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در سـال بـه    درصـد  10در دنيا شروع شده و با رشـد حـدود    1375زراعت و توليد گياهان تراريخته از سال 

كشور جهان به كشـت   16ميليون هكتار از اراضي زراعي در  60حدود  1381سرعت در حال توسعه است. در سال 

 66ختصاص يافت. از كل سطح كشت گياهان تراريختـه در دنيـا   گياهان تراريخته شامل ذرت، سويا، پنبه و كلزا ا

سطح كشت گياهان ترايخته  درصد 80كشور در حال توسعه، آرژانتين  نهآن در كشور آمريكا است و در بين  درصد

ـ    درصد 99را به خود اختصاص داده است. ضمناً  ش يـا مقـاوم بـه    كفگياهان تراريخته موجود، ارقام مقـاوم بـه عل

اشد در برخي كشورها بكه توليد محصوالت زراعي تراريخته در دنيا در حال افزايش مي باشند. در حالي حشرات مي

ايي در بين مجامع علمي و افكار عمومي با زراعت و توليد گياهان تراريخته وجود دارد. هاز جمله انگلستان مخالفت

مختلف احتمـال بـروز خطـرات ناشـي از      ايهولي محققين و كارشناسان كشاورزي در حال بررسي و مطالعه جنبه

ـ  مزرعـه تحقيقـاتي در    15در انگلسـتان در سـطح    1379كـه در سـال    طـوري ه توليد گياهان تراريخته هستند. ب

اكولوژيكي انجام  –هاي زراعي  عمومي گليفوسيت (رانداپ) بررسي شكفعلخصوص چغندرقند تراريخته مقاوم به 

  شد.

  

  فوسيت چيست؟چغندرقند تراريخته مقاوم به گلي

عمومي گليفوسيت كه امروزه در اكثر كشورها مصرف فراوان دارد پس از كاربرد بر روي هر گيـاه   شكفعل

در گياه غير فعال شـده و سـنتز اسـيدهاي     EPSPSود. در اثركاربرد گليفوسيت، آنزيم شسبزي باعث مرگ آن مي

اي علـوم  هد. امـروزه بـا اسـتفاده از تكنيـك    ورشود در نتيجه گياه بـه تـدريج از بـين مـي     آمينه حلقوي مختل مي

شـركت مونسـانتو)    77ند چغندرقندي توليد نمايند (مثال : الين شماره ابيوتكنولوژي و منهدسي ژنتيك موفق شده

ود. اگـر  شناميـده مـي   (GMHY Sugar beet)اشـد و چغندرقنـد تراريختـه    بكه حاوي ژن مقاوم به گليفوسيت مي
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ود اين امكان وجود دارد كه تـا مرحلـه رشـد حـدود     ـته مقاوم به گليفوسيت كشت شاي با چغندرقند تراريخ مزرعه

اي هـرز  هاي هرز مزرعه انجام نگـردد. طـي ايـن مـدت علـف     هي با علفابرگي چغندرقند هيچگونه مبارزه 10-8

ـ ه ي روي كاهش عملكرد چغندرقند ندارند بلكه باموجود در مزرعه نه تنها اثر قابل مالحظه ه عنوان منبع غذايي (ب

واند مورد مصرف برخي از حشرات قرار گيرد.  ولي در همين مرحله از رشد چغندرقند ترايختـه  تجاي چغندرقند) مي

راحتي كليه گياهان سبز موجود در مزرعـه را نـابود نمـود    ه وان بتليتر در هكتار گليفوسيت مي سهبا مصرف حدود 

  ند تراريخته وارد شود.بدون اينكه هيچگونه خسارتي به چغندرق

  بنابراين استفاده از چغندرقند تراريخته داراي مزايايي از قبيل:

  اي هرز پهن برگ و باريك برگ در تمام مراحل رشد چغندرقند  هامكان كنترل كامل علف •

  پوند در هكتار در كشور انگلستان) 150اي توليد چغندرقند (حدود هكاهش هزينه •

  رز  اي ههآسان نمودن مديريت علف •

  به جاي پنج تا هفت بار) شكفعل(يك يا دو بار مصرف  شكفعلكاهش مصرف سموم  •

  الت آدر آمريكا) به علت كاهش تردد ماشين درصد 15در انگلستان و  درصد 5افزايش عملكرد چغندرقند ( •

  

رقنـد  كـه پـس از كشـت چغند    ولي استفاده از چغندرقند تراريخته احتمال بروز خطراتي نيز دارد از جمله اين

هـاي   تراريخته مقاوم به گليفوسيت امكان دارد ژن مقاوم به گليفوسيت از چغندرقند تراريخته در طبيعت بـه علـف  

عمـومي گليفوسـيت در مزرعـه     شكفعلمخصوصاً چغندر وحشي منتقل و مشكل ساز شود. ضمناً به علت كاربرد 

عنوان غذاي ه هاي هرز كه ب د و لذا بذر علفاي هرز بطور كامل از بين مي رونهچغندرقند ترايخته چون كليه علف

  برخي از پرندگان بوده از بين رفته و حيات وحش و محيط زيست ممكن است دچار آسيب گردد.

ـ ود در آينده دور يا نزديك استفاده از ارقام چغندرقند تراريخته مقاوم به شبه هر حال پيش بيني مي  شكفعل

د. لذا ضرورت دارد قبل از آن تحت شرايط كنترل شـده و بـا نظـارت    عمومي گليفوسيت در كشور ما نيز شروع شو

ا و واحدهاي مربوطه، مطالعـه و تحقيـق در خصـوص ارزيـابي احتمـال بـروز خطـرات ناشـي از زراعـت          هسازمان

  ذاران و مسئولين قرار گيرد.گچغندرقند تراريخته در كشور انجام شود و نتايج آن در اختيار سياست

  


