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 چکیده

باشد. بنابراین باید به فکر تولید حداکثر محصوالت با کمترین اثرات زیان  ی مواد غذایی چالشی عمده برای بشر میتقاضای روز افزون برا

هایی در مورد ایجاد بهترین استراتژی برای همگام شدن با رشد جمعیت آور برای بشر و همچنین محیط زیست بود. درحال حاضر بحث 

باشد. گیاهان تراریخته  های کارآمد استفاده از گیاهان تراریخته میجود دارد. یکی از این استراتژیجهان و افزایش تقاضای مواد غذایی و

 تواند با دستورزی، گیاهان را در مقابل بیماریپتانسیل کمک در هر مرحله از تولیدات محصوالت پایدار را دارا هستند. مهندسی ژنتیک می

توان برای افزایش گردد. عالوه براین میتحملتر کرده و همچنین باعث بهبود عمر مواد غذایی می های زنده م ها و همچنین تنشها، آفت 

ها و آمینواسید های ضروری در محصوالت از گیاهان تراریخته استفاده نمود. از طرف دیگر کشاورزی پایدار مقدار مواد ریزمغذی و ویتامین

باعث  GMباشد و باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. اگرچه پذیرش گیاهان  اجباری میدیگر یک مسئله اختیاری نبوده بلکه یک مسئله 

ها شده ولی سرسخت ترین مخالفان این گیاهان طرفداران محیط زیست بوده که این گیاهان را  کشها و علفکش کاهش استفاده از آفت

 دانند.خطری جدی برای محیط زیست می

 کلیدی های واژه

 یخته، کشاورزی پایدار، محیط زیست، تنوع زیستیگیاهان ترار

 

 مقدمه -1

تی به نه شده جمعیت جهان در دهه های آ های انجام پیش بینیطبق 

از نگرانی های شدید این افزایش جمعیت  میلیارد نفر خواهد رسید که

 همینبر  ]1[ مرگ ده کودک در هر دقیقه بخاطر گرسنگی می باشد

صوالت )مواد غذایی( با در نظر گرفتن سال آینده مح 04در طی اساس 

ابل کشت، آب و بدتر شدن محدودیت هایی از قبیل زمین های ق

 جهت برابری با چنین رشد جمعیتی به طور چشمگیری تغییرات اقلیمی

میلیون نفر در  202در حال حاضر نیز حدود  .]2[ افزایش یابد باید

  .]3[ گرسنگی به سر می برند

ه آلود بخاطرغذا می باشد اما کشاورزی مدرن کشاورزی اولین منبع 

 ،آب آشامیدنی، تخریب و فرسایش خاک و کاهش تنوع زیستی کردن

و با با افزایش جمعیت . ]0[می گردد  باری روی محیط زیست محسوب

نیاز به جهت افزایش محصوالت  ،توجه به تغییرات اقلیمی پیش بینی شده

برای دستیابی به چنین  . ]5[ دسترسی به منابع ژنتیکی ضروری می باشد

 بعامن نمی باشد بلکه حفاظت از کافی ی موجودو شیوه ها ضرورتی دانش

ی گونه ژنتیکی محصوالت و نژادهای موجود مثل خویشاوندان وحش وسیع

است،  نیازمندها برای مقابله با یکنواخت سازی محصوالت کشاورزی را 

کشاورزی پایدار می باشد  بنابراین تنوع زیستی فاکتور اساسی در گسترش

رفع نیازهای حال حاضر باید یر این اصل استوار است که پایداری . ]6[

. کشاورزی پایدار ]7[باشد بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده 

برای حل مسئله اساسی و کاربردی مربوط به تولید مواد غذایی جایگزینی 

هایی در مورد چگونگی . بحث ]2[در مسیر زیست محیطی می باشد 

افزایش تولید جهانی غذا بر روی تایید یا رد استفاده از گیاهان دستورزی 

متمرکز گردیده است. مهمترین موضوع، تاثیر وسیع ( GMشده ژنتیکی )

بر طبق  .]5[ استفاده از محصوالت تراریخته روی تنوع زیستی است

یاز غذایی استفاده بررسی ها و برآوردهای سازمان ملل و فائو جهت رفع ن

 . ]3[ضروری می باشد  GMاز محصوالت 

بیوتکنولوژی کشاورزی بر اساس ارگانیسم های اصالح شده ژنتیکی 

بوده و نشان دهنده یکی از پیشرفته ترین نوآوری های تکنولوژیکی در 

ب سبز همانند انقال GMO. معرفی فن آوری ]9[کشاورزی مدرن است 

دستورزی . ]14[مورد تحسین قرار گرفت  با نام انقالب ژن 1954سال 



 
 

سال است که  16ژنتیکی یک تکنولوژی برای اصالح گیاهان می باشد که 

با  دستورزی شده. گیاهان می گیردقرار  به طور تجاری مورد استفاده

تک نامیده می ، گیاهان تراریخته و گیاهان بیوGMO ،GMاصطالحات 

که بطور طبیعی در ژنوم  استخارجی  DNAشوند که به مفهوم دریافت 

بیشترین محصوالت تراریخته کشت شده شامل . ]11[ گیاه وجود ندارد

ات مورد دستورزی و کلزا بوده و عمده صف چهار گیاه ذرت، سویا، کتان

هرسه این  .بوده استعلف کش ها مقاومت به حشرات، ویروس ها و 

ریت و دستورزی ها جزو ویژگی های کشاورزی بوده و جهت بهبود مدی

کشاورز است ولی برخی دستورزی  ،عملکرد محصوالت می باشد و هدف

صفات مثل بهبود نشاسته سیب زمینی جزو ویژگی های کیفی بوده و هدف 

کشور دنیا بطور تجاری در  22،  2412در سال  .]11[ مشتری می باشد

کشور جزو کشورهای  24بوده که از این تعداد  GMحال کشت گیاهان 

 .]12[کشور جزو کشورهای صنعتی می باشند  2ه و درحال توسع

 گیاهان تراریخته -2

توسط یک کشاورز مجارستانی به نام  1917اصطالح بیوتکنولوژی در سال 

ادامه داشت که  1974کارل ارکی بکار گرفته شد. تحقیقات در سال های 

قورق کوهلر و سزار میلستین شروع و به تولید آنتی بادی  1975در سال 

نوکلونال کرد. در همین سالها بود که پتانسیل تکنولوژی جدید در های مو

، 1923، تنباکو بود که در سال GMکشاورزی نیز امتحان شد. اولین گیاه 

اداره غذا و دارو آمریکا  1990بخاطر اهداف علمی تولید گردید. در سال 

 Flavrاولین غذای ژنتیکی دستورزی شده را تایید نمود که گوجه ای بنام )

savr بیوتکنولوژی یک علم جدید نیست، این علم از زمانهای  .]13[( بود

بسیار دیرین به هنگام تولید پنیر، نان و نوشیدنی های الکلی و ماست 

استفاده می شد که می توان اصطالح بیوتکنولوژی سنتی را به آن داد، اما 

ای معنی در عصر حاضر با توسعه و رشد بیولوژی مولکولی بیوتکنولوژی دار

و پتانسیل جدید می باشد. بیوتکنولوژی مدرن دارای اثرات جهانی و 

 .  ]10[اجتماعی است 

 GMمهندسی ژنتیک و گیاهان  -3

سال گذشته رشته بیوتکنولوژی کشاورزی به سرعت رو به رشد  34در طی 

می باشد. مهندسی  DNAبوده آن هم به دلیل افزایش دانش در مورد 

ابزار بیوتکنولوژی کشاورزی مبتنی بر تکنولوژی  ژنتیک یکی از مدرنترین

DNA مهندسی ژنتیک نمونه ای از بیوتکنولوژی ]15[ نوترکیب می باشد .

فرآیندی است که ژنهای خاصی را بین ارگانسیم ها انتقال می  بوده ومدرن 

دهد و یا با حذف و اضافه کردن ژنهایی در موجودات زنده، صفتی را در آنها 

بنابراین از طریق مهندسی ژنتیک گیاهان تراریخت ایجاد  تغییر می دهد

می شوند. عاملی که باعث جالب توجه بودن بیوتکنولوژی مدرن می شود 

این است که اجازه انتقال حتی تنها یک یا چند ژن مطلوب را می دهد 

بنابراین به دانشمندان اجازه گسترش محصوالتی با ویژگی های مفید خاص 

 .  ]10[می دهد را ی غیرمطلوب و کاهش ویژگی ها

ت به بنس 2412درسال  GMبر اساس بررسی ها میزان کشت گیاهان 

میلیون هکتار افزایش یافته و  3/174میلیون هکتار به  164از  2411

% افزایش یافته 6، 2411نی نیز نسبت به سال هاهمچنین سرعت رشد ج

کشور  GM، 24کشور کشت کننده محصوالت  22از  2412است. در سال 

کشور صنعتی را شامل می شود و برای اولین بار در این  2درحال توسعه و 

دنیا را تولید کردند.  GM% از محصوالت 52سال کشورهای درحال توسعه 

 5/69آمریکا با  GMدر دنیا اولین و بزرگترین کشور تولید کننده گیاهان 

هکتار، آرژانتین  میلیون 6/36میلیون هکتار و بعد آن به ترتیب برزیل با 

میلیون  2/14ان با هکتار و هندوست 6/11میلیون هکتار، کانادا با  9/23

 .]12[هکتار می باشد 

 GMمزایای استفاده از محصوالت  -4

می توانند از راه های زیر برای جمعیت در حال رشد و  GMمحصوالت 

 همچنین زیست محیط فوایدی را داشته باشند. 

برای برخی محصوالت از بین بردن فیزیکی : علف کش ها دربرابر مقاوم

علف های هرز مثل خیش زدن مقرون به صرفه نیست بنابرای کشاورز 

مجبور به استفاده از علف کش های مختلف می باشد که زمانبر و هزینه بر 

می باشد و همچنین باید مراقب باشد تا به محصوالت خود و محیط زیست 

مقاوم به علف کش می تواند با  GMوالت نیز آسیبی نرسد. استفاده از محص

کاهش استفاده از علف کش به عدم تخریب محیط زیست کمک کند. برای 

مثال تولید سویای مقاوم به علف کش که با کشت این سویا زارع تنها نیاز 

به استفاده از یک علف کش ب جای چندین علف کش دارد که باعث 

اشی از ضایعات کشاورزی می کاهش هزینه تولید و محدود کردن خطرات ن

 . ]16[گردد 

از بین رفتن محصول در اثر خسارات حشره برابر حشره و آفت: در مقاوم

و آفت می تواند موجب از دست رفتن هزینه کشاورز و قحطی در کشورهای 

درحال توسعه می گردد. کشاورزان هر ساله از هزاران تن آفت کش 

ان به دلیل خطرات آفت کش ها شیمیایی استفاده می کنند. مصرف کنندگ

به مصرف مواد غذایی تیمار شده با آفت کش نسیتند و  مایلبر سالمتی 

لودگی آب و همچنین استفاده بیش از حد از این مواد شیمیایی موجب آ

مثل ذرت  GMگردد. بنابراین رشد محصوالت  آسیب به محیط زیست می

B.t چنین کاهش هزینه می تواند در حذف استفاده از آفت کش ها و هم

حشرات را باعث می  برابر. ژنی که مقاومت ]17[گردد  بازارمحصوالت در 

استخراج شده  Bacillus thuringeinsisشود از یک باکتری خاکزی بنام 

 .]12[است که این باکتری برای تعدادی از آفات و حشرات پاتوژن می باشد 



 
 

به ویروس های گیاهی بیماری: ژن هایی که باعث مقاومت  دربرابر مقاوم

می شوند در برخی محصوالت گیاهی مثل تنباکو، گوجه فرنگی معرفی 

شده است. با انتقال ژن های رمز کننده پروتئین کپسول ویروسی، گیاهان 

در برابر برخی بیماری های ویروسی به دلیل مسدود شدن انتشار ویروس 

 .]12[ مقاوم می گردند

: برای مقاومت در برابر یخ زدگی نیز )سرما( دربرابر یخ زدگی مقاوم 

محصوالت تراریخته ای بدست آمده است اما هنوز در مقیاس وسیع مورد 

دو روش وجود دارد، استفاده واقع نشده است. برای تولید این نوع گیاهان 

)بخصوص توت اولی کشت معمولی و سپس تیمار با باکتری ضد یخ زدگی 

هایی که در آب های سرد زندگی می  و دومی استفاده از ژن ماهیفرنگی( 

که در دریای شمال  Hippoglossus hippoglossusکنند مانند ماهی 

 .]12[ نیز به توت فرنگی منتقل شده استزندگی می کنند. این ژن 

د که ند حاوی مغذی باشنمی توان GMمحصوالت بهبود کیفیت غذایی: 

برنج یکی از ج طالیی. برای مثال برن .در رژیم غذایی روزانه مردم کم است

اصلی ترین مواد غذایی برای اکثریت مردم جهان است. بتا کاروتن که پیش 

رنج وجود ندارد و همین امر منجربه کمبود بمی باشد در  Aساز ویتامین 

در دنیا مخصوصا جنوب شرقی آسیا می باشد. در سال  Aگسترده ویتامین 

بدست آورند که قادر به ه ای ج تراریختمحققان اروپایی توانستند برن 2444

 .]12[ تولید بتا کاروتن در داخل آندوسپرم بود

به تاخیر انداختن رسیدگی: این ویژگی برای اولین بار روی گوجه 

فرنگی امتحان شد. این کار به دو طریق انجام می گیرد یکی از طریق 

یم انتقال ژنی که باعث مسدود شدن سنتز گاالکتورناز شده که نقش این آنز

دیگری از طریق مسدود کردن سنتز هورمون  و نرم تر شدن میوه هاست

 .]12[ رسیدگی می باشد

مقاومت دربرابر شوری:  قسمت عمده زمین ها شور بوده و غیر قابل 

استفاده برای کشت می باشد. محققان دانشگاه کالیفرنیا گوجه فرنگی 

کند. این  ر رشد میتراریخته ای را تولید کرده اند که به خوبی در خاک شو

سدیم/پروتون را بیان می کند گیاه تراریخته بطور شدیدی پمپ آنتی پورت 

 .]12[به واکوئل سلول های برگی می شود  و باعث ارسال زیاد سدیم

استفاده در داروسازی: تولید واکسن و دارو اغلب پر هزینه بوده و گاها 

در کشورهای جهان نیازمند شرایط ویژه ای برای نگهداری می باشد که 

سوم به اسانی دردسترس نیست. محققان بر روی واکسن خوراکی در گوجه 

فرنگی و سیب زمینی کار می کنند که این واکسن هم به راحتی قابل نقل 

و انتقال بوده و هم نگهداری و توزیع آن نسبت به واکسن های تزریقی 

 .]19[قدیمی آسانتر است 

 GMن خصوصیت در همه گیاهان استفاده در بازسازی گیاهی: ای

نیست. آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی در برخی نقاط جهان مشکل ساز 

شده است. گیاهان نیز می توانند برای پاکسازی فلزات سنگین خاک مورد 

 .]14[دستورزی قرار گیرند 

کشت شده غیر از سویا و کتان، ذرت و کلزا می  GM بیشترین گیاهان

مت به علف کش و سپس وورد دستورزی مقاباشد و بیشترین صفت م

 .]21[ ها استمقاومت به حشره کش 
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هنوز به اندازه کافی قابل  GMبرخی از مردم بر این باورند که اثرات گیاهان 

ویروسی در  DNAشناسایی نبوده است. نگرانی ها درمورد استفاده از 

رای بدن انسان خطراتی داشته باشد و که ممکن است ب GMبرخی گیاهان 

را  GMغیر طبیعی بودن این محصوالت است. انتقادات علیه محصوالت 

میتوان در این سه دسته جای داد: خطرات محیطی، تهدید سالمتی انسان 

 و نگرانی های اقتصادی

 محیطی خطرات  -5-1

در مورد این که  1999خطرات ناشناخته برای سایر موجودات: در سال 

باعث مرگ و میر باالی کرم پروانه مونارک می شود گزارشی  B.tذرت  گرده

شد. این کرم ها از گیاهان استبرق تغذیه می کنند نه ذرت اما هنگام 

با انتقال و پخش گرده این ذرت به اطراف و تغذیه کرم  B.tنزدیکی با ذرت 

 B.t های مونارک از این گرده ها همه کرم ها نابود می شدند. متاسفانه سم

برای بسیاری از گونه های کرم حشرات کشنده می باشد این مطالعات نشان 

 .]22[دادکه احتمال آسیب به موجودات غیر هدف نیز وجود دارد 

کاهش اثرات آفت کش ها: همانطور که برخی از جمعیت های حشرات 

مقاومت نشان دادند بسیاری از مردم در مورد اینکه  D.T.Tبه حشره کش 

بوجود آید  GMیا حشراتی مقاوم به سایر گیاهان  B.tه ذرت حشراتی ب

 .]23[احساس نگرانی می کنند 

انتقال ژن به گونه های های غیر هدف: در این مورد نیز این امکان 

علف مقاوم به  GMوجود دارد که در صورت تالقی بین علف هرز و گیاه 

علف هرز »کش، ژن های مقاومت به علف هرز منتقل شده و باعث ایجاد 

ن دهد دربرابرعلف کش مقاومت نشا GMشود که به خوبی محصول « ویژه

]23[. 

 انسان سالمتیتهدید  -5-2

  حساسیت زایی: بسیاری از کودکان اکثرا در آمریکا و اروپا در زندگی خود

ها روبرو هستند. امکان اینکه  با خطر حساسیت به بادام زمینی و برخی غذا

 د یک محصول حساسیت زای جدید یااانتقال یک ژن به یک گیاه باعث ایج

 .]23[ واکنش حساسیت در افراد حساس گردد وجود دارد باعث



 
 

اثرات ناشناخته روی سالمتی انسان: با ورود ژن های خارجی به داخل 

تی انسان وجود دارد. مواد غذایی احتمال تاثیرات ناگهانی و منفی روی سالم

روی دستگاه گوارش موش  GMدر بررسی هایی اثرات منفی سیب زمینب 

 .]20[دیده شد 

 های اقتصادی نگرانی -5-3

به بازار یک پروسه طوالنی و هزینه بر است. البته  GMرساندن محصوالت  

به برگشت سرمایه خود هستند.  وارشرکت های بیوتکنولوژی کشاورزی امید

با این حال  جدید ثبت شده اند. GMان و محصوالت بسیاری از گیاه

طرفداران مصرف کننده نگران این مسئله هستند که ثبت رسمی انواع 

جدید این گیاهان باعث افزایش بیش از حد قیمت دانه شده که کشاورزان 

نخواهند  GMکوچک و جهان سومی قادر به پرداخت هزینه بذر محصوالت 

 .]23[ می شود اصله بین فقیر و غنی و این امر باعث افزایش فبود

 کشاورزی پایدار -6

کشاورزی پایدار به طیف وسیعی از استراتژی ها جهت پرداختن به بسیاری 

از مشکالت که روی کشاورزی اثر می گذارد اطالق می گردد. طبق تعریف 

Lockertz (1922 کشاورزی پایدار یعنی مدیریت موفق منابع طبیعی )

ا نیازهای در حال تغییر انسان، به همراه حفظ و یا برای کشاورزی با ارض

افزایش منابع طبیعی پایه و اجتناب از تخریب محیط زیست. در یک تعریف 

 گسترده و دقیق کشاورزی پایدار را می توان به صورت زیر بیان نمود:

کشاورزی پایدار یعنی تولید محصوالت کشاورزی و سیستم توزیعی  به 

 همراه 

 دغام و کنترل چرخه های طبیعی بیولوژیکیدستیابی به ا 

 محافظت و تجدید حاصلخیزی خاک و منابع طبیعی 

 کاهش استفاده از منابع غیر قابل تجدید 

 بهینه سازی مدیریت 

 فراهم کردن در آمد کافی و قابل اعتماد 

 ترویج فرصت ها در خانواده و جامعه کشاورزی 

  ،حیات وحش، کیفیت به حداقل رساندن اثرات سوء بر سالمت، ایمنی

 .]25[ آب و محیط زیست

از اهداف استفاده از کشاورزی پایدار می توان به طور خالصه به چند 

 :مورد زیر اشاره نمود

  مشارکت کامل کشاورزان در تمام مراحل تجزیه و تحلیل مشکالت و

 توسعه فن آوری

  دسترسی منصفانه تر به منابع و فرصت ها و پیشرفت به سوی اشکال

 اعی کشاورزیاجتم

  استفاده بیشتر از پتانسیل تولید بیولوژیکی و ژنتیکی گونه های

 حیوانی و گیاهی

  تولید سودآور و کارآمد با تاکید بر مدیریت یکپارچه و حفاظت از آب

 .]25[ و خاک و انرژی و منابع بیولوژیکی

 

 و کشاورزی پایدار سازگارند؟ GMآیا محصوالت  -7

تنها استفاده از کودهای شیمیایی، آفت کش مقررات کشاورزی ارگانیک نه 

ها و علف کش ها را رد می کند بلکه استفاده از موجودات و گیاهان 

دستورزی شده را نیز ممنوع می کند. این نگرش کوچکی برای انجام 

هزینه  GMفعالیت های کشاورزی پایدار می باشد. استفاده از محصوالت 

ت محیط مانند کاهش استفاده از زیسو موجب پاکی  های ورودی را کاسته

 .]27[  دمی گرد، علفکش ها آفت کش ها

روش هایی که خاکورزی را کم  به استفاده از کشاورزان در سراسر دنیا

کند روی آورده اند. از اینرو کاهش خاکورزی باعث استفاده از علف کش ها 

 می گردد. این کار نیز بدین ترتیب انجام می گیرد که از علف کش های

وسیع الطیف قبل از هر کاشت استفاده شده و بعد از چند سال نخست بذر 

. این کار ]26[علف های هرز از الیه های باالیی خاک از بین می رود 

درست است که باعث می شود خاکورزی یا استفاده بعدی از علف کش کم 

و امکان  شود ولی به حد کافی باعث آسیب های زیست محیطی می گردد

 GMمی توان از محصوالت  اینجا . درخود محصول نیز وجود دارد آسیب به

تا با استفاده از علف کش مورد نظر هیچ مقاوم به علفکش استفاده نمود 

نمونه بارز این محصول می توان به گیاهان  .آسیبی به محصول وارد نگردد

GM  مقاوم به گالیفوسیت اشاره کرد که این گیاهانGM  کاهش محصولی

ر علف های هرز از خود نشان ندادند. از طرف دیگر استفاده از گیاهان در براب

که باعث  همقاوم به علف کش کاهش و یا عدم خاکورزی را به همراه داشت

 . ]12[ حفاظت و بهینه سازی خاک و رطوبت خاک می شود

توسط آفت کش  فاتبا شیوع آفات در اکوسیستم کشاورزی مبارزه با آ

ده ولی ضروری می باشد. استفاده از محصوالت مقاوم ها اگرچه نامطلوب بو

به آفت کش، که آفت کش های بیولوژیکی هستند می تواند جایگزین آفت 

وع گیاهان می توان به د. از نمونه های بارز این نکش های شیمیایی گرد

ساله کشت  16طبق آمار درطول دوره  اشاره کرد. B.tگیاهان مقاوم به 

( استفاده از گیاهان مقاوم به آفت 2411)تا سال گیاهان دستورزی شده 

میلیون کیلوگرمی از آفت کش ها شده،  073باعث کاهش استفاده 

% در استفاده از آفت کش برابر با کاهش حدودا 9/2همچنین صرفه جویی 

% از اثرات سوء زیست محیطی مربوط به استفاده از این مواد شیمیایی 3/12

 .]12[است 

د می توان به این نکات نیز اشاره کرد که استفاده از به غیر این موار

می باشد و  یک فن آوری صرفه جویی در استفاده از زمین GMمحصوالت 



 
 

و از این طریق مانع از  استقادر به بهره وری باالتر در زمین های کشاورزی 

قطع درختان جنگلی )جهت افزایش زمین های کشاورزی( و حفظ تنوع 

 16در طی این  و دیگر پناهگاه های زیستی می گردد.زیستی در جنگل ها 

میلیون تن مواد غذایی از محصوالت دستورزی شده تولید  322ه حدود سال

 شده که برای تولید همین مقدار مواد غذایی به روش سنتی به حدود

زمین زراعی بیشتر مورد نیاز بود که این مقدار زمین  میلیون هکتار 7/142

از به تخریب تنوع زرع مناسب نبوده و در نتیجه نیتماما برای کشت و 

 .]12[زیستی نمی باشد 

ساله کشت محصوالت دستورزی شده  16طبق گزارشات در این دوره 

% کاهش در هزینه تولید )در شخم زنی و خاکورزی، استفاده از آفت 51

است  صورت گرفته% عملکرد پایدار 09کش ها و کارکمتر( و همچنین 

]12[.  

ش راندمان استفاده از آب تاثیر زیادی در نگهداری و قابلیت افزای

% از آب تازه زمین به مصارف 7دسترس بودن آب جهان خواهد داشت. 

. اولین برای جمعیت آینده بشر مناسب نیستکشاورزی می رسد و این 

ذرت دستورزی شده با درجه ای از مقاومت به خشکی انتظار می رود در 

همچنین اولین ذرت دستورزی شده  ،تجاری گردددر آمریکا  2413سال 

آفریقا کشت خواهد  در 2417با مقاومت به خشکی گرمسیری تا سال 

گردید. تحمل به تنش خشکی تاثیر عمده ای در سیستم کشت پایدار در 

سراسر جهان مخصوصا در کشورهای در حال توسعه که خشکی شایعتر و 

 .]12[ اشتخواهد د دارندشدیدتر از کشورهای صنعتی 

 نتیجه گیری -8

 ده وکم بو GMبه دلیل اینکه اطالعات مردم از تکنولوژی گیاهان 

استفاده مردم نسبت به شده باعث وجود ندارد ارتباطی بین مردم و محققان 

. پس افزایش ارتباط بین مردم و محققان خودداری کننداین محصوالت از 

که برای نیل به این  برای افزایش اطالعات مردم یک امر ضروری می باشد

 هدف می توان از سمینارها، کارگاه های آموزشی استفاده نمود.

بطور گسترده  GMخطرات زیست محیطی و امنیت غذایی محصوالت 

ای مورد بحث است که ارزیابی و نظارت بر این اثرات یک بخش کامال 

ضروری می باشد که قبل از ورود هر گونه محصول دستورزی شده باید 

می گذرد ولی هنوز  GMبیش از یک دهه از کشت محصوالت م گیرد. انجا

همچنین هیچگونه اطالعاتی دال بر  ،یک مورد زیان این ها گزارش نشده

تضاد این محصوالت با سالمتی و محیط زیست نیز گزارش نشده است 

( ولی باز هم نمی توان اثرات و خطرات احتمالی این گیاهان WHO)سایت

پس می توان این گیاهن را هم برای بشر و هم کشاورزی  را نادیده گرفت.

 پایدار دوست دانست .
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