ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ ؟ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد آن
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و از
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن واﮔﺬار و ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﻣﺼﺮف اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ
و از ﻗﺮن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
ﺷﺪن ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
از آن ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﻣﺼﺮف اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮده ،و اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان و ﯾﮏ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﺗﺮارﯾﺨﭽﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﭻ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﭼﻘﺪر

اﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در زﻣﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
و اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﯾﮏ روش اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
دی ان ای ﯾﮏ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی دورن ﺷﯿﺸﻪ ای ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮات ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی آن ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮔﯿﺎه ﯾﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ذرت ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﮐﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ دﻧﯿﺎ ،ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن در ﺳﺎل  1970اوﻟﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،و در ﺣﺪود دﻫﻪ  90و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و در  24ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺣﺪود  200ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﺮدم اﯾﺮان از
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان و در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻧﺞ درﺟﻪ ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود .ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻃﺎرم ﻣﻮﻻﯾﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،و اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮل از روش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  cry1abدر ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻓﻌﻪ ای ﻗﻮی ﺑﺮای ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار و دﯾﮕﺮ آﻓﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ای
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ  cry1abدر ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده ،و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻮاره و ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای اﻣﻮرات ﺳﻢ
ﭘﺎﺷﯽ ﻣﺰارع اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺼﺮف آن را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺎﯾﺐ
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﻨﻊ ،و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف آن را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻮاره
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺲ از رواج اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﺖ و ﻣﺼﺮف آن را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﻣﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ،ﺳﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮﻧﺪه و ذﯾﺼﻼح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺎﻣﻞ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ادارات ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ و ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﺸﺖ
آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل وزرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺮری ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ اراﺋﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ؟ و آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ دارﯾﻢ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ رواج داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻮاره ﻋﺪه ای از اﻓﺮاد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دوره ای آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﻣﻮرد واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ راه ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﯾﺮان ﻓﻘﻂ
ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺎرم ﻣﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻞ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻼﻣﺖ آن دﭼﺎر
ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ داﻧﻪ ﻫﺎی آن دارای اﻧﺪازه ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻮد ،و ﯾﺎ
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎ ﻗﺪری ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎرﯾﺨﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم ﻫﺎﺷﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روش ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﺑﺬر ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم و ﺑﺮﻧﺞ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺎن ﮐﺸﺖ درﺻﺪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺬر دو ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ درﺻﺪ ﻫﺎ  20ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم و  80درﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﺻﻼﺣﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ آﻓﺎت ،از ﺧﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی داﻓﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ذاﺗﺎ دارای ﺳﺎﻗﻪ
ﻫﺎی ﻧﺎزک ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻓﺎت ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی آن ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺑﺬر ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺳﺎل  1364ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﭘﺲ از
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺪ.

آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻼﺣﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﺪف از ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  1970اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪود 20ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در دﻫﻪ  90ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه آن آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻮی وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻀﺮات ﻣﺼﺮف اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ را اﺛﺒﺎت ﻧﮑﺮده ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ در  200ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺸﺮات اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ را ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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