ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺖ آن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻋﻨﻮانﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﻧﺞ
در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﻧﺞ و ﯾﺎ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﯿﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺣﺴﻨﯽ ،ﺻﺪری و ﻃﺎرم ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد از آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳﯿﻌﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ارﻗﺎم در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﻗﺎم اﺻﻼح ﺷﺪهای
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دی ان ای آنﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻐﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاص و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

در ﺣﺪود ﺳﺎل  1970ﺑﺎزار ﻓﺮوش راه ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و رﻗﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﯿﺮودی ،ﻓﺠﺮ ،ﻧﻌﻤﺖ ،ﻧﺪا و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﺮا
رﯾﺨﺘﻪ ﻧﻘﻞ و ﻗﻮلﻫﺎ و اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ از ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮﻧﺞ
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ و اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺳﯿﺐﻫﺎی

ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺸﺮات وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و

ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﮐﺸﺖ ارﻗﺎﻣﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮا
رﯾﺨﺘﻪ در اﯾﺮان رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ دراﯾﻦﺑﺎره وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻈﺮات
ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز
ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ رﻗﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺮﻧﺞ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ آنﻫﺎ در

ﻫﮑﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺸﺖ وﺳﯿﻊ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در
ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﻢﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﮐﺸﻮر ،ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ دارد و اوﻟﯿﻦ رﻗﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ
و در ﺳﺎل  1345و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺞ ﻓﯿﺮوزﮐﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﺮ دﻫﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﻗﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻗﻢ ﺷﯿﺮودی ،ﻓﺠﺮ و ﻧﻌﻤﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ آن
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺪاف ﺗﻐﺬﯾﻪای
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﻮ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﺎده وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﻮل ﭘﯿﺪاﺳﺖ رﻧﮓ آن زرد ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
 Aﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ زرد ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم  Ingo Potrykusﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺳﺎل  1992ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮﯾﺎن
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در رﻗﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﺗﮑﻤﯿﻞﺗﺮ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ داﻧﻪ ﻏﻼت اداﻣﻪ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪهای از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را ﮐﺸﺖ آنﻫﺎ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوعﺷﺪه اداﻣﻪ دارد را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ را در
ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده در داﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ژن
 psyاز ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  1crtاز ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺧﺎک ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ زرد
ﻃﻼﯾﯽ ﮔﺮاﺪه اﺳﺖ.

دﻻﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ و اﯾﺪهﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ آن
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر
از ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮی از دﺳﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﻪ
ﺧﺎم و ﭘﻮﺳﺖ دار آن ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ در داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﻮت
ﻏﺎﻟﺐ آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aرو ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aدر
ﺑﺪن ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺑﺪن

ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی رﯾﻪ و ﮔﻠﻮ و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻌﺪه و روده ﻧﺎﺑﺎروری در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺿﻌﻒ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺷﺐ ﯾﺎ ﺷﺐﮐﻮری
ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ،زﺧﻢ و ﯾﺎ ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮ روی ﺳﻔﯿﺪی ﭼﺸﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻮای ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﺸﮑﯽ
و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﺒﺪی ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﭘﺎﻧﮑﺮاس اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺎری اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه
ﻣﺎﯾﻊ از ﺻﻔﺮا ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮون ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روده ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻠﯿﺎک ﯾﺎ اﺳﭙﺮوی ﺳﻠﯿﺎک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﯾﻖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aدر داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻮتﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  250اﻟﯽ 500
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aدﭼﺎر ﮐﻮری و در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از آن را ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ،زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﻻزم و ﺿﺮوری
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ دارای زﯾﺎن و ﻋﻮارض اﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺼﺮف آن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ وﺟﻮد
دارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ ﻋﺪهای ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده و ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮارض و
زﯾﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت

ً
ﻗﻄﻌﺎ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و

ﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ
ً
واﻗﻌﺎ دارای
ﻋﻮارض ﺳﻮﯾﯽ از ﻣﺼﺮف آن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺣﺎل وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد آن ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﮐﺎﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون ﻋﻮارض،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
دو دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن در ﺣﺪ ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ﺗﺄﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aدر ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ ﺣﺎوی اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی دﯾﮕﺮ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺎن و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﻨﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ از اﻧﺘﻘﺎل ژن  psyاز ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  1crtاز ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﺧﺎک ﺑﻪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺧﺎﮐﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دراز ﻣﺪت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺪهای از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺗﺮا رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﺮا از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اداﻣﻪ دارد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺮدﯾﺪ
وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ.

