشور ایران در مورد محصوالت تراریخته

زتیػررر یو سرررناود ک ز رررشسار ایرررشاو مدشازرررنو ایررر زیلرررندر ؼررردیس اورررذ
یرر ر

اػرررا ک ررر

سرررریونو زؼررررت د دس ایرر ر سا طرر ر ک ررررند داسد ک و هررررن سرررریونو ایرصررررت صیؼررررتت حـررررنس

ک مشککهرررد ایرصرررت صیؼرررتت حیسکیهصررری حررر دس کررریسیخ  1382/5/29ررر کلرررنیب ز لرررغ ؿرررنسان
اػالزت سػدذب اػا .ای سناود ودض ویسػییت هین صییدن داسوذ.
نرررزا و شاورررتهرررین زش رررن

ررر زیلرررندر کشاسیختررر دس ػررر

رررنصب ؿرررشیتب یلررررت ک ازصدترررت

رخ ر ر صرررذن زرررتؿرررنوذ .ک ر ر و رررش زرررتسػرررذ ددیرررد حررری ت رررشان کاحدرررذ ک كررری شزاؿرررت

رررش

زلرررررن دسدررررر حردؼررررردنو حـررررریکسصن ز لرررررغ ؿرررررنسان اػرررررالزت دس زرصنیدرررررا کاسدار
ک حـا زیلندر کشاسیخت ک کیحدذ ش کی د یر کنػال ان ک ند داؿت یؿذ.
وگراویها در حوزه علمی

ششچررررر زطینالررررریر حنکررررریبزرررررذر مظکهـررررر شاو زیوصرررررذ زطینالررررریر  90سکصب  -ػرررررالزا
زیلرررندر کشاسیختررر سا یرنزررری کایدرررذ زرررتحصرررذب زطینالررریر لصذزرررذرکرررش  -زیوصرررذ زطینالررریر
دک ػرررین  -ا ترررری ای رررید ثررریس صییوخررریس رررشاکاو ک خرررشاوویمرررزیش زیلرررندر کشاسیختررر سا زطرررشب
زرررتحصرررذ .ررر ش تررر ؼررردیسن اص مظکهـررر شاو کرررشاص اک حـرررنس ک

ررریوب زطینالررر حررری ت دس ایررر

صزدصررر ک رررند ورررذاسد ک ایررر زنضرررن شسػرررت هرررین دـرررتش ک او ررری زطینالررریر لصذزرررذر کرررش سا
ضشکسن زتورییذ.
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وگراویهای علمی در ایه مقوله

 -1ررر هرررن سیخرررت کالرررید صیؼرررا زیدطرررت :رررشهن صدو یهخررریسب ک د الرررت و رررن دس یررر
صیؼرررا رررن  -حر ر ررررت زدلدنو ررری ػررری

ر ر کالرررید سػررردذب -رررشان زن رررندار صورررذب و

زیرررد ب زخررریرشار رررذن دس مرررت ناهرررذ داؿررراب حر ر و ییتررری زرررت کناورررذ ػرررخب ا رررال دس
صوذشت اوؼیو ؿند.
رررشان زپررری اص رررد س رررت د الرررت یل رررین هرررشص دس یر ر

صیؼرررا رررن زرررتکناورررذ صورررذشت

صو درررشب زن رررنداکت سا حررر اص و یلرررو کرزیررر زرررتحصصرررذ ررر زخررریرشب اورررذاصد هررررد
زـرررهد دس زشیهررری دس اثرررش حیؿرررا ورررنیت ػرررنیی ک رسر کشاسیختر ر ر ر ک رررند زرررذب ک وؼرررد
طش ا تیدب اػا.

شنو ان اص مشکاو هییت ح اص شدیب اػتخش کرزی زتحصصذ

طررش دی ررش ایرر اػررا حرر رری اوت رری طوهررین ز رریک ب رر یلررو هررین هررشص ز رریکس شدیهرریو
کشاسیخترر ا ایرر یلررو هرری ودررض وؼررخا رر

ررا ز رریک ؿررذب ک رر «ا شیلررو هررشص» کخررذید

ؿنوذ.
هرکصررررد دس كررررنسر زدخت ررررت ررررزسهین کشاسیخترر ر رررری شنورر ر هررررین ررررنزتب ا تررررری
اوت ررری طو کشاسیخترر ک ای رررید ثررریس ػرررنی رررش سکن شص دصرر ر رررییش طوتدهرررت حـرررنس ودرررض ک رررند
داسد.
ایرر زپررری هررری مدکدرررذب رررندو ینازرررد زررربثش رررش یرر

صیؼرررا رررن ک نرررضک

شسػرررتهرررین

دـتش ک اسصیی تب سخد اص کرددشار ؿتیبصدب دس زید صیؼا سا یید کس زتؿند.
 -2کنندرررذ مشککمدص رررین ذیرررذ دس اثرررش طو رررین ذیرررذ کاسد ؿرررذب ررر زیلرررن صسایرررتب زرهررر
اػرررا ییررر

ؼیػرررداصایرررت ؿرررذب ک یررری ررری ان رررین کرددرررشار زتررری نندهت دس شدیهررریوب

زدررررضاو کشحدخرررریر ؼیػررررداصا یرررری ػرررررت شدرررریب سا ا ررررضایؾ دهررررذ ایرر ر ا تررررری سا
زرررتکرررناو ک ییرررذ ررری کی د ررریر دـرررتش ک او ررری

صزییـررریر دسدر ر

رررش سکن ورنور ر هرررین

صزییـ یهت اسصیی ت حشد.
 -3زطینالررریر زالتخرررش یلررررت وـررریو زرررتدهرررذ زیلرررندر کشاسیختررر ررری کررراثدش رررش غرررذد
دسکوسیرررض رررذو ک ای رررید «اورررذکزتشینص» زرررتکناوصرررذ طرررش رررین نبان رررشان ای رررید وی ررریسکسن دس
دساص زذر

ؿریس شکوذ.

 -4دس ش ررررت ز رررریدر زالتخررررش ررررد انرللررررت ثرررریس ز ررررش زدهشکػررررهنمت ک زننهررررننت سکن
ی ررراهررری ک ای رررین زختلرررو رررذو دس اثرررش زلرررشی ش رررت زیلرررندر کشاسیختررر شرررضاسؽ
ؿذب اػا یص هن ییذ ی اسصیی ت دسد ای ا تری سا اسصیی ت ورند.
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 -5ایررر زیلرررندر زرهررر اػرررا دس دساصزرررذر طرررشار خرررشاو ویمرررزیشن داؿرررت یؿرررصذ.
رر یصرررناو ورنور ر دس شسػرررت زرررذن ین درررناوتب ررررت صزییـررریکت حر ر ر ر زرررذر دک ػررری
سکن «سر» هررررین $شنوررر ان زررررنؽ #زلررررشی حصصررررذب رسر کشاسیختررر او رررری ؿررررذب زررررش
ک زدرررش دـرررتش ک ػرررشیاکرررش «سر» هررریب هرکصرررد ای رررید ػرررشریو مؼرررتیو دس سرهرررین زررریدب
$ک شیخررری دس کرررری زرررناسد #ػررردب ررر غرررذب هدپرررن دضب ا ت ررریو ک وهرررشکص حخرررذ ک زـرررهالر
حلدرر زـررریهذب ؿرررذ .ایرر ز ینرر زرررذکت مرررغ اص چررریزب سد ؿرررذ ازررری دک ررریسب مرررغ اص چصرررذ
ػررری زصتـرررش ؿرررذ حر ر ایر ر زنضرررن رررش زرررخ ن رررندو شیررریو کنندرررذ کشاسیختر ر دس

ررریو

ک نضک اسصیی ت دـتش ای زیلندر كی زت شزاسد.
 -6ش ررررت مظکهـرر ر ی اسکخرررری زؼررررت دن ررررد زلررررشی زیلررررندر کشاسیخترر ر ک دریسی ررررین
ررریف زیوصرررذ اککدؼرررن سا وـررریو زرررتدهرررذ .رررش اػررریع مرررظکهؾ هررری شلد نػررردا -حررر
ش رررت زیلرررندر کشاسیختررر ررر
رررد

و ز ررریک اورررذ – هص ررری زلرررشی دس زضسیررر رررشان اص

رررشدو یلرررو هرررین هرررشصب دس شدیهررریو کشاسیخترر ک ررررا مدرررذا زرررت حصرررذ ک ییزرررد ای رررید

دریسن هین زتالذدن زت یؿذ.
هررر ایرر ؿرررناهذ ک ددیرررد وـررریو زرررتدهرررذ صررری ش سییرررذب ی لرررت «د رررا ضرررشس ا تررررینت»
ییرررذ وؼرررخا ر ر کنسرررو ک او ررری اسصیررری تهرررین رررنزت کررری لرررن ارردصررریو اص ػرررالزا
ای زیلندر اسذا حصدن.
وگراویها در حوزه امىیتی

 39 -1حـرررنس مدـرررش ت

ررریوب ک اص رلررر سطیرررن ك دنودؼرررتت حـرررا زیلرررندر کشاسیختررر

سا حررریزال زرصرررن حرررشدباورررذ ک  64حـرررنس ودرررض شچؼرررب صورررت سا ا خررریسن وررررندب اورررذ رررش اثرررش
ایرررری اسرررذازیر ا تدررری زدرررض ررررت  40ػررری شزؿرررت « ر ر  28حـرررنس» ک و هرررن ررری
زال

ررریکت حـرررا ایررر زیلرررندر سا او ررری زرررتدهصرررذ .انختررر ش رررت اص ایررر حـرررنسهیب

کاسدار ک زلررررشی ایرر ر زیلررررندر سا کیررررا سررررناود ػررررخت دشاو شچؼرررربشررررزاسن صاد
حررشدباوررذ .رر شنورر ان حرر دس ایرر حـررنسهی ودررض یرنزرری کاسدار زیلررندر رری کشاسیخت ررت
رریدن  "1حرریزال زرصررن اػررا ب ازرری وهترر ایص یػررا حرر

تررت حـررنسهین کاسدحصصررذب ودررض

ررررشان «حـررررا زیلررررندر دػررررتهیسن ؿررررذب طوتدهررررت» زرصنیدت ررررین ػررررختت دس و ررررش
شش تررر اورررذ« .زرصنیدرررا حـرررا» ررر دندرررد کررراثدشار یردررر حـرررا ایررر زیلرررندر دس
ررر هرررنصدو صیؼرررا نز رررین حـرررنس اػرررا .صررری شای ششچررر کاسدار ایررر زیلرررندر دس
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دساصزرررذر طشاکرررت رررشان ػرررالزا زرررشد دس مرررت داسدب ازررری حـرررا ایر ر زیلرررندرب ییرررذ
دس اکننیا کیشین ک زرصنیدا سشاس شدشد.
ػررریدو  5زدلدررریسد ددس زیلرررندر کشاسیختررر ررر حـرررنس زررری کاسد زرررت ؿرررند حررر ییرررذ اص
صخررر هرررین شنوررریشنو زرررنسد صزرررییؾ ک شسػرررت سرررشاس درررشد کررری زخررریرشار ػرررالزتت
ک صیؼرررا زیدطرررت و ر ر

رررذاسد حررریهؾ یی رررذب او ررری حیزرررد ایر ر

صزییـررریر ال ررری

رررذکد  13ػررری ررررن زرررتحـرررذ ک ودررریص ررر  130زدلدرررنو ددس هضیصررر داسد.اص ػررری 2013
ایتشاضرررریر ررررد انرللررررت ؼرررردیسن اص نازررررا ررر زخرررریرشار ک زؼرررری د مـررررا مررررشدب
زیلررندر کشاسیخترر
ایررر زؼررررین

ؼرریع ورررند حرر رر کخررا و دس ایررشاو ودررض یررذب صیرریدن وؼررخا رر

ؼرررریع ؿررررذوذ .دس دـررررتش نازررررا دودرررریب شچؼررررب شررررزاسن زیلررررندر

کشاسیخترررر ازررررشن ضررررشکسن ک انررررضا
غزایت ک اوتخیب شیهیو
ر ر هش ررری
کرری زررشد

و ی زنسد کن

کس اػررررا ک شرررریهت ؿرررر شکوذاو اص زیهدررررا زررررناد
دکناهی سشاس داسد.

ییرررذ ایر ر زیلرررندر شچؼرررب شرررزاسن زلررررنع ک زـخلرررت داؿرررت یؿرررصذ
ندؿرریو تناوصررذ دس ایرر صزدصرر کلررردنشدررشن حصصررذب ورر ایصهرر دس طررشنهررین

سکغرر ر وخرررریکت رر ر كررررنسر رسب دصررررت صنیؼررررصذ کرددررررش یی ترر ر طوتدهررررت .ییررررذ ننشررررن
ک شچؼررررب زخلنكررررت زیوصررررذ ػرررردب ػررررالزا رشا ررررت ؿررررند کرررری زیهدررررا زیلررررن
سا تت سی د کـخدق یؿذ.

کشاسیخت

 -2ک ش ررر ؿهؼرررا حـرررنس میحؼرررتیو دس حـرررا مصخررر کشاسیختررر  :دس میحؼرررتیو ررری حـرررا 10
ػرررین ایررر زیلرررن

رررش الی مررردؾ دصرررتهررری وررر کص ررری زدرررضاو کنندرررذ مصخررر ا رررضایؾ

ودی ررراب لهررر ررر دک ػرررن زدرررضاو اکندررر سػررردذ .هرکصرررد حـرررا ایررر زیلرررندر
ییررر

رررشهن رررنسدو ؿرررشای صیؼرررا زیدطرررت ک کرددرررش ورررن

رررا مصخررر دس ایررر

حـنس ؿذ.
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 -3ی رردن ک یهخرریس زلررشی ررندو ش ررت شنورر هررین ررزس زیلررندر کشاسیخترر  :رر كررنسکت حرر
ػررری ا ز رررذد و ررری ر ر رررین « رررندصایؾ رخدالرررت» ییرررذ کنػر ر « صزییـر ر یب ک طرررن
کنندرررذ ػررریصوذشیو» كرررنسر شدرررشد صررریکسن کنندرررذ ایر ر زیلرررندر ودرررض یررررذکی دس ا تدررریس
ك دنودؼت یػررررا .رررر هرررررد دندررررد حـرررریکسصن حـررررنسب اص ػرررری اک حـرررراب رررر
کنندذحصصرررذب ایر ر

رررزسهی کا ؼرررت

غزایت ک ازصدا زلت حـنس
 -4ذػررری

ناهرررذ ؿرررذ ک رخدالتررری دس اثرررش ایر ر کا ؼرررت تب ازصدرررا

زخیرشب ناهذ ا تید.

ک ؿرررصی ت ؿرررذب رررندو ؿرررشحاهرررین اكرررلت زیلرررندر کشاسیختررر دس

ررریو اص

رل ؿشحا ی ندن زشیهییت «زنوؼیوتن» ک صدید ساح لش
 -5اوتـررریس اػرررصید و رررنر شییو رررین رررد انرللرررت زصتؼرررب ررر ك دنودؼرررت ی دس ش رررت زشاحرررض
کلرررردنػررریص یشكررر صیؼرررا صررریکسن حـرررنس ؼررردیس و رررشاو حصصرررذب اػرررا چصررریو حررر
زیرذسضرررری اػررررهصذسن  -کصیررررش اػررررخ

یدحـرررریکسصن -زررررتشنیررررذ :دس حررررری کال ررررب

ا رررشادن حررر سلرررذ کنندرررذ ک اوخرررنبػررریصن زیلرررندر کشاسیختررر سا داسورررذب ررری ند ررر
مظکهـررت حـرررنسب ؿررشحا داورررؾ صدرریو کاػررردغ حرررشدباوررذ ک ندؿررریو ودررض ی رررن حردترر
و ررریسر رررش کشاسیختررر ک ز رررنص کاسدار زیلررررندر کشاسیختررر اورررذ .ازرررری هرررد
زخین ررریو کشاسیختررر سا وررررت دصررردن حررر دس حردتررر كرررذکس ز رررنص کاسدار

ررررشدن اص

رررنس داؿرررت

یؿذ.
 -6ایطرررین ػرر زرررذا $اص ػرر زرررذا  #ررررالن حـررریکسصن رر ػرر ك دنودؼرررا ؿرررصی ت ؿرررذب
رررررد انرللرررررت ورررررنسز

رررررنسد

 Norman -Ernest - Borlaugدس ػررررری  78ک ررررر

شنسیررررررررررن ررررررررررنؽ  Khush Gurevدس ػرررررررررری  79ک رررررررررر کو زنوترررررررررریشن
MarcVan

 Montaguدس ػررررری  94دندرررررد دی رررررشن رررررش زـرررررهن

رررررندو شیررررریو

کشاسیخت دس ایشاو اػا.
 -7کاسد ػررری ت اوت ررریدار رررذن رررش صرررذ زش رررن

ررر زیلرررندر کشاسیختررر دس اػرررصید دییررر

شویزرر ؿـرررن اص ػرررنن زشحرررض مظکهـر ر ین ز لرررغ ؿرررنسان اػرررالزت ک دررریو زرررنسد کییدرررذ
وخررررندو ایرصررررت ایرر ر زیلررررندر دسزررررنسد زیررررد صیؼررررا ک ػررررالزا اوؼرررریو اص و ررررش
زتخللرررریو دودرررری ک حـررررنس ک هرکصررررد ا شایررررت وـررررذو ک زـررررهدداس ررررندو سررررناود
ک ز شسار نصب ن زیلندر کشاسیخت دس حـنس و شاوت هی سا کـذیذ حشدب اػا.
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-8ا ؼررریع طرررش  500و رررش اص اػررریکدذ داوـررر یب ک دررریو ا ترررری اػرررت یدب اص زیلرررندر
کشاسیخترر رر یصررناو «ػررالب» ک « ررشان ی رردنػرریصن یرر
ک سکاوت ی

وؼررد» یرری «کرددررش رریدر سک ررت

وؼد» ودض ی ض اهردا اػا.

 -9یهرررت اص اػررریکدذ دنکهصننرررنطن اظ ررریس داؿرررت اورررذ ورر کص ررری دس حـرررنس هرررد اسصیررری ت طرررش دس
زرررنسد کشاسیخترر هررری كرررنسر و ش ترر ب لهرر اكرررند هرررد زتخلرررق اسصیررریب طرررشن دس ایر ر
خرررؾ کش درررا وـرررذب ک رررند رنو الررریو ر ر كرررنسر « نداظ ررریسن رررذکو ؿررری ق» ایررر
اسصیی ت طشار ا ترینت سا او ی دادباوذ.
 -10زیررررذیلت زلخرررن تب زالررریکو مظکهـررر یب زلرررت ز صذػرررت طوتدررر

ک صیؼرررا صررریکسنب حررر

ػررررا مشصیرررذوا ذساػررردنو دنکهصننرررنطن ػررردی ک سییػرررا حررریسششکب حـررریکسصن ػرررتید
کنػررررال صیؼررررا صرررریکسن سا داسد ودررررض ررررش یررررذ ؿررررصی ا کرررراثدشار لصررررذ زررررذر ایررر
زیلندر ش ػالزتت ک زید صیؼا کاحدذ داسد.
 -11ررری کن رر رر ایصهرر ش رررت مظکهـرر شاو دا لرررتب ا رررذاییر ثخرررا ؿرررذب حرپیود رررین

ررریوت

سا رررذکو حؼرررب ا ررریصب اص كررری ب ا ترررشا ب دس کنندرررذ ایر ر زیلرررندر ر ر حررریس شش تر ر اورررذب
دس كرررنسر مدنػرررت ایرررشاو ررر ػررریصزیو ک ررریسر

ررریوتب ک ررریسنػررریصن ایررر زیلرررندر

 $رررذکو حؼرررب ا ررریصب سػررررت اص كررری ب ا ترررشا  #دس یصرررذب وضدیررر

ػرررخب زیهنزدرررا

رررد انرللرررت ک کیردرررد زدلدیسدهررری ددس هضیصررر ررر حـرررنسب ررر و رررا حرپیود رررین ررریس ت
ناهذ ؿذ.
وگراویها در حوزه شرعی

ز رررذ

رررش ددیرررد یلررررت ک ازصدترررتب شاػررریع سرررناود ا الغرررت ز ررری زال رررن سهخرررشن

$زذظلر ر انالرررینت#

هرررذی شرررزاسن زؼررردش کنػرررال حـررریکسصن حـرررنس ررر ػررررا کنندرررذ اوخرررنب ک کنصیرررا زیلرررندر
«اسشیودرررر

ک ػررررینن» اػررررا .زشا ررررا زال ررررن ک لدررررذ ودررررض و ررررش كررررشیا ررررند سا دس رررریسب

«ک ررریسنػررریصن» ایررر زیلرررندر ا رررشاص حرررشدباورررذ ک دس كرررنسر یرررذ ا رررشاص سطالرررت ػرررالزاب
اػرررت یدب اص ایر ر زیلرررندر سا رررییض وررررتداوصرررذ .دس ایر ر زدررریو زرررتکرررناو ر ر

لرررنف ر ر

سای

ییر ی ی یلنن شششیوتب زهیس ؿدشاصنب ونسن هرذاوت ک ک دذ شاػیوت اؿیسب حشد.
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وه به محصوالت پرخطر تراریخته

ؿرررشحا زنوؼررریوتن ضسشترررشی ؿرررشحا کنندرررذ حصصرررذب رررزس کشاسیختررر دس دودررری اػرررا یررر
اػررررشا دلت ک صو دررررشب ان اػررررا .ؿررررشحا زنوؼرررریوتن دس ا تررررذا یرر ر
ؿرررردردییت زیوصررررذ ػرررری یسی ب د.د.رب دیصررررذبهررررین طشورررری
ملرررت حلرررشب رررت صدرررد ک ییزرررد وررریسو ت رررندبب دس ررری
یشكرررر

ؿرررشحا

ؿررررشحا کنندذحصصررررذب زررررناد
زیوصررررذ  PCBsیرررری کشحدخرررریر

یضرررش ر ر ی ررردنکرررشی ؿرررشحا

ررریو دس

صرررریکسنهررررین صیؼررررتت کخررررذید ؿررررذب اػررررا .اص ػررررنن دی ررررش زنوؼرررریوتن دس حصرررریس

کشحدخررریر یلررروحرررؾب شدیهررریوت سا کنندرررذ زرررتحصرررذ حرر دس ز ی رررد ایرر کشحدخررریر ز ررریک هؼرررتصذ.
دس رررری

یضررررش دس طوررررن

خررررؾ یرررررذبان اص شدیهرررریو کنندذؿررررذب کنػررر ایررر ؿررررشحا زیوصررررذ

داوررر هرررین سکغصرررت ػرررنییب حررریوند شنوررر ان اص حلرررضان کشاسیختررر ب رسر ک چرصرررذس سصرررذ ایررر طوهرررین
ز ررریک

ر ر حررریس شش تر ر ؿرررذباورررذ 4 .حـرررنس زشیهررریب شصیررردب حیوررریدا ک سطاوترررد

رررذکد  90دسكرررذ

زیلرررندر کشاسیختر ر دودررری سا کنندرررذ زرررتحصصرررذ .کالرررذاد زیلرررندر کشاسیختر ر کنندرررذ ؿرررذب ررردؾ اص
 12زیلرررن زرررت یؿرررذ .دس ررری

یضرررش زیلرررندکت چرررنو رسرب ینو ررر ب شن ررر

شو رررتب دس رررا

کخشیرررضن $دس چرررد #ب حلرررضاب چرصرررذس سصرررذب ػرررنییب ش رررضب دس ترررتب حرررذکب مصخر ر ب ػررردب صزدصرررتب ل رررد
ؿدشی
یررر
ک

سکؽ ز صذػت طوتد

ک کشاسیخت کنندذ زت ؿند.

کی دررر دس زشیهررری وـررریو دادب اػرررا زیلرررندر اكرررالبؿرررذب طوتدهرررت ویػررریننب ػرررشریوضا
ؿذر زخشب زید صیؼا اػا.

دس رررینت حررر وررریظشی ػرررالزتت ک صیؼرررازیدطرررت حـرررنس ررر یلرررا ضرررالو یلررررت ک درررضار
صزییـررر یهت ک ک هرررش ػرررند نییو ب و ررریسر دص

رررش ػرررالزا زیلرررندر کاسداکرررت یررری حـرررا

زیلرررندر دػرررتهیسنؿرررذب طوتدهرررت $کشاسیختررر  #وذاسورررذب ػرررن دغ زلرررشی ایررر زیلرررندر سا
شان ػنزد

یس  5ػی دی ش زرصن حشد.
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حـرررا ک زلرررشی یررررنزت زیلرررندر دػرررتهیسنؿرررذب طوتدهرررت $کشاسیختررر  #دس اغلرررب حـرررنسهین
اسکمرررییت ر ر

رررض زرررضاس

ررریف ک سشوطدصر ر کی د ررریکت زرصرررن اػرررا ک ررری اورررنا سرررناود ػر ر ا

ک ػرررخا ررری کاسدار ایررر زیلرررندر ش رررنسد زرررتؿرررند .ررر ایررر کشکدرررب حررر کاسدار ک زلرررشی
ایرر زیلررندر مش طررش  -تررت رری ررذ کشاسیخت ررت صیررش یرر

دسكررذ  -ودررض کص رری رری شچؼرربشررزاسن

ک سررررناود ا تدرررری زدررررض ز رررریص اػررررا هرکصررررد حـرررراب کاسدار ک زلررررشی زیلررررندر رررری
دسكرررذ اػیػررری زرصرررن اػرررا .ا تدررری دس زلرررشی ایررر زیلرررندر دس

کشاسیخت رررت ررریدن یررر

سکػرررد کررری و یػرررا حر ر کص ررری  0/02دسكرررذ $دک دس دبهرررضاس #اص ػرررخذ غرررزایت زرررشد ایر ر حـرررنس سا
کـهدد زتدهذ.
حـرررا هرررش ورررن شدررریب دػرررتهیسن طوتدهرررت دناوررریرب کنندرررذ زیلرررندر ک ا رررضکدو زرررناد ؿررریزد
ایررر

خرررؾ $کشاسیختررر  #دس زیلرررندر ک رررش کسدب هرررین غرررزایت دس سکػرررد

رررش ک زیهنزدرررا

س رررییت دس مرررت داسد .شاػررریع ایررر سررریونو ا رررضکو رررش زرصنیدرررا الیندرررا کشاسیختررر دس كرررصالا
حـرریکسصنب اسررذا

ررشان کرددررش طوتدرر

دناورریر ودررض ررش ایررال ؿررذب اػررا .ک دس ػررشصزد هررین

اؿرررررینت لؼررررطد ب ك دنودؼرررراهرررری تررررت ا رررریصب حـررررا زیلررررندر کشاسیخترررر دس زررررضاس
کی د ررریکت سا ررر یلرررا زخررریرشار صیؼرررا زیدطرررت زیورررذشیس كررریدس وررررتحصصرررذ .دس نرررریو ودرررض
زلرررشی ایرر زیلرررندر زرصرررن زرررت یؿرررذ .دص

رر یرررید کسن زرررت یؿرررذ حرر  28حـرررنس

ررریو

زیلندر کشاسیخت سا کنندذ زت ورییصذ.
ؿررررؾ ؿررررشحا

BASF

اص  75دسكرررذ ررریصاس

and

Bayer

DuPont,

Dow,

Syngenta,

Monsanto,

رررردؾ

ررریوت کنندرررذ زیلرررندر دػرررتهیسن ؿرررذب طوتدهرررت یررری ػررررنزت حررر ررر

کاػرررط ایررر زیلرررندر شک تررر زرررتؿرررنوذ سا دس ا تدررریس داسورررذ  37دکنرررا دس

ررریو حیؿرررا

ای زیلندر دس حـنس ند سا زرصن حشدباوذ.
رررردؾ اص  20ػرررری اػررررا حرررر زیلررررندر دػررررتهیسن ؿررررذب طوتدهت$کشاسیخترررر  #ک یرررررذکی
چ ررریس سلرررن یررررذب یالصرررت رسرب ػرررنییب حلرررضا ک مصخررر ررر ررریصاس
 98دسكرررذ زؼررری ا صیرررش حـرررا ایررر ورررن زیلرررندر دس

ررریوت کاسد ؿرررذب ک ررردؾ اص

ررریو ررر ایررر چ ررریس زیلرررن

ا تلیف داسد.
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کنندرررذحصصرررذشیو زرررذیت هؼرررتصذ حررر ایررر زیلرررندر دػرررتهیسن ؿرررذب طوتدهرررت داسان کیظشرررت
ز یکزرررا ررر

ـرررشب یررری یلررروحرررؾ هؼرررتصذ حررر

شزؿرررت یررررذکی  10حـرررنس دس
حررشدباوررذ حرر دس ررد

رررین ؼررردیس کیزرررد داسد دس ررررن دک دهررر

ررریو  98دسكرررذ زؼررری ا صیرررش حـرررا ایررر زیلرررندر سا کنندرررذ

و رری ػرر حـررنس ازشیهرریب سطاوتررد ک شصیررد ررذکد  75دسكررذ اص حررد ایرر

ند ا تلیف دادباوذ.

زؼی ا سا

زیلرررندر دػرررتهیسن ؿرررذب طوتدهرررت ک شیخررری رررش سکن رررذکد چ ررریس دسكرررذ اص حرررد صزدص رررین سی رررد
حـرررا دس

ررریو ک ررری زـررریسحا حرترررش اص یر ر

دسكرررذ اص حرررد حـررریکسصاو

ررریو ررر صیرررش حـرررا

س تررر اػرررا دس ایررر زرررذر ؿرررناهذ ک زؼرررتصذار زختصرررت رررش زطینالررریر ک مظکهـررر ین صیررریدن دس
صزدصررر اثرررشار ػرررنی ایررر زیلرررندر رررش زیرررد صیؼرررا ک ػرررالزا اوؼررریو دا ک زیلرررندر
حـرریکسصن دػرررتهیسن ؿررذب طوتدهرررت كرررنسر شش ترر ؿرررذب اػرررا حرر کررریحصرررنو زص ررش رر کلرررردن
 39دکنرررا دس

ررریو رخر ر

رررذک صیرررش رررشان یرررذ حیؿرررا ایر ر زیلرررندر ک ال ررری دس زرررناسدن

اػت یدب زیذکد اص ای زیلندر دس حـنسؿیو ؿذب اػا.
ایررر دس رررینت اػرررا حررر زطینالررریر وـررریو زرررتدهرررذ ؼررردیسن اص زیلرررندر اص رلررر ررردؾ اص
 90دسكررررذ اص سکغرررر

ررررنساحتب خررررؾ سی ررررد کررررن ت اص ررررشو ک رسر زن ررررند دس رررریصاس ایررررشاوب

دػررررتهیسنؿررررذب طوتدهررررت هؼررررتصذ .هرکصررررد

صادػرررریصن حـرررراب کاسدار ک كرررریدسار ک زلررررشی

یررررنزت ایررر زیلرررندر دس دییررر شویزررر مرررص ػرررین ؿـرررن کنػرررال زرررنسد کاحدرررذ ک اهترررری
دکنا سشاس شش ت اػا!
دس یررر

یزالررر رررتسررریونوب هرررد زؼررردشن رررشان اوتخررریب «ػرررخ

حـرررنسهین مدـرررش ت ک رررند ورررذاسد.

صورررذشت ػرررینن» رررش الی

د رررا ایررر اػرررا حررر دکنرررا دس رررینت دس کاسدار ک کنصیرررا

ررررذکو « شچؼررررب هـررررذاس» ک شرررریهتدهصررررذب زیلررررندر کشاسیخترر ر حنکرررریهت زررررتحصررررذ حرر ر
شاػررررریع سررررریونو ررر ر چصرررررد کلرررررردنػررررریصن سا ورررررذاسد ک شاػررررریع سرررررناود ا الغرررررت
هرررذی شرررزاسن زؼررردش کنػرررال حـررریکسصن حـرررنس ررر ػررررا کنندرررذ اوخرررنب ک کنصیرررا زیلرررندر
«اسشیود

ک ػینن» اػا .

انختر ر زرررتؿرررند اص زلرررشی هرررر زیلرررندر کاسداکرررت رررندداسن حرررشد ازررری هرررد زؼررردشن رررشان
ارردصرریو یرری ت اص کشاسیخترر

ررندو یرری وخررندو مصدررش یرری ورریوت حرر اص رریصاس ک درر زررتحصرردن ک ررند

وررذاسد چررشا حرر زرهرر اػررا زررپال وررضین رر حرریس س ترر دس ک درر ایرر زیلررندر دا لررت نررندب
زناد

GMO

یؿذ!
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ػطا حـا شدیهیو کشاسیخا
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ػطا صیش حـا زیلندر کشاسیخت
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