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محصوالت تراریخته را برگزیدند، و در این سال سطح زیر کشت جهانی این  2013کشور در سال  27هجده میلیون کشاورز در 
  .میلیون هکتار افزایش داشت 5محصوالت 

  نغمه عبیري، مرکز اطالعات بیوتکنولوژي ایران: ترجمه
  بیشتر در فناوري تحمل به خشکی در سراسر جهان هاي پیشرفتدر آمریکا، براي اولین بار کشت ذرت متحمل به خشکی  شروع

امروز گزارشی را منتشر کرد که نشان ) ISAAA(کشاورزي  يژالمللی دستیابی به و استفاده از بیوتکنولو سرویس بین -)2014فوریه  13(پکن 
اند، و این منعکس کننده این مطلب است که  محصوالت تراریخته را کشت کرده 2013کشور در سال  27میلیون کشاورز در  18دهد بیش از  می

به عنوان اولین سالی که ذرت  2013ین سال همچن. درصد در این سال افزایش داشته است 3میلیون و یا  5سطح زیر کشت محصوالت تراریخته 
  .گذاري شده است متحمل به خشکی به صورت تجاري در آمریکا کشت شده نامتراریخته 

در . افزایش داشته است 2013میلیون هکتار در سال  175به  1996میلیون هکتار در سال  1.7یخته از رسطح زیر کشت جهانی محصوالت ترا
 70.1سطح زیر کشت  آمریکا همچنان با. برابر افزایش در کشت تجاري محصوالت تراریخته گزارش شده است 100سال، بیش از  18طول این 

   .بیشترین سطح زیر کشت محصوالت تراریخته را  به خود اختصاص داد درصد از کل سطح زیر کشت جهان 40میلیون هکتار و یا 
مجموع سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سراسر جهان که تا به امروز کشت شده است ": گوید می ISAAAو رئیس بنیانگذار کالیو جیمز، 

پردازند در  هر یک از ده کشور برتري که به کشت محصوالت تراریخته می. تکل مساحت کشور چین اس یک و نیم برابرمیلیارد هکتار و یا  1.6
براي سطح زیر کشت محصوالت  زیربناي مستحکمی رااند که این مسئله  کشت داشتهبیش از یک میلیون هکتار سطح زیر  2013طول سال 

 . "دفراهم خواهد کر تراریخته در آینده

پا و فقیر  د کشاورزان خردهان میلیون از کشاورزانی که به کشت محصوالت تراریخته پرداخته 16.5درصد و یا  90بر اساس این گزارش بیش از 
براي دومین سال . ندکشور در حال توسعه بود 19تی و اند، هشت کشور صنع یخته پرداختهربه کشت محصوالت ترااز کشورهایی که . ندبود

هنده اطمینان و اعتماد  پیاپی، کشورهاي در حال توسعه بیشتر از کشورهاي صنعتی به کشت محصوالت تراریخته پرداختند که این مسئله نشان
 100کند که تقریبا  این گزارش اشاره می. اند مند شده جهان است که از مزایاي محصوالت تراریخته بهره گریز در سراسر سکیها کشاورز ر میلیون

  .اند هاي بعد هم ادامه داده یخته را قبال امتحان کرده بودند به کشت این محصوالت در سالردرصد از کشاورزانی که کشت محصوالت ترا
  دو محصول جدید متحمل به خشکی

خشکی بر تولید محصوالت کشاورزي و تشدید تغییرات آب و هوایی، تحمل به خشکی به عنوان مهمترین پیشرفت در نظر همیت با توجه به ا
هزار هکتار از اولین ذرت  50کشاورز در کمربند ذرت در معرض خشکسالی در حدود  2000در ایاالت متحده آمریکا نزدیک به . شود گرفته می

همچنین اندونزي، چهارمین کشور پرجمعیت جهان، کشت اولین نیشکر متحمل به خشکی را تصویب . ت بردندمتحمل به خشکی را به زیر کش
 2014و این کشور قصد دارد که نیشکر تراریخته را براي کشت در سال ) اولین نیشکر تراریخته که در جهان تصویب شده است(کرده است 

  . سازي کند تجاري
با کمبود منابع آب و محصوالت تراریخته در حال ثابت کردن ارزش جهانی خود به عنوان ابزاري براي کشاورزان فقیر که ": گوید جیمز می

هرز و آفات روبرو هستند، بوده و اثرات تغییرات آب و هوا درحالی ادامه خواهد یافت که نیاز به این فناوري افزایش  افزایش فشارهاي علف
  . "یابد می



به آفریقا ) Water Efficient Maize for Africa –WEMA(تحمل به خشکی از طریق پروژه ذرت با مصرف آب کارآمد فناوري ذرت م
گذاري بنیادهاي گیتس و بوفه  و همچنین توسط سرمایه BASFخصوصی توسط مونسانتو و / این پروژه بر اساس مشارکت دولتی. اهدا شده است

انتظار . اجرا شده است) AATF(در مکزیک و بنیاد فناوري کشاورزي آفریقا در کنیا ) CIMMYT(و گندم  المللی توسعه ذرت و از طریق مرکز بین
خشکسالی بزرگترین محدودیت براي تولید ذرت در آفریقا است که . کشت شود 2017رود که ذرت متحمل به خشکی در آفریقا در سال  می

  .میلیون آفریقایی به آن وابسته است 300زندگی 
  هاي محصوالت تراریخته در چین ت و فرصتوضعی

پنبه تراریخته در چین ارزش و مزایاي  2012و  1996هاي  بین سال. ترین کشور در جهان است میلیاردي پرجمعیت 1.3چین با جمعیت 
همچنین محصوالت . ه استمیلیارد دالر در طول دو سال گذشته، ایجاد کرد 2.2میلیارد دالر، و ارزش  15اقتصادي زیادي را در حدود بیش از 

  .درصد و یا بیشتر ایجاد کرده است 50ها در حدود  کش تراریخته مزایاي مهمی را براي کشاورزان و محیط زیست در چین با کاهش مصرف آفت
از ذرت تراریخته از تواند  مندي از مزایاي پنبه تراریخته را داشته است و همچنین می چین هم اکنون تجربه بهره": گوید جیمز در این خصوص می

در  مردم براي برنج که غذاي اصلیتراریخته تایید صفات  طریقتواند از  چین می. مند شود طریق افزایش و بهبود تولید دانه براي خوراك دام بهره
  ."مند شود بهره نیز آسیا است

زیستی خود را  ایمنی مجوزکه را تصویب کند، مانند ذرت فیتاز  یک محصول اصلی تراریختهزنند که چین ممکن است  یبرخی از ناظران حدس م
تقاضا براي مواد غذایی پایدار و نیاز براي تولید . به تصویب رسیده اندبرنج تراریخته  موردکه دو  دریافت کرده است، درحالی 2009در سال 

 35اي به ذرت وارداتی، به عنوان مکملی براي  طور فزایندهطیور باعث شده است که این کشور به قطعه میلیارد  13میلیون خوك چینی و  500
  . سطح زیر کشت ذرت خود، متکی شودهکتار میلیون 

  افزایش سطح زیر کشت در کشورهاي در حال توسعه
کشاورزان آمریکاي التین، آسیا و . رشد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته همچنان در کشورهاي در حال توسعه در حال گسترش است

اند که  را به خود اختصاص داده) 2012از سال  بیش درصد 2(درصد از سطح زیر کشت جهانی محصوالت تراریخته  54آفریقایی در مجموع 
 و 2012هاي  سال ازمیلیون هکتار به ترتیب  14تا  7موجب افزایش شکاف سطح زیر کشت بین کشورهاي صنعتی و در حال توسعه از تقریبا 

  .شده است 2013
بیش از  کمیدرصد و آفریقا در مجموع  11میلون هکتار و یا  20درصد، آسیا در مجموع  41میلیون هکتار و یا  70آمریکاي جنوبی در مجموع 

  . اند درصد از کل محصوالت تراریخته در جهان را کشت کرده 2میلیون و یا  3
توسعه ر کشت محصوالت تراریخته در کشورهاي صنعتی و بازارهاي شود که آهنگ رشد سطح زی بینی می پیش ": گوید جیمز در این خصوص می

جایی  زیرا هاي آتی به کندي خواهد گرایید درصد و یا بیشتر در سال 90در کشورهاي در حال توسعه، به دلیل میزان پذیرش در حدود  یافته
خته توسط کشورهاي در حال توسعه مانند برزیل در طول سال گذشته رشد سطح زیر کشت محصوالت تراری. نخواهد ماندبراي گسترش باقی 

میلیون هکتاري  40.3درصد افزایش به مجموع سطح زیر کشت  10میلیون هکتاري و یا با  3.7سطح زیر کشت با افزایش شد که  می تامین
عه ادامه یابد و برزیل شود که رشد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در طول سال آینده در کشورهاي در حال توس بینی می پیش. رسید

 . "دهد م شکاف رشدي را که با آمریکا دارد کاهش میودر این راه خواهد بود و به طور مدا پیشروهمچنان کشور 

مثال، برزیل در همکاري با  براي. خصوصی نسبت داده شود و هاي بخش دولتی تواند به مشارکت اغلب میموفقیت در کشورهاي در حال توسعه 
BASF رگیري را سازي است و با موفقیت تمام مراحل الزم براي توسعه و بکا که آماده تجاريتایید کند را  یکش توانسته سویاي متحمل به علف

  . کند شده و اعتماد و انگیزه الزم براي موفقیت را ایجاد می خودباوريهایی باعث القاي حس  چنین همکاري .است  طی کرده



را تولید و تصویب کرده که سهم مهمی در تولید  یلوبیاي مقاوم به ویروس صد درصد دولتیا استفاده از منابع در برزیل ب EMBRAPAمرکز 
  .خواهد داشتپایدار 

  محصوالت تراریخته صدور مجوز برايبست  شکست بن
سازي آنها پیشرو هستند و اراده  تولید محصوالت ترایخته و تجاريو  در این گزارش آمده است که کشورهاي در حال توسعه همچنان در پژوهش

  .شامل موارد زیر هستند 2013مصوبات سال . اند جدید از خود نشان داده محصوالت تراریختهقوي سیاسی را براي تصویب 
  بنگالدش اولین محصول تراریخته خود را که بادمجان تراریخته)Brinjal ( با یک شرکت  دولتتصویب و از طریق مشارکت است

تواند مدلی براي دیگر کشورهاي کوچک و ضعیف باشد، این  بنگالدش می. آنرا توسعه داده است Mahycoهندي به نام خصوصی 
بنگالدش همچنین به دنبال  .سازي بادمجان تراریخته در هندوستان و فیلیپین شکسته شود بست فرآیند تجاري کشور باعث شد که بن

 .ستزمینی تراریخته ا تصویب برنج طالیی و سیب

 تصویب کرد 2014اي براي کشت در سال  اندونزي نیشکر متحمل به خشکی را براي مصرف تغذیه. 

 پاناما کشت ذرت تراریخته را تصویب کرده است. 

پا و فقیر فاکتورهاي مهمی در پذیرش جهانی  هاي مداوم در فناوري محصوالت ترایخته همراه با افزایش پذیرش توسط کشاورزان خرده پیشرفت
  :عبارتند از 2013تحوالت اساسی در سال . والت تراریخته در آینده هستندمحص
  درصد افزایش دادند 300درصد و  50در قاره آفریقا، بورکینافاسو و سودان سطح زیر کشت پنبه تراریخته را به ترتیب به میزان .

: این کشورهاي شامل. سازي هستند تجارينهایی اي به عنوان مرحله  هاي مزرعه در حال انجام آزمایشهمچنین هفت کشور دیگر 
 .کامرون، مصر، غنا، کنیا، ماالوي، نیجریه و اوگاندا هستند

 شود اي برنج طالیی نزدیک می هاي مزرعه فیلیپین به اتمام آزمایش. 

و ( حصوالت تراریخته در آفریقا همچنان محدودیت اصلی پذیرش م ،بنیان و از نظر زمان و هزینه به صرفه فقدان مقررات نظارتی مناسب، دانش
  .است) در سراسر جهان

  وضعیت محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا
سطح . درصد بوده است 15 ،2012نسبت به سال  2013در سال ) EU(سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا حداقل افزایش 

اسپانیا با رکورد . ، بود2012هکتار بیشتر از سال  18942هکتار، بیش از  148013زیر کشت ذرت تراریخته در پنج کشور اتحادیه اروپا 
سطح زیر کشت . ، پیشتاز بود2012درصد از سال  18هکتار کشت ذرت تراریخته در بین کشورهاي اتحادیه اروپا، بیش از  136962

 2012کمتري نسبت به سال  تراریختهح زیر کشت ذرت پرتغال، چک و اسلواکی سط. بود 2012محصوالت ذرت ترایخته در رومانی مانند سال 
   .شود دهی اشتباه اتحادیه اروپا به کشاورزان مربوط می راهکارهاي گزارشداشتند که این مسئله مربوط به 

  و محیط زیستغذایی، تولید پایدار  مزایاي کشت محصوالت تراریخته براي امنیت
کاهش هزینه : اند هاي زیر به امنیت غذایی، تولید پایدار و تغییر آب و هوا کمک کرده از راه 2012تا  1996هاي  محصوالت تراریخته بین سال

میلیون کیلوگرم  497محیطی با حذف نیاز براي  میلیارد دالر، مزایاي زیست 117به ارزش ) میلیون تن 377با برآورد (تولید و افزایش عملکرد 
، حفظ )هاست میلیون اتوموبیل از جاده 12که معادل حذف حدود ( 2012میلیارد کیلوگرم گازکربنیک تنها در سال  27کش، کاهش تولید  آفت

میلیون  16.5و کمک به رفع فقر از طریق کمک به  2012تا  1996میلیون هکتار زمین از  123جویی در کشت  تنوع زیستی از طریق صرفه
  . هاي تحت پوشش این کشاورزان میلیون خانواده 65بیش از  پا و کشاورز خرده

 :به ترتیب میزان سطح زیر کشت



  درصد پذیرش کلیه محصوالتی که انواع تراریخته آن به بازار  90ریبی میلیون هکتار، با متوسط تق 70.1آمریکا با سطح زیر کشت
 .عرضه شده، پیشتاز است

  دوم قرار گرفت و بیش از هر کشور دیگري سطح زیر کشت محصوالت تراریخته را به میزان برزیل براي پنجمین سال پیاپی در رتبه
 .، افزایش داد2012درصد نسبت به سال  10میلیون هکتار و یا  3.7

  ماند میلیون هکتار باقی 24.4آرژانتین در مقام سوم با سطح زیر کشت. 

  درصد در جایگاه چهارم به جاي کانادا قرار گرفت 95نرخ پذیرش میلیون سطح زیر کشت پنبه تراریخته و با  11هندوستان با. 

  میلیون هکتار با کاهش سطح زیر کشت کلزا در جایگاه پنجم قرار گرفت ولی نرخ پذیرش این  10.8کانادا با سطح زیر کشت
 .درصد بود 96محصوالت در این کشور همچنان باال و در حدود 

  .را ببینید www.isaaa.orgگزارش ویژه مدیران سایت  براي کسب اطالعات بیشتر و یا مطالعه
  ISAAA معرفی

المللی از مراکزي است که  با یک شبکه بینانتفاعی  یک سازمان غیر) ISAAA(ي کشاورزي ژالمللی دستیابی به و استفاده از بیوتکنولو سرویس بین
و رئیس بنیانگذار  کالیو جیمز،. گذاري دانش و کاربرد محصوالت تراریخته طراحی شده است و به اشتراكبراي کمک به کاهش گرسنگی و فقر 

ISAAA  هاي پژوهشی و  سال گذشته در کشورهاي در حال توسعه آسیا، آمریکاي التین و آفریقا کار و زندگی کرده و تالش 30در طول
  .تراریخته و امنیت جهانی غذا وقف این کشورها کرده است اي کشاورزي خود را با تمرکز بر روي محصوالت توسعه

  


