
                         
  ارعبور محصوالت تراريخته از مرز يك ميليارد هكت                                     

  .بود) 2010تا  1996(سازي محصوالت تراريخته  ميالدي پانزدهمين سال تجاري 2010سال 
تي برابر با كل كشور پهناور آمريكا يا حمسا(از يك ميليارد هكتار فراتر رفت  2010تا  1996هاي  سطح زير كشت تجمعي محصوالت تراريخته طي سال

  . ته بر ماندن دارد، كه به وضوح حكايت از عزم محصوالت تراريخ)چين
ترين فناوري مورد  محصوالت تراريخته را به عنوان سريع ،1996نسبت به سال  2010برابري توسعه كشت محصوالت تراريخته در سال  87ركورد 

  . پذيرش در تاريخ كشاورزي مدرن تبديل كرده است
ميليون  14قابل توجه اينكه رشد . ميليون هكتار رسيد 148دي به درص 10سطح زير كشت محصوالت تراريخته با رشدي قوي و دورقمي  2010در سال 

ميليون هكتار در سال  180از  "هكتار/صفت"رشد . سال گذشته است 15هكتاري كشت محصوالت تراريخته دومين ركورد رشد اين محصوالت طي 
  . بوده استهكتار /ميليون صفت 25درصد يا  14برابر با  2010ميليون هكتار در سال  205به  2009

 10براي اولين مرتبه . افزايش يافت 2010كشور در سال  29به  2009كشور در سال  25كنند از  فهرست كشورهايي كه محصوالت تراريخته را كشت مي
 4درصد يا  59بيش از نيمي از جمعيت جهان، . كشور اول اين فهرست هركدام بيش از يك ميليون هكتار محصوالت تراريخته را به زير كشت بردند

  .كنند كنند زندگي مي ي كه محصوالت تراريخته را كشت ميكشور 29ميليارد نفر در اين 
مع سه كشور جديد پاكستان، ميانمار و سوئد كشت محصوالت تراريخته را به طور رسمي و براي اولين مرتبه اعالم كردند، آلمان هم دوباره به ج

  .وستكشورهاي توليد كننده محصوالت تراريخته پي
كشور  30عالوه بر اين، . كشور صنعتي و پيشرفته بودند 10، نوزده كشور در حال توسعه و 2010كشور كشت كننده محصوالت تراريخته در سال  29از 

درصد  75هم به طور رسمي محصوالت تراريخته را وارد كشور كرده وبراي مصرف يا كشت آنها مجوز صادر كردند؛  ،كشور 59ديگر جهان، در مجموع 
  .كنند كشور زندگي مي 59مردم جهان در اين 

ميليون  14.4درصد آنها يا  90اند به دست آمد كه بيش از  كه به كشت محصوالت تراريخته اهتمام داشته ميليون نفر كشاورز 15.4 ركورد 2010در سال 
شود زيرا فوايد جانبي  كارانه ذكر مي مند از اين فناوري خيلي محافظه تعداد كشاورزان بهره. پا و فقير كشورهاي در حال توسعه بودند كشاورزان خرده ،نفر

قابل توجه است كه كشاورزان جهان به خاطر فوايد . شود محصوالت سنتي غيرتراريخته هم ميكشاورزان و ناشي از كشت محصوالت تراريخته نصيب 
  . اند يا تكرار كشت آنها اتخاذ كرده لكشت محصوالت تراريخته در هر ساميليون تصميم مستقل براي  100بيش از  1996محصوالت تراريخته از سال 
از كشورهاي  2015اند و تا سال  را به خود اختصاص داده 2010درصد سطح زير كشت محصوالت تراريخته در سال  48كشورهاي در حال توسعه 
 تر بسيار سريع) ميليون هكتار 10.2درصد يا  17(ر حال توسعه رشد سطح زير كشت محصوالت تراريخته در كشورهاي د. صنعتي پيشي خواهند گرفت

  . است بوده )ميليون هكتار 3.8درصد يا  5(از كشورهاي صنعتي 
ن، و پنج كشور در حال توسعه پيشرو در زمينه كشت محصوالت تراريخته عبارتند از چين و هندوستان در آسيا، برزيل و آرژانتين در آمريكاي التي

  .ي در آفريقاآفريقاي جنوب
ميليون هكتار افزايش سطح زير كشت در يك سال، بيش از هر كشور  4برزيل، موتور محرك كشت محصوالت تراريخته در آمريكاي التين با ركورد 

  . افزايش داده است 2010ديگري در جهان سطح زير كشت محصوالت تراريخته خود را طي سال 

  ميالدي 2010اي از وضعيت جهاني محصوالت تراريخته تجاري در سال  خالصه
  ISAAAكاليو جيمز، بنيانگذار و رئيس : نويسنده

  نياضي، رئيس انجمن ايمني زيستي ايرا بهزاد قره: مترجم  



هزار  653به مساحت ) درصد 184(هاي پياپي با باالترين درصد افزايش سطح زير كشت در يك سال  ساليدر استراليا محصوالت تراريخته پس از خشك
  .هكتار رسيد

كشت هكتار  260000درصد افزايش سطح زير كشت طي يك سال رتبه دوم را از اين حيث به خود اختصاص داد و به ركورد  126بوركينافاسو با 
  .دهد درصد سطح زير كشت پنبه اين كشور را به خود اختصاص مي 65كشاورز دست يافت كه  80000محصوالت تراريخته توسط 

درصد سطح زير كشت  75بكارند كه برابر با  (Bt)هكتار پنبه تراريخته مقاوم به افات  270000كشاورز خرده پا توانستند با موفقيت  375000در ميانمار، 
  .كشور است پنبه اين

ميليون هكتار پنبه تراريخته كاشتند كه برابر  9.4ميليون كشاورز  6.3در اين كشور . در هندوستان، رشد درخشان كشت محصوالت تراريخته استمرار يافت
  .درصد كشت كل پنبه اين كشور است 86با 

  .نداي ذرت تراريخته را به پايان رسا مكزيك با موفقيت اولين سري آزمايشات مزرعه
سيب زميني تراريخته با كيفيت نشاسته (فات و يا سيب زميني تراريخته آمفلورا آكشور اروپايي يا ذرت تراريخته مقاوم به  8در اروپا براي اولين مرتبه 

  . ي شودسال محسوب م 13را به زير كشت بردند كه اخيرا به تصويب رسيده و اولين مجوز كشت محصوالت تراريخته در اروپا پس از ) برتر
 50ميليارد هكتاري كشت گياهان زراعي در جهان را اشغال كرد كه بيش از  1.5درصد مساحت تقريبا  10براي اولين مرتبه، محصوالت تراريخته بيش از 

  . اند محصوالت تراريخته را به زير كشت برده 2010كشوري است كه در سال  29درصد اراضي زراعي 
يازده كشور محصوالتي را كشت كردند كه داراي بيش از . تراريخته دارا بودن بيش از يك صفت بهبود يافته است هاي مهم محصوالت يكي از ويژگي

 22ميليون هكتار يا  32.3، مساحتي برابر با 2010در سال . كشور از كشورهاي در حال توسعه بودند 11كشور از اين  8يك صفت تراريخته بود كه 
  . داراي بيش از يك صفت بهبود يافته بودند ح زير كشت محصوالت تراريختهسط ميليون هكتار 148درصد از 
ميليارد دالر آمريكا؛ بهبود محيط زيست از طريق صرفه  65افزايش عملكرد به ارزش  :از طريقميالدي، محصوالت تراريخته  2010تا  1996از سال 

كه برابر است  2009ميليارد كيلوگرم تنها در سال  18توليد گاز كربنيك تخميني  ها و كاهش كش ميليون كيلوگرم ماده موثره حشره 395جويي در مصرف 
ميليون  14.4ميليون هكتار زمين و كمك به كاهش فقر از طريق كمك به  75ها؛ حفظ تنوع زيستي از طريق ذخيره  ميليون اتوموبيل از جاده 8خروج  با

  .است ايفا كردهنقش مهمي را در پايداري توليد و تغييرات آب و هوايي شوند،  حسوب ميپا كه جزو فقيرترين مردم جهان م كشاورز كوچك و خرده
هاي صدور مجوز  سيستم اندازي راهيكي از مهمترين نيازهاي فوري كشورهاي كوچك و فقير در حال توسعه در حال حاضر، تدوين مقررات مناسب و 

و در عين قوي بودن  نبودهبر  اين رويه صدور مجوز بايد هم ارزان باشد و هم زمان. ته استمسئوالنه براي كشت و كار و استفاده از محصوالت تراريخ
  .شاق و طاقت فرسا نباشد

ميليارد دالر در  150و پنبه ترايخته بالغ بر  اارزش ذرت، سوي. ميليارد دالر تخمين زده شد 11.2ارزش بذور تراريخته به تنهايي بالغ بر  2010در سال 
  . شود ميسال برآورد 

، و برنج تراريخته مقاوم 2013، برنج طاليي در سال 2012ذرت تراريخته متحمل به خشكي در سال : رسد سال آينده اميدواركننده به نظر مي 5انداز  چشم
كار برنج هستند خواهد مندي بيش از يك ميليارد نفر كه تنها در آسيا به نوعي دست اندر موجب بهرهتجاري خواهند شد و  2015به آفات قبل از سال 

و  ISAAAوري زراعي در يك برنامه پيشنهادي جهاني براي گراميداشت بنيانگذار معنوي  توانند از طريق بهينه كردن بهره محصوالت تراريخته مي. شد
يعني  2015به اهداف هزاره در سال را از گرسنگي نجات داد، سهم به سزايي در نيل  كه بيش از يك ميليارد نفربرنده جايزه نوبل دكتر نورمن بورالگ 

  .ش تعداد فقرا به نصف داشته باشدكاه
نوشته كاليو جيمز  "2010وضعيت جهاني محصوالت ترايخته تجاري در سال "تحت عنوان  42جزئيات بيشتر در مورد اين گزارش در خالصه شماره 

يا پست  0063495367216مراجعه و يا از طريق تلفن شماره   http://www.isaaa.orgبراي اطالعات بيشتر لطفا به سايت . قابل دسترسي است
 . المللي دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي تماس حاصل فرماييد با مركز آسياي جنوب شرقي سرويس بين info@isaaa.orgالكترونيك 


