
 محصوالت تراریخته ؛ فواید و مضرات

 

تغییر یافته باشد. این  مهندسی ژنتیکشود که ساختار ژنتیکی آن از طریق  گفته می گیاهیبه  گیاه تراریخته

یاه و و برای بهبود عملکرد گ های گیاهی بیمارییا  آفاتتغییر معموالً جهت بهبود مقاومت گیاه به برخی 

.گیرد وری کشاورزی صورت می بهره
[ ] 

باشد که در صورت موفقیت یک  به گیاه می ژنغالباً هدف از مهندسی ژنتیک در گیاهان انتقال یک یا چند 

شود. به همین دلیل  م خانواده یافت نمیبخشند. این ویژگی جدید معموالً در گیاهان ه ویژگی جدید به گیاه می

 یک مانند دیگر ٔانتقال ژن یا ژنهای عامل این ویژگی، که گاهی در گیاهان غیر هم خانواده یا حتی موجود زنده

های استفاده از  محقق نخواهد شد. نمونه اصالح نباتات متداول روشهای طریق از باشد، می موجود باکتری ٔگونه

توان در کشاورزی مدرن یافت.  گیاهان تراریخته با صفتی چون مقاومت به یک آفت، بیماری یا خشکی را می

اربرد پزشکی نیز استفاده گیاهان تراریخته در صنعت داروسازی جهت تولید صنعتی برخی ترکیبات با ک

 .شوند می

مندان زیاد در بین محققین و کشاورزان، استفاده از گیاهان تراریخته  علیرغم فواید بسیار و به تبع آن عالقه

باشد چرا که موجودات تراریخته غالباً  منتقدینی دارد. این انتقادات بر اساس مالحظات اکولوژیکی و اقتصادی می

شوند. این منتقدین همچنین به بحث  ندگان آنها تحت قوانین مالکیت معنوی محافظت میبه درخواست ابداع کن

 .پردازند سالمت مواد غذایی تولید شده با گیاهان تراریخته می

 Chiloست که در برابر کرم ساقه خوار برنج ا برنجدر ایران اولین محصول کشاورزی تراریخته رقمی از 

suppressalis  آغاز شده است ولی به دلیل  ایرانچندسالی است که در  برنج تراریزشمقاوم است. اگرچه

آن ناشی می شود، این رویکرد متوقف شده  کشت بافتکه خود از دشوار بودن  تراریزشبه  برنجسرسخت بودن 

، ژاپنو  چینو  هندتعمیم نیافته است. در قیاس با کشورهایی چون  ارقام برنج بومی ایرانیاست و به بسیاری از 

برخی از ارقام برنج بومی ایرانی صورت پذیرفته است، که این  کشت بافتتاکنون تالش های اندکی به منظور 

.مهم مستلزم تالش بیشتر محققین در این زمینه می باشد
[۱] 

 نخستین شرکت تولیدکننده محصوالت تراریخته

شرکت  .بزرگترین شرکت تولید کننده بذر تراریخته در دنیا است یک شرکت آمریکایی است مونتسانوشرکت 

های خطرناک مانند  ، آالیندهد.د.ت، ساخارینیدکننده مواد شیمیایی مانند در ابتدا یک شرکت تول مونسانتو
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PCBs  ترین شرکت جهان در عرصه  بوده، در حال حاضر به عظیم عامل نارنجیو  پلی کلره بی فنیلیا ترکیبات

کند  ، گیاهانی را تولید میکش علفهای زیستی تبدیل شده است. از سوی دیگر مانسنتو در کنار ترکیبات  فناوری

ای از گیاهان تولیدشده توسط این  حاضر در ژنوم بخش عمده که در مقابل این ترکیبات مقاوم هستند. در حال

های مقاوم به  این ژن چغندر قندو  ذرتای از کلزای تراریخته،  گونه کانوالو  سویاهای روغنی  شرکت مانند دانه

 .اند کار گرفته شده

 

 منتقدان تراریختگی

تراریخته صبر و تأمل شود،  کشاورزیمنتقدان محصوالت تراریخته معتقدند فعالً در مورد تولید انبوه محصوالت 

آشکار شود، محصوالت  تکنولوژیو  علمچرا که در آینده ممکن است دانش آن پیشرفت کند و زوایای پنهان این 

حاصل دستکاری ژنتیکی موجودات زنده اعم از گیاه و دام است.  شده ژنتیکی جانداران دستکاریتراریخته یا 

داری با طمع سودآوری بیشتر به  هدف از این دستکاری پاسخ به سیل مصرف حاصل از سبک زندگی سرمایه

 مهندسی ژنتیکین سر و شکل ظاهری فراورده است. از آنجا که علم بشر در حوزه دنبال تولید حداکثری با بهتر

داند  خوردار نیست و دقیقاً نمیمحدود است و از توانایی تاثیرگذاری و مدیریت همه خصوصیات فراورده نهایی بر

و ذرت چه خواهد شد و لذا عاقبت مصرف کننده چنین  ویروسیا  فرنگی گوجهو  ماهیمثالً  ژنتیکیحاصل پیوند 

 .شود ای اعم از دام یا انسان به بیماریهای نا معلوم ختم می دهفراور

 مضرات محصوالت تراریخته

شود که ممکن است  ه یا جانور جدید میهایی در گیا دستکاری ژنتیکی باعث ایجاد پروتئین :واکنش آلرژیک

 .برای بدن انسان به عنوان عامل بیگانه شناسایی شده و منجر به ایجاد واکنش آلرژیک شود
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ها به صورت مخفی  نامناسب برای محیط زیست: بقایای این جانداران برای محیط زیست نامناسب است و تا مدت

 .ماند در طبیعت باقی می

ها )مانند آفات و حشرات( در اکوسیستم  تغییرات ژنتیکی باعث آسیب به برخی ارگانیسم :تنوع زیستیکاهش 

 .کاهد ها می شود و از تنوع زیستی آن می

شوند؛  ها مقاوم می ها و باکتری تغییرات ژنتیکی، این محصوالت به ویروسها: به دلیل  کاهش کارایی آنتی بیوتیک

 .کاهند های دارویی می کنند و از کارایی آنتی بیوتیک خاصیت آنتی بیوتیکی خود را در بدن اعمال می

 .طعم غیر متداول: به دلیل تغییر در ساختار این محصوالت، طعم متفاوتی خواهند داشت

شوند و در  های جدید در انسان می ها: این محصوالت باعث ایجاد بیماری ای برای انسان هنامناسب از جهت تغذی

 .اند ها باعث مرگ شده ها و پروانه های حیوانات مانند موش بسیاری از گونه

بسیاری از کشورها از این محصوالت به عنوان سالح بیولوژیک علیه دشمنان خود استفاده  :سالح بیولوژیک

 .کنند می

 

 فواید محصوالت تراریخته

 .ها مقاوم هستند تولید محصوالت قوی تر: محصوالت تراریخته در برابر بیماری
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محصوالت تراریخته نیاز کمتری به سم پاشی از طریق مواد محافظت محیط در برابر سموم: به دلیل اینکه 

 .شوند ها می کش شیمیایی دارند باعث محافظت محیط در برابر سمپاشی و آفت

ای محصوالت مدت  ماندگاری بیشتر محصوالت: با تغییر در ساختار ژنی این محصوالت، بدون نیاز به ماده اضافه

 .مانند زمان بیشتری با کیفیت باقی می

شود اما اگر غذای کافی برای این  ها بیشتر می نگل زدایی کمتر: با افزایش جمعیت دنیا، نیاز به تخریب جنگلج

 .جمعیت فراهم شود نیازی به جنگل زدایی نیست

توانند دی اکسید کربن بیشتری مصرف  ها می کاهش گرم شدن زمین: در صورت دستکاری ژنتیکی گیاهان آن

دهد و باعث کاهش گرم شدن  ای را کاهش می به اتمسفر برسانند که پدیده گلخانه کرده و اکسیژن بیشتری را

 .شود زمین می

 .یابد ها کاهش می کاهش قیمت غذا: اگر تولید محصوالت زیاد شود قیمت آن

توانند در هر محیطی رشد کنند.  آید که می با دستکاری ژنتیکی محصوالتی به دست می :تولید محصوالت جدید

 .ولید گوجه فرنگی در زمین نمکیمثالً ت

 .ها دارند مقاومت در برابر حشرات: این محصوالت به دلیل مقاومت در برابر حشرات نیاز کمتری به حشره کش

 منابع

 Application of omics technologies for environmental risk assessment of genetically 

modified plants: arabidopsis and modified defence mechanisms as a model study* 

 


