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Abstract 

One of the latest advances in biotechnology is genetically modified (GM) foods. The 

production of GM foods is a controversial issue worldwide. The most important and 

controversial issue in the production of GM foods is ethics. Some people believe that 

their production is morally right, while others consider the production of these foods 

to be unjustified and immoral. According to the principle of beneficence, proving the 

ethics of producing GM foods is only possible by carefully evaluating its advantages 

and disadvantages and the superiority of the benefits. Opponents believe that the 

production of this type of food has irreparable disadvantages, some of which are 

known and some are still unknown. Damage to human health and the environment 

and the creation of economic, social and political problems are among the most 

important reasons for opposition. On the other hand, proponents of the production 

of GM foods enumerate significant advantages. Solving the problem of global hunger, 

improving the quality of food, and improving the economic situation of farmers are 

among the most important reasons for the proponents of the morality of the 

production of GM foods. In the present study, the reasons of the proponents of GM 

food production are examined and criticized through descriptive and analytical 

methods. Studies show that although the production of GM foods is associated with 

significant benefits, there are drawbacks to the opponents’ reasons, and the 

production of GM foods requires more research and experiments. 

Keywords: Genetically modified (GF) foods, Beneficence principle, Global hunger, Golden 

rice.
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 چکیده

 تد ژنایکی اساند. تولید غذااو  اصح  تتد  اصتح   ، غذااو  فنوردست  یزیکی از جدیدترین دستاوردداو  دتتا    

 تتتد تولید غذااو  اصتتح  ترین مستته  ترین ر جنجولیبرانگیز دد ستتراستتر جاوت استت . ما  بحث ژنایکی یک مستته  

ژنایکی از منظر اخحقی صتتحیا استت  ر برخی دیگر  تتتد ژنایکی اخحق استت . برخی مقاندند تولید غذااو  اصتتح 

 تد  اصحی، اثبوت اخحقی بودت تولید غذااو  سوددسوندانند. مطوبق اصل ا غیرموج  ر نوددست  می تولید این غذااو د

 ر مقویب وع غذااون تولید این ژنایکی تناو بو ادزیوبی دقیق مزایو ر مضترات ر برتر  مزایو مککن اس . ب  اتانود ماولاوت، 

نسوت ر ا دیدت سحم  آسیب .اندنوتنوخا  انوز برخی ر  تتد تتنوخا   اوآت از برخی ك  غیرقوبل جبرانی دادد مشتکحت 

دالیل ماولاوت اس . دد منوبل موافنوت برا   ترینر سیوسی از ما  اقاصتود ، اجاکوتی  ایجود مشتکحت  زیست  ر محیط

واد تکودند. حل مشکل گرسنگی جاونی، بوال دفان كیای  متوجای برمیتد  ژنایکی مزایو  قوبلتولید غذااو  اصح 

  ژنایکی تدترین دالیل موافنوت اخحقی بودت تولید غذااو  اصح غذایی ر بابود رضتقی  اقاصود  كشوردزات از ما  

توند. تد  ژنایکی بو درش توصیای، تح ی ی بردسی ر نند میاس . دد منول  حوضر دالیل موافنوت تولید غذااو  اصح 

 موافنوت لدالی اس  اکرا  توجایقوبل مزایو  بو ژنایکیتد اصح  غذااو  تولید ك  اینرجودبو دادمی نشوت اوبردسی

 .داددنیوز تر بیش او آزمویش ر اوپژراش ب  ژنایکیتد اصح غذااو  تولید ر اس  مواج  اتکوالتی بو

تد  ح او  اصتد  ژنایکی، اصل سوددسونی، گرسنگی جاونی، برنج طحیی، دان غذااو  اصتح   واژگان کلیدی:

 .ژنایکی
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 مقدمه

               مصرف غذا  ایکن                                                               ترین نیوزاو  انسوت اس . زند  موندت ر حاظ سحمای انسوت دد گرر             یکی از ضررد           غذا خوددت 

    کین     ب  ا                     خود دا ندادند ر               غذا  درزان             توانویی تای                                                      ر كوفی استت . دد ستتراستتر جاوت افراد بستتیود زیود  استتاند ك   

        غذا         ازانداز                                         این دد حولی است  ك  بقضی ب  دلیل مصرف بیش                  تتدید استاند.                               دلیل گرفاود گرستنگی ر ستوغتیذی   

                                                     كنند ر بقضتتتی دیگر برا  حیوانوت خونگی خود غذااو  بستتتیود                              زیتود  دا صتتترف كتواش رزت می              زمتوت ر ازینت   

  د، مسه  در اسان  كشتوداو  دنیو بو آت درب  اک  ترین مقضتحتی ك  ترین ر حیوتییکی از ما       خرند.  می       قیکای    گرات

 ر وادبودخ ستتوزموت گزادش طبقداند  استت . تکوت ودیبستت یفنر ر گرستتنگ شیفزاا ب  مربوط اخبود  گرستتنگی استت . 

 از نار می یوت 035 از بیش 3500 ستتول دد یوفا  راو  اخیر افزایشگرستتنگی دد ستتول  1فوئو() ماحد م ل كشتتوردز 

 نار می یوت 002 اند ر از ار ن  نار دد جاوت یک نار دچود سوغتیذی  بود  ر حدردبرد دنج مزمن ستوغتیذی   ر گرستنگی 

ترین پردازات مقاندند استتوستتینظری  2.(FAO ستتوی ب  ننل از: ربگرستتنگی تتتدید بودند ) جاوت دچود كشتتود 02 دد

 .(Borlaug, 2007, p.1)   انسوت، سیر كردت تک  س  ر نی  می یودد گرسن  اس سول آیند  05  مسه  

     او      نورد  ف    از                                              تواند خوتک  باش مشتتکحت مربوط ب  غذا بوتتتد. یکی       غذا می       تولید    دد        فنورد                     برخی مقاندند دخول 

   .  ات   .  د        ژنایک         ماندستتوت        فنورد      این    دد  .    استت         خوداكی      مواد        ژنایکی      اصتتح       دادد     جد       ننشتتی     غذا       تولید    دد    ك       جدید

   ق   طری     این    از    تو      كنند  می       منانل       دیگر        موجود    ب     دا    آت   ر       گرفا         موجود     از    دا     خود        دلاوا    ر     خوص     او   ژت   (DNA) .  ا 

دات تیییر دادت بسیود  از صاوت موجوماندسوت ژنایک دد پی    .    داند        انانول       مط وب       غذایی      مواد    ب     دا            موددنظرتوت       ریژگی

یجود چنین ار ا  او ر حشراتبیکود  او،كشمنظود منورم  دد برابر ت فزند  استاند. ایجود صا  منورم  دد گیواوت ب  

دستتوت از ااداف مان   ر افزایش كیای  گیواوتر تتتود یخشتتک ریغیرزند  نظ محیطی او تنشصتتا  منورم  دد برابر 

 یدام او فرآردد  تک کرد بابود ،تولیدمثل بابود ،اوبیکود  كنارلر  بابود  گیتواتوت زداتی استتت .   ژنایتک دد زمینت   

 .(30ص  ،0202)یونسی،  پررد  اس   داماز كودبرداو  ماندسی ژنایک دد زمین  مرغتا  ر ریت ،گوت  اکچوت

          ترین دالیل                        اقاصتتود  كشتتوردزات از ما                                                               حل مشتتکل گرستتنگی جاونی، بوال دفان كیای  مواد غذایی ر بابود رضتتقی  

       ددسونی                     تد  ژنایکی بو اصل سو                                                    تتد  ژنایکی است . ب  اتانود موافنوت، تولید غذااو  اصتح                             موافنوت تولید غذااو  اصتح  

    تتتد                                دالیل موافنوت تولید غذااو  اصتتح    ،                                                                مطوبن  دادد ر از اکین در تک ی پستتندید  ر اخحقی استت . دد منول  حوضتتر 

     تود.  می  ر نند                                         تأكید بر اصل سوددسونی از منظر اخحق بردسی           ژنایکی بو
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 ی در اخالقسودرسان اصل. 1

      سیود                 گیر  اخحقی دد ب                        اخحق زیسای اساند ر تصکی                                 ، اسانحل ر تدال  اصول چاودگون  ی    دسون        گر ، سود        تدم زیوت

                         ا  از اخحق كودبرد  اس       ای توخ              تود. اخحق زیس                         كود بردت این اصول حوصل می                            از مستوئل ر مقضتحت زیسای بو ب   

 ,Vaughn)                           او  جدید ب  رجود آمد  استت .                  او  پزتتتکی ر فنورد        پیشتترف                                ك  برا  حل مستتوئل جدید مربوط ب  

2010, p. 5)       اخحق زیستای از اصتول اصت ی اخحق غذا نیز استاند ر توستط مااصتصوت تیذی                           این اصتول چاودگون                                                                

  2               اخحق زیس  پزتکی      اصتول         دد كاوب   3        ر چی ددس 0      بیشتوم  . (,p 2016, Dizon et al .289 )      تتوند           كودبرد  می  ب 

 (.Beauchamp & Childress, 2001 )                                                  برا  ناساین بود این اصول چاودگون  دا ب  كودبردند

                           ك  استوس بستیود  از دساودات                 اخحق زیستای است                          یکی از اصتول چاودگون               اصتل ستوددستونی    اکونطود ك  گاا  تتد  

    یکی          این اصل   . (Vaughn, 2010, p. 10)              او  اخحقی است       نظری                  پذیرش بستیود  از      مودد  ر     داد  می                اخحقی دا تشتکیل 

                         است . ایوم سوددسونی دا ب      ،          اخحق فضتی      ر      گرایی              گرایی ر نایج      رظیا                     كحت اخحقی، ات  از:     او                     از اصتول ما  دد نظری  

   (.p Thomson, 2016,& Pieper.118)     داند                                                 دلیل ادتنو  سود ر منوفع جومق  یک فضی   اجاکوتی می

 Aksoy & Tenik, ,2002 )                            درساون  ر انسونی اتود  دادد                    او  خیرخوااون ، نوع                            اصتل ستوددسونی ب  انجوم فقولی     

14. p)     كند                                                         ر بر خوبی كردت بت  دیگرات ر انجتوم اتکتول ماربونون  تأكید می     ( 13.p Needhamand et al,2015,.)  

       دیگرات                                           ر اتکولی دا انجوم داد ك  پیش دف  ر بابود  «                                انسوت بوید ب  دیگرات خیر برسوند »        این اصل             ترین مااوم            مطوبق بو ك ی

                اصل سوددسونی بر    . (,p Thomson, 2016,&  Pieper ;10. p 2010, Vaughn .118)                       دا ب  اکرا  داتتا  بوتد 

      نگرات         كند ك              او دا م زم می            دادد ر انسوت       تأكید                                                          پرردش ستحم ، امنی ، تنل، خیر اخحقی، ستقودت ر خوتباای دیگرات   

         زیر اس :         الزاموت               صل ددبردادند این ا   . (  05 ص   ،    02۳0        )اترک،                                 یشبرد ر ادتنو  دفو  ا  كکک كنند                   یکدیگر بوتند ر ب  پ

                      محوفظ  از حنوق دیگرات   . 0

                                ج وگیر  از آسیب دسیدت ب  دیگرات   . 3

      زنند               حذف ترایط آسیب   . 2

                   كکک ب  افراد مق ول   . 0

  . (,p Warren, 2011. 10)                        نجوت افراد دد مقرض خطر   . 0

     وت ر                          او موظف ب  سیر كردت گرسنگ     انسوت     ً    مثحً اک    ؛          تکومی نیست                                              برخی مقاندند ستود دستوندت ب  دیگرات یک رظیا   

                                                                      اندیشتتکندات ت   اخحق مقاندند مطوبق این اصتتل پزتتتکوت، پرستتاودات، پژراشتتگرات           امو اک                             پرستتاود  از بیکودات نیستتاند؛

                                                           

1. Beauchamp T. 

2. Childress J. F. 

3. Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University, 

2001. 
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                                                           دادند ب  دیگرات كکک كنند ر خیرخواای ر ستتوددستتونی ب  جومق  دا                                    او  ت وم زیستتای ر ستتویر مااصتتصتتوت رظیا      حوز 

     ومق                         موج  اکرا  بوتند ر ب  ج   ی                                                                      كوداو  خود قراد داند. تحنینوت بشتر  دد صتودتی اخحقی اساند ك  بو دلی         سترلوح  

  . (Vaughn, 2010, p. 11)            سود برسونند

   ،    02۳0                        تر از ضردش بوتد )اترک،               كند ك  ستودش بیش                                                   اصتل ستوددستونی اکواد  انستوت دا ب  انجوم كود  موظف می    

       ب  این    ؛                           ا  از این امر مستاثنو نیساند    ،          تتد  ژنایکی                        مونند تولید غذااو  اصتح     ،              او  ت وم زیستای                تحنینوت ر پررژ   . (  05 ص

                                                                زیس  ماید ر سودمند بوتند ر دد صودت اکرا  بودت بو ضرد، سودتوت از                              او نیز بوید برا  انستوت ر محیط                  مقنو ك  این پررژ 

 ،02۳2)صاویی ر تبوسی، .   تود                                                                      تر بوتد ك  این امر جز بو تنوسویی ر ادزیوبی دقیق خطرات ر مزایو حوصل نکی          ضردتوت بیش

  ر                          مستانی  غذا بو سحم  مردم                            ژنایکی ب  دلیل ادتبوط   تتد                                          دق  دد ستنجش ستود ر زیوت تولید غذااو  اصتح      . (00ص

        تر اس .          زیس  ضررد     محیط

   ود        اوستت . ستت                                                                 اخحقی برا  كکک ب  دیگرات ر انجوم دادت كوداویی ب  ستتود ر ناع آت                     اصتتل ستتوددستتونی یک رظیا 

        نیوزاو         تواند         انستتوت نکی   ،         برا  مثول   ؛                                   ستتیب دستتیدت ب  دیگرات اکیشتت  مککن نیستت                                 دستتوندت ب  دیگرات ر ج وگیر  از آ

      سوندت                 تواند بدرت ضترد د                   تر موادد انستوت نکی          ك  دد بیش                                                       كستونی دا ك  ب  كکک ار احایو  دادند برطرف كند یو این    اک 

     طوبق  م   .                 این اصتتتل استتتاند       در جنب                                              ستتتود ر مزایو ر ماقودل كردت منوفع ر خطرات                 او كکک كند. ادائ                ب  دیگرات ب  آت

                                        ك ی ر ستود تکومی استت  ر باارین خوبی ر                                  انجوم كود  ك  دادا  باارین نایج    ،              دد چنین تتترایطی   ،            اصتل ستتوددستونی  

 . (Vaughn, 2010, p. 11)          ضررد  اس    ،                ترین بد  دا دادد  ك 

   :     مونند   ،                      دستتاودات اخحقی دین استتحم                                                           او ر تقولی  استتحمی بو اصتتل ستتوددستتونی اکوانگ استتاند. بستتیود  از          آموز 

                                                            مقررف ر نای از منکر، فررتنی، باشش، قرض دادت، ایثود ر ... از   ب                                               خیرخواای، برادد ، اککود ، گذتت ، ماربونی، امر 

           توات آت دا                            ترین فضویل اخحقی اسحم ك  می   ما         یکی از  . (00-00ص ،02۳2)صاویی ر تبوسی،                      مصتودیق این اصتل اساند  

       یر  از       ر ج وگ    او                                             ب  مقنو  خوبی كردت ب  دیگرات، نیکی كردت ب  آت             ، احستتوت استت ؛                 ل ستتوددستتونی دانستت            منطبق بو اصتت

               او اس  ر تومل         او ر خوبی        نیکی       اک           ددبرگیرند    «     احسوت »          . راژ  (  00 ص ،0200          )مصطاو ،      اوس             آستیب دیدت آت 

    ( ر    000  ص    ، 0   ،      0202          ؛ قرائای،      002 ص   ، 2   ،      0200        )طبرستتی،      تتتود  مى       توطاى          فرانگى ر       فکرى،       مولى،           خدموت   اک 

   .  (   00۳   ر     000 ص   ،  03     ،    0200                                                       بر خیر دسوندت ابادایی ب  دیگرات اتود  دادد )طبوطبوئی،

 ژنتیکی شدهاصالحدالیل موافقان تولید غذاهای . 2

   حل      لیل د                                 تتتد  ژنایکی بو اصتتل ستتوددستتونی ب  ستت                                                           موافنوت برا  اثبوت اخحقی بودت ر اکوانگی تولید غذااو  اصتتح 

       كنند.                                                                                     مشکل گرسنگی جاونی، بوال دفان كیای  مواد غذایی ر بابود رضقی  اقاصود  كشوردزات تکسک می
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 رفع مشکل گرسنگی جهانی .1-2

  تتتد تولید غذااو  اصتتح مردم جاوت كکبود مواد غذایی استت  ر برخی بر این بوردند ك  ت   اصتت ی گرستتنگی  

دستتی او استتااود  از مانمواد غذایی ر حل مشتتکل گرستتنگی جاونی كکک كند. آت تواند ب  افزایش تولید ژنایکی می

ژنایک ر مقرفی صتتاوت مط وب ژنایکی ب  گیواوت ر جونودات دا یک درش منطنی ر مستتهوالن  برا  افزایش تولید مواد 

ترین مدتیوت بزدگ (.,1p. p 2000, 1999, 2; Izquierdo,-p. 1p 2017, Estrada, Araceli-4) دانندغذایی می

دد تب یغ  تتترك  مونستتوناو ،تنوات نکون ژنایکی استتاند. ب  تتتد دفع گرستتنگی جاونی، تولیدكنندگوت غذااو  اصتتح 

بیوتکنولوژ  یکی از ابزاداو  فردا است  ك  امررز دد دساوت موس ، تأخیر دد پذیرش آت  »گوید: محصتوالت خود می 

  . (003ص ،02۳2 )دابینز،« ب  ناع گرسنگوت جاوت نیس 

   بو     او  وت      یی انستت   غذا         فزایند          نیوزاو          ، تأمین   استت           كشتتوردز    او     انستتوت    یی   غذا      مواد      تولید    ی   اصتت       منبع   ك                بو توج  ب  این

                                                          استتااود  از ماندستتی ژنایک ابزاد  ماید ر قددتکند برا  افزایش   .    تتتود       مککن می          كشتتوردز    دد   ی    جاون      رد    بار    ش ی    افزا

      او دد                     گیواوت، محوفظ  از آت               دتد ر توسق           ب  كنارل      واوت ی گ   ک ی        كردت ژنا       اصتح                           تولید محصتوالت كشتوردز  است .    

      برابر     دد   ی ک ی   ژنا       تد     اصح       واوت ی گ    تر   بیش      كند.              بوكیای  كکک می              تولید گیواوت   ر                                 برابر تادیداو  زیستای ر غیر زیسای  

              ند. اصح  كردت  ا     منورم       ر سترمو         تتود    ، ی   خشتک                                 او ر گررای از آنوت نیز دد برابر            او ر بیکود      ریررس       آفوت،     او،  كش   ت ف

                                       كند ر بوتث افزایش بوزد  محصوالت كشوردز                                                           ژنایک گیواوت، از خرابی ر نوبود  محصتوالت كشتوردز  ج وگیر  می  

                                                 ژنایکی مزایو  بسیود زیود  دادد ر بوتث افزایش    تد         او  اصح                 داد ك  كوت  دان              تح یل نشتوت می              تتود. یک فرا   می

   .   (Klümper, Qaim, 2014,p1     تود )       ددصد می    33            ز  ب  میزات                   تولید محصوالت كشورد

              صودت زیر اس :  ب      فوق                    تنریر منطنی اسادالل

     كند؛                                ژنایکی، گرسنگی جاونی دا برطرف می     تد                  تولید غذااو  اصح    . 0

                                   برطرف كردت گرسنگی جاونی اخحقی اس ؛   . 3

                  ژنایکی اخحقی اس .     تد                         نایج : تولید غذااو  اصح 

 ییغذا مواد تیفیک رفتنباال  .2-2

 ,Gödecke ) می یودد نار دد جاوت استتت  3گیر بیش از گرستتتنگی پناوت ر تدم مصتتترف مواد میذ  كوفی، گریبوت 

Stein, Qaim, 2018, p. 21.) یوز ن او دا ندادد رمواد میذ  مواد  استتتاند ك  بدت توانویی تولید یو تکثیر كوفی آت

او  فنیر  ك  دد كشتتتوداو  تقداد زیود  از انستتتوت تتتتود.بو مصتتترف غذا تأمین میانستتتوت بت  این مواد میذ  تناو  

ود نوتتی از كکب  او  حور  مواد میذ  بوال دستارستی ندادند ر از ستوغتیذی    كنند ب  خوداكیتوستق  زندگی می ددحول

 .(Hefferon, 2015, p. 3895برند )این مواد میذ  دنج می

   اک كوفی مواد میذ  برا تواند ب  تای   ژنایکی مقاندند تولید این غذااو میتتتتد طرفدادات تولید غذااو  اصتتتح 
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ی افزایش ستتحما ،ر ددنایج  ،نوتتتی از كکبود مواد میذ  ت ستتوغتیذی كن كردحل دیشتت او دا كکک كند. آت مردم جاوت

 ,Moseley, 2017, p. 2; Pérez-Massot et al) دانندنایکی میژ تتتد فنیر دا تولید غذااو  اصتتح     او      انستتوت

2013, pp. 2-3; Buiatti, Christou Pastore,  2013, p. 134 ; Hefferon , 2015, p. 3895  .) 

  ب           استتیداو  چر                                                                  توانند حور  منودیر زیود  مواد میذ  مونند پررتهین، استتیداو  آمین ،         ژنایکی می     تتتد            غذااو  اصتتح  

       بوتند.          اكسیدات              او ر مواد آنای         او، آنزی                       او، پیش سوزاو  ریاومین                           او، مواد مقدنی خوص، ریاومین                وستا ، كربوایددات        خوص، نشت 

     . (   020 ص   ،    02۳3                         اند )محکدآبود  ر قوسکی،   تد                                                              دد حول حوضر برنج، گندم، ذدت ر لوبیو جا  افزایش مواد میذ  اصح 

تتتد  استت . برنج طحیی نوم  منظود افزایش مواد میذ  اصتتح ترین محصتتولی استت  ك  ب  ارلین ر ما  0برنج طحیی

 Vlaams Instituut voor  )  كن كنتتد.تتوانتتد كتکبود ریاتتومین آ دا دیشتتتت    انتواتتی از بترنتج استتتت  كتت  متی     

Biotechnologie, 2016, p. 4) .  ین اس . كکبود این ریاوم او  موددنیوز بدتترین ریاومینریاومین آ یکی از ضررد

ی تود. صا  غذایكود  ر كود  میاویی ا  چوت تبكند ر بوتث بررز بیکود دتتد كودكوت ر نوجوانوت دا ماال می 

 NYU ) ستت گردید  ااو  ستتنای كشتتوردز  ب  انواع برنج فی ی،ینی، اند ، بنگحدتتتی ر ... منانل  برنج طحیی بو درش

Langone Health, n.d.)   . 

                                        تولید برنج طحیی دا برا  منوب   بو كکبود        پررژ       0۳۳۳                            در دانشتکند  استاند ك  دد سول     2           ر پیار بویر  3          و پاریکوستن     اینگ

               توسق  از كکبود                               بسیود  از سوكنوت كشوداو  ددحول                                      توستق  ب  بنیود داكا ر پیشناود كردند.                           ریاومین آ دد كشتوداو  ددحول 

                     می یوت كودک بو كکبود      0۳5          تتتود. حدرد                               غذااو  حیوانی ر گیوای تأمین می                         برند. ریاومین آ بو مصتترف                ریاومین آ دنج می

        نج طحیی                      تتتتوند. تولیدكنندگوت بر                                           توجای كودک دد اثر كکبود ریاومین آ نوبینو می                                 ریاتومین آ مواجت  استتتانتد. تقداد قوبل   

 Vlaams  )   .   كند     ین می                    تتتد  ب  كودكوت دا تأم      توصتتتی                      ددصتتد از نیوز درزان      05              گرم برنج طحیی     05             مقاندند مصتترف  

Instituut voor Biotechnologie ,2016, P4,11)           طرفتدادات تولیتد برنج طحیی مقانتدنتد تولیتد این برنج بتت                                                    

                            كند. تولیدكنندگوت این برنج                                  او  نوتتتی از كکبود ریاومین آ كکک می                                      ستتحم  تکومی جومق  ر كواش توادض ر بیکود 

             اند. ب  دلیل                توستتتق  ادی  كرد                                  ب  بقضتتتی از كشتتتوردزات كشتتتوداو  ددحول             صتتتودت دایگوت         تتتتد  دا ب         او  اصتتتح     دان 

 Vlaams  )   .   تتتود                                                                       اویی ك  بو كوتتت  این نوع برنج تتتد  استت ، این محصتتول دد كشتتوداو  كکی كوتتتا  می        ماولا 

Instituut voor Biotechnologie ,2016, P14)        

                ب  تر  زیر اس :تنریر منطنی این اسادالل 

                                         نوتی از كکبود مواد میذ ، سحم  مردم جومق                    كن كردت سوغتیذی                   ژنایکی بو دیشت     تتد      اصتح                تولید غذااو   . 0

                                                           

1. golden rice 

2. ingo potrykusn 

3. peter beyer 
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      باشد؛           دا بابود می

                                   كکک ب  بابود سحم  جومق  اخحقی اس ؛  . 3

 اخحقی اس .       ژنایکی     تد                         نایج : تولید غذااو  اصح 

 کشاورزان به یسودرسان استدالل .3-2

 دد رد بار  افزایش. استت  توستتق ددحول كشتتوداو  مردم صتتوددات ر اتتتایول ددآمد، غذا، اصتت ی منبع كشتتوردز 

 ذاییغ مواد قیک  كواش ر توستتق ددحول كشتتوداو  مردم اكثر اتتتایول ر ددآمد بابود ب  مستتانی  طودب  كشتتوردز 

       ژنایکی      تتتتد     اصتتتح                      موافنوت تولید غذااو    (,p Intellectual Property Rights, 2002 .57) .كندمی كکک

  ر        دستتوند ی م                       ژنایکی ب  كشتتوردزات ستتود      تتتد     اصتتح                                                          مقاندند استتااود  از بیوتکنولوژ  دد كشتتوردز  ر تولید غذااو  

  ش                 خرد دا افزای  او        كشوردز                 ژنایکی ددآمد    تد     اصح                    باشتد. تولید غذااو              دا بابود می    او  آت              رضتیق  اقاصتود    

   . (00ص ،02۳0 )زكو  ر توحید فر،    تود ی م      توسق                        یوت مردم كشوداو  ددحول                               داد ر بوتث از بین دفان فنر دد م  می

    فوت            او  ارز ر آ             مبودز  بو ت ف      او  ن  ی  از                     تولید مونند كواش   او  ن  ی  از               ژنایکی بو كواش      تتتد     اصتتح             كوتتت  گیواوت 

    او                 او  ارز دد زمین             زیرا دریش ت ف   ؛(00ص ،02۳0 )زكو  ر توحید فر،     كند                               ب  درنق اقاصتتود  كشتتوردزات كکک می

  .     توند ی م                                   ترین مشکحت ر تادیدات كشوردز  محسوب                                      آفوت ب  محصتوالت كوتتا  تد  از اسوسی      حک            كشتوردز  ر  

              ر برا  ب  دستت      ند ی  در ی م                          او  كشتتوردز  ر غیر كشتتوردز              ات  از زمین    او ن ی  زم     اک             نوخواستتا  دد      طود  ب         او  ارز    ت ف

        دسونند.                                          كنند ر ب  كکی  ر كیای  این محصوالت آسیب می                             ود بو محصتوالت كشتوردز  دقوب  می                     آرددت آب، تیذی  ر ن

                                                                                 آفوت ر حشتترات ب  محصتتوالت كشتتوردز  یکی از مشتتکحت استتوستتی كشتتوردز  استت  ك  از كکی  ر كیای           حک  

        دسونند     یب می  آس                            دد صد از محصوالت غذایی جاوت    30                             . این آفوت ر حشترات ارسول  ب       كواد ی م               محصتوالت كشتوردز    

    .(3، ص02۳0 ؛ تودلی ر قر  یوضی، 250، ص02۳0 اککودات، ر گردانی داس  )

   ن ی ن چ  ا                               مبولغ بستتیود زیود  ازین  كنند.       ستتول    اک                       او  ارز، آفوت ر حشتترات                                كشتتوردزات مجبودند برا  كنارل ت ف

      د  تتت    اصتتح               . كوتتت  گیواوت     تتتوند ی م                     مولی بستتیود زیود    او  وت ی ز                                        ب  دلیل مدیری  نومنوستتب این تادیدات دچود     او  آت

    حل   دا                    مبودز  بو آفوت   او  نت   ی  از                متولی ر كتواش     اتو      خستتتودت              ر آفتوت بتو حتذف        اتو   كش   ت ف                      ژنایکی منتورم دد برابر  

                                      برا  مبودز  بو این تادیدات اساند. ا    صرف   ب      منررت

           ی منورم ب   ن ی  زم ب ی ستت  .    اند   تتتد  ی    طراح       ر آفوت     او  كش   ت ف                            ژنایکی برا  منورم  دد برابر      تتتد     اصتتح        گیواوت     تر ش ی ب

            رنج، ك زا ر               كش فنکدیاوم، ب            منورم ب  ت ف          چینتددقند                    فرنگی، گتل بتوبونت  ر                                   كش ك رتولوت، استتتانتو ، توتوت، توت    ت ف

                                     كش گحیاوستتتی  ازجک   گیواوت منورم ب              ی منورم ب  ت ف    فرنگ    گوج                   كش ك ررستتتولاودرت ر             منورم ب  ت ف          چینددقند

      . (   000   ،ص    2۳0   0                                          مطولقوت بسیود زیود  صودت گرفا  اس  )غحمی،     او  آت   ید                     كش اساند ك  برا  تول   ت ف

                                                    ژنایکی، كوتتت  این گیواوت تولید محصتتوالت كشتتوردز  دا      تتتد     اصتتح                           ب  دلیل كیای  بوال  گیواوت    ن ی  چن  ا 
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              ت ماا ای نشوت   قو      . مطول   تود ی م                                                          این افزایش تولید، رضتقی  اقاصود  ر مقیش  كشوردزات باار    ج  ی    ددنا   .    داند         افزایش می

                                                   مثبای بر ددآمد باش كشتتوردز  داتتتا  ر بوتث افزایش ستتطا          تأثیر           تتتد  ژنایکی                         داند ك  كوتتت  گیواوت اصتتح    می

          ، كشوردز     اند   تتد               ژنایکی كوتتا        تتد      اصتح                  ك  ارلین گیواوت       0۳۳0                    تتد  است . از ستول      رد    بار                  تولیدات ر افزایش 

    سود      ددصد     00          ژنایکی تو      تد     اصح                      داد ك  فنورد  گیواوت                                              می یوت دالد سود داتا  اس . یک فرابردسی نشوت می     005 / 2

                               یک مطولق  این استت  ك  كشتت  ستتویو       ة    نایج  .(00ص ،02۳0 )زكو  ر توحید فر،                             كشتتوردزات دا افزایش داد  استت  

          ژنایکی دد      تد     اصح                   كرد  ر كش  گیواوت     تر ش ی ب      دد صد     05         ب  میزات           كل دا   رد    بار                    ژنایکی دد آدژاناین      تتد      اصتح  

                          دد مطولق  دیگر  ب  مزایو     . (,p Qaim & Traxler, 2005.73)                      توستتق  بستتیود پرستتود استت                 كشتتوداو  ددحول

   تی   بی    ب   پن                               تد  اس . مطوبق این مطولق  كوت                                 توسط كشوردزات فنیر آفرینو اتود   0  تی      بی    پنب           توج  كوتت               اقاصتود  قوبل 

                                                                                           ب  دلیل افزایش دادت تولید پنب  ر كواش نیوز ب  استااود  از ستکوم ر كودگرات، ستتود خولا كشوردزات       تر    گرات           بورجود بذد 

     برند                              از دیگرات از این فنورد  ستتود می    تر ش ی ب     كوچک        كودات    پنب             نشتتوت داد ك     ن ی  چن  ا                                دا افزایش داد  استت . این مطولق  

(Gibbs, 2004, p. 380)  . 

    او  كش   ف ت                                   ژنایکی ر ب  حداقل دسیدت اسااود  از      تد     اصتح                   بودت كوتت  گیواوت      ن  ی  از  ك                      كشتوردزات چین ب  دلیل  

     نشتتوت       3550  ر     55  35  ،     0۳۳5    او               كشتتوردز دد ستتول      صتتداو         ی تک کرد     بردستت   .   اند    كرد              تی دا انااوب   بی      پنب   ،   او  كش   آف   ر 

     ا      انداز   ب     او    پنب                               امو بر طبق این بردسی قیک  بذد      اند؛     برد                                      می یوت كشتوردز از كوت  این گیواوت سود     0              داد ك  بیش از   می

       د میوت          ی غذایی د     نوامن                                          توجای كستتب كنند. اکچنین پژراشتتی نشتتوت داد ك                  توانند ستتود قوبل                     بوالستت  ك  كشتتوردزات نکی 

 ,Carl & et al, 2002)          یوفا  استت          ددصتتد كواش    35   تو     00      كودند          ژنایکی می     تتتد     اصتتح         پنب              كشتتوردزانی ك  

p.423).   وت،             ارز ر آف  او   ت ف                                      تی دد اند ب  دلیل كواش خسودات نوتی از   بی                  داد ك  كوت  پنب                  یک مطولق  نشتوت می    

   پو                               ستتود پنب  دد میوت كشتتوردزات خرد       ددصتتد      30                                    دد صتتد افزایش داد  استت  ر بوتث افزایش     30        انداز                  تک کرد پنب  دا ب 

 .(Kathage & Qaim, 2011, p. 11653)        تد  اس 

      توسق             ر ددحول    یوفا                                                     ژنایکی مقاندند افزایش كش  این گیواوت دد كشوداو  توسق      تد     اصتح                       موافنوت تولید غذااو  

           اکاود گیو       ودد ی   ی م   0 /  ۳0  ز      بیش ا      3500                                                                 دلیل محککی برا  ستودآرد  كشتت  این گیواوت برا  كشتوردزات استت . دد ستتول   

       مزایو         داند                 ك  این مط ب نشتتوت     اند     كوتتتا                             می یوت كشتتوردز این گیواوت دا     00          تتتد  استت  ر           ژنایکی كشتت      تتتد     اصتتح 

   .  (  00  ص ،    02۳0                                                     تکود این محصوالت برا  كشوردزات اس  )زكو ، ر توحید فر،   بی

      اصتتود                  دستتوند ر منوفع اق                         ژنایکی ب  كشتتوردزات ستتود می     تتتد     اصتتح       او    دان                                      بنوبراین موافنوت ب  این دلیل ك  كوتتت  

  .     دانند ی م                                  كنند ر آت دا تک ی پسندید  ر اخحقی                            از تولید این غذااو حکوی  می   ،             ب  اکرا  دادد    او  آت              زیود  دا برا  

                ب  تر  زیر اس :     فوق                    تنریر منطنی اسادالل

                                                           

       میرند.     او می                        اساند ر آفوت بو خوددت آن  cry1ac                            ( محصوالتی اساند ك  دادا  ژت Bacillus thuringiensisd              گیواوت بی تی )   .0
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       دسوند؛                         ژنایکی ب  كشوردزات سود می     تد     اصح                . تولید غذااو   0

                                    . سود دسوندت ب  كشوردزات اخحقی اس ؛ 3

                      ژنایکی اخحقی اس .   تد     اصح                     نایج : تولید غذااو  

 ژنتیکی شدهاصالحتولید غذاهای  های موافقاناستدالل . نقد3

خی ی تکوم ر كکول نیساند ر ننداویی بر برکیتد  ژنااصتح    غذااو دیتولاو  طرفدادات دستد تکوم استادالل  ب  نظر می

   د.اسان او  ارل ر سوم بو اتکوالتی مواج اساداللدسد او  ذكر تد ، ب  نظر میآناو رادد اس . از بین اسادالل از

 جهانی گرسنگی حل استدالل . نقد1-3

 ژنتیکیشدهاصالحغذایی با تولید غذاهای . عدم افزایش همیشگی مواد1-1-3

   ی ک ی   ژنا     تتتد     اصتتح       او    دان       كوتتت     بو    یی   غذا      مواد   د ی   تول   ش ی    افزا   ی   مدت   ،       موافنوت       استت  ك     ن ی            استتادالل ارل ا       اتتتکول

           تدم افزایش        داند     نشوت  ر       كنند ی م                                   مدادک ر تتوااد خحف این مدتو دا ثوب      ،             دد بقضتی موادد     ك  ی      ددصتودت    ؛     استاند 

                   ت   افزایش محصوالت                           ژنایکی اساند. دد یک گزادش     تد     اصتح        او    دان                              بوزد  محصتوالت كشتوردز  بو كوتت     

                           استتت  ر دد این افزایش بوزد ،         ذكرتتتتد                                        ماحد  تک کرد خوب محصتتتوالت كشتتتوردز  مقکولی              كشتتتوردز  ایوالت

    او          دان      داد ك                استتارالیو نشتتوت می      ی دد       تحنینوت   ن ی  چن  ا   .    اند      نداتتتا      ننشتتی    ن ی  تر  ك        ژنایکی      تتتد     اصتتح        محصتتوالت 

          و ر ك زا     سوی    تر  ك                         . بقضی از مطولقوت بوزد     اند    كرد            ژنایکی تکل      تد     اصتح      او              باار از دان               از نظر بوزدای        مقکولی 

            و  منورم ب            ك  سوی ا      مطولق    دد    ،    مثول     تنوات  ب    ؛    كنند ی م                                            ژنایکی نستب  ب  ستویو ر ك زا  مقکولی دا اثبوت        تتد      اصتح  

    20   تو     20            ا  ار اکاود      ب  از     تتتد     اصتتح                 تتتد ك  ستتویو   ر ی گ  ج  ی  نا   ،     بودند     تتتد  ی  وب ی   ادز                  كش ر ستتویو  مقکولی    ت ف

  ,Shiva, Barker) بوزد  دادد              بوتتتل دد اکاود     20 / 3                                  ؛ این دد حولی استت  ك  ستتویو  مقکولی     كند ی م    تکل   0    بوتتتل

11.p Lockhart, 2011,).  ژنایکی دد اک  موادد بوزد  محصوالت تد اصح   اودان طبق مطولقوت، كوتت    نیبنوبرا

ایی غذژنایکی موادتتتد اصتتح ك ی ادتو  كرد بو تولید غذااو  صتتودتتوات ب ر نکی دادینکكشتتوردز  دا افزایش 

 تود.ر مشکل گرسنگی جاونی حل می ردیگیم  دد دسارس مردم قراد ترشیب

 ژنتیکیشدهایمنی و سالمت غذاهای اصالح مشکل .2-1-3

 استت  ك  بو اطکینوت دد حاظ ایکنی ر زمونی موج او ب  آت، تناو افزایش كکی  غذا ب  دلیل نیوز اکگونی ر دائکی انستتوت

  تد ددبود  ایکنی ر سحم  غذااو  اصح  ت کی، انوز داد مااصصوتاو نشوت میسحم  غذا اکرا  بوتد. پژراش

                                                           

0 .   bushel دد كشوردز                                         است  ك  برا  انداز  گیر  رزت مواد خشکی                 دستاگو  آمریکویی   ر    ود              دستاگو  ام،رات                      : ستنجش رزت یو جرم دد           

  ((https://dictionary.abadis.ir/fatofa  .           كودبرد دادد

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/
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 وزایی،ن بوتث ترادیاا  غذااو  مصتتترف ،طبق برخی مطولقوتندادند.  نظراو اتاوقایکنی ر ستتتحم  آتژنایکی یو تدم

 بیوتیک دا دد پی دادداو، حستتتوستتتی  ر منورم  دد برابر آنایتتتتود ر ایجود بیکود می جنینستتتنط ر زرددس پیر 

 كتت  غتتذااتتو  نشتتتوت داد  تتتتد  استتت   مطتتولقتت  یتتک چنین دد ا  .(000، ص02۳2)تبتتوستتتی، دزماوا ، حیتتدد ، 

 دد غذا تود بینیپیشغیرقوبل تیییرات آمدترجودب  بوتث اس مککن خطرنوک اساند ر انسوت برا  ژنایکیتد اصح 

(Ozkok, 2015, p. 358).  ت کی توافق بو تنوات تدم ا بیونی  3500 ستتول دد ادرپو محیطیزیستت  ت وم  نشتتری 

بو بردستتی مدادک  ،طبق این بیونی . بودند كرد  امضتتو دا آت پزتتتک 255 ك  كرد چوپ اوترادیاا  ستتحم   ددبود 

 ,Hilbeck et al ) داد قطقی نظر ژنایکی تتتد اصتتح  غذااو  ستتحم  تدم یو ستتحم    ددبود تواتموجود نکی

2015, pp.1-4) . 

ین ا بودند آزمویش كرد ر نایج  گرف  ك ژنایکی تیذی  تد تد اویی دا ك  بو غذااو  اصتح  ، خوک1جود  كودمن

ن خوک بو ا  تبی  اساند ر اکی ر انستوت  گوادش .داتتاند  مقد  تتدید  الااوب از بوالتر  میزات ر ترستنگین  او دح خوک

چنین دد مطولق  دیگر  ار ا .  (Carman et al, 2013, p. 52) دلیل محککی برا  احایوط دد خوددت این غذااوستت 

   ، د    خودن        او دا می               اویی ك  این ذدت   موش        مقد       ماوط            تتتد  ژنایکی        او  اصتتح             مککن استت  ذدت    ك             نایج  دستتید     اینب  

(. Zdziarski, Carman, Edwards, 2018, p. 763)               او خطرنوک بوتد     انسوت             ر برا  سحم           قراد داد       تأثیر     تح 

  تدم افزایش ر دد بقضی دیگر ب ،او دد بقضتی از مطولقوت طبق بردستی بنوبراین استادالل ارل بو در اتتکول مواج  است . بر   

اتاوق نظر بر سحم  ر یو تدم سحم  تولید تدم  داند نشتوت او چنین بردستی است . ا  تتد  گزادش غذایی افزایش مواد

ر تاو رجود دادد پیش از انجوم مطولقوت بیشژنایکی استتت . ب  دلیل تضتتتود  ك  دد ناویج پژراشتتتتد اصتتتح غتذااو  

د این دنظر ژنایکی حک  كنی  ر اتاوقتتتتد اصتتتح قطقی ددبتود  افزایش بتوزدای ر ستتتحمت  غذااو    طودتوانی  بت  نکی

 تود.پذیر میتر امکوتاو  بیشموضوتوت بو پژراش

 ی به کشاورزانسودرساناستدالل  . نقد2-3

 جلوگیری از پیشرفت کشاورزان فقیر و کوچک .1-2-3

شرف  پی   ژنایکی دا مونعتد اتتکول راددتتد  اس . ماولاوت، تولید غذااو  اصح    ستوددستونی   ارل استادالل  ب  مندم 

 غذااو  تولید مقاندند اودانند. آتاو میآت موجتب نتوبود    موادد از ا پتود   دد حای ر فنیر ر كوچتک  كشتتتوردزات

 آسیب ق توسددحول كشوداو  فنیر كشوردزات ر صتنقای  كشتوداو   خونوادگی مزادع كشتوردزات  ب  ژنایکی تتد  اصتح  

 . (Thompson & Korthals, 2007, p.195تود )می آنوت تقداد كواش ر درساو كشوردزات ردتکسای بوتث ر زندمی

ودد نیوز م بذد محصول، بردات  بو صتودت ستنای ارسول   ب  كشتوردزات  .است   كشتوردز   ادكوت ترینما  از بذد یکی

                                                           

1. Judy Carman 
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 كش  ر انااوب دایگوت صودتب  دا اودان  اوآت ر اس  رابسا  دان  ب  كشوردزات كود .كنندمی تأمین او  بقد خود داستول 

  امکونوت ب كشوردزات دسارسی از ج وگیر  گرفا ، صتودت  غذایی مواد تولید  ترصت   دد ك  اوییظ   از یکی كنند.می

 ستت ا تتتد تبدیل الک  یبین  مستته   یک ب  امکونوت این ب  دستتارستتی . استت  دان  ر موادد نیوز كشتتوردز  مونند آب

(97. p 2004, Ratjen,-Künnemann & Epal).  اوییدان  0،ترمینوتود        فن ورد  كکک بو بیوتکنولوژ  او ترك 

  اسااود  دد دا اتكشوردز مقنو ، مولکی  از حاوظ  بو اسااود  از سیسا  اساند ر اساریل درم، نستل  دد ك  ندنكمی تولید

 یسنا كشوردز  از مشتاصتوت   ك  دا بذد پرردش ر ذخیر  ر كنندمی محدرد تتد  اصتح   او دان  فررش ر تبودل مجدد،

 دادندن اجوز  ر بارند توز  او دان  ارسول  مجبودند كشتوردزات  ك  مقنو این ب  كنند؛می مکنوع ر داندمی ج و  گنو  ،است  

 او ازین  تحکیل موجب امر این . (,p 2013, Amutha .6) بکودند ر كنند ذخیر  دا محصتوالتشوت  از آمد دست  ب  بذد

 .(00-00، ص0200 )تیوا، كندمی رابسا  بذد تولید چندم یای او تترك   ب  دا اوآت ر است   تتد   كشتوردزات  بر اضتوفی 

البا  فنط  مح ی بذد او تتترك  ر كوچک كشتتوردزات او  خود ب دان  دایگوت توزیع بیوتکنولوژ  بو بزدگ او تترك  

 زیود  دبستتتیو مبولغ بذد تولید برا  اوتتتترك  این. كنندمی رابستتتا  خود او دان  ب  دا كشتتتوردزات بود،برا  ناستتتاین

تتتتوند دان  می انااوب دد كشتتتوردزات آزاد  از مونع دان ، فررش بوزاد گرفان دستتت  ب  بو ر كنندمی گذاد ستتترموی 

(Künnemann & Epal-Ratjen, 2004, p. 97).  ژنایکی ك  كشتتتوردزات بوید دد تتتتد اصتتتح  او دان  قیک

 وردزاتكشتت برا  اوآت تای  استت  مککن ر استت  زیودبستتیود كنندخریداد  او  بیوتکنولوژ دفقوت بقد  از تتترك 

 .(Akumo& Riedel& Semtanska, 2013, p. 226) نبوتد صرف ب منررت كوچک

 تد  وردزاتكش از بستیود   ردتتکستاگی   ر بداکود  موجب كنند تای  ارستول  بوید كشتوردزات  ك  بذد  بوال  قیک 

و  كشتتوردزات اژنایکی دا مستتهول خودكشتتی ژنایکی، بذداو  تیییریوفا  تتتد اصتتح استت . ماولاوت تولید محصتتوالت 

 3رندانو تیوا.  (,p Thomas, Tavernier, 2017.1نومند )او دا بذداو  خودكشتی، بردگی ر نوامید  می دانند ر آتمی

كش ،  او  جویگزین برا گزین   مونسوناو، تدم رجود كند ك  خودكشتی كشوردزات اند  ب  دلیل انحصود پنب  ادتو می

 . (,p Thomas, Tavernier, 2017.17) او  تولید محصتول ر ترس از تدم موفنی  محصول اس  افزایش دد ازین 

او  مولی او آسیبب ک  ب  آت ؛بنوبراین ماولاوت مقاندند تولید غذااو  اصتح  تد  ژنایکی ن  تناو ب  سود كشوردزات نیس  

 كند.می غیر قوبل جبرانی رادد

 دا مستتهولیای چای كنندمی تحکیل كشتتوردزات بر بذد فررش بو ك  گزافی او ازین  دغ ت ی بیوتکنولوژ  او تتترك 

 تولید برا  پیوند  ژت بو دا ا پنب  مونستتوناو تتترك  0۳۳0 ستتول دد نکون  برا . پذیرندتتتد  نکیفررخا  بذداو  قبول دد

 ار ازا   ب بذد قیک  بر تحر  تتترك  این. فررخ  كشتتوردزات ب  ر داد ادتنوغ غوز  كرم برابر دد ستتکی پررتهین نوتی

                                                           

1. terminator 

2. Vandana Shiva 
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 05 تو 35 غوز  كرم ر خودد تتتکستت  تکل دد پنب  این امو گرف  ددیوف  كرد؛ كشتتوردزات از الزحک حق دالد 0۳ اکاود

ص  ،0200 وا،ن،رداخ  )تی ا ازین  ایچ مونزسوناو ترك  تکس  این دد ر كرد حک   محصتول  این ب  طبیقی میزات برابر

كند ر ین میبیوتکنولوژ  دا تأم او تناو منوفع تتترك  ژنایکیتتتد اصتتح  غذااو  طبق نظر ماولاوت تولید بنوبراین .(05

 دسوند.آسیب می ب ک  ب  كشوردزات فنیر ؛تناو برا  كشوردزات سودآرد نیس ن 

یکی اس . تد  ژنااصح بودت تولید غذااو    سودمند آخرین دلیل موافنوت برا بابود رضتقی  اقاصود  كشوردزات 

 ،او  تولید محصتوالت كشتوردز  ر افزایش بوزد  محصوالت اس   داند  كواش ازین موافنوت بو ادائ  مطولقوتی ك  نشتوت 

ید غذااو  لدانند ر مقاندند توامو ماولاوت این ادتو دا مردرد می ؛كنندتتدت رضتقی  اقاصتود  كشوردزات دا اثبوت می   باار

قضی از دات  این اتکول ب  سوداگر  بتود. بوید توج میژنایکی ب  نوبود  كشتوردزات كوچک ر فنیر منجر تتد  اصتح  

زمین   ینا منوسب دد گردد ر تصویب قوانینژنایکی  دد تقداد  از كشتوداو بر می تتد  او  تولید بذداو  اصتح  تترك  

 ژنایکی ب  درنق تتتتی ی ر اقاصتتتود تتتتد او دا بگیرد ر تولید غذااو  اصتتتح ط بی این تتتترك تواند ج و  مناق می

 كشوردزات فنیر ر كوچک نیز كکک كند.

 ژنتیکیشدهاصالحمحیطی تولید غذاهای خطرات زیست .2-2-3

مقاندند او آت دادد. جبرانی دا دد پیقوبلمحیطی غیرژنایکی خطرات زیستت تتتد ب  اتانود برخی تولید غذااو  اصتتح 

او  نو ر پیچید  ب  این گیواوت مککن اس  خطرات تتد  ژنایکی ر مقرفی ریژگی مدت گیواوت اصتح  كوتت  طوالنی 

آژانس بوزدستتتی مواد غذایی  (. ,ppErvin, Welsh, 2006 .,301 ,326 9) كندمحیطی جدید  دا ایجودزیستتت 

ی محیطتتتد  ژنایکی دد آمریکو، خطرات زیستت اصتتح محیطی محصتتوالت خطرات زیستت  مستتهول ادزیوبی 1،كونودا

 ر،او  دیگاو  ارز، تاوج  ب  زیستتاگو او  كشتتوردز  از ت فاحاکولی تولید این محصتتوالت دا پوتتتید  تتتدت زمین

  اس  ت منای بر تنوع زیستای برتتکرد  اتأثیربر موجودات غیر ادف ر  تأثیراو  رحشتی خویشتورند،   انانول ژت ب  گون 

(48.p 2006, Clark,.)   تتتتد  ژنایکی بر موجودات غیر اتدف یکی از خطرات  اتو  اصتتتح  اثرات نتتومط وب دانت

آسیب  ماید ر غیر ادف ا  توانند افزرت بر آفوت ب  حشراتمی 2تیبی اوست . گیواوت محیطی كوتت  این دان  زیست  

  تد او  اصح زمینیاو  ستیب خوددت تتا   ،مثولتنواتب  ؛(,p Uzogara, 2000.186) او دا بکشتند برستونند ر آت 

چنین ا  .(Birch et al, 1999, p.75) درزاو دا كواش داد  استت ژنایکی تکر ر بودرد  برخی از حشتترات مونند پین 

رمیر بوتث ك  تدت غذا، كند  دتد ر مرگ   تی  بیالدر پرران  بو ذدت  ك  تیذی  اس  تتد   دد یک آزمویش مشتواد  

                                                           

1- Canadian Food Inspection Agency 

             یرند. یکی از  م                                                                          یک بوكار  تولیدكنند  یک نوع پررتهین كریساولی اس  ك  آفوت پس از خوددت آت می  3 (  تی    بی )            تودنجینسیس        بوسی وس   .3

                                                         او  كریساولی اساند. خوددت این گیواوت موجب زخ  تدت دساگو                                   ژنایکی گیواوت حور  ژت پررتهین   تد                 ترین محصتوالت اصتح      ما 

     تود.     او می       رمیر آت                گوادش آفوت ر مرگ



 0011، بهار  پنجمفصلنامه تأمالت اخالقی، دورة دوم، شمارة    02

 

 .(Losey, Rayor, Carter,1999, p.214) شر  تد  اس بوالتر این ح

د برابر ژنایکی د تتتتد او  اصتتتح تر دان توانند كیای  خوک دا تیییر داند. بیشتتتتد  ژنایکی میاو  اصتتتح دانت  

 ؛تتتودكش میتتتوند ر این امر موجب رابستتاگی محصتتول ب  تركیب تتتیکیویی آف او  ماصتتوصتتی منورم میكشآف 

توات ط میفن ،تتد  اس  كش ماصتوص اصتح   برا  پرردش گیوای ك  برا  منورم  دد برابر یک آف  ،گردیتبودتب 

كش ماصتتوص بوتث تیییرات نومنوستتبی دد كیای  خوک  كش استتااود  كرد ر استتااود  از فنط یک ت ف از اکوت ت ف

 اخل خوک دا تیییر داد ر تركیبتواند موجودات زند  دكش مونند گحیاوستتی  میتتتود. استتااود  زیود از یک ت ف می

كش ر تحر  بر این كوتتت  گیواوت منورم ب  ت ف .(,p 2007, Marx .4) داخل خوک دا دگرگوت كند ك ی مواد زند 

  تد تتود. كوتت  گیواوت اصتح    كش بوتث یکنواخای دد محصتوالت كشتوردزات ر از بین دفان تنوع زیستای می   آف 

ن او  ارز ر آفوت ر از بین نرفا  كنارل ت فتر كردت تتتتیو كش بت  دلیتل آستتتوت  آفت  كش ر ژنایکی منتورم بت  ت ف  

 كش دد بین كشتتوردزات بستتیود  دایج تتتد  استت كش یو آف   زیود از یک ت فمحصتتوالت حای دد صتتودت استتااود 

(Terefe, 2018, pp.1-2). 

انند بو تصویب تواو مینوتکوم اس  ر درل بنوبراین اتتکول ارل یقنی ج وگیر  از پیشترف  كشتوردزات فنیر ر كوچک    

او  بیوتکنولوژ  ر نوبود  كشتتوردزات فنیر ر كوچک تتتوند. طبق اتتتکول درم   ط بی تتترك دقیق مونع از مناق قوانین 

ش از اکین دلیل پی آردد ر ب رجودمحیطی فرارانی دا ب تتتد  ژنایکی مککن استت  خطرات زیستت كوتتت  گیواوت اصتتح 

 كرد.صودت كومل سنجید ر ادزیوبیمحیطی دا ب اوت بوید خطرات زیس كوت  این گیو

 گیرینتیجه

فرارانی اکرا  است  ر مطوبق اصتل ستوددسونی تولید این غذااو     تتد  ژنایکی بو مزایو ر ماوطرات تولید غذااو  اصتح  

رسنگی س  اسادالل دفع مشکل گابادا تر بوتد. دد این منول  تناو دد صتودتی اخحقی اس  ك  سودتوت از ضردتوت بیش 

برا   ترین دالیل موافنوتما  ب  تنوات ،جاونی، بوال دفان كیای  مواد غذایی ر بابود رضتتتقی  اقاصتتتود  كشتتتوردزات 

رین تبردستی ر نند تتتد. یکی از ما  بیوت ر ست،س  تتتد  ژنایکی تولید غذااو  اصتح   اثبوت ستودمند  ر اخحقی بودت 

اتانود موافنوت، تولید غذااو  غذایی استتت . ب تیذی  نوتتتتی از كکبود موادر ستتتوغمقضتتتحت جاوت امررز گرستتتنگی 

ند بود ت مقاندچنین موافنوكند. ا تواند بو افزایش كکی  ر كیای  غذا ب  حل این مشکل كککژنایکی میتد اصتح  

  سود بوزد  محصوالت ب او  تولید محصوالت كشوردز  ر افزایشژنایکی بو كواش ازین تد كوتت  گیواوت اصتح   

تتود. در استادالل دفع مشتکل گرستنگی جاونی ر بابود رضتقی  اقاصود  كشوردزات بو اتکوالتی      كشتوردزات تکوم می 

. استتتاتدالل دفع مشتتتکل گرستتتنگی جاونی بو در اتتتتکول تدم افزایش اکیشتتتگی غذا بو تولید غذااو     بودنتد مواجت   

ر در بود. مطوبق این دب ستحم  غذااو  اصتح  تد  ژنایکی در   ژنایکی ر تدم اجکوع مااصتصتین ددبود   تتد  اصتح  
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ل تر  احایو  دادد. ارلین اتتتکولی ك  ب  دلیاو  بیشاو ر پژراشژنایکی ب  بردستتیتتتد اتتتکول تولید غذااو  اصتتح 

ولید تاو  نوتکوم بود ر این اتتتکول ماوج  ستتوداگرات بقضتتی از تتترك  ،بود تتتد رضتتقی  اقاصتتود  كشتتوردزات رادد

تواند از یق میدقدسد تصویب قوانینژنایکی. ب  نظر می  تد ن  تولید غذااو  اصح  ،ژنایکی بودتد غذااو  اصتح  

اویی ج وگیر  كند. اتتتتکول درم این استتتادالل، ماوطرات زیستتت  محیطی تولید غذااو  ستتتوداگر  چنین تتتترك 

 حل این مشکل بوتد. تواند دا ژنایکی بود ك  مدیری  صحیا این خطرات میتد اصح 
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