
  
  

 در يلي صورت تفص بهکه ٢٠٠٨در سال ) ختهيمحصوالت ترار(ک يوتکنولوژي بيمحصوالت زراع يجهانت يوضعن نوشتار يدر ا

 يمرور شده است خالصه م (ISAAA) ي کشاورزيوتکنولوژي و استفاده از بيابي دستين الملليس بيسرو ٣٩ شماره دهيچکگزارش 

ست ي، زيدار اقتصادياد مستمر و پيجه فوايدر نت . استي قابل دسترسorg.isaaa.www://http تين گزارش در ساياصل ا. شود

 ٢٠٠٨ در سال يشتريخته بي به کشت محصوالت ترارکم درآمد بزرگ، کوچک و ي اراضيون کشاورز دارايلي م١٣,٣ تعداد ي و رفاهيطيمح

حظه ش قابل مالين آنها عبارتند از افزاي حاصل شدند که مهمتر٢٠٠٨ در سال يگري مهم ديز از جنبه هاي نيشتريب يشرفت هايپ. ادامه دادند

ن يش از همه به اي که بيي جايعني( ييقاي آفرين حوزه در کشورهايدر ا که يمستمرشرفت يپ ؛ختهيکننده محصوالت ترار کشت يکشورها

 يخته هستند؛ و معرفيا صفت تراريک ژن يش از ي بي که دارايخته ايشتر از محصوالت تراري حاصل شده است؛ استفاده ب)از داردي نيفناور

 و ييت غذاين امنير تامي نظي جامعه جهاني اساسيخته در حل چالش هاينکه محصوالت تراريبا توجه به ا .ديخته جديرک محصول تراي

 مربوط ي از چالش هايل برخيو تقل يد، رفع فقر و گرسنگي توليداري، پايي غذايمت فراورده هاي، کاهش قيخوراک دام و محصوالت نساج

  . هستندياديت زي اهميشرفت ها داراين پي کنند، ايجاد مي اي نقش مثبتييرات آب و هواييبه تغ

 از به کار يدي و موج جديخي تاريد که رکوردي کشور رس٢٥خته را کشت کردند به ي محصوالت ترار٢٠٠٨ که در سال ييتعداد کشورها

 ي جنوبيقايآفرکشور  تنها ٢٠٠٧سال قا که تا ي آفر قارهدر.  شودي در مفهوم عام آن محسوب مي رشد جهانيخته براي محصوالت تراريريگ

با (مصر و ) خته مقاوم به آفاتيپنبه تراربا کشت (نا فاسو ي بورکيعنيد ي دو کشور جد٢٠٠٨ کرد در سال يخته را کشت ميمحصوالت ترار

د ي تولييقاي آفريا اقدام وتعداد کشورهيخته در سطح تجارين بار به کشت محصوالت تراري اوليبرا) خته مقاوم به آفاتيذرت ترارکشت 

د ين کشور تولي متحمل به علف کش نام خود را به عنوان نهمياي با کشت سويويبول .ش دادنديالت را به سه کشور افزا.ون محصيکننده ا

  .ن ثبت کردي التيکايخته در آمريکننده محصوالت ترار

 يشيا افزايدرصد ٩,٤ معادل قابل مالحظه ي با رشدياپين سال پيزدهمي سي برا٢٠٠٨خته در سال ي محصوالت ترارير کشت جهانيسطح ز

صفت /ون هکتاريلي م١٦٦صفت به /ون هکتاريلي م٢٢ا ي ي درصد١٥ با رشد يشتريا با دقت بيون هکتار يلي م١٢٥ون هکتار به يلي م١٠,٧معادل 

 يموجب شده است تا فناور ١٩٩٦ر کشت آن در سال يسه با سطح زيخته در مقاير کشت محصوالت تراري سطح زي برابر٧٤رشد . ديرس

  .  شناخته شود يدر عرصه محصوالت زراعرش و استفاده شده ي مورد پذين فناوريع تريخته به عنوان سريمحصوالت ترا

 ٨٠٠(کر يارد ايليش از دو مي به ب٢٠٠٨ تا سال ١٩٩٦خته از سال ي محصوالت ترارير کشت تجمعين مرتبه سطح زي اولي برا٢٠٠٨در سال 

. کر دوم تنها در مدت سه سال به دست آمديارد ايليک مي ياز بود ولي سال زمان ن١٠کر اول به يارد ايليک ميل به ي نيبرا. ديرس) تارهزار هک

  .  هستندي کشور صنعت١٠ کشور در حال توسعه و تنها ١٥ کارند يخته را مي که محصوالت تراري کشور٢٥ن ينکه از بيقابل توجه ا

  . دي رسيد تجاريکا و کانادا به تولي در آمربارن ي اوليد برايجدخته يترارک محصول يد متحمل به علف کش به عنوان  چغندر قن٢٠٠٨در سال 

 يگري دين در کشورهايش از اي را که پيخته اين مرتبه محصوالت تراري اوليا برايل و استرالي، برزيوينافاسو، بوليپنج کشور مصر، بورک

  .د انبوه رساندنديتول شده بودند را به ي سازيتجار

 ، ده کشور٢٠٠٨در سال . خته هستندي از محصوالت تراريجنبه مهم) ختهيز دو صفت تراراش ي بيمحصوالت دارا( شده يصفات هرم بند

ن  دهد و نشايش از آن را نشان مي درصد نسبت به سال پ٢٣ معادل يل محصوالت را کشت کردند که رشدين قبيون هکتار از ايلي م٢٧با يتقر

  .  استيخته تک صفتير کشت محصوالت تراريش از رشد سطح زيخته بيک صفت تراريش از ي بيخته داراي دهد که رشد محصوالت تراريم

د ي کشور جهان رس٢٥ون نفر در يلي م١٣,٣ون نفر به يلي م١,٣ش ي کارند با افزايخته را مي که محصوالت تراري تعداد کشاورزان٢٠٠٨در سال 

  . در حال توسعه بودندير در کشورهايا فقي کوچک يون نفر از آنها کشاورزان با اراضيلي م١٢,٣ا ي درصد ٩٠که 

  يالدي م٢٠٠٨ در سال يخته تجاري محصوالت تراريت جهاني از وضعيخالصه ا

  ISAAAس يانگذار و رئي بن،مزيو جيکال: سندهينو

  راني ايستي زيمنيس انجمن اي رئ،ياضيبهزاد قره : مترجم



 آنها شده و در رفع فقر ي کشاورزان کوچک و کم درامد و خانواده هايت زندگيفيش درآمد و بهبود کيخته موجب افزايکشت محصوالت ترار

  .ارائه شده است" ٣٩ شماره دهيچک"در ن يپيلي و في جنوبيقاي، آفريني، چيدر مورد کشاورزان هندج مطالعات ينتا. انها موثر بوده است

) در مجموع(ارد نفر يلي م٢,٦ بالغ بر يتي با جمعي جنوبيقايل و آفرين، برزين، هندوستان، آرژانتي چيعني در حال توسعه يپنج کشور اصل

خته يرش محصوالت تراريت جهان به سمت پذي با هداشروي پين کشورهاي از اي برخ.دارندخته را در دست يت کشت محصوالت تراريرهبر

  .  آورنديخته به عمل مي را در مورد محصوالت تراريدي قابل مالحظه جديه گذاري و سرماياسيت سيد آنها حمايفواو استفاده از 

ن محصول را در سال ير کشت اي کارند سطح زيخته را ميار که ذرت تريي کشور اروپا٧ تمام ن بود کهي ا٢٠٠٨از نکات قابل توجه در سال 

  .ده استي هزار هکتار رس١٠٧ به ي درصد٢١ش داده اند که با رشد ي افزا٢٠٠٨

، ييت غذاين امنيخته در تاميرنقش مثبت محصوالت ترا) ١ : شوديخالصه مر ي به شرح زيداريخته در پاير گذار محصوالت تراريسهم تاث

قر و فخته در رفع ينقش مثبت محصوالت ترار) ٣، يستيحفاظت از تنوع ز) ٢ارزان  ي غذادي تول ويمحصوالت نساج ن خوراک دام،يتام

) ٦، ي گلخانه اي و کاهش گازهايميرات اقلييکمک به کاهش تغ) ٥، ي در کشاورزيطيست محي زينده هايکاهش مصرف آال) ٤، يگرسنگ

به طور . ٢٠٠٧ تا ١٩٩٦ ين سال هايارد سود بيلي م٤٤ش از يدار با بي پاي به رشد اقتصادکمک) ٧، يستي زي ارزانتر سوخت هاديکمک به تول

  .نده داراستي آداري پادش ري را برايت خارق العاده اي داشته و قابليدارياپ در ي مورد سهم قابل مالحظه ا٧ن يخالصه ا

ش محصول و ي درصد آن مربوط به افزا٤٤ در حدود ٢٠٠٧ تا ١٩٩٦ ين سال هايخته بي از کشت محصوالت تراريارد دالر سود ناشيلي م٤٤از 

ون تن يلي م١٤١د يتول. بوده است)  در مصرف حشره کش هايي تن صرفه جو٣٥٩٠٠٠شامل (د ي تولينه هاي درصد آن مربوط به کاهش هز٥٦

 در ين فناوريت ايود که نشان دهنده قابلشتر بين بيون هکتار زميلي م٤٣ازمند ي شدند نيخته کشت نمي که محصوالت تراريمحصول در صورت

  .ن استي از زميش بهره وري و افزاييصرفه جو

 روستاها يخته موتور محرک رشد اقتصادي در حال توسعه درحال گذار، کشت محصوالت تراري و کشورهاي بر کشاورزي مبتنيدر کشورها

  .دشو ي ملموجب کمک به رشد اقتصاد تواند ي شود که مي ميتلق

ون هکتار از يلي م١٢٥خته را در ي محصوالت ترار٢٠٠٨ کنند که در سال ي مي زندگي کشور٢٥ت جهان در ياز جمع)  درصد٥٥ (يمي نش ازيب

خته موجب کاهش ي کشت محصوالت ترار٢٠٠٧در سال .  جهان کاشتندي زراعيارد هکتار اراضيلي م١,٥ درصد کل ٨ خود معادل ياراض

  . ل شديون اتوموبيلي م٦,٣ا معادل حذف يک يکربند گازيلوگرم توليارد کيلي م١٤,٢

 ي و فوري در حال توسعه ضروريخته در کشورهاي توسعه محصوالت تراريع و چابک براينه؛ سري موثر، کم هزي نظارتيستم هاي ستشكيل

  . ت اجرا داشته باشنديوسعه قابل در حال تي کشورهاين حال بازدارنده نباشند و برايد مسئوالنه عمل کنند و در عي که باييستم هاياست؛ س

 کشور واردات و ٣٥خته و ي کشور کشت محصوالت ترار٢٥د کرده اند که ييخته را تاي کشور جهان مصرف محصوالت ترار٥٥در مجموع 

  .ب رسانده اندي انسان و خوراک دام به تصوي مصرف به عنوان غذايخته را برايمصرف محصوالت ترار

  . ارد دالر بوديلي م٥٠  آنيارزش تجمع ٢٠٠٨ تا ١٩٩٦ ي سالهايبرا وارد دالر يلي م٧,٥خته ي محصوالت تراريهانارزش بازار ج ٢٠٠٨در سال 

دوار کننده است و يام) ٢٠١٥ تا ٢٠٠٦(خته در جهان ي محصوالت تراري سازي مانده از دهه دوم تجاري سال باق٧چشم انداز : ندهي آينيش بيپ

ر کشت، تعداد کشاورزان ينکه در دهه مورد نظر سطح زي در مورد اي کشاورزيوتکنولوژي و استفاده از بيابي دستين الملليس بي سروينيش بيپ

 يمعرف رود که يانتظار م .افت در حال تحقق استيش خواهند ي کنند به دوبرابر افزايخته را کشت مي که محصوالت تراييو تعداد کشورها

خته ي را در توسعه کشت محصوالت ترارييخته نقش به سزاي به عنوان صفت تراري به خشکخته و صفت تحمليبرنج به عنوان محصول ترار

ا زودتر ي ٢٠١٢ است که قرار است در سال يخته متحمل به خشکي در مورد ذرت تراريژه اي فصل وي دارا٣٩ شماره دهيچک. فا خواهند کرديا

  .  شودي سازي و تجارد انبوهيقا تولي آفري در صحار٢٠٠٧کا و در سال ياز آن در آمر

قابل " مزيو جي نوشته کال٢٠٠٨خته در سال ي کشت محصوالت تراريت جهانيوضع" تحت عنوان ٣٩ده شماره يشتر در چکياطالعات ب

 جنوب يايمرکز آس+ ٦٣‐ ٤٩‐٦٥٣‐ ٧٢٦١ا با تلفن ي مراجعه و org.isaaa.www://httpت يشتر به ساي اطالعات بيبرا.  استيدسترس

 ..ديي تماس حاصل نماorg.isaaa@infoک يست الکترونا پي يشرق


