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دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان- 1
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان- 2

Email: Mohammadi5778@yahoo.com

چکیده
ي این تر محصوالت کشاورزي باعث افکار جدید و ابتکارات نویی شده است. از جملهبه تولید بیشافزایش جمعیت جهان و نیازمندي

ان و محصوالت غذایی است؛ محصوالتی که مهندسی شده یا اصالح ها، انجام تغییرات و اصالحات ژنتیکی در گیاهابداعات و تالش
هاي جدیدي ها و چالشتراریخته، فرصتآوري براي تولید محصوالتشوند. استفاده از زیست فني ژنتیکی(تراریخته) نامیده میشده

دهد در بیست ها نشان میت که پژوهشرا براي انسان به وجود آورده است. از سویی، افزایش نیازمندي بشر به تولیدات کشاورزي اس
از سوي را گریز ناپذیر ساخته است و ي از آنسال آینده باید نزدیک به دو برابر محصوالت موجود فعلی افزایش یابند و همین، استفاده

ت و سالمت را براي حفظ محیط زیسهاي جدينگرانیشود، ي تولید این محصوالت ایجاد میدیگر، مخاطرات جدي که در نتیجه
ه، تالش شده این مقالدر .وانی در مورد معایب و مزایاي این نوع محصوالت گردیده استهاي فراکه منجر به بحثانسان ایجاد کرده

بررسی قرار گیرد.بحث و مورد گیاهاناین قبیلمزایا و معایب احتمالی،ي ژنتیکیتغییر یافتهگیاهانتعریفاشاره به است تا ضمن 
، کشاورزي، مزایا و معایباریخته، مهندسی ژنتیکلیدي: گیاهان ترککلمات

مقدمه.1
بیش ). 13(استبرخوردار بودهدرصدي 13رشد ازده سال گذشته جمعیت جهانطی، 2008بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 

اي که میزان افزایش جمعیت سالیانه در ونهتر توسعه یافته جهان است. به گدرصد از این افزایش جمعیت، مربوط به نواحی کم97از 
-میاین افزایش جمعیت در حالی رخ ). 19میلیون نفر برآورد شده است (8میلیون و در آمریکاي التین 17میلیون، در آفریقا 50آسیا 

تر ي کممیلیارد نفر درآمد روزانه2/1تر از دو دالر و بیش از ي کممیلیارد نفر درآمد روزانه7/2که امروزه در سراسر دنیا، بیش از دهد
800هاي سازمان ملل، از یک سو حدود ). عالوه بر این، بر اساس گزارش20کنند (از یک دالر دارند؛ یعنی در زیر خط فقر زندگی می

رسد و از سوي به یک میلیارد نفر می2020ها تا سال درصد) دچار فقر غذایی هستند که تعداد آن14میلیون نفر از جمعیت جهان(
ي تقریبأ کامل از منابع و امکانات موجود، براي افزایش تولیدات کشاورزي با محدودیت منابع مواجه شده دیگر، امروزه بشر با استفاده

رسدمیلیارد نفر می14اگر روند رشد جمعیت جهان به همین منوال باشد، تا اواسط قرن بیست و یکم، جمعیت جهان به حدود است و
هاي تکنولوژي به دنبال دستیابی به راه حلی براي رهایی از فقر و گرسنگی است و در این راستا، در این شرایط، بشر و پیشرفت.)13(

).16(ها، تولید گیاهان تراریخته استاند که یکی از این راههاي ژنتیکی و علم بیوتکنولوژي سعی در حل این مشکالت داشتهآوريفن
مقاوم هاي نسبی مانندمزیتازبا این تفاوت که نسبت به گیاهان طبیعی خودی شبیه همتاي خود هستند؛گیاهانگیاهان تراریخته، 

ي تغییر در که در نتیجهبرخوردارندهاي مطلوب متعددياي بهتر و ویژگیبودن به آفات و حشرات، باال بودن عملکرد، ارزش تغذیه
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این گونه بیان شده که تراریخته گیاهان افزون بر این، در تعریف دیگري از ).4اند (د آمدههاي نامطلوب گیاهان طبیعی خود به وجوژن
جهت ایجاد یا افزایش یک صفت مطلوب نظیر افزایش مقاومت مدرنمحصوالتی هستند که با استفاده از بیوتکنولوژي گیاهان این 

محصوالت تراریخته به عنوان راهی براي کاهش ) 17و15(شونداي ایجاد میها یا بهبود خصوصیت تغذیهکشنسبت به علف
به منظور تولید با تراریختهگیاهاندر واقع،.)22(شودفشارهاي زیست محیطی کشاورزي و افزایش پایداري در کشاورزي دیده می

-تنشها، آفات،به بیماريهاي هرز، مقاومتکیفیت و عملکرد برتر و حل بسیاري از معضالت بخش کشاورزي از جمله مبارزه با علف

)، به طوري که فن آوري تولید گیاهان 14اند (ها و مواد شیمیایی، توسعه یافتهکاهش نیاز به استفاده از آفت کشغیر زیستی،هاي
اي ها و زمان تولید از سوي دیگر روش بسیار مفیدي برتراریخته به منظور افزایش کمی و کیفی محصوالت از یک سو و کاهش هزینه

این محصوالت، انقالب عظیمی را در کشاورزي ایجاد کرده و کشورهاي مختلفی ). به طور کلی، 5دستیابی به کشاورزي پایدار است (
هزار هکتار سطح زیر کشت 50کشور دنیا از 29). در حال حاضر، در 14اند (ي این گیاهان پرداختهدر دنیا به کاشت و توسعه

میلیون هکتار سطح زیر کشت گیاهان به 148میالدي، 2010یا 1389ه است، به نحوي که تنها در محصوالت تراریخته ایجاد شد
ي این محصوالت کشور دنیا از جمله ایران مصرف کننده200تولید محصوالت تراریخته اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از 

افعی را براي تولیدکنندگان کشاورزي و مصرف کنندگان در بر منباشدکشت این گیاهان که از مباحث داغ آکادمیک می). 6هستند (
-کشها و یا علفکشتري از آفتشود مواد شیمیایی کمتري عاید تولید کننده میکه محصول بیشدارد. به عنوان مثال، عالوه بر این

از مواد شیمیایی در تولید محصوالت ي کاهش استفادهتري را در نتیجهشود. مصرف کننده نیز مواد غذایی ایمنها نیز مصرف می
در مقابل منافع آن انتقادهایی نیز در مورد این فناوري وجود دارد. مخالفان محصوالت این وجود،با). 3کشاورزي مصرف خواهد کرد (

در . )14(دهندهشدار میایمنی زیستیتهدیدهاي احتمالی مصرف این محصوالت در سالمتی انسان، امنیت غذایی و تراریخته در مورد 
هایی هم در باشد. نگرانیآوري غیر طبیعی میگیرد این است که این فنآوري صورت میهایی که توسط مخالفان این فنتر بحثواقع، بیش

و چه مسلم است تمامی ابداعات، اختراعات آني آثار اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و ... این محصوالت مطرح است. زمینه
آوري بوده و در واقع هیچ یک این موضوع ذات هر فنریسک را نیز به همراه دارند.ها در کنار مزایاي فرآوان خود مواردي از خطر یاآوريفن

آوري و پذیرش درصدي از تحلیل سود و زیان یک فنتجزیه و هاي نظارتی با مقایسه و درصد ایمن نیستند. سازمان100ها آورياز فن
آوري بر مخاطرات آن چیرگی کنند. بدیهی است هر چه میزان فواید و سودمندي یک فني از آن را پیشنهاد میاحتمالی، استفادهخطرات 

هاي جدید توان از آن استفاده نمود. این امر در مورد گیاهان زراعی تراریخته که با استفاده از روشمیتري داشته باشد با آسودگی بیش
).8باشد (اند نیز مطرح میهاي سنتی اصالح شدهاند و حتی گیاهانی که با روشي صفات جدید شدهمهندسی ژنتیک، حاو

گیاهان تراریخته.2

Genetically"گویند که معادلآیند، تراریخته میهاي یک ارگانیسم به دست میبه محصوالتی که از طریق مهندسی و اصالح ژن

modified organisms" یا"GMOs"اي هاي درون شیشهر این اصالح ژنتیکی، دي. ان. اي موجودات با استفاده از روشاست. د
، به نحوي شودهاي آن منتقل میپس از ایجاد تغییر در خارج از بدن آن موجود یا گیاه به درون سلولیابد. یعنی دي. ان. اي تغییر می

هایی شود که براي مثال درتواند موجب تولید فرآوردهیر میکه بتواند به جزبی از دي. ان. اي آن موجود تبدیل شود. این تغی
هاي بعدي انتقال محصوالت کشاورزي صفات مطلوبی مانند مقاومت به آفات و تحمل خشکی ایجاد کند و این ویژگی را به نسل

).1دهند (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


تراریختهگیاهاناز استفادهمزایاي.3
گرسنگی حفظ سرمایه و جلوگیري از فقر و

یط کنونی رشد جمعیت و با توجه به منابع محدود و در شرایطی که گرسنگی و فقر، حیات بشر را به مخاطره انداخته است، در شرا
ها ترین توجیهی بود که انسانمحصوالت تراریخته کمک به سزایی در افزایش بهره وري و کاهش فقر خواهند داشت و این ابتدایی

. به طور مثال، هل و برنج در هند، سیب زمینی ویتنام و موز در کنیا محصوالتی هستند که یافتندژنتیکی هايبراي این دستکاري
روند کنند. ساالنه مقدار زیادي از این محصوالت دچار آفت شده و از بین میها، امرار معاش میمردم این مناطق از طریق فروش آن

توان از آفت زدگی ها میدهد. حال با استفاده از ارگانیسمر قرار میکه این مسأله به طور جدي معاش مردم این مناطق را تحت تأثی
شان را از دست ي زندگیاین مواد جلوگیري کرد و این گونه، مردم مناطق محروم که خودشان نیز در گرسنگی و فقر هستند سرمایه

).9دهند (نمی
انسانیسالمتاثر بر

هاي هنگفتی صرف تولید و برند، ساالنه هزینهر جهان در فقر و گرسنگی به سر میمیلیون نفر د800که بیش از با توجه به این
هاي هاي زیادي در اثر تماس مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق مصرف محصوالت سمی دچار آسیبشود و انسانواردات سم می

اوم به آفات در گیاه این مشکل را حل کرده است، هاي مقاستفاده از محصوالت تراریخته به دلیل وجود ژن. شوندجبران ناپذیري می
هایی که پژوهشگران بر روي این با ارزیابی. کننددرصد از کشاورزان این محصوالت را کشت می90کشور، 29به طوري که در 

ریخته به دست اي در مورد سمیت محصوالت ترااند تاکنون هیچ نوع گزارش اثبات شدهگیاهان و غذاهاي حاصل از آن انجام داده
).12اند (هاي بهداشت جهانی و خواروبار جهانی عدم سمیت محصوالت تراریخته را تأیید کردهنیامده است و بارها سازمان

محیط زیستسودمندي براي
اي به د، پدیدهکننچه مجامع معتبر علمی و بین المللی از آن به عنوان بیابان زایی یاد میآن:کیفیت خاك و استفاده از زمینافزایش 

تر از بیابانی شدن اراضی است و آن کاهش ظرفیت تولید اراضی یا تخریب سرزمین است که تا ظاهر نامحسوس اما بسیار خطرناك
ها، چراي عواملی مانند فقر، عدم ثبات سیاسی، جنگل زدایی و تخریب جنگلهاي انسانی است. حدود زیادي متأثر از عملکرد

گیاهان توانند در کاهش حاصلخیزي زمین و در نتیجه بیابان زایی اثر گذارند.هاي نامناسب آبیاري میروشها وبیش از حد دام
به زمین و کیفیت خاك ،کاهش میزان دست ورزي خاك به دلیل عدم نیاز یا نیاز کم این گیاهان به شخم زدناز طریق تراریخته 
شود یابد که به حفظ رطوبت خاك کمک میي مواد آلی افزایش میذخیره. در نتیجه، فرسایش خاك کاهش یافته وکنندکمک می

)7.(
ي عبور انرژي حرارتی مازاد اي یعنی عدم اجازهاي اجزاي گازي جو هستند که به اثر گلخانهگازهاي گلخانه:ايگازهاي گلخانهکاهش 

ها ها به طور طبیعی در جو وجود دارند، اما برخی از آنکنند. بسیاري از این گازي زمین کمک میزمین به سمت جو و گرم شدن کره
سهاي را طی استفاده از محصوالت تراریخته قابلیت کاهش گازهاي گلخانه. آیندهاي خاص بشري به وجود میبه علت فعالیت

از به شخم زدن کاهش نی-2هاي فسیلی و تولید گاز کربنیک از طریق کاهش مصرف سموم. کاهش مصرف سوخت-1.مکانیزم دارد
هاي هاي زیستی و به دنبال آن کاهش استفاده از سوختتولید سوخت-3تقلیل رها شدن گاز کربنیک از خاك. مزرعه و در نتیجه 

). 7(فسیلی
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محصوالتاستفاده از .اي بر در دسترس بودن آب در سطح جهان داردافزایش بهره وري مصرف آب تأثیر عمده: آبحفاظت از 
د. به طور مثال، در شرایط کنونی که ایران در شرایط بحران شوو حفاظت از آبآبیباعث جلوگیري از اتالف منابعتواندمیتراریخته

درصد از آب مصرفی کشور براي مصارف کشاورزي است، این محصوالت در کاهش مصرف آب 90جایی که برد و از آنآب به سر می
هایی از محصوالت زراعی هستند که از طریق بازسازي ذرت و برنج، نمونه. قابل توجهی دارندو جلوگیري از به هدر رفتن آن تأثیر 

). 9(کنند تري مصرف میمولکولی، آب کم
هاي گیاهی هستند که عالوه بر وارد کردن خسارات زیاد ترین بیماريهاي ویروسی و قارچی از مهمبیماري: هامبارزه با آفات و بیماري

در این میان، یکی از رویکردهاي بیوتکنولوژي شوند. ها در بسیاري از شرایط آب و هوایی میشاورزي مانع کشت آنبه محصوالت ک
تولید گیاهان تراریخته باشد. هاي گیاهی، مقاوم نمودن گیاه از راه دستکاري ژنتیک و انتقال ژن میبراي مبارزه با آفات و بیماري

هاي سمی که در مقابل آفات خاصی بسیار سمی و موثر بوده و در عین حال براي انسان، پروتئینهاي تولید کننده ژنتیکی داراي ژن
این قبیل ها هکتار از اکنون میلیونباشد.هاي کاربردي مهندسی ژنتیک میگیاه، حیات وحش و حشرات مفید، زیانی ندارند، از نمونه

آوري با از بین بردن نیاز به واضح است که این فنشوند. ان کشت میگیاهان در تعدادي از کشورهاي صنعتی و در حال توسعه جه
. )2(نمایداستفاده از سموم شیمیایی، چه خدمتی به حفظ محیط زیست و صرفه جویی اقتصادي کشاورزان می

موارد زیادي ها درکه انتخابی نیست و علف کشاستهاي هرز به نحويهاي رایج مبارزه با علفروش: هابه علف کشتمقاوم
به همین منظور، مهندسین ژنتیک با وارد کردن ژن مقاومت به رسانند. ها به گیاهان زراعی نیز آسیب میعالوه بر نابودي علف

اند ارقام جدیدياند و حتی توانستهها مقاوم کردهها را در برابر علف کشگیاهانی مانند چغندر قند، سویا، پنبه، گوجه فرنگی و تنباکو آن
ترین سطح کشت جهانی گیاهان تراریخته را به خود ها را ایجاد نمایند. گیاهان تراریخته مقاوم به علف کش اکنون بیشاز آن

تواند با میمقاوم به علف کش این است که کشاورزترین مزیت زیست محیطی به کارگیري محصوالت). بزرگ2اند (اختصاص داده
تري براي ا به کار برد. در نتیجه، مقدار خاك فرسایش یافته را کاهش داده، حفاظت بیشتري سیستم بدون شخم رسهولت بیش

). 10دهد (میاي را کاهش گیاهان فرآهم کرده و کاربرد تجهیزات مزرعه
توانند باعث خسارت هاي محیطی نظیر خشکی، گرما یا سرمازدگی و شوري آب و خاك میهاي محیطی: تنشبه تنشتمقاوم

هاي مقاومت به با شناسایی ژن، باغی، سبزي و صیفی گردند. درصد، محصوالت زراعی70ي به گیاهان و کاهش معنی دار، تا اقتصاد
ي اخیر به دست آمده است. به عنوان مثال، دهه3گیري در این زمینه در طی هاي چشمها به گیاهان موفقیتها و انتقال آناین تنش

ها در حالت غرقابی افزایش یافته و جوانه زنی بذر آنافزایش یافته و سرعت ل این گیاه نسبت به سرما با تولید برنج تراریخته، تحم
). و یا در مثالی دیگر، 11امکان تولید بیش از یک نوبت آن در طی سال با کشت مستقیم بذر در زمین اصلی فرآهم گردیده است (

ها تحت تنش خشکی ها به خشکی گردیده است، به طوري که وقتی آنتراریخته نمودن چند الین توتون باعث افزایش مقاومت آن
درصد تحمل نسبت به این تنش 60تا25هاي تراریخته بین قرار گرفتند، در حالی که الین غیر تراریخته کامأل پژمرده گردید، الین

).18(دادندنشان 

تراریختهاز گیاهاناستفادهمعایب.4

- هاي مربوطه میبسیاري از صاحب نظران از عاقبت کار گسترش گیاهان تراریخته نگران باشند ریسکیکی از عواملی که باعث شده 

ها یا موانع محدودیت-2اقتصادي، -اجتماعیهايریسک-1را در پنج طبقه شامل هاریسکاین )2006(باشد. زاوندي و همکارانش
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هاي ریسک-5مربوط به سالمتی انسان و هاي ریسک- 4زیست محیطی، هايریسک-3قانونی، سیاست گذاري و استراتژیک، 
را شرح خواهیم داد.اند که در ادامه هر یک از این موارد اخالقی دسته بندي کرده

اقتصادي-اجتماعیهايریسک
که احتماأل بذور تراریخته نسبت به بذور سنتی اقتصادي به دو مورد عمده اشاره شده است. یکی این-هاي اجتماعیي ریسکدر زمینه

توانند از مزایاي آن بهره مند شوند که در نهایت باعث افزایش تر میهاي باالتري خواهند داشت و در نتیجه کشاورزان ثروتمندقیمت
تراریخته و تغییراتی که احتماأل هر ساله در این بذور اتفاق خواهد رواج بذور که با گسترش وشکاف طبقاتی خواهد شد و دیگر این

ي خود براي کشت آتی استفاده کنند و این مسأله موجب تغییراتی تولید شده در مزرعهافتاد، دیگر کشاورزان قادر نخواهند بود از بذور 
).٢١(زان خواهد شدتر کشاوربنیادي در نظام تولید کشاورزي به ویژه در اقشار ضعیف

ها یا موانع قانونی، سیاست گذاري و استراتژیکمحدودیت
آوري در کشاورزي، حفظ حقوق مالکیت ي مسائل قانونی، سیاست گذاري و استراتژیک بیان شده است که با رواج زیست فندر حوزه

هاي عالوه، با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگیتر شده و مشکالتی به وجود خواهد آورد. بهها پیچیدهمعنوي و حق ثبت نوآوري
ها به ممالک تري گرفته و وابستگی آني بیشکشورهاي در حال توسعه از استقالل فاصلهآوري، احتماأل ي زیست فنموجود در حوزه

). 1(هاي زیستی افزایش خواهد یافتآوريي فنتوسعه یافته براي تهیه

زیست محیطیهايریسک
ژن از گیاهان تراریخته فرارتري در مورد استفاده از گیاهان تراریخته وجود دارد. احتمال بیشهاينگرانی،ي زیست محیطیهدر حوز

به عنوان ). 1(هاستنگرانیترین این ها یکی از مهمکشبه ارقام وحشی و در نتیجه مقاوم شدن ارقام وحشی به آفات و حتی آفت
ها تغییر هایی که ساختار ژنتیکی آندهد کلم قمرينشان میهاي خود به شواهدي دست یافتند که ررسیمثال، محققان انگلیسی در ب

به انواع وحشی این گیاه در مزارع اطراف محل هاي خوداند، با انتقال گردهداده شده و به طور آزمایشی در برخی مزارع کاشته شده
).2اند (ردهها را دستخوش تغییر کآزمایش ساختار ژنتیکی آن

از ها ي ژنشدهنژنتیکی دست ساز بشر و یا فرار برنامه ریزي هاي ي دستکارينگرانی دیگر کاهش تنوع زیستی است، زیرا در نتیجه
تري که برخی از انواع گیاهان یا جانوران نسبت به سایرین توان رقابتی بسیار غالبهاي وحشی ممکن استارقام تراریخته به گونه

). 1(را کامأل از بین ببرندهاي طبیعی الزم استها نیز براي کامل شدن چرخهکه مسلمأ وجود آن- ه و رقباي خودکسب کرد

هاست. موجودات زنده طی سالیان دراز با هم و در سازگاري کامل هاي طبیعی آنها و چرخهدر اکوسیستمدیگر در مورد اخاللنگرانی
اند که هایی شکل گرفتهرده و همچنان نیز در حال تغییر و تحول هستند. در هر اکوسیستم چرخهبا اکوسیستم پیرامونی خود تغییر ک

ها وابسته است و امکان بررسی تمامی تأثیرات احتمالی ایجاد تغییرات ژنتیکی در پایداري تمامی اجزاء آن اکوسیستم، به آن چرخه
).٢١(هاي زیستی وجود نداردگیاهان بر چرخه

ر در خصوص از بین رفتن ذخایر ژنتیکی محلی است. طی سالیان متمادي، گیاهان هر منطقه متناسب با شرایط آب و دیگنگرانی
انواع اند. رواج هوایی و سایر موجودات(مفید یا مضر براي کشاورزي) منطقه، تغییر نموده و با محیط اختصاصی خود سازگار شده
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ي ي گیاهان محلی شدهها با طیف بسیار گستردهتولیدي باعث جایگزینی آنمحدودي از گیاهان تراریخته توسط چندین شرکت
). 1(برد از دست خواهند رفتها سالیان درازي زمان میي آنمذکور خواهد شد و این ذخایر ارزشمند که پیدایش دوباره

ها در کشاورزي است. اگر توان دفع آندیگر در مورد احتمال از بین رفتن حشرات مفید و محروم شدن از کارکردهاي مثبتنگرانی
حشرات در گیاهان تراریخته باال بوده و این گیاهان در سطوح بسیار وسیعی کشت شوند احتمال دارد حشرات مضر و مفید براي 

).٢١(کشاورزي هر دو از بین بروند

هاي ریشههاي مفید خاك از بین بروند. گانیسماین است که در اثر تراوشات ریشه گیاهان تراریخته بسیاري از ارخطر احتمالی دیگر
کند. این ي داراي سم مقاومت به حشرات، سم را وارد خاك کرده و این سم با اجزاي خاي از خاك پیوند ایجاد میذرت تراریخته

). 1(روز در خاك باقی مانده و قادر است الرو حشرات را بکشد200تواند تا بیش از ترکیب می

ها در در خصوص احتمال فرار ژن مقاومت به حشرات از گیاهان تراریخته به حشرات آفت است که باعث مقاوم شدن آندیگر نگرانی
در مورد گیاهان تراریخته مقاوم به علف ). 1(دهدبرابر حشرات شکارچی شده و نیاز کشاورز به استفاده از سموم شیمیایی را افزایش می

ها، در مورد کشور گزارش شده است. به جز گلوفوسینات45علف هرز از 145ها در علف کشمقاومت بهکش نیز وضع مشابه است.
ها مقاوم شده شوند، حداقل یک نوع علف هرز نسبت به هر یک از آنهاي دیگري که با گیاهان تراریخته استفاده میکشتمامی علف

).٢١(است

مربوط به سالمتی انسانهايریسک
ها و ابهامات زیادي وجود دارد. از براي سالمتی انسان نیز نگرانیالی ناشی از گسترش کشت گیاهان تراریخته در مورد لطمات احتم

هاي ها و باکتريجمله احتمال ایجاد حساسیت، تغییر کیفیت مواد غذایی، سمیت پنهانی مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکی، ایجاد ویروس
هاي غیرخویشاوند متعلق هایی که به گونهها یا ارگانیسماز انتقال مواد ژنتیکی بین سلولجدید و انتقال افقی ژن که عبارت است 

ي انتقال افقی ژن خطرات زیادي به دنبال پدیدهاحتمال گیرد. هستند. این انتقال از طریق فرآیندهایی غیر از تکثیر معمولی انجام می
هاي هاي بیماري زاي جدید، گسترش ژنشوند، تولید باکترياعث بیماري میاي جدیدي که بهاي بین گونهدارد مانند تولید ویروس
در داخل هاي درمان ناپذیر، ورود تصادفی هاي باکتریایی و ویروسی و ایجاد آلودگیها و دارو در بین پاتوژنمقاومت به آنتی بیوتیک

ها ها و ژنومي سلولهاي غیر فعال موجود در همهویروسها، فعالیت مجدد ها و ایجاد تأثیرات مضر از جمله سرطانهاي سلولژنوم
اند و احتماأل هر کدام مشکالت زیادي هاي ژنی جدیدي که هرگز وجود نداشتهها و ساختمانشوند و گسترش ژنکه باعث بیماري می

دیگري همچون سمیت، مقاومت در مورد خطرات احتمالی رواج گیاهان تراریخته براي سالمتی بشر به مواردبه وجود خواهند آورد.
).1(بدن در مقابل داروهاي آنتی بیوتیک، کاهش ایمنی بدن و سرطان زایی نیز اشاره شده است

مالحظات اخالقی
ي توان بشر در ایجاد تغییرات دلخواه در موجودات زنده(اعم از گیاهان، ي مالحظات اخالقی نیز عنوان شده است که با توسعهدر زمینه
تر ولو به قیمت آسیب دیدن دیگران، توسط افراد یا جوامع سودجو و انسان) ممکن است این قابلیت براي کسب منافع بیشجانوران

).٢١(مورد سوء استفاده قرار گیرد
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نتیجه گیري.5
ي جمعیت در حال توان به تهیه و تولید غذا براها میترین آنهاي متعددي رو به رو است که از مهمبشر با چالشدر قرن اخیر

افزایش، رفع فقر و گرسنگی و حفاظت از محیط زیست اشاره نمود. به منظور تغذیه و رفع گرسنگی جمعیت در حال رشد جهان، 
ضروري است که تولید و توزیع غذا بهبود پیدا کرده و در کنار آن آثار مخرب زیست محیطی کاهش یابد. این امر مستلزم استفاده از 

باشد. استفاده از گیاهان تراریخته به عنوان یکی از دستاوردهاي بیوتکنولوژي کشاورزي در هاي جدید میآوريو فنهاي علمییافته
آوري هاي اخیر به عنوان راهکاري براي حل برخی از مشکالت بشر در این حوزه مطرح شده است. با این حال، همانند هر فنسال

چه مسلم آنایجاد نموده است.سالمت انسان و محیط زیست ي هایی از جنبهالت و نگرانیجدید، استفاده از محصوالت تراریخته سوا
ي آن آوري و مقایسههایی نیز به همراه دارد. با آنالیز سود و زیان یک فنآوري در کنار مزایا و فواید خود، معایب و نگرانیاست هر فن
-آوريشمار فنتوان از مزایاي بیاسب براي به حداقل رساندن مخاطرات میهاي منهاي موجود و به کارگیري روشآوريبا سایر فن

هاي مفید بهره مند شد.

.منابع6
بررسی دیدگاههاي موافقان و مخالفان گسترش کشت گیاهان ، فرهاد؛ و لشگرآرا، سید جمالوحید؛ فرج اله حسینی،احسانی.1

ولین همایش ملی راهبردهاي دستیابی به کشاورزي پایدار، اهواز، تراریخته با تأکید بر تأثیرات آن بر کشاورزي پایدار، ا
.1390خرداد دانشگاه پیام نور استان خوزستان،

ها بر سالمتی انسان و طبیعت، ماهنامه احمدي، حامی و آزادي، حامد؛ غذاهاي تغییر ژنتیک یافته، فواید و ایمنی زیستی آن.2
.8-19، صفحات 1390، شهریور 219ماره علمی تخصصی کشاورزي زیتون، سال سی و یکم، ش

دومین همایش ملی محیط زیست، تاثیرات آن برنبایدهاي کشت گیاهان تراریخته ووبایدها؛ علیرضا،صغري میركا.3
.1392، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا،حفاظت و برنامه ریزي محیط زیست

ترویجی موثر بر بکارگیري گیاهان تراریخته از نظر -امل آموزشیپزشکی راد، غالمرضا و نعیمی، امیر؛ بررسی عو.4
، 1390، بهار 1، شماره 25ي اقتصاد و توسعه کشاورزي، جلد متخصصان بیوتکنولوژي مراکز تحقیقات استان تهران، نشریه

.1-9صفحات 
ران نسبت به بکارگیري پزشکی راد، غالمرضا و نعیمی، امیر؛ تحلیل عاملی نگرش متخصصان بیوتکنولوژي استان ته.5

.193-202، صفحات 1389، 2، شماره 41-2ي کشاورزي ایران، دوره گیاهان تراریخته، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه
هاي شناسایی و ردیابی فراورده هاي غذایی تراریخته با رویکرد ایمنی در روش، محمدباقر؛ فرشته و حبیبی نجفی، حسینی.6

.1392، ن کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، شیراز، دانشگاه شیرازبیوتکنولوژي، بیست و یکمی
ي ایمنی زیستی، دوره چهارم، ي پایدار، مجلهخسروي، سولماز و توحیدفر، مسعود؛ نقش محصوالت تراریخته در توسعه.7

.1391شماره چهارم، تابستان 
و 1هاي آوري، سال سوم، شمارهدر علوم و فني اخالقرهنما، حسن؛ اخالق زیستی و تولید محصوالت تراریخته، فصلنامه.8

2 ،1387.
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هاي نوین ژنتیک با نگاه ویژه به آوريسعیدي تهرانی، سعیده، پارسا پور، علیرضا و الریجانی، باقر؛ مالحظات اخالقی در فن.9
.23-37، صفحات 1395، تیر 2ي نهم، شماره ي ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، دورهمحصوالت تراریخته، مجله

بررسی جنبه هاي مختلف گیاهان تراریخته، چهارمین همایش ملی، مهري؛و صفاري، مصطفیگواهی،الیکا،شجیع.10
.1384مرداد ماه بیوتکنولوژي ایران، کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی، 

ها، دانش بیماري شناسی گیاهی، سال اول، جلد بیماريصدروي، مهدي؛ کاربرد مهندسی ژنتیک در ایجاد گیاهان مقاوم به.11
.1-9، صفحات 1391، بهار و تابستان 2

ي اثر بر ي کشت متداول گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم به آفات از جنبهعادلی، نگین و قره یاضی، بهزاد؛ مقایسه.12
، 1392، بهار و تابستان 1زیستی، دوره دوم، شماره ي مهندسی ژنتیک و ایمنیسالمت محیط زیست، انسان و دام، مجله

.1-28صفحات 
اله؛ عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان به محصوالت غیاثوند غیاثی، فرشته، میرك زاده، علی اصغر و شیري، نعمت.13
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