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چکیده:
آور زیستی و حفظ گیاهان درمقابل عوامل زیانبراياین علم، کاربرد صحیح هاي مهندسی ژنیتکراهبردترینمهمیکی از

مانند ها د حشرات و نماتدتر ماننم و موجودات پیشرفتهسمیکروارگانیاین فناوري مهارترین کاربردهايمهم.زیستی استغیر
ترین آفات در اغلب مزارع برنج دنیا از جمله خوار جزء یکی از مخربکرم ساقه.باشدمیساقه خوار در محصوالتی مانند برنج کرم

ز سم ایران است. طبق شواهد موجود، براي مقابله با این آفت در شالیزارهاي برخی از مناطق جهان از جمله ایران به طور گسترده ا
زایی و آسیباستمرکزياعصابسلسلهواوتونومیکسوماتیک،اعصابفلجیاوعامل تحریکشود کهارگانوفسفره استفاده می

آن روي بدن انسان به اثبات رسیده است. با توجه به اهمیت باالي برنج در سبد غذایی به عنوان قوت غالب مردم ایران بر آن 
هاي بومی و متعاقبا ارتقاي سالمتیبرنجدردیازینونباقیمانده سمکاهشی ژنتیک کشاورزي درمهندسعلمشدیم تا به کاربرد

برنج در کشور بپردازیم.کنندگانمصرف

.برنجخوار،ساقهکرم،وم ارگانوفسفرهسمسالمت،کشاورزي،ژنتیکمهندسی: کلیديهايواژه
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مقدمه.1
اي برخوردار بوده، به همینافزایش جمعیت آنها از اهمیت ویژهدنیا به دلیلافزایش نیاز به مواد غذایی در کشورهاي

امري گردد. و مبارزه با آنها در راستاي این هدفبزرگ مطرح میمنظور وجود آفات در محصوالت کشاورزي به عنوان معضلی
ترین روش عملیترین واضر عمدهر حال حمبارزه با آفات وجود دارد ولی دهاي مختلفی جهتناپذیر است. اگر چه روشاجتناب

شیمیایی است که این هاي گیاهی در کشورهاي جهان و همچنین ایران، مبارزهبیماريمبارزه با حشرات ناقل بیماري و آفات و
).1(درا به دنبال دارگردد ولی مشکالت عدیده و خاص خودزیرا سریعاً مؤثر واقع میها برتري داردروش نسبت به سایر روش

عالوه بر آلودگی بهداشتی و کشاورزي و عدم توجه به مسایل زیست محیطیرویه آفت کشها در اموراده وسیع و بیاستف
شود و تأثیر قابل غذایی میمختلف به آب، جو و خاك شده و از این طریق وارد زنجیرهمحیط زیست، سبب ورود آنها به طرق

ها این آورد. عالوه بر اینوجود میهاي زیرزمینی، محصوالت باغی و زراعی بهابع آبکشاورزي، منهايتوجهی در اکوسیستم
شود که انسان و سایر موجودات زنده میتهیه، انبارسازي و آلوده شدن مواد غذایی مختلف وارد بدنمواد در اثر تماس ضمن کار،

).3هاي غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید (زیانممکن است خطرات و
. شودمیکشتانسانمصرفمنظوربهواختصاصاً) 5(استذرتازپسجهاندرپرتولیدکشاورزيمحصولدومین1برنج

ازبیشدرودهدمیتشکیلرادنیاکنونیجمعیتازنیمیحدودکهبودهجهاندرنفرمیلیارد5/4ازبیشغالبقوتگیاه،این
درارقاماینکهشودمیتامینبرنجازانسانیجوامعنیازموردانرژيجهانیسرانهاز%24حدود. شودمیمصرفدنیاکشوریکصد

ازياعمدهبخشوباشدمیخانوارسبددرايویژهجایگاهدارايبرنجنیزایرانکشوردر)4(استباالترتوسعهحالدرکشورهاي
حشرات ومجهآنددر تولیمشکالت در ترین کی از عمدهیاما. استشدهدادهاختصاصمحصولاینبهکشورشمالمراتع

زیست و سالمت انسان بر جاي صدمات زیادي را بر محـیطبوده ومحصولاین کاهش عملکرد و کیفیت عاملکه باشدمی
صاصی از گیاه طور اختبهو.)11(زندي است که به برنج خسارت میامهمترین حشرهاز جمله خوار نواري ). کرم ساقه5(گذاردمی

شود. هاي برنج میبرنج تغذیه کرده و در مرحله رویشی باعث مرگ جوانه مرکزي و در مرحله زایشی موجب سفید شدن خوشه
شان داده ) 1964(هاي فرناندوباشد. نتایج بررسیخیز متفاوت میخوار نواري در مزارع برنج در کشورهاي برنجخسارت کرم ساقه

درصد باشد و در شرایط 20الی 1خوار نواري برنج در آسیا ممکن است ر آلودگی ساقهصول بر اثاست که میزان کاهش مح
.پذیر استدرصد هم امکان100تا 30طغیانی از 

به ، شوداستفاده میهاي گرانول) کشهاي شیمیایی (حشرهکشاز آفت،جهت کنترل این آفت در جهان و همچنین ایران
).14شود (کش وارد اکوسیستم زراعی برنج میهشرتن ح8000تا 4000این آفت ساالنه بین منظور کنترلبهطوري که

شود. زیرا عالوه بر آفات درختانشمال کشور محسوب میر ها دکشترین حشرهکش فسفره دیازینون از پرمصرفحشره
.)2(کندمرکبات در مبارزه با آفات برنج نیز نقش مهمی را ایفا می

1 -Oryza sativa L.
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و باشندمیمحصوالت زراعی مشـکل حملـه حشـرات بـهترین راه حل برايترین و سریعآسانها کشحشرهوجود اینکه بااما 
توانند خطرات بسیاري را در پی در دراز مدت میشوند،مید در محصوالت حساس به آفات محسوبسریع عملکرافـزایشسبب

.)11(داشته باشند

بر سالمتیات آنو اثرکشسموم آفت. 2
حمله حشرات از مشکالت الینفک در کشاورزي است که عـالوه بر کاهش عملکرد و کیفیت محصول صدمات زیادي را بر 

وسط حشرات و درصد از محصوالت غـذایی درسراسر جهان ت25گذارد هر ساله حدود یط زیست و سالمت انسان بر جاي میمحـ
سموم شمیایی مستلزم پرداخت و مبارزه سنتی و مبتنی بر استفاده از تربیشتیابی به تولید روند. متأسفانه دسالرو آنها از بین می

هاي کشاورزي در برخی فعالیتشـودریب محیط طبیعی باشد که موجب مـیتواند تخلیه یا تخبهاي بسیار باالیی است. این بها می
و غیـره اي ت کـه بـراي مبارزه با آفات حشرههاي غیرانتخابی اسفتکشها استفاده از آپایدار باشند. یکـی ازاین فعالیتدرازمدت نا

حملـه حشـرات بـه محصوالت زراعی بسیار موثر عضلمسریعها براي حل کشاگرچه حشرهیرنـد.گمـورد اسـتفاده قـرار می
مدت داراي در درازاما شوند،مید در محصوالت حساس به آفات محسوبهسـتند و یکـی از اجـزاي افـزایش سریع عملکر

.)9(دهایی متعددي هستنزیان
در مخرب ساختمانی در بدن ات، عدم رشد فکري، اثرها باعث سـرکوب سیسـتم ایمنـی بـدن، سـقط جنـینکشحشره

هـاياثرهـا دارايکـش). حشره6هاي بـدن شـوند (ها و سلولبافتعملکرددر نواقصی) و 11تولد، سرطان، تومورها (زمان 
هاي قاعدگی دورههورمونی، عقیمی مردان و زنان و هـاي تولیـدمثلی، تـداخل دراعمالانـدامايمخرب و سمی روي دي.ان.ا،

کش (ارگانوفسفره و ارگانوکلره) در بیماران میولوژیک مـوارد مسـمومیت سـموم حشرهاپیـدتحقیقات. )18(نامنظم در زنان هستند
که از حاکی ازاین واقعیت بودبدست آمده است، 85آبـاد در شـش مـاه اول سـالخـرماي عشـایرستان شهدبستري شده در بیمار

درصد با سـمومارگانوکلره دچار مسمومیت شده 9/22درصد با سموم ارگانوفسفره و 1/77کننده، بیمار مسموم مراجعـه153بین 
کولین استراز فعالیتدرهاو کرباماتهاارگانوفسفرهماننـد هـاکـشآفـتوادهخاناز از ترکیبـات شـیمیاییبعضی از).15بودند (

ازکهشودمیزدهتخمینسموم ارگانوفسفرهبامسمومیتموردمیلیون3. ساالنه حدود )17(سازندمهار میراآنیاوکندمداخله می
. )7(شوند یجدي مصـدمات یـا مرگدچارنفر300000به نزدیکمیزاناین

در کاهش مصرف سموممهندسی ژنتیکنقش.3
80کردند. به همین دلیل در دهه میقبلی مقاومت پیداکش، حشرات نسبت بـه سـمومطی استفاده مکرر از سموم حشره

شـیمیایی در عدم استفاده از سـموم و مـواداي بـرايدهگسـترتحقیقات، مهندسی ژنتیکدن علم مروي کار آمـیالدي بـا
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(از cryمهندسـی ژنتیـک در کشـاورزي انتقـال ژن هـاي درهادستاورداین ). یکی از مهمترین12گرفت (کشـاورزي، صـورت
کننـد صوصـیات و صـفات جدیـد پیـدا مـیبـاکتري باسیلوس تورینجینسیس) به گیاهان است. گیاهانی که بدین وسیله خ

).   13توانند قابلیت مقابله با هر نـوعاز آفات نباتات زراعی را داشته باشند (. این گیاهان تغییریافته میشوندتراریختـه نامیـده می
مقاومت به ، شامل افزایش بازده اقتصادي تولید محصولهعمدبه طور )،  1GM(گیاهان تراریخته یا اصالح ژنتیک شدهاهداف
در بین انواع . )19، 16، 10(سموم شیمیایی سنتتیک در مزارع کشاورزي استها ،مقاومت به آفات و کاهش استفاده از کشعلف

مواد غذایی تراریخته مختلف، اختصاصاً تولید برنج تراریخته در الیحه برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران گنجانده شده 
نیز ایران 1996در سال بطوري که .دهدغذایی خانوار ایرانی را تشکیل میاست و از سویی وعده غذایی برنج قوت غالب سبد 

شود را ار سم براي مقابله با آن مصرف میخوار که بیشترین مقدبرنج تراریخته مقاوم به کرم ساقههمراه با سایر کشورهاي جهان، 
یی نامگذاري شد، تولید کرد. دستیابی ایران به این فناوري مهم توجه همگان را به خود جلب کرد، چرا که این برنج که طارم موال

اولین برنج تراریخته رهاسازي شده در جهان و اولین محصول تراریخته کشورهاي مسلمان و منطقه خاورمیانه است که به سطح 
.)9(اند کشاورز ایرانی آن را تولید کردهمزرعه راه یافته است و صدها

نتیجه گیري. 4
محصـوالت کشاورزي بحث مهم و حساسی است که در کشور ما مسأله نظـارت بـر نـوع و میـزان مصـرف سـموم در 

میلیون هکتار 5/2هکتار مبارزه شیمیایی و حدود میلیون12شود. ساالنه در سطحی حدود طور کـه شایسته است انجام نمیآن
از سموم وجود دارد و با وجود صدمات جانی و محیطـی بسیاري که در ادامه استفاده .پذیردعملیات مبارزه غیرشیمیایی صورت می

آور بـودن محصـوالت تراریختـه، اسرار مخالفین دانایی ستیز و فناوري هراس با وجـود عـدم هر نوع مستندي در مورد زیـان
فروشـان و واردکنندگان سموم شیمیایی نفع داشته توانـد بـراي سـمبراي مخالفت با تولید ایـن گیاهـان در داخـل کشـور مـی

که برنج نیز از گیرد. هاي سنتی آگروشیمیایی صورت میدرصد محصوالت زراعی کشور ما با استفاده از روش99تر از بیش.باشد
شیمیایی امـا امروزه با پیشرفت علم و دستیابی به گیاهان تراریخته دلیلی بـراي استفاده از سموم. باشداین قاعده مستثنی نمی

ن نـوع محصـوالت و بـا اسـتفاده از اسـتراتژي استفاده از گیاهان مقاوم به آفات، مصرف بـدین ترتیب با کاشت ای.وجود ندارد
هـاي شـیمیایی به طور چشمگیري کاهش پیدا کرده و اینگونـه محصـوالت فاقـد هرگونــه باقیمانــده ســموم بــوده و آفتکش

.و چه بـراي صـادرات نیز برخوردار خواهند بودکننده، از بازار مناسبی چه در داخل ضــمن تضــمین ســالمت مصرف

1 - Genetically Modified Plants
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