
 چیستنذ؟ تغییز صنتیکی یافتهکشاورسی محصوالت 

 

بب پیششفت ػلن دس صهیٌِ طًتیک ٍ دػتشػی بِ هبّیت 

ًظش خَد سا دس طى طًْب بشش تَاًؼت تغییشات هَسد 

بیذ تب خبیی کِ بتَاًذ گیبّی بزسّبی کشبٍسصی ایدبد ًو

تَلیذ کٌذ کِ ّشگض دس ششایط ػبدی ًوی تَاًذ دس صهیي 

هثالً شَس ٍ بب ششایط ًبهٌبػب آفبت سشذ کٌذ. بِ ایي 

هی (  GMO) هحصَالت تشاسیختِ یب تغییش طًتیکی یبفتِ 

ایٌْب هحصَالتی ّؼتٌذ کِ هتخصصیي بب  گَیٌذ.

دٌّذ، یک دػتکبسی کِ سٍی طًْبی آًْب اًدبم هی 

خصَصیت ٍیظُ سا دس هحصَل ایدبد یب آى سا حزف هی 

کٌٌذ کِ ایي تغییش ّشگض دس طبیؼت سخ ًوی دّذ. بِ 

ٌٌذ کِ ػٌَاى هثبل پشٍتئیٌْبی داخل هحصَل ایدبد هی ک

شی داسد ٍ ببػث هحبفظت آى دس بشابش خبصیت آفت ک

 آفبت ٍ حششات هی شَد.

 

 

 

 

 

 جایگاه این محصوالت در کشور ما چگونه است ؟

تب کٌَى آهبس دقیق ٍ هشخصی اص ایي هحصَالت دس ّیچ 

یک اص هشاخغ سػوی ٍخَد هٌتشش ًشذُ اػت. اهب بش 

تب  آهبس هٌتششُ اص ػَی ٍصاست بْذاشت ٍ دسهبى،اػبع 

کٌَى چْبس ًَع هحصَل کشبٍسصی شبهل پٌبِ داًِ، ػَیب، 

احتوبل ٍخَد تشاسیختگی سا داسًذ. بب کلضا، پبلن ٍ رست 

تَخِ بِ کبسبشد ایي داًِ ّب دس تَلیذ سٍغٌْبی خَساکی کِ 

، دس ّؼتٌذ ػوذتبً هبدُ اٍلیِ سٍغي ایي داًِ ّب ٍاسداتی

 سدیببیسٍغٌْبی خَساکی حبصل اص ایي داًِ ّب احتوبل 

ٍخَد خَاّذ داشت. ّوچٌیي دس فشاٍسدُ تشاسیختگی 

ّبی حبٍی ػَیب هبًٌذ ػَػیغ ٍ کبلببع ًیض احتوبل 

دس ایشاى اٍلیي داسد.  سدیببی ببقیوبًذُ تشاسیختگی ٍخَد

هی ببشذ  بشًح طبسم هَالییهحصَل تغییش طًتیکی یبفتِ 

 غزای ایوٌی ٍ ػالهت تحقیقبت هشکض هحققبىکِ البتِ 

اثش  آصهبیشبب  یضد صذٍقی شْیذ پضشکی ػلَم داًشگبُ

 هَشْب، ػالهت آى سا تبییذ کشدًذ.ایي بشًح بش سٍی 

 

 

 

 

 قوانین موجود در خصوص محصوالت تزاریخته

بش اػبع دػتَسالؼول ّبی ٍصاست بْذاشت ٍ دسهبى ٍ اص 

اًدبیی کِ ػوذُ هحصَالت بِ ػٌَاى هَاد اٍلیِ ٍاسداتی 

تلقی هی شًَذ، ػبصهبى غزا ٍ داسٍ دسج ػببست تغییش 

حبٍی بقبیبی  طًتیکی یبفتِ سا بش سٍی هحصَالتی کِ

تشاسیختِ یب دػتکبسی طًتیکی هی ببشٌذ، ضشٍسی داًؼتِ 

ٍ بب هتخلفیت بشخَسد قبًًَی هی شَد. بٌببشایي ضشٍسی 

اػت کِ هصشف کٌٌذگبى بب آگبّی اص ایٌکِ فشاٍسدُ 

خَساکی حبٍی ببقیوبًذُ تشاسیختگی ببشذ آى سا هصشف 

 ًوبیٌذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داًشگبُ ػلَم پضشکی ٍ خذهبت بْذاشتی دسهبًی گلؼتبى 

 معاونت غذا و دارو

 

 

 فوایذ مخاطزات یا؛ محصوالت تغییز صنتیکی یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذیزیت غذا

 

 79پاییش 

 ت تغییز صنتیکی یافته یا تزاریختهفوایذ تولیذ محصوال

  ٍ تَلیذ هحصَالت قَی تش دس بشابش آفبت

 بیوبسیْبی کشبٍسصی

  هحبفظت اًؼبى دس بشابش افضایش هصشف ػوَم

 کشبٍسصی

 هبًذگبسی بیشتش هحصَالت خَساکی 

  هذیشیت بْیٌِ خٌگل صدایی کوتش دس اثش

 کشبٍسصی 

  کبّش گشم شذى صهیي دس اثش هصشف بیشتش دی

شبي تَػط هحصَالت دػتکبسی اکؼیذ ک

 طًتیکی شذُ

 کبّش قیوت غزا 

 تَلیذ هحصَالت خذیذ 

 

 

 

 

 

 

 ت تغییز صنتیکی یافتهمحصوال منتقذان

تغییش طًتیکی یبفتِ هؼتقذًذ فؼالً دس  هٌتقذاى هحصَالت

هَسد تَلیذ اًبَُ هحصَالت کشبٍسصی تشاسیختِ صبش ٍ 

تأهل شَد، چشا کِ دس آیٌذُ هوکي اػت داًش آى 

پیششفت ًوَدُ ٍ صٍایبی پٌْبى ایي ػلن ٍ تکٌَلَطی 

اص آًدب کِ ػلن بشش دس حَصُ هٌْذػی . آشکبس شَد

طًتیک هحذٍد اػت ٍ اص تَاًبیی تأثیشگزاسی ٍ هذیشیت 

بْتش ّوِ خصَصیبت فشاٍسدُ ًْبیی بشخَسداس ًیؼت 

َالت فؼال هحذٍد شذُ تَلیذ بب حدن ببالی ایي هحصاػت 

تب تحقیقبت بیشتشی دس خصَص ػالهت آًْب اًدبم ٍ 

  ًتبیح آى تبییذ شَد.

 

 

 

 

 

 


