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1996برابري كشت جهاني محصوالت تراريخته از سال  100افزايش   

خوبي  طلكشورهاي در حال توسعه از جمله پذيرندگان جديد محصوالت تراريخته مانند سودان و كوبا تس

.اند بر استفاده از اين فناوري پيدا كرده  

  ياضي نغمه عبيري و بهزاد قره: و تنظيمترجمه 

براي اولين بار از زمان معرفي محصوالت تراريخته كه تقريبا به دو دهه  - )2013فوريه  26(مانيل  ،فيليپين

را نسبت به  ي بيشتري ، كشورهاي در حال توسعه سطح زير كشت محصوالت تراريختهگردد گذشته بر مي

پذيرترين  در برخي از آسيب بين بردن فقر ، كه اين مسئله به امنيت غذايي بيشتر و ازاند كشورهاي صنعتي داشته

  .كرده استكمك مناطق جهان 

المللي دستيابي به و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي  سرويس بينبر اساس گزارشي كه امروز توسط 

(ISAAA)  ت محصوالت تراريخته را در درصد از كل سطح زير كش 52كشورهاي در حال توسعه منتشر شد

كشورهاي در حال توسعه  2011كه در سال درصدي است  50كه بيش از ، اند به خود اختصاص داده 2012سال 

 .كه كشورهاي صنعتي در سال گذشته كشت كردند استدرصدي  48از  بيش واند  كشت كرده

ميليون هكتار در سال  7/1از ي سطح زير كشت محصوالت تراريخته ي صد برابر سابقه سال گذشته افزايش بي

كاليو جميز . ميليون هكتار رسيد 170زمانيكه محصوالت تراريخته براي اولين بار كشت شدند تا  1996

افزايش صد برابري نشان اين ": گويد در اين خصوص مي ISAAAنويسنده گزارش ساالنه، رئيس و بنيانگذار 

   ".دهد كه محصوالت تراريخته سريعترين فناوري پذيرفته شده در تاريخ كشاورزي است مي
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پذيرش محصوالت تراريخته در كشورهاي در حال توسعه به طور پيوسته و آرام گويد  جيمز در ادامه ميكاليو 

ي عطفي كه  ، نقطهاز كشورهاي صنعتي پيشي گرفت 2012و در نهايت در سال است  ها ايجاد شده در طول سال

در جهان بيشتر از  دهد كه محصوالت تراريخته اين مسئله نشان مي. كردند غيرممكن است زماني برخي فكر مي

 .شوند قبل كشت مي

سازي اين فناوري در سال  ه قبل از تجاريكاست بيني منتقداني  اين رشد بر خالف پيش": گفت وي در ادامه

 خورند ميكشورهاي صنعتي  به دردبودند كه محصوالت تراريخته فقط  اعالم كرده رسزودبه صورت و  1996

  !".و هرگز توسط كشورهاي در حال توسعه مورد قبول و پذيرش واقع نخواهد شد

در مورد مزاياي كشت محصوالت تراريخته كشورهاي در حال توسعه در اين گزارش بر آگاهي رو به افزايش 

، آالت و ماشين ، زمانسوخت صرفه جويي در مصرفباعث شود بلكه  تنها باعث افزايش عملكرد ميه كه ن

 . د شده استيتاككيفيت بيشتر محصول  و ها كش كاهش مصرف آفت

هاي زير به امنيت غذايي، توليد پايدار و تغيير آب و هوا  از راه 2011تا  1996هاي  محصوالت تراريخته بين سال

ميليارد دالر، تامين محيط زيست بهتر از طريق كاهش  2/98افزايش توليدات زراعي به ارزش : اند كمك كرده

ميليارد كيلوگرم گاز كربنيك  1/23هاي شيميايي، كاهش توليد  كش ر حشرهميليون كيلوگرم ماده موث 473مصرف 

هاست، حفظ تنوع زيستي از طريق  ميليون اتوموبيل از جاده 2/10كه معادل حذف حدود  2011تنها در سال 

ميليون  15ميليون هكتار زمين و كمك به رفع فقر از طريق كمك به بيش از  7/108جويي در كشت  صرف

هاي تحت پوشش اين كشاورزان كه جزو فقيرترين مردم جهان  خانوادهنفر ميليون  50پا و بيش از  ردهكشاورز خ

ضرورت تلقي مي شود اما انجام اگرچه استفاده از محصوالت تراريخته امروزه به عنوان يك . شوند محسوب مي

همچون محصوالت  عمليات زراعي خوب مانند تناوب و مديريت مقاومت براي محصوالت تراريخته نيز

  .غيرتراريخته ضروري هستند

  سابقه رشد بي

ثبت را ميليون هكتاري كشت محصوالت تراريخته  3/170ركورد  2012در سال كشاورزان  يجهانمقياس در 

افزايش درآمد  موجباست كه به نوبه خود  2011بيشتر از سال ميليون هكتار  3/10درصد و يا  6 كهكردند 

 .، شده استكارآييوري و  به دليل افزايش بهره ي از سراسر جهانكشاورزان
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يك دليل اصلي و قاطع وجود دارد كه پايه اعتماد و اطمينان كشاورزان به ": افزايد دكتر كاليو جيمز مي

اقتصادي و - اجتماعي توجه پايدار و قابلاي اينست كه محصوالت تراريخته مزايآن  وبيوتكنولوژي است 

  ".محيطي دارند زيست

 اند برده بيشترين سود را بضاعت بيكشاورزان 

كه نسبت و مقياس پذيرش محصوالت تراريخته در كشورهاي در  تاييد كردههمچنين  ISAAAگزارش ساالنه 

نسبت رشد محصوالت تراريخته در كشورهاي در حال . استجلو افتاده  از كشورهاي صنعتيحال توسعه 

) ميليون هكتار 6/1درصد يا  3(عتي در مقابل كشورهاي صن) ميليون هكتار 7/8درصد يا  11در حدود (توسعه 

  . حداقل سه برابر سريعتر و پنج برابر بيشتر بود

دل اكه مع اند يخته را در جهان به زير كشت بردهمحصوالت ترار ميليوني كشاورز 3/17ركورد  2012در سال 

نفر از  ميليون 15بيش از و يا از اين كشاورزان  درصد 90بيش از  .است گذشتهاز سال هزار كشاورز بيش  600

ر دكه ناامني غذايي ": افزايد ز ميجيم .ندكشورهاي در حال توسعه بود بضاعت و بيپا  خردهكشاورزان  ،اينها

چالش سختي است كه تشديد شده است مقياس جهاني به دليل قيمت باال و غير قابل تحمل مواد غذايي 

  ."تواند به حل آن كمك كند محصوالت تراريخته مي

  سودان و كوبا گام تاريخي 

با كشت پنبه تراريخته سودان . كردند سودان و كوبا سال گذشته براي اولين بار محصوالت تراريخته را كشت

كه محصوالت تراريخته را تبديل شد به چهارمين كشور آفريقايي پس از آفريقاي جنوبي، بوركينافاسو و مصر 

 . اند هسازي كرد تجاري

تقويت نهضت را به عنوان بخشي از يك هكتار ذرت تراريخته هيبريد  3000در اين ميان كشاورزان كوبايي 

 . ندكش، كشت كرد آفتمصرف محيطي و جلوگيري از  پايداري زيست

كشور در حال توسعه و هشت  20به كشت محصوالت تراريخته پرداختند،  2012كشوري كه در سال  28از 

 60 تقريبا. كشور صنعتي بودند 10كشور در حال توسعه و  19كه  2011بودند در مقايسه با سال كشور صنعتي 

محصوالت به كشت كنند كه  كشوري زندگي مي 28از مردم جهان در  ددرصد از جمعيت جهان و يا چهار ميليار

 .پردازند ميتراريخته 
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  .تنها طي يك سال درصدي كشت محصوالت تراريخته در برزيل 21افزايش 

هند، د درصد از جمعيت جهاني را تشكيل مي 40چين، هند، برزيل، آرژانتين و آفريقاي جنوبي كه با هم حدود 

را به خود اختصاص  2012درصد از كشت جهاني محصوالت تراريخته در سال  46ميليون هكتار يا  2/78

 .دادند

المللي اين  و از پيشگامان بينشت محصوالت تراريخته براي چهارمين سال پياپي برزيل موتور توسعه ك

اين كشور بيش از هر كشور ديگري سطح زير كشت محصوالت تراريخته خود را . در جهان بودمحصوالت 

ركورد افزايش داد و به  )درصد 21ميليون هكتار يا بيش از  3/6به ميزان (به طور موثري 2011نسبت به سال 

  .ميليون هكتاري محصوالت تراريخته رسيد 6/36كشت 

 به اين كشورصدور مجوز در برزيل چاالك دانايي محور و دانش بنيان يك سيستم ": كاليو جيمز در ادامه گفت

آمريكاي اين كشور براي مثال  .بكاردصوالت جديد تراريخته را بتواند مح منظمزماني  با يك برنامهاجازه داد تا 

تحمل هاي مقاومت به آفات و  با ژن داراي بيش از يك صفت بهبود يافتهجنوبي اولين كشوري بود كه سوياي 

 .تصويب كرد 2013سازي در سال  كش را براي تجاري به آفت

نود و سه . مقاوم به آفات را ثبت كرد Btداراي ژن ته ميليون هكتاري كشت پنبه تراريخ 8/10هندوستان ركورد 

 و كم بضاعتپا  خردهميليون كشاورز  2/7درحاليكه . تراريخته بود 2012هاي هندوستان در سال  درصد كل پنبه

 هاي درصد زمين 80در اين كشور . ندكشت كردرا  مقاوم به آفاتدر چين چهار ميليون هكتار پنبه تراريخته 

 .پنبه تراريخته اختصاص داشتبه زير كشت پنبه كشاورزي 

  ه محصوالت تراريختهكنند به عنوان بزرگترين توليدآمريكا همچنان 

درصد تمام محصوالتي كه نوع  90 تراريخته بودن ميليون هكتار و با متوسط 5/69آمريكا با سطح زير كشت 

. دنيا قرار داردكننده محصوالت تراريخته  همچنان در صدر كشورهاي توليد ،تراريخته آن در آمريكا وجود دارد

بسياري از محصوالت كشاورزي را  2012ويرانگر سال  در اين گزارش مشخص شده است كه خشكي

كاهش  ،درصد 12درصد و در سويا  21در آمريكا بر روي ذرت  2012تاثير خشكي در سال . تاثير قرار داد تحت

 . را به دنبال داشتدر توليد اين محصوالت 
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 5/97بيش از  2012در سال . يافت ميليون هكتاري كشت كلزاي تراريخته دست 4/8كانادا به ركورد در مقابل 

هكتاري  129071به ركورد  ييعضو اتحاديه اروپا هايكشور. سطح زير كشت كلزاي كانادا تراريخته بود درصد

زميني تراريخته  كشورهاي آلمان و سوئد نتوانستند سيبولي كشت ذرت تراريخته مقاوم به آفات دست يافتند 

كشور لهستان  .ه از عرضه اين محصول تراريخته به بازار جلوگيري شدچرا ك را كشت كنند موسوم به آمفلورا

كه همه دهد  تفسير قانون اتحاديه اروپايي كه نشان ميعدم همخواني در  متناقض ومقررات هم به دليل 

 .ندادادامه  مقاوم به آفات به كشت ذرت تراريختهمجوزهاي الزم اخذ شده بودند 

  رو هاي پيش چالش

در مورد محصوالت و ارزان سريع ايمني زيستي دانش بنيان، قابل پياده كردن  هاي صدور مجوز سيستمفقدان 

دنيا محسوب  تراريخته همچنان به عنوان محدوديت اصلي توسعه محصوالت تراريخته در بسياري از كشورهاي

براي استفاده از فوايد اين فناوري توسط كشورهاي كوچك و فقير در حال ": جيمز مي گويددكتر . شود مي

 ."جدي كه در عين حال طاقت فرسا، شاق و گران نباشد نياز است و توسعه، به مقررات نظارتي اطمينان بخش

 2013كه در آمريكا براي كشت در سال ذرت متحمل به خشكي اولين جه به توليد محصوالتي همچون با تو

در برزيل و  داراي بيش از يك صفت بهبود يافتهتراريخته مجوز دريافت كرده است و كشت اول سوياي 

ر فيليپين، برنج د. كند مياميدواركننده را چشم انداز آينده نزديك  كشورهاي همسايه آن در آفريقاي جنوبي

: جيمز اضافه كرد. كشت شود 2014- 2013تواند در صورت دريافت مجوز در سال  طاليي داراي ويتامين آ مي

تر شود زيرا در همه  ماليمسطح زير كشت گياهان تراريخته آهنگ رشد هاي آتي ممكن است  در سال"

چه در كشورهاي درحال توسعه  زير كشت،درصد بااليي از سطح ، وجود دارد هامحصوالتي كه نوع تراريخته آن

  . ه در كشورهاي صنعتي به محصوالت تراريخته اختصاص يافته استچو 

  .را ببينيد www.isaaa.orgيافت فايل خالصه ويژه مديران سايت براي كسب اطالعات بيشتر يا در

يك سازمان غير انتفاعي است  (ISAAA)وژي كشاورزي المللي دستيابي به و استفاده از بيوتكنول سرويس بين

در  ISAAAجيمز رئيس و بنيانگذار كاليو . شود هاي عمومي و خصوصي تامين مي كه توسط اعتبارات بخش

آمريكاي التين و آفريقايي زندگي و كار كرده و  ،سال گذشته در كشورهاي در حال توسعه آسيايي 30

تراريخته و امنيت غذايي در محصوالت پيشرفت ي كشاورزي و تمركز بر ها هاي خود را وقف پژوهش تالش

 .جهان كرده است


