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 چکیده

وجه به در نظر گرفتن جمعیت در حال افزایش، نیاز روز افزون برای تامین غذا، خسارت وارده به محیط زیست و بهره برداری بییش  توسعه کشاورزی پایدار با ت

شاورزی نسیبت بیه   از حد  از منابع طبیعی از مقوله های بسیار مهم در دنیای کشاورزی امروز می باشد. با استفاده از روش های نوین علمی، تولید محصوالت ک

با این همه به علت استفاده گسترده از مواد شیمیایی و خسارت های جبران ناپذیر وارده بیه محییط زیسیت، افیزایش ایین       ،های قبل توسعه شایانی یافته ههد

و کیاهش   محصوالت، مشکالت گسترده ای را فراهم کرده است. به همین دلیل استفاده از روش های جایگزین، بیرای حصیول حیداک ری و پاییدار محصیوالت     

 خطرات زیستی ناشی از آن مطرح شده است.

میی باشید. گیاهیان زراعیی      ( GMOs) یکی از روش های افزایش تولیدات، استفاده از روش های مدرن کشاورزی مانند تولید محصوالت اصالح شده ژنتیکیی 

از جمله مبارزه با علف های هرز، مقاومت به بیمیاری هیا ، آفیات،    تراریخته به منظور تولید با کیفیت و عملکرد برتر و حل بسیاری از معضالت بخش کشاورزی 

و  عظیمی در کشیاورزی ایجیاد کیرده     تنش های غیر زیستی و کاهش نیاز به استفاده از آفت کش ها و مواد شیمیایی،  توسعه یافته اند. این محصوالت انقالب

 .اند. نقش با اهمیت گیاهان ترا ریخت در تامین غذای بشر،  امری تردید ناپذیر میی باشید   کشور های  مختلفی در دنیا به کاشت و توسعه این گیاهان پرداخته

منتقدان به استفاده از محصوالت تراریخته، درباره تهدید های احتمالی مصرف این محصوالت در سالمتی انسان،  امنییت غیذایی و تیا یر بیر      ،اما از طرف دیگر

ر کلی جهان امروز باید با استفاده از این دست آوردهای نوین در بهبود و ارتقای تولید محصوالت و در راسیتای توسیعه   ایمنی زیستی  هشدار می دهند.  به طو

تقرار محصیوالت   پایدار کشاورزی گام بر دارد که در این راه با فرصت ها و چالش های گسترده ای روبرو خواهد بود. این مقاله، مروری بیر رونید پیشیرفت واسی    

 ریخته ، تجزیه و تحلیل مزایا و معایب استفاده از این محصوالت و ا رات آن بر توسعه کشاورزی پایدار می باشد. زراعی ترا

  کلمات کلیدی:

 الت ترا ریخته، تنش های غیر زیستیکشاورزی پایدار، محصو

 

 مقدمه -1

بیا   افزایش تقاضا برای مواد غذایی، و  جهان جمعیت فزاینده با توجه به رشد

محیدودیت اراضیی قابیل کشیت، منیابع در دسیتر ،        گرفتندر نظر 

تغییرات آب و هیوایی ، خسیارات وارده بیه محییط زیسیت و کیاهش       

نیاز بیه اسیتفاده از روش هیای     ،حاصلخیزی بسیاری از مناطق زراعی

نوین در تولیدات محصوالت زراعیی بیا بیاالترین عملکیرد و کمتیرین      

کشیاورزی پاییدار را    در راسیتای توسیعه    و خسارت وارده به طبیعت

 ایجاب می کند. 

موجب تسهیل انتقال ویژگی  ،ا تولید گیاهان تراریختمهندسی ژنتیک ب

از جملیه   را فراهم کرده اسیت.  برای بهبود تولیدات کشاورزی مفیدهای 

 در گیاهانی مانند سویا، ذرت، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج و......  

میت بیه   حمل به علف کش ها و مقاوتولید گیاهان تراریخت با خاصیت ت

زیستی ) خشکی، شوری، سرما و .....(،  آفات ، مقاومت به تنش های غیر

عملکرد باالتر و افزایش کیفیت محصوالت  و حفاظیت از منیابع طبیعیی    

 دارای اهمیت باالیی در توسعه کشاورزی پایدار می باشد.

حیال  ( در  GMOs)  اصیالح شیده ژنتیکیی   کشت محصوالت  ،در جهان

کشور در دنیا محصوالت تراریخته  12،  1122افزایش می باشد، در سال 

کشیور عضیو    8را به صورت تجاری کشت دادند که از بین این کشیورها،  

. بزرگتیرین تولیید کننیدگان محصیوالت تراریختیه      اتحادیه اروپا هستند

عبارتند از: آمریکا، برزییل، آرژانتیین، هنید و کانیادا. سیط  زییر کشیت        

میلیون  211به  2221میلیون هکتار در سال  2.1ت تراریخته از محصوال

افزایش یافت که بیشترین توسعه را در کشیورهای   1122هکتار در سال 
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تولید ایین   .[1] سبت به کشورهای صنعتی داشته استدر حال توسعه ن

محصوالت از جدید ترین فن آوریهای تولید گیاهان می باشد که اصیالح  

در تولید گیاهانی با ترکیبات ژنی جدیید بیا اسیتفاده از     گران نبات از آن

روش های نوترکیبی، برای تولید عملکرد و کیفییت بیاالتر محصیوالت و    

اهمییییییییییییتبا تولیییییییییییید پیییییییییییروت ین هیییییییییییای  

توسعه کشاورزی پایدار از در  این گیاهانده از استفااستفاده می  کنند. 

نیدگاری،  طریق افزایش ارزش غذایی، بهبیود عطیر و طعیم، افیزایش ما    

یمنی و سالمت محییط  مقاومت به آفات و بیماری های گیاهی و حفظ ا

 . [1] زیست می باشد

استفاده از علف کش ها، آفت کش ها و کودها بیرای افیزایش عملکیرد    

 گیاهیان تولیید   دارد. افزایش چشیمگیری ،محصوالت نسبت به گذشته 

ن به باعث استفاده کمتر آفت کش ها توسط پرورش دهندگا ،تراریخت

میلیون کیلوگرم شد کیه نقیش مهمیی در کیاهش انتشیار       323میزان 

لیون یم 1.8داشت که معادل حذف  1112گازهای گلخانه ای در سال 

تولید محصوالت تراریخت در راستای . [2] ماشین از جاده ها می باشد

کشاورزی پایدار شامل روش هایی است که بر افزایش تولییدات  توسعه 

تا یرات مضر بر محیط زیست تکیه میی کنید. بیه     غذایی بدون داشتن

و یی، حفظ محییط زیسیت   عبارتی نوعی تعادل میان تولیدات مواد غذا

 فراهم می نماید. اهداف توسعه جامعه 

 کشاورزی پایدار و توسعه گیاهان تراریختتعریف  -2

 USDAیکی از مهمترین تعیاریف پاییداری از دییدگاه کشیاورزی توسیط       

که به صورت قانونی در سال  اتخاذ شده ( ت متحدهیاالسازمان کشاورزی ا)

طبیق   اظت و فعالیت تجاری  تدوین شید.  درباره غذا، کشاورزی، حف 2221

این قانون واژه کشاورزی پایدار به معنای یک سیستم یکپارچیه از تولییدات   

گیاهان و حیوانات می باشد که دارای کاربردهای مکانی خاصیی بیوده و در   

 :و دارای اهداف زیر است نجام می شودطوالنی مدت ا

 تامین نیازهای غذایی و فیبری بشر -2

افییزایش کیفیییت محیییط زیسییت و منییابع طبیعییی کییه اقتصییاد   -1

 کشاورزی به آن وابسته می باشد

منابع غیر قابل تجدید در طبیعت و منابع کشت  استفاده بهینه از -3

 و کنترل مناسب چرخه های زیستی 

 در فعالیت کشاورزیحمایت از کارآیی اقتصادی  -4

افزایش کیفیت زندگی کشاورزان و جامعه به صورت یک مجموعه  -5

 [.3]کامل

بییه منظییور درش بیشییتر تعریییف کشییاورزی پایییدار باییید دریییابیم کییه 

کشاورزی پایدار چگونه در طول تاریخ در مقابل کشاورزی سنتی توسعه 

ول یافته است. هاروود بیان می کند که جنبش پایدار کشیاورزی در طی  

در کنار صنعتی شدن کشاورزی ظهور کرده و پرورش یافته  2211دهه 

است. او تقسیم بندی را بین کشیاورزی سیسیتماتیک  کیه از صینعتی     

شدن حمایت می کند و کشاورزی علمی که به دنبال کیار بیا طبیعیت    

می باشد، قرار داده است. به نظر او تفاوت بین این دو روش بر پاییه دو  

ی در مقابل کل گرایی می باشید. اصیول کلیی حرکیت     اصل تقلیل گرای

محققان کشاورزی شامل تنیو،، بازیافیت، اجتنیاب از میواد شییمیایی،      

 [.4]تولید غیر متمرکز و ... می باشد 

 هاروود درباره کشاورزی پایدار سه اصل را مطرح ساخت:

روابط متقابل بین تمامی بخش های کشاورزی شیامل کشیاورز و    -2

 خانواده اش

 تعادل های زیستی در سیستمزیاد ت اهمی -1

نیاز به حداک ر رساندن روابط زیسیتی مطلیوب در سیسیتم و بیه      -3

حداقل رساندن استفاده از مواد و عملیاتی که این روابط را مختل 

 [.4]می کند 

به نظر لیسون بیوتکنولوژی کشاورزی، تقسیمی را بین این دوالگیو کیه   

اقتصادی مخالف هم می باشند،  –اساسا از لحاظ بیولوژیکی و اجتماعی 

ترکیبی  ،مطرح می سازد. او بیان می دارد که الگوی متعارف کشاورزی

 و کالسیک می باشد لیلی در بیولوژی تجربی و اقتصاد ناز روش های تق

که تالش برای به حداک ر رساندن بهره وری دارد. در مقابل کشیاورزی  

متقابیل فیر آینیدهای    پایدار روشی جامع برای کشاورزی که بر روابیط  

اجتماعی، اقتصادی و محیطی تمرکز می کند، می باشد. لیسیون بییان   

می دارد که بیوتکنولوژی کشاورزی درون الگوی تقلییل قیرار داشیته و    

 [.5] براین متناقض با پایداری می باشدبنا

هابل و ولز یک رویکرد متفیاوتی را جهیت درش وجیود و نقیش بیالقوه      

زی پایدار و سیستم های کشاورزی معمول  بیان بیوتکنولوژی در کشاور

کرده اند. آنها سه حالتی را که محصوالت تراریخته باعث افزایش انتقال 

. اری زیاد میی شیود را مطیرح نمودنید    کشاورزی از پایداری کم به پاید

اولین حالت بیان می دارد که محصوالت تراریخته باعث کاهش استفاده 

لیدات کشاورزی می شود که با یک سیستم از مواد شیمیایی مضر در تو

اقتصادی تعیین می شود.  بیه   -تک کشتی با تمرکز بر عوامل اجتماعی

عنوان م ال گیاهان مقاوم به علف کش ها.  که ایین گیاهیان قیادر بیه     

استفاده از یک ماده شیمیایی با خطرات محیطی کمتر در کنترل علیف  

 یفوسات.می باشند مانند گال های هرز

گیاهان تراریخته میی تواننید در کمیک بیه کشیاورز در       ،الت دومدر ح

حذف  استفاده از مواد شیمیایی در کشیاورزی، مفیید باشیند.  در ایین     



 

حالت محصوالتی طراحی شده اند که خودشان آفت کش هیا را تولیید   

کرده و می توانند جایگزین استفاده از مواد شیمیایی مضر شوند. ماننید  

هر چند این محصوالت به دلییل انتشیار ژنیی و    .  Btاستفاده از گیاهان 

د حالیت  . ایین هیم ماننی    ت  به طور کامل پایدار نبیوده انید  مقاومت آف

مختلفی شامل شرایط ساختاری مزرعه، دسترسیی   اول،در مورد مسائل

به دانه ها و مسایل مربوط به توزیع غذایی پاسخ نداده است. با این همه 

تقا به سیمت کشیاورزی پاییدار نسیبت بیه      حالت  دوم  باعث افزایش ار

 حالت اول می باشد. 

در کمک به توسعه الگیوی یکپارچیه از    تراریختهدر حالت سوم گیاهان 

کشاورزی پایدار به کار می روند. مزایای بالقوه  این نو، گیاهان شیامل  

کاهش استفاده از مواد شیمیایی مضر، عملکرد باالتر، بهبیود کیفییت ،   

کنترل کشیاورز   افزایش لید ، کاهش فرسایش خاش و نه توکاهش هزی

 [. 1] می باشد

اهداف به کارگیری محصوالت تراریخته برای توسعه کشیاورزی پاییدار    

 شامل موارد ذیل می باشد.

افزایش بهره وری محصوالت جهانی بیه منظیور بهبیود میواد غیذایی،       -2

تامین امنییت غیذایی و فیبیری در سیسیتم هیای تولیید محصیوالت        

 اورزی پایدار و همچنین حفظ تنو، زیستی کش

 کمک به کاهش فقر و گرسنگی -1

 کاهش ا رات زیست محیطی کشاورزی -3

 کم کردن ا رات تغییرات آب و هوایی و کیاهش گازهیای  گلخانیه ای    -4

[1.] 

 

 همحصوالت ترا ریخت -3

 DNAآنها با افیزودن   DNAکه ورا ت  هستند، گیاهانی هگیاهان ترا ریخت

ژرم پالسم والدینی با استفاده از تکنییک هیای نیوترکیبی    از منابعی غیر از 

حاصل شده باشد. آنها دارای ژنهای جدید و خصوصیات سیودمندی ماننید   

افزایش ارزش غذایی، بهبود طعم، حفظ طیوالنی میدت تیازگی و پیروت ین     

این محصوالت در تالش برای حیل   های مقابله کننده با بیماری می باشند.

شامل بیماری و علف هیای   ،رتبط با کشاورزی تجاریبسیاری از مشکالت م

د تا دستکاری  نروش های مهندسی ژنتیک اجازه می ده هرز توسعه یافتند.

مواد ژنتیکی توسط دانشمندان دقیق تر انجام شیده و باعیث توسیعه تنیو،     

واریته های اصالح شده می شود. بزرگترین مزیت محصوالت ژنتیکیی ایین   

می توان در زمان کوتاهتر و با کارآیی بیشیتر در   است که اصالح محصول را

متیداول تیرین روش   ش های معمول اصالحی به دسیت آورد.   مقایسه با رو

توسط یک  ،به درون ژنوم گیاه میزبان DNAنوین به کار رفته شامل انتقال 

به درون سلول گییاهی   DNAگونه باکتریایی یه عنوان ناقل ) مانند انتقال 

از اگروباکتریوم(  برای حصول صفت مورد نظرمی باشد.  Tiتوسط پالسمید 

این روش با موفقیت در دولپه ای ها ) گیاهان پهن برگ مانند سویا، گوجیه  

فرنگی و ..( به کار رفته است. البته روش انتقال توسط اگروباکتریوم در همه 

گونه های گیاهی امکان پذیر نمی باشد. تک لپیه ای هیا ) غیالت( مسیتعد     

اگروباکتریوم نبوده و انتقال به این روش در آنها بسیار مشیکل میی    پذیرش

 [.8، موفقیت هایی هم گزارش شده است ]باشد، هر چند در سالهای اخیر

دارای مزایای زراعیی بیرای کشیاورزان    اولین نسل محصوالت تراریخته 

این محصوالت دارای تحمل به علیف کیش هیا ) گالیفوسیات،     هستند. 

سینیل(، مقاومت و تحمل به حشرات ) انوا، متنیوعی  گلوفوسینات و اک

باسییلو  تورینجنسیی ( و مقاومیت قیارچی و      Cryاز پروت ین های 

دومیین نسیل محصیوالت تراریختیه حیاوی       [.2] ویروسی میی باشیند  

خصوصیات تغذیه ای و سالمتی مانند سویای غنی از اسید های چیرب  

ت و سبزیجات با ارزش غالهمچنین تران  و روغن کلزا و ... می باشند. 

به مصرف کنندگان ارائه می شوند. واریته هیای متحمیل    ،غذایی متنو،

به شرایط کشاورزی نامناسب ) خشکی، سرما و شوری( نسل جدییدی  

صنایع غذایی و تولیید  از تکامل هستند. نسل سوم گیاهان برای اهداف 

داد کمی در حال حاضر تنها تع [. 21] یافتند توسعه های ارگانیکملکول

و در بازارهای استفاده تغذیه ای  مجاز هستند محصوالت غذایی جهت 

شامل سویای مقاوم به علف کش ها ،  که بین المللی  تجارت می شوند

ذرت مقاوم به حشرات و علف کش ها، پنبه مقاوم به علیف کیش هیا و    

حشرات، به عالوه انوا، مختلفی از پاپاییا، سییب زمینیی، بیرنج، کیدو،      

 بوده که در بعضی کشورها توسیعه یافتیه انید   ند، گوجه فرنگی چغندرق

تکنولوژی های جدید اغلب نگرانی هایی را ایجیاد میی کننید و    [. 11]

 قاعیده  استفاده از تغییر ژنتیکی برای بهبود محصوالت تغذیه ای از این

همیراه  مست نی نمی باشند. بنابراین مزایای بالقوه محصوالت ترا ریخته 

 زیسیت  یی درباره احتمال خطر برای سالمت بشر و محییط نگرانی ها با

 می باشند.
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 آفات و بیماری هامقاومت به  4-1

استقرار گیاهان تراریخته منجر به کاهش استفاده از آفت کش ها می شیود  

که دارای ا رات سودمندی بر محیط زیست و تنو، زیستی خواهد بیود. بیه   

باعث کاهش مرگ و میر دشمنان طبیعی ناشی از مصرف آفت کش ها ویژه 

خواهد شد. که یک جنبه مهم از حفاظت کنترل بیولوژیکی همراه با نتیایج  



 

دانشیمندان در تیالش بیرای پییدا      [. 21] می باشدسودمند مدیریت آفات 

ا و بیاکتری  نمودن دفا، طبیعی گیاهان بر علیه آفات، بیماری ها، ویرو  ه

( یکی از بزرگترین دست  Bt. گیاهان مقاوم به حشره ) ارچ ها هستندها و ق

ییک حشیره     Btد. می باش هنه تولید گیاهان ترا ریختآوردهای بشر در زمی

شامل پرو ت ین کریستال اندوتوکسین تولید شده توسط  بوده کهکش مو ر 

(  cry (. پروت ین کتری باسیلو  تورینجینسی  استبعضی از نژادهای  با

  [.23] استبرای انسان غیر سمی اما برای حشرات سمی 

چین اولین کشور در تجیاری سیازی محصیوالت تراریخیت مقیاوم بیه       

بعید از آن   [. 24]بیود   2221ویرو  با معرفی توتون مقیاوم در سیال   

انیه تولیید   فرنگیی، کیدو و هندو  گیاهان مقاوم به ویرو  مانند گوجیه  

دفاعی طبیعی بر ضد حشیرات،  گیاهان مجهز به  سیستم  [.25]شدند 

 کننده های پروت یناز حاصل شده انید باکتری ها و قارچ ها توسط مهار 

ی پروت ینیاز در  انوا، مختلفی از مهار کننده هیا  [. 28]و  [21]و  [21]

ماننید مهارکننیده هیای پروت یاز سییب زمینیی،        برنج بیان شیده انید،  

هار کننده شم بلبلی، ماریزاکیستاتین، مهار کننده های تریپسین لوبیا چ

بیش بیانی ژن کیتیناز گوجه فرنگی  [.11] و[ 22] های تریپسین سویا

ر با یک پروموتور ژنی قوی در کلزا، منجر بیه افیزایش مقاومیت در برابی    

 [.12] حمالت قارچی شد

استفاده از گیاهان مقاوم به آفات  وبیماری های گیاهی برای تجزییه و   

. جایگزین دنپایدار، بسیار مناسب می باش کشاورزی تحلیل سازگاری با

کردن این محصوالت  به جیای اسیتفاده از میواد شییمیایی در کنتیرل      

البته این  تی به سمت کشاورزی پایدار است کهآفات و بیماری ها، حرک

 . کار باید با مدیریت و کنترل مناسب انجام شود

 مقاومت به علف کش ها  4-2

یاری به گیاهان و محیط زیسیت وارد میی   علف کش های اولیه  صدمات بس

در حال حاضر میواد شییمیایی جدیید ماننید گالیفوسیات بیه طیور         کردند.

چیون توسیط  میکروارگانیسیم     .گسترده ای برای  استفاده توصیه می شود

های خاش به سرعت قابل تجزییه میی باشیند. بیا وارد کیردن ژن متحمیل       

ننید در روی محصیوالت در   گالیفوسات به درون غالت، علف کش ها می توا

 طی فصل رشد برای کنترل جمعیت علف هیای هیرز بیه کیار بیرده شیوند      

ویا، ذرت و ش هیا سی  متحمل به علف کی ه مهمترین گیاهان تراریخت[. 22]

 [.13پنبه  می باشند ]

متحمیل بیه علیف     هروش های استفاده شده در تولید گیاهان تراریختی 

کش ها به دو صورت می باشند. یکی تغییر درجیه حیرارت حساسییت    

به طوریکه  مانع حساسیت گیاه به علف کیش هیا شیود و     ،آنزیم هدف

 دیگری مهندسی و اصالح مسیرهای علف کش زدایی در درون گیاهیان 

م ال برای روش اول شامل تحمل به گالیفوسیات و آسییفلورفن   [. 14]

ان تراریخت متحمیل بیه آسییفلورفن کیه مهیار کننیده       می باشد. گیاه

، از طریق بیش بیانی آنیزیم هیدف درگییر در    هستندبیوسنتز کلروفیل 

ومیت بیه گلوفوسیینات و    مقا [.15] بیوسنتز کلروفیل تولیید شیده انید   

بر اسا  روش دوم می باشد. با وارد کیردن ژنهیایی کیه     بروموکسینیل

ترکیبیات فعیال    ها می شیود، متابولیسم این علف کش  موجب افزایش

 [.11] هستند، می شوند برای محصوالت غیر سمی تبدیل به موادی که

 تحمل به تنش های غیر زیستی 4-3

تنش های غیر زیستی از جمله شوری، خشکسالی، درجه حرارت زیاد، سیل 

و تنش های اکسیداتیو اغلب رشد گیاهان و در نهایت عملکرد نهایی آنها را 

ن تینش هیا،   مقیاوم بیه ایی    هیجاد محصیوالت تراریختی  . با اکاهش می دهند

بیه طیور چشیمگیری     بیدون داشیتن صیدمات زیسیتی،     تولیدات کشاورزی

افزایش خواهند یافت. تنظمیات ترانسژنیکی محلول هایی مانند میانیتول و  

تولیید زییاد   [. 11]پرولین برای افزایش تحمل در گیاهان استفاده شده اند 

مل به سیرما در گیاهیان میی    از منجر به افزایش تحژن سوپراکسید دیسموت

به علت  تنش های محیطی مختلف ) شدت نیور بیاال، عوامیل     [. 22] شود

( تولید شده که باعیث   ROSبیماریزایی و سرما( گونه های اکسیژن فعال ) 

گیاهان می شوند. آنزیم های آنتی اکسیدانتی شبیه سوپراکسید  درخسارت 

ت گونیه هیای   پراکسییداز توانیایی خن یی گیردن ا یرا      دیسموتاز ، کاتاالز و

  [.18] اکسیژن فعال را دارند

 هخطرات استفاده از محصوالت تراریخت -5

موجب نگرانی های زیست، ژنیک در درون محیط رهاسازی محصوالت ترانس

یکیی از  قابل پیش بینی اکولوژیکی می شود.  جدی در مورد پاسخ های غیر

تنزل و فرسایش منابع ژنتیکی  ، هاهان ترا ریختیج توزیع گسترده گیاین نتا

اورزی در دسیتر   که امروزه به طور معمیول بیرای توسیعه و تکامیل کشی     

از این رو نگرانی های اکولوژیک فقط محدود به مقاومت  د.نهستند، می باش

  [. 12] ید یا نژاد های ویروسی نمی باشدآفات و ایجاد علف های جد

ه ، بحیث هیای زییادی دربیاره ایمنیی ایین       با ورود محصوالت ترا ریخت

و  زیسیت  محصوالت با در نظر گرفتن خطرات احتمالی تا یر در محیط

سالمت انسان ایجاد شده است.  مباحث مربوط بیه ایمنیی محییط، بیر     

روی ا رات مستقیم و غیر مستقیم محصوالت ترا ریخته بیر موجیودات   

ی گیاهیان  غیر هدف و وارد شدن صیفات تیرا ریختیه بیه جمعییت هیا      

وحشی توسیط انتقیال دانیه گیرده متمرکیز میی باشید. در دراز میدت         

محصوالت تغیر یافته ژنتیکی که جهت مقاومت به یک آفت  خیا  ییا   



 

بیماری خا  اصالح شده اند، ممکن است دارای ا رات منفی بیر گونیه   

نییز  های غیر هدفی باشند که بی ضیرر بیوده و حتیی دارای فاییده ای     

ایمنیی غیذایی میرتبط بیا پتانسییل       دربارهی یانی هانگر  [.31]هستند

 در محصیوالت دارای  ، آلرژیایی ژنهای بیان کننده محصوالت تغذیه ای

تحمل بیه   دارای به حشرات، پاتوژن های قارچی و ویروسی یا  مقاومت

وجیود  علف کش ها و همچنین کیفیت کاهش یافتیه ایین محصیوالت    

 [. 31[ و ]32] دارند

طی مرتبط با گیاهان تراریخت مقاوم به علف کیش  مسایل زیست محی 

د: نگرانی در مورد افزایش مقاومت علیف هیا   ندو مورد می باششامل ها 

به گالیفوسات که موجب برگشت اسیتفاده از علیف کیش هیای سیمی      

جریان ژنی [. 33] گری مشکالت مربوط به انتشار ژنیقویتری شود و دی

در نظر گرفته شد کیه   2281به عنوان یک تهدید جدی در اواسط دهه 

تراریختی از گیاهان تراریخت به گیاهان غیر ترا ریخیت و خویشیاوندان   

وحشی آنها گسترش یافت. با این حال دانشمندان فرض می کننید کیه   

جریان ژنی و ا رات بعد از آن محدود خواهد بود. تحقیقات بعدی نشان 

ابتدا فیرض شیده   یزی بود که در داد که انتشار ژنی گسترده تر از آن چ

در سیالهای اخییر ورود تکنولیوژی هیای مهندسیی       [. 35[ و ]34بود ]

ژنتیک درون کشاورزی تردیید عظیمیی در بیین دانشیمندان، مصیرف      

کنندگان و بازارهای مصیرف بیا در نظیر گیرفتن تیا یرات در محییط ،       

الزم می باشد کیه  توسعه پایداری ایجاد کرده است. بنابراین  سالمتی و

بیشتری بر روی محصوالت تراریختیه بیرای تصیمیم گییری      آزمایشات

ت می تواند پاییدار و معتبیر باشید، انجیام     اینکه آیا کشت این محصوال

 .گیرد

 نتایج و پیشنهادات -6

امروزه تولید مواد غذایی نسبت به دهیه هیای قبیل بیه دلییل اسیتفاده از        

لییل  دستاوردهای علمی، پیشرفت شایانی داشته است.  بیا ایین همیه بیه د    

استفاده زیاد از مواد شیمیایی در تولیدات کشاورزی، افزایش محصیوالت بیا   

قاوم به تینش هیای   مشکالت عدیده ای روبرو بوده است. تولید محصوالت م

همیشیه   ،حفاظت از منابع طبیعی به منظور بهبود پایداری زیستی همراه با

ش جمعیت و . با توجه به افزایمی باشداز مسایل حائز اهمیت در کشاورزی 

نیاز به تامین مواد غذایی، بهره برداری از پتانسیل کامل گیاهان و حفاظیت  

در این راستا، استفاده از فن آوری  .از محیط زیست بسیار ضروری می نماید

در راستای توسعه کشاورزی پایدار  های نوینی مانند تولید گیاهان تراریخت

  حائز اهمیت بسیاری می باشد.

و ایین دلییل    ترا ریخت نسبتا کیم بیوده  ز محصوالت شناخت عمومی ا

. در رای تولید و مصرف این محصوالت استحساسیت و مخالفت هایی ب

دستر  قرار دادن اطالعات جامعی بر مبنای داده های واقعی و نشیان  

دادن مزایای این گیاهان به پیذیرش عمیومی ایین محصیوالت خواهید      

ل از اینکییه محصییوالت انجامییید. ارزیییابی ا ییرات زیسییت محیطییی قبیی 

عرضیه  ترانسژنیک در شرایط مزرعه کاشته شده و بیه صیورت تجیارتی    

 شود.  شود، باید به طور کامل انجام

وه ای برای توسعه کشاورزی پایدار می توانند ابزار بالقگیاهان تراریخته 

 ،طرفداران محصوالت تراریخته ادعا می کنند که این محصوالت. باشند

وده و هیچ خطری برای سالمتی انسان ندارنید و  دوست محیط زیست ب

تولید ایین محصیوالت بیرای کشیاورزان بسییار سیودمند        ،عالوه بر این

خواهد بود. منتقدان استفاده از این محصوالت ادعا می کنند بیه دلییل   

انتقال ژنهای جدید در گیاهان زراعی، ممکن اسیت ترکییب شییمیایی    

دت موجب مسیمومیت و بیه خطیر    مواد غذایی تغییر یافته و در دراز م

افتادن سالمتی انسان ها شود. بنابراین هر کشوری ملیزم بیه تعییین و    

تنظیم قوانینی در کاربرد محصوالت تراریخت می باشد. اگرچه بسیاری 

از کشورهای در حال توسعه و توسیعه یافتیه دارای قیوانین خاصیی در     

ی در سیاختار  بایید تغیییرات مهمی   .  هستند.استفاده از این محصوالت 

در  هاصییول حقییوقی و قییانونی تحقیقییات و توسییعه گیاهییان تراریختیی  

 از کشاورزی برای تامین سالمتی بشر و حفاظت از منابع طبیعی، قبیل 

اینکه محصوالت وارد بازار یا طبیعت  شده و به طور چشمگیری میورد  

 گیرد.استفاده قرار گیرند، انجام 

د محصوالت غیذایی پاییدار میی    دارای توانایی تولی همحصوالت تراریخت

باشند. توسط روش های مهندسی ژنتیک محصوالت مقاوم بیه آفیات و   

بیماری ها و دارای کیفیت مناسب ایجیاد میی شیوند. ایین محصیوالت      

و باعث  ی  توسط گیاهان را بهبود بخشیدهکارآیی استفاده از مواد معدن

 حصیوالت ایین م افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید می شیوند.  

می توانند در بهبود تحمل به تنش هیای غییر زیسیتی ماننید شیوری،      

تکامل یابند. این فن آوری  سمیت ناشی از آلومینیوم در خاش،خشکی، 

می تواند عمر مفید محصوالت زراعیی را افیزایش دهید. تکنییک هیای      

تولید این محصوالت، می تواند باعث بهبود مقادیر زیستی در دسیتر   

 اسید های چرب شوند.  ویتامین ها، اسیدهای آمینه وها،  ریزمغذی

، افیزایش اطالعیات   هسرمایه گذاری بر روی تحقیقات گیاهان تراریختی  

کشاورزان، ایجاد گیاهان جدید با عملکرد و مقاومت باال و تامین امنیت 

غذایی، ارتقای آگاهی هیای عمیومی دربیاره منیافع ایین محصیوالت و       



 

نان الزم از سیالم بیودن ایین محصیوالت     اطمیایجاد پذیرش عمومی و 

اصیول اخالقیی    برای انسان و کاهش خطرات زیست محیطیی، تیدوین  

از ژنیک و برنامیه رییزی اصیولی بیرای انتقیال ژن      تولید گیاهان ترانسی 

  می باشند.توسعه کشاورزی پایدار  به رسیدنمهمترین ابزار 
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