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Abstract
The purpose of this paper was to investigate the role of
transgenic crops in human health. In this paper, which is
based on studies conducted in the corners of the vast world,
the role of biological reinforcement of plant products,
transgenic functional foods and biological drugs derived
from these plants is discussed. The results indicate the
undeniable benefit and effect of these products on the
prevention and treatment of many diseases and physical
problems. By using the right strategies and creating the
necessary conditions for this industry, it is possible to
benefit from this industry and take a step towards the
production of technology, resistance economy and job
creation. Transgenic plants (genetically modified) are
widely distributed around the world. It may be tempting to
kill and plant these plants in the short term, but their longterm effects on the environment and human health are in a
state of ambiguity. Unfortunately, for more than a decade,
transgenic plants have entered Iran's food basket without
any labeling or compliance with the Carthage Protocol.
Given the ambiguous state of transgenics and the risk to
Iran's organic farming and exports, it does not seem
necessary to rush into cultivating them. With the release of
transgenics in farms and gene escape, there will be no
turning back.
Keywords: Applied Foods, Biological Strengthening,
Biological Drugs, Biotechnology, Health

چکیده
مصوشو ت تراریه شه در راسش ای

 بررسی نقش،هدف از نگارش این مقاله

 که با تکیه بر مطالعات انجام شده در گوشه، در این مقاله.سالمت انسان بود
تقویشت زیسش ی مصوشو ت

و کنار جهان پهناور گردآوری ششده بشه نقش

 غذاهای کاربردی تراریه ه و داروهای زیس ی حاصل از این گیاهان،گیاهی
 ن یجه بدست آمده حاکی از فایده و اثر انکارناپشذیر ایشن.پرداخ ه شده است
مصوو ت بر پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها و مششکالت جسشمی
 با به کارگیری راهبردهای مناسب و ایجاد زمینههای زم برای ایشن.میباشد
، میتوان از این صنعت بهرهمند شد و گامی به سو ی تولید فناوری،صنعت
 گیاهان تراریه ه (دس کاری ژن یکشی.اق واد مقاوم ی و اش غالزایی برداشت
 شاید کشت و کشار.شده) به طور وسیعی در سراسر جهان گس رش یاف ه اند
 اما تشاثیرات آنهشا بشر مصشی،این گیاهان در کوتاه مدت وسوسهانگیز باشد
 م اسفانه بی.زیست و سالمت انسان در دراز مدت در هالهای از ابهام است
از یک دهه است که گیاهان تراریه ه بدون هیچ برچسبی و رعایت پروتکشل
 بشا توجشه بشه ویشعیت مشبه.کارتا هنا وارد سبد غذایی ایران ششده اسشت
تراریه هها و به خطر انداخ ن کششت ارگانیشک و صشادرات ایشران بشه ن شر
 با رهاسازی تراریه شه هشا.میرسد که نباید در کشت آنها ش ابزدگی کرد
.در مزارع و فرار ژن دیگر راه برگش ی به عقب نهواهد بود
، سشالمت، زیست فناوری، داروهای زیس ی، تقویت زیس ی:کلمات کلیدي
غذاها ی کاربردی

فولنامه گیاه و زیست فناوری ایران
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مصوول کم ر میشود .کشاورزی تراریه ه از سال

مقدمه و کلیات
مصوول تراریه ه (GMO) Organisms Modifiet

 111۱با شعار ریشه کردن فقر و کاه

 Geneticallyبه مصوو تی گف ه میشود که به

سموم و علف ک ها پا به عرصه وجود گذاشت.

من ور داش ن ویژگیهای خاص و جدید و یا حذف

نق  ،فواید ،مضرات و میزان قابل اع ماد بودن آنها،

صفات نامطلوب ،از لصاظ ژن یکی اصالح شدهاند.

از مسائلی هس ند که دانشمندان دائماً درباره آن

اصالح نژاد مصوو ت ،امری است که از دیر باز در

مطالعه و تصقیق میکنند .به نق

مصوو ت

کشاورزی و دامپروری رایج بوده و به مدد آن،

تراریه ه در راس ای کمک به سالمت انسان ،در قالب

گیاهانی که روزی غیرخوراکی و ح ی غیرقابل

سه به

«بیو تکنولوژی و تقویت زیس ی»،

اس فاده بودند ،امروزه از معمولترین موارف روزانه

«بیوتکنولوژی و غذاهای کاربردی» و «داروسازی

در سراسر جهاناند .به عنوان مثال موز که اکثر مردم

مولکولی و داروهای زیس ی» پرداخ ه شد Aldemita

توور میکنند از اب دا به این فرم بوده ،در گذش ه

).)et al., 2015

فق

به شکل موز وحشی وجود داش ه و دارای

هس ههای بزرگ و غیرقابل خوردن بوده است .اما
اصالح نژاد سن ی ،که از طریق ان هاب مصوول برتر
و دارای صفت مطلوب برای پرورشدهنده ،پرورش
آن و یا پیوند دادن آن با گیاهان ه رده بود ،به کندی
پی

میرفت و ن یجه معمو ً پائینتر از سطح ان ار

بود و یا ح ی بدون ن یجه میماند .همچنین امکان
ان قال صفت مطلوب از سایر جانداران به مصوول
غیرممکن بود .امروزه کشاورزی به چهار دس ه
صنع ی ،پایدار ،ارگانیک و تراریه ه تقسی میشود.
از ن ر ارزش غذایی و سالمت مصی

زیست

کشاورزی ارگانیک از سایر روشها مصبوبتر است،
اما به دلیل ممنوعیت مورف هر گونه س و کود
شیمیایی در این روش ،نیاز مدیری ی (نیروی انسانی)
با رف ه و سطح زیر کشت ک میشود ،بنابراین
قیمت مصوول در این روش با میرود .در روش
صنع ی مورف بیرویه سموم و کودهای شیمیایی
مجاز بوده ،بنابراین سطح زیر کشت با رف ه و قیمت

مورف

بیوتکنولوژي و تقویت زیستی :امروزه یکی از

1
چال های اساسی این است که
6
از گرسنگی رنج می برند .همچنین بی

جمعیت جهان
از نیمی از

جمعیت جهان به گرسنگی پنهان مب ال هس ند که
ناشی از کیفیت پایین غذا ی در دس رس است.
مصوو ت تقویت شده زیس ی میتوانند از طریق
روشهای پرورشی سن ی تولید شوند ،به شرط آن که
تنوع ژنی کافی در جامعه مصوول مورد ن ر برای
دس یابی به ویژگی مطلوب موجود باشد .در
مصوو ت اصلی مانند برنج ،بهبود بعضی
ویژگیهای پیچیده مانند وی امین  Aبا اس فاده از
روشهای پرورش مرسوم ممکن نیست ،چون هیچ
نوع برنج طبیعی که غنی از این وی امین باشد ،وجود
ندارد .همه گیاهان برنج ب ا کاروتن (پرو -وی امین )A
را فق

در قسمتهای سبز گیاه ،نه در قسمتهای

ذخیره نشاس ه در دانه تولید میکنند Aldemita et

).)al., 2015
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بیوتکنولوژي و غذاهاي کاربردي :غذاهای کاربردی

داروسازي مولکولی و داروهاي زیستتی :داروهشای

در کنار مواد مغذی اولیه و اصلی برای سالم ی مفید

زیس ی ،داروهایی هسش ند کشه در سیسش هشای زنشده

هس ند .این غذاها حاوی آن یاکسیداناند که میتواند

تولید می شوند و برای اس فادههای درمانی ،تشهیوی

اح مال اب ال به بیماریهای مربوط به پیری را کاه

و یا مکمل های غذایی اس فاده مشیششوند .اسش فاده از

دهد .غذاهای اساسی و کاربردی شامل میوهها و

گیاهان در مقایسه با سایر موجودات زنده برای تولیشد

سبزیجات ،همه حبوبات ،سویا ،شیر ،غذاهای غنی

پروتئینها سودمندتر ،امشنتشر و اق وشادی تشر اسشت.

شده ،نوشیدنیها و بعضی مکملهای غذایی میشود.

گیاهان به دلیل عدم نیاز بشه ابزارهشای گشران قیمشت،

رژی غذایی و سالم ی بسیار به یکدیگر وابس هاند.

هزینهی تولید پائینی دارند ،امشا بایشد توجشه کشرد کشه

بنابراین مصوو ت از طریق بیوتکنولوژی تغییر

گرسنگی واقعی به علت شکاف بشین تولیشد و تشراک

مییابند تا دارای سطح بیش ری از مواد فعال زیس ی

جمعیت یا نرخ رشد میباششد .پشر وایشح اسشت کشه

مه باشند،؛ برای تولید مواد مغذی به ر و از بین

تراریه هها یشک راهحشل معجشزهآسشا بشرای بشرآورده

با ی

سششاخ ن نیششاز بشششر در آینششده نیس ش ند .دلیششل اصششلی

آن یاکسیدان آلودگی ،تشعشعات ،کشیدن سیگار و

گرسنگی و فقر ،نابرابری و عدم دس رسشی بشه غشذا و

علف ک ها رادیکالهای آزاد مضری در بدن ما

زمین میباشد .تنباکوی تراریه ه م داولترین ان هشاب

تولید میکنند که موجب آسیب به  ،DNAپروتئینها،

برای مطالعه بر پروتئینهای ساخ ه شده در گیاه است

ترکیبات سلولی و در واقع ایجاد سرطان میشوند.

به دلیل بیومس با ی فشرآورده آن و ایشن کشه تنبشاکو

آن ی اکسیدانها ترکیبات زیس ی مهمی هس ند که با

مورف غذایی ندارد .سیب زمینی اولین گیشاهی بشود

خنثی کردن فعالیت رادیکالهای آزاد از بدن

که برای تولید واکسن اس فاده شد .مصوو ت گیاهی

مصاف ت میکنند .آن ی اکسیدانها به شکلهای

پربرگ ه برای مطالعه اس فاده شدهاند ،امشا بشه دلیشل

مه لفی وجود دارند ،ترکیبات فنولیک مانند

عمر پایین این گیاهان پس از درو شدن ،بایشد سشریعاً

فالونوئیدها و توکوفرولها م داولترین هس ند که در

مورد مطالعه قرارگیرند )(Aldemita et al., 2015

بردن

اجزاء

غذایی

نامطلوب،

سطح

میوهها وسبزیجاتی مانند هویج ،کل

بروکلی و

دالیتتپ یتتذیرص مح تتوالت تراریختتته بتتراي

توتها یافت میشوند .برای با

بردن میزان

کشاورزان :مطالعات م اآنالیز از  141مزرعشه زراعشی

فالونوئید سیب زمینی ،ژن منفرد و ترکیب ژنها برای

که با هدف بررسی عملکرد گیاهان تراریه ه در نقاط

تولید آنزی های بیوسن ز کننده فالونوئید به این گیاه

مه لف جهان ،در سیس های مه لف کششاورزی در

قابل

کشورهای توسعه یاف ه و در حال توسعه انجشام ششده

توجهی در میزان فنولیکها و ظرفیت آن یاکسیدان

است ،نشان داد که به طور کلی عملکرد افزای

یاف ه

نشان دادهاند (.)Aldemita et al., 2015

و سود حاصل از آن برای کشورهای در حال توسشعه

من قل شده است .گیاهان تغییر یاف ه افزای

نسبت به کشورهای توسعه یاف ه با تر بشود .بنشابراین،
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با وجود هزینه با برای تهیشه بشذرهای تراریه شه ،بشا

نداشششش هانشششد ( .)Qaim, 2009از طرفشششی دیگشششر،

کشت این گیاهان مالی سود بیش ری حائد کششاورزان

موششرفکننششدگان در مششورد اثششرات منفششی اح مششالی

میشود .عالوه بر این مزایشای اق وشادی ،کششاورزان

مصوو ت تراریه ه بر سالمت خود ،اثرات موشرف

اغلب به دلیل مزایای غیرمادی مانند صشرفهجشویی در

 DNAخارجی ،تغییرات غیرمن شره در کیفیشت مشواد

زمان ،سشهولت اسش فاده و انعطشافپشذیری بیشش ر در

غذایی یشا آلشرژی ناششی از ایشن مصوشو ت نگشران

برنامششهریششزی ،کشششت مصوششو ت تراریه ششه را بششه

هس ند .اگر چه وجود چنین خطراتی از لصاظ علمشی

مصوو ت مرسوم ترجیح میدهند ( Brookes et al.,

بششیاسششاس بششوده و تصقیقششات انجششام گرف ششه تششاکنون

.)2005, Qaim, 2009

هیچگونه آسیب به سالم ی قابل توجهی را که به طور
کننتده بته ستمت

مس قی با مورف گیاهان تراریه ه در ارتبشاط باششد،

مح والت غتذایی تراریختته :مصوشو ت غشذایی

شناسشایی نکشردهانشد ) .)Nicolia et al.,2014بشدون

اصلی زندگی روزانه افراد را در بر میگیرد ،بشه

آگششاهی از ایششن مزایششا ،ممکششن اسششت توششمیمات

همین جهت ،تکنولشوژیهشای جدیشد غشذایی تصشت

موششرفکننششدگان بششه سششمت اج نششاب از موششرف

بررسیهای دقیق قرارگرف ه و گاهی با فلسفه ششکاکی

مصوو ت تراریه ه هدایت ششود ( Gaskell et al.,

و بدبینی مواجه ششده کشه مشیتشوان از آن بشه عنشوان

 .)2004مصوو ت تراریه ه با مزایای ملموس بشرای

فناوری هراسی یاد کشرد .اصشالح ژن یکشی گیاهشان و

مص شوای وی شامین یشا

عوامپ مؤثر بر نگرص م تر
به

مورفکنندگان ،مانند افشزای

مشواد غشذایی و خشورا دام

اسیدهای چرب امگشا  ،3خشواص کاهنشده کلسش رول

مویششوعی کششامالً بصششب برانگیششز اسششت .آگششاهی از

تیمشار سشبزیجات تشازه بشا حششره

اس فاده آنهشا در بهش

مهاطرات و مزایای گیاهان تراریه ه نقش

مهمشی را

خون و یا کشاه

ک ها میتواند در افشزای

نسشبت پشذیرش عمشومی

در رف ار مورفکنندگان ایفا میکند .با وجود آنکه در

تاثیرگذار باشد ( .)Flachowsky et al., 2005به ن شر

دو دهه اخیر مزایای این مصوو ت برای کششاورزان

میرسشد کشه تفشاوتهشای منطقشه ای در در

نسشبی

کامال ملمشوس بشوده اسشت ،کشه موجشب پشذیرش و

خطرات و مزایای گیاهشان تراریه شه وجشود دارد .در

مقبولیت آنها در بین کشاورزان ششده اسشت ،مزایشای

اتصادیششه اروپششا بیششش ر برجنبششه مهششاطرات گیاهششان

مصوو ت تراریه ه به خوبی برای موشرفکننشدگان

تراریه ه تاکید شده است ،در حالی کشه در آمریکشا و

روشن نششده اسشت(.)Batista and Oliveira, 2009

آسیا جنبههای مثبت ایشن مصوشو ت مشد ن شر بشوده

شاید دلیشل اصشلی آن ایشن بشوده اسشت کشه گیاهشان

است (.)Lucht, 2015

تراریه ه کشت شده تا به امروز دارای صشفات بهبشود

مزایاي مح والت تراریخته از دیدگاه موافقان:

یاف ه مانند مقاومت به آفات و م صمل بشه علشفکش

تولید مصوولی قوی و مقاوم در برابر بیماریها و

بوده که عملیات کشاورزی را برای کشاورزان تسهیل

آفات و نیاز کم ر به سموم و آفت ک ها که موجب

کرده است ،اما تاثیر مصسوسی در کیفیت مواد غشذایی

پاشی و

مصاف ت از مصی

زیست در برابر س
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آفتک ها میشوند ،برتری تغذیهای نسبت به

جشششانوری ،تولیشششد سشششموم جدیشششد و ناششششناخ ه و

مصوو ت طبیعی و کاربرد دارویی ،بازدهی با و در

سرطانزایی (.)Yavari et al., 2016

قیمت ،کمک به رفع فقر و گرسنگی،

ارزص غذایی تراریخته :مورف ناکافی مواد مغذی

پی آن کاه

تولید و رشد مصوو ت جدید در مصی های مه لف

نه تنها موجب اخ ال ت م ابولیکی ،کاه

مورف

و مقاوم به سرما ،شوری و خشکی (ماندگاری بیش ر)

خورا  ،عملکرد یعیف حیوان و بازده خورا

با تغییر در ساخ ار ژنی این مصوو ت بدون نیاز به

میشود ،بلکه موجب حالت تهوع ،یعف سالم ی،

ماده ایافی ،مصوو ت مدت زمان بیش ری با کیفیت

رشد ناقص در انسان و حیوان نیز میشود .بنابراین

میمانند .مقاومت در برابر حشرات (این

در زمان کمبود مواد مغذی در جیره اس فاده از

مصوو ت به دلیل مقاومت در برابر حشرات نیاز

مکملهای غذایی برای انسان و حیوان توصیه

با

کم ری به حشره ک ها دارند) .کاه

گرم شدن

میشود .میزان با یی از مصوول گیاهان مه

زمین ،چرا که در صورت دس کاری ژن یکی گیاهان،

تراریه ه (سویا،پنبه ،کلزا ،ذرت) در تغذیه حیوانات

آنها میتوانند دی اکسید کربن بیش ری مورف کرده

تولید کننده مواد غذایی اس فاده شده و تنها مقدار

و اکسیژن بیش ر ی به اتمسفر برسانند که پدیده

کمی برای تغذیه انسان مورد اس فاده قرار میگیرد.

گرم شدن

بنابراین ،در آینده ارزیابی ارزش غذایی مصوو ت

مثبت در تامین امنیت غذایی،

تولید شده از گیاهان تراریه ه برای تولید غذای

دام وحفظ سرمایه

واقع بین م هووان تغذیه

گلهانهای را کاه
زمین میشوند .نق

داده و موجب کاه

تولید غذای ارزان و تامین خورا
(.)Abbasi et al., 2014

حیوانی یک چال

حیوانات خواهد بود (.)Flachowsky et al., 2005
آلرژیشک

تأثیر مح والت تراریخته بر سالمت انسان و

مضرات تراریختهها :امکشان ایجشاد واکشن

تنشوع

محیط زیست :غذا همواره یکی از یروریات اساسی

زیس ی در اکوسیس به دلیشل تغییشر در سشاخ ار ایشن

برای بقا و ادامه حیات بشر بوده و بر اساس

مصوششو ت (بششه عقیششده من قششدان تولیششد و کاشششت

ن ریههای "موازلو" اولین نیازمندی از نیازهای

مصوو ت تراریه ه منجر به از بین رف ن علشفهشای

پنجگانه انسان مصسوب میشود .طی چند دهه

هشرز و حشششرات و تغییششرات غیرقابششل پششی بینششی در

گذش ه ،ورود مصوو ت تراریه ه به بازار مواد

تنشوع

غذایی ،دارویی وهمچنین تغذیه دام ،با پرس های

کارایی آن شی

زیاد ی همراه بوده است .از یک طرف این

بیوتیکها ،طع م فاوت و غیرم داول بشه دلیشل تغییشر

مصوو ت به دلیل عملکرد تولید مطلوبی که ناشی از

در سششاخ ار ایششن مصوششو ت ،نامناسششب از لصششاظ

تغییرات ژن یکی اعمال شده در آنها است با اس قبال

تغذیهای برای انسان و مصی زیست و امکشان ایجشاد

روبرو شدهاند و در موارد بسیاری موجب افزای

بدن به دلیل شناسشایی عوامشل بیگانشه ،کشاه

سامانه زیست مصیطی میشود و خطشر کشاه
زیس ی را به دنبال خواهد آورد) ،کاه

بیمششاریهششای جدیششد در انسششان و سششایر گونششههششای

تولید مواد غذایی و بنابراین کاه

گرسنگی در
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تولید فرآوردههای

این مصوو ت شمار زیادی از م هووین این امر با

مقیاس جهانی و همچنین افزای

دامی شدهاند .اما از سویی دیگر نگرانیهایی نیز در

حمایت از تولید این مصوو ت به بیان صفات مفید

زمینه بهرهبرداری از این مصوو ت وجود داش ه که

این نوع مصوو ت پرداخ هاند که بنا به گزارشات

از عمدهترین این دغدغهها میتوان به موارد مطرح

آنها عمدهترین صفاتی که از گیاهان زراعی تراریه ه

پیرامون سالمت انسانها و حفظ مصی زیست اشاره

تاکنون جنبه تجاری پیدا کردهاند ،مقاومت به علف
ک

کرد (.)Mohajer et al., 2011
اثر بر سالمتی :انسان با توجه به اینکه بی

از 0۱۱

میلیون نفر در جهان در فقر و گرسنگی به سر

ها و حشرات است ( Barzegar and Barzegar,

.)2019
سودمندي براي محیط زیست شامپ:
کیفیت خا

می برند ،سا نه هزینههای هنگف ی صرف تولید و

 -افزای

واردات س میشود و انسانهای زیادی در تماس

مانند فقر ،عدم ثبات سیاسی ،جنگلزدایی و تهریب

مس قی و یا غیرمس قی از طریق مورف مصوو ت

جنگلها ،چرای بی

از حد دامها و روشهای

سمی دچار آسیبهای جبرانناپذیری میشوند.

نامناسب آبیاری میتوانند در کاه

اس فاده از مصوو ت تراریه ه به دلیل وجود ژنهای

زمین و در ن یجه بیابانزایی اثر گذارند .گیاهان

مقاوم به آفات در گیاه این مشکل را حل کرده است،

تراریه ه از طریق کاه

به

به طوری که در  21کشور 1۱ ،درصد از کشاورزان

دلیل عدم نیاز یا نیاز ک این گیاهان به شه زدن ،به

این مصوو ت را کشت میکنند .با ارزیابیهایی که

زمین و کیفیت خا

کمک میکنند .در ن یجه،

پژوهشگران روی این گیاهان و غذاهای حاصل از آن

فرسای

کاه

یاف ه و ذخیرهی مواد آلی

انجام دادهاند .تاکنون هیچ نوع گزارش اثبات شدهای

افزای

در مورد سمیت مصوو ت تراریه ه به دست نیامده

میشود (.)Khosravi and Tohidfar, 2015

خا

و اس فاده از زمین :عواملی

حاصلهیزی

میزان دستورزی خا

مییابد که به حفظ رطوبت خا

کمک

است و بارها سازمانهای بهداشت جهانی و خوار و

 -کاه

بار جهانی عدم سمیت مصوو ت تراریه ه را تایید

اجزای گازی جو هس ند که به اثر گلهانهای یعنی

کردهاند (.)Barzegar and Barzegar, 2019

عدم اجازهی عبور انرژی حرارتی مازاد زمین به

اثرات زیست محیطی :اثرات زیست مصیطی بسیاری

سمت جو و گرم شدن کرهی زمین کمک میکنند.

درباره گیاهان زراعی مقاوم به علف ک ها وجود

بسیاری از این گازها به طور طبیعی در جو وجود

دارد .این اثرات میتوانند مثبت یا منفی بوده و مربوط

دارند ،اما برخی از آنها به علت فعالیتهای خاص

مورد اس فاده باشند

بشری به وجود میآیند .اس فاده از مصوو ت

) .(Bennett et al., 2004بقایای این جانداران برای

تراریه ه قابلیت کاه

گازهای گلهانهای را طی سه

مصی زیست نامناسب است و تا مدتها به صورت

مکانیزم دارد .کاه

مورف سوختهای فسیلی،

مهفی در طبیعت باقی میمانند ،اما در کنار معایب

تولید گاز کربنیک از طریق کاه

به ژن ان قالی و یا علفک

گازهای گلهانهای :گازهای گلهانهای

مورف سموم و
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نیاز به شه زدن مزرعه و در ن یجه تقلیل

مقاومت به گیاهانی مانند چغندرقند ،سویا ،پنبه،

کاه

رهاشدن گاز کربنیک ازخا  ،تولید سوختهای

گوجه فرنگی و تنباکو آنها را در برابر علف ک ها

اس فاده از سوخت های

مقاوم کردهاند و ح ی توانس هاند ارقام جدیدی از

زیس ی و به دنبال آن کاه

فسیلی (.)Khosravi and Tohidfar, 2015
حفاظت از آب :افزای

آنها را ایجاد نمایند .گیاهان تراریه ه مقاوم به

بهرهوری مورف آب تاثیر

اکنون بیش رین سطح کشت جهانی گیاهان

علفک

عمدهای بر در دس رس بودن آب در سطح جهان

تراریه ه را به خود اخ واص دادهاند .بزرگ رین

دارد .اس فاده از مصوو ت تراریه ه میتواند موجب

مزیت زیست مصیطی به کارگیری مصوو ت مقاوم

جلوگیری از اتالف منابع آبی و حفاظت از آب شود.

به علفک

این است که کشاورز میتواند با سهولت

ذرت و برنج ،نمونههایی از مصوو ت زراعی هس ند

بیش ری سیس

که از طریق بازسازی مولکولی ،آب کم ر ی مورف

مقدار خا

میکنند (.)Frewer et al., 2004

بیش ری برای گیاهان فراه کرده و کاربرد تجهیزات

بدون شه را به کار برد .در ن یجه،
فرسای

یاف ه را کاه

داده ،حفاظت

مبارزه با آفات و بیماريها :بیماریهای ویروسی و

مزرعهای را کاه

قارچی از مهم رین بیماریهای گیاهی هس ند که

.)Orf,1996

عالوه بر وارد کردن خسارات زیاد به مصوو ت

مقاومت به تنشهاي محیطی :تن های مصیطی ن یر

کشاورزی مانع کشت آنها در بسیار ی از شرای آب

خشکی ،گرما یا سرما زدگی و شوری آب و خا

و هوایی میشوند .در این میان ،یکی از رویکردهای

میتوانند موجب خسارت اق وادی به گیاهان و

بیوتکنولوژی برای مبارزه با آفات و بیماریهای

کاه

معنیدار ،تا  1۱درصد مصوو ت زراعی،

گیاهی ،مقاوم نمودن گیاه از راه دس کاری ژن یک و

باغی ،سبزی و صیفی گردند .با شناسایی ژنهای

ان قال ژن میباشد .تولید گیاهان تراریه ه ژن یکی

مقاومت به این تن ها و ان قال آنها به گیاهان

دارای ژنهای تولید کننده پروتئینهای سمی که در

موفقیتهای چشمگیری در این زمینه در طی 3

مقابل آفات خاصی بسیار سمی و مؤثر بوده و در

دههی اخیر به دست آمده است .به عنوان مثال ،با

و حشرات

تولید برنج تراریه ه ،تصمل این گیاه نسبت به سرما

مفید ،زیانی ندارند ،از نمونههای کاربردی مهندسی

افزای

یاف ه و سرعت جوانهزنی بذر آنها در حالت

ژن یک میباشد (.)Lockie et al., 2004

غرقابی افزای

مقاومت به علف کشها :روشهای رایج مبارزه با

آن در طی سال با کشت مس قی بذر در زمین اصلی

علفهای هرز به نصوی است که ان هابی نیست و

فراه گردیده است (.)Senda et al., 2008

علف ک ها در موارد زیادی عالوه بر نابودی

نتیجهگیري کلی

علفها به گیاهان زراعی نیز آسیب میرسانند .به

امروزه جهت حل بسیاری از مشکالت زیس ی،

همین من ور ،مهندسین ژن یک با وارد کردن ژن
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.ژن یک مانند تولید گیاهان تراریه ه اس فاده میشود
در کنار آثار مثبت این گیاهان آثار سوئی نیز برای آنها
 لذا توویب یک سری قوانین در سطح.مطرح است
 اما.بینالمللی برای کن رل این خطرات یروری است
،تاثیرات مثبت این گیاهان در تامین امنیت غذایی
 بنابراین با.دارویی و صنع ی غیرقابل انکار است
توجه به ن رات و سلیقههای مه لف و م فاوت ارائه
 در این راس ا پیشنهاد،شده از طرف م هووان
 تصقیقات بیش ری درباره تاثیرات بلند مدت،میشود
 من قدان مصوو ت.این گیاهان صورت گیرد
تراریه ه مع قدند در مورد مورف این گونه
 چرا که در آینده.فرارودهها تامل بیش ری زم است
آن پیشرفت کرده و زوایای پنهان

ممکن است دان

 بنابراین هرچه.این علوم و تکنولوژی آشکار شود
بیش ر مصوو ت تراریه ه از ابعاد گوناگون مورد
 زیرا این،بررسی و تجزیه و تصلیل قرارگیرند
مصوو ت موجب آثار و تصو تی در زندگی بشر
 مشکلساز بوده و، ولی اس فاده بی رویه آنها،هس ند
 دام و سایر،آثار مه لف بر زندگی و سالمت انسان
موجودات زنده دارد و از طرفی با توجه به اثرات
 نمیتوان بدون،سودمند فراوان این گونه مصوو ت
ارائه د یل علمی کافی و دقیق مورف آنها را منع
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