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 براي تراریخته محصوالت. بود سازي موفق محصوالت تراریخته ، نوزدهمین سال تجاري2014سال  .1

 کشت زیر باموفقیت اراضی از هکتار میلیارد 1٫8 نتاکنو و شدند کشت 1996 درسال بار اولین
 کل از بیش درصد 80 تقریباً سطح این .است اي هسابق یب رکورد که اند هرفت تراریخته محصوالت

 در 2014 درسال تراریخته محصوالت .است آمریکا متحده ایاالت یا چین کشور کشت قابل هاي نزمی
 صد از بیش تاکنون 1996 ازسال محصوالت نوع این کشت زیر سطح. شدند کشت جهان کشور 28

 .است رسیده 2014 سال در هکتار ملیون 181٫5 به 1996 سال در هکتار ملیون 1٫7 از و شده برابر
 .بود هکتار ملیون 6٫3 ،قبل سال به نسبت 2014 سال در تراریخته محصوالت کشت زیر سطح افزایش

 تا 3 معادل که داشت افزایش هکتار ملیون 5 رقم این 2012 سال به نسبت ،2013 سال در که حالی در
 به ،محصوالت این که دهد یم نشان تراریخته محصوالت صدبرابري افزایش .است ساالنه رشد صددر 4



 

 که هایی رکشو تعداد .اند هبود اخیر ادوار در شده پذیرفته فناوري سریعترین ،اند هداشت که مزایایی دلیل
 28 به 1996 سال در کشور 6 از و است شده برابر چهار از بیش اند هکرد تولید تراریخته محصوالت

 .است رسیده 2013 سال از تربیش یکی، 2014 سال در کشور

 90که کشاورز، ملیون 18 ،2014 سال در .کنند یم کشت تراریخته محصوالت که کشاورزانی تعداد .2

 محصوالت کشت زیر کشور 28 در را هکتار ملیون 181 بودند، فقیر کشاورزان ههاخرد نآدرصد 
 بیشتر کشت طریق از را وري هوبهر دارند تبحر ریسک شرایط از دراجتناب کشاورزان .بردند تراریخته

 هاي  زمین هکتار میلیارد 1٫5 همان به زراعی محصوالت کشت کردن محدود( خود هاي نزمی در
 کشاورز ملیون 7٫1 ،2014 سال در .بخشند یم بهبود) زیستی وتنوع ها لجنگ حفظ درنتیجه و مزروعی

 به و خود انتخاب به را هکتار ملیون 15 از بیش هند در دیگر کشاورز ملیون 7٫7 و چین در پا هخرد
 هزار 415 نیز، نفیلیپی در سال همین در. بردند تراریخته پنبه کشت زیر به آن، توجه قابل مزایاي دلیل

 .کردند استفاده تراریخته ذرت مزایاي از پا هخرد کشاورز

 بنگالدش، .شد سازي يتجار بنگالدش، در ،دولت حمایت دلیل به و بار اولین براي تراریخته، بادمجان .3
 اکتبر 30 در را تراریخته بادمجان کشت مجوز ،ينفر ملیون 150 جمعیت با فقیر و کوچک کشوري

 ،کشاورزان هخرد 2014 ژانویه 22 روز در مجوز، صدور از بعد روز 100 از کمتر و کرد صادر 2013
 وزیر طرف از ویژه به و دولت قوي حمایت بدون بزرگ موفقیت این .کاشتند را تراریخته بادمجان

 کوچک و فقیر هاي رکشو براي مناسبی سرمشق تجربه این .آمد ینم دست به چادوري، اماتی کشاورزي
 پیگیري و تراریخته زمینی بسی برروي اي همزرع آزمایشات جامنا حال در بنگالدش اکنون. است

 .است تراریخته برنج و پنبه وضعیت

 اصلی غذایی مواد شامل هک اند هکرد دریافت کشت مجوز تازگی هب جدید تراریخته محصوالت از برخی .4
 مجوز آمریکا متحده ایاالت ،2014 سال در .است بنگالدش در بادمجان و آمریکا در زمینی بسی مانند

 که Innate زمینی بسی تجاري نام با تراریخته زمینی بسی :دکر صادر را تراریخته محصول دو کشت
 بالقوه ماده یک ترکیب ینا .است آمید لاکری کمتر مقادیر حاوي و اصلی غذایی محصول یک

 کمتر نیز زمینی بسی بالیت بیماري درمقابل مقاومت دلیل به زمینی سیب این ضایعات .ستسرطانزا



 

 آن هضم قابلیت و لکردعم که بود HarvXtar تجاري نام با KK179 یونجه دیگر، محصول .است
 نوعی کشت مجوز اندونزي .)است جهان سطح در اي هعلوف مهم محصول یک یونجه( است بیشتر

 تجاري نام با کش متحمل به علف سویاي کشت مجوز برزیل .کرد صادر را خشکی به مقاوم نیشکر
Cultivance که کرد صادر است  شده تولید برزیل در که را ویروس به مقاوم تراریخته لوبیاي نوعی و 

 ذرت کشت مجوز 2014 سال در بار اولین براي ویتنام .بود خواهند کشت آماده 2016 سال در
 تراریخته غذایی محصوالت بر عالوه. را صادر کرد )آفات به مقاوم و کش علف به متحمل( تراریخته

قند و رت سفید در آفریقاي جنوبی، چغندرذ( دارند کنندگان فمصر براي مستقیم فایده کهموجودي 
 تراریخته محصوالت) مریکاآ متحده التاای در کدو و پاپایا و ،کانادا ایاالت متحده وذرت شیرین در 

 در زمینی بسی و بنگالدش در بادمجان شاملرسند  ي نیز که به طور مستقیم به مصرف انسان میجدید
 رب تواند یم و است جهان در اصلی غذایی ماده چهارمین زمینی بسی. هستندآمریکا  متحده ایاالت
 2( هند ،)زمینی بسی براي هکتار ملیون 6 کشت زیر باسطح( چین مانند هایی رکشو در غذایی امنیت
 .باشد مؤثر ،)هکتار ملیون 2 تقریباً( اروپا اتحادیه و) هکتار ملیون

 کشت زیر سطح هکتار ملیون 73٫1 با همچنان آمریکا .تراریخته محصوالت تولیدکننده برتر کشور جپن .5
 محصوالت ايبر پذیرشدرصد  90 از بیش با) تراریخته محصوالت جهانی کشت زیر سطح درصد 40(

 .بود برتر رتبه حائز ،)درصد 96( پنبه و) درصد 94( سویا ،)پذیرش درصد 93( ذرت شامل اساسی
 سطح هکتار ملیون 1٫9 با و داشت را کشت زیر سطح ساالنه افزایش متوالی سال ینمپنج براي برزیل

 در ،محصوالت این کشت زیر سطح هکتار ملیون 3 با آمریکا، از بعد تراریخته محصوالت کشت زیر
داراي دو صفت همزمان قابل توجه اینکه، برزیل بعد از کشت سویاي تراریخته  .گرفت قرار دوم رتبه

میلیون هکتار را به کشت  5٫2براي دومین سال پیاپی  به آفات امسال نیز کش و مقاوم تحمل به علف

 2013 سال در هکتار 24٫4 از ناچیز کاهش با ،آرژانتین مقام سومی خود را. داین محصول اختصاص دا

 پنبه کشت زیر سطح هکتار ملیون 11٫6 داشتن با هند .کرد حفظ ،2014 سال در هکتار 24٫3 به
 کشور پنجمین. داشت را چهارم مقام پذیرش درصد 95و ) 2013 سال در هکتار ملیون11( تراریخته

 پنج و نود. برد تراریخته لزايک کشت زیر را خود هاي نزمی از هکتار ملیون 19٫6 که بود کانادا برتر



 

 کشت زمینه در جهان برتر کشور پنج 2014 سال در رفته هم روي. است تراریخته کانادا در کلزا درصد
 و گسترده اي هپای که دادند اختصاص گیاهان این کشت به را هکتار ملیون 10 از بیشتر ،تراریخته گیاهان

 .دبو خواهد آینده در پایدار توسعه براي مستحکم

 شد کشت متحده ایاالت در 2013 سال در که خشکی به مقاوم تراریخته ذرت اولین کشت زیر سطح .6
 نام با مقاوم تراریخته ذرت کشت زیر سطح .کرد پیدا افزایش برابر پنج از بیش به 2014 سال در

 برابر 5٫5از بیش به در آمریکا کشت شده بود 2013بار در سال  براي اولین که DroughtGuard تجاري
 حقیقت این. رسید 2014 سال در هکتار 275000 به 2013 سال در هکتار 50000 از و یافت افزایش
همین محصول با هدف کمک به تولید ذرت . بود کشاورزان میان در محصول این پذیرش از بازتابی

–یدولت، به یک تیم مشترك 2017متحمل به خشکی در برخی کشورهاي منتخب آفریقایی تا سال 

 .اهدا شد )WEMA( آفریقا براي آبی مک به متحمل ذرت پروژهبه نام  خصوصی

 کشور با قاره این در تراریخته محصوالت کشت توسعه .آفریقا در تراریخته محصوالت وضعیت .7
 کشور این در تراریخته گیاهان کشت زیر سطح خشکی، دلیل به بیشتر اما،. یافت ادامه جنوبی آفریقاي

درصد  50سودان کشور در هتراریخت پنبه کشت زیر سطح. رسید هکتار ملیون 2٫7به  کاهش اندکی با
 زیر را هکتار ملیون نیم زا بیش مساحتی نتوانست خشکی دلیل به بورکینافاسو کشور. یافت افزایش
) اوگاندا و نیجریه ماالوي، کنیا، غنا، مصر، کامرون،( کشور هفت. ببرد تراریخته محصوالت کشت

را انجام بنیه  کشاورزان کم فراموش شده و مناسب کشت توسط محصوالت روي بر اي عهمزر آزمایشات
 ریزي مهبرنا براساس که است این مهم نکته .است سازي ريکه مرحله پیش از تصویب براي تجا دادند
 2017 در سال، و مقاوم به آفات خشکی به مقاوم تراریخته ذرت اولین که است قرار WEMA هپروژ

بنیان و از نظر زمان و هزینه  نش، دافقدان مقررات نظارتی مناسب .ازي شودس رهااي جنوبی در آفریق
 این فواید از استفاده براي .است تراریخته محصوالت پذیرش اصلی محدودیت همچنان صرفه، به

 که جدي و بخش ناطمینا نظارتی مقررات به توسعه، حال در فقیر و کوچک هاي رکشو توسط فناوري
 .است نیاز نباشند سخت و رساف قتطا حال نعی در



 

 کشت به اروپا اتحادیه عضو کشور پنج .اروپا اتحادیه عضو هاي رکشو در تراریخته محصوالت وضعیت .8
 کاهش درصد سه 2013 سال به نسبت که دادند ادامه هکتار 143٫016 سطح در تراریخته محصوالت

 سال به نسبتدرصد  3 که بود پیشتاز کشور اریختهتر ذرت هکتار 131٫538 کشت با اسپانیا .بود یافته
کشت  طور خالصه، به. را به خود اختصاص داد درصد 31٫6 پذیرش رکورد اما داشت کاهش 2013

 دیگر کشور دو در کاهش کمی و اروپا اتحادیه عضو کشور سه در افزایش کمی گیاهان تراریخته،
 .ودب اداري تشریفات و ذرت کشت کاهش آن دلیل که داشت

، مزایاي سطح جهان انجام شد در 2014سال  نتایج یک تحلیل متا که در .تراریخته محصوالت مزایاي .9
 درهمچنین  .براي محصوالت تراریخته برشمرده استچشمگیر بسیاري را در طی بیست سال گذشته 

 شد که پذیرش نشان داده ،مطالعه در بیست سال گذشته انجام شد 147که طی یک بررسی مشابه 
، افزایش درصد 37هاي شیمیایی تا  کش حشرهباعث کاهش مصرف فناوري محصوالت تراریخته 
ها  این یافته .شده استدرصد  68ها تا  و افزایش سود کشاورز درصد 22عملکرد محصوالت زراعی تا 

تا  1996هاي  ها، مربوط به سال آخرین داده. کنند قبلی را تأیید میتحلیل متاي نتایج ثابت مطالعات 
توسعه پایدار و تغییر اقلیم هاي زیر به امنیت غذایی،  ه راریخته از راتدهد که محصوالت  نشان می، 2013

یلیارد دالر، تأمین محیط زیست م 133 ارزشافزایش تولیدات زراعی به  :اند و محیط زیست کمک کرده
 تا 1996ی از سال شیمیایهاي  کش ملیون کیلوگرم ماده مؤثر حشره 500تقریباً  بهتر با کاهش مصرف

میلیارد کیلوگرم  28تا  CO2  تنهایی باعث کاهش انتشار گاز به 2013در سال  به نحوي که تنها 2012
حفظ تنوع زیستی از طریق  ،ها به مدت یک سال بود از جاده ملیون خودرو 12٫4معادل خروج شد که 

 به کمککمک به رفع فقر از طریق  و 2013تا  1996از ملیون هکتار زمین  132جویی در کشت  صرفه
 این پوشش تحت هاي هخانواد از نفر ملیون 65 از بیش و پا هخرد کشاورز ملیون 16٫5 از بیش

 محصوالت از استفاده امروزه اگرچه. شوند یم محسوب جهان مردم ترین رفقی جزء که کشاورزان
 و تناوب جمله از خوب اعیزر عملیات انجام اما ،شود یم تلقی ضرورت یک عنوان به تراریخته
 .است ضروري غیرتراریخته محصوالت همچون محصوالت، این براي مقاومت مدیریت



 

تجاري در بازار آن تراریخته  ی که نوعمحصوالتاز ) درصد 100تا  90(درصد باالیی  اینکه به باتوجه .10
در محصوالت  این سطح زیر کشت شود که آهنگ گسترش بینی می پیشوجود دارند تراریخته هستند، 

ها باقی نمانده  کند شود زیرا فضایی براي گسترش آن هاي در حال توسعه هاي صنعتی و کشور کشور
سازي مشتمل بر محصوالت تراریخته جدیدي فراوانی  ت تراریخته در راه ارائه و تجاريمحصوال .است

 .رس قرار گیرددر دستتواند  میسال آینده  5تا  ر صورت صدور مجوز رهاسازي و کشتاست که د
تعداد زیادي است که شامل  ارائه شده تر گزارش تفصیلیمحصول بالقوه براي تولید در  70فهرستی از 

و   ها بیماري هاي مقابله با آفات و جدید، محصوالتی با روش هاي ویژگیو  محصوالت جدیداز 
. در حال پیشرفت است اي آزمایشات مزرعهبرنج طالیی با انجام  پروژه .ها است کش مقاومت به علف

هاي  زمینی بر روي سیباي  آزمایشات مزرعهحال انجام و هند نیز در هاي بنگالدش، اندونزي  کشور
براي تولید تجاري  Simplotشرکت  آمریکا در ایاالت متحده .هستند بالیتمقاوم به بیماري 

محصوالت  .است کرده درخواست صدور مجوز تر است مقاومبالیت که به بیماري  Innateزمینی  سیب
به نظر مقاوم به حشرات هاي غنی شده و لوبیا چشم بلبلی  شامل موزبازده، به ویژه در آفریقا،  کم

در گسترش و تحویل محصوالت داراي مجوز  خصوصیبخش و دولت همکاري  .کننده هستندامیدوار
تعداد زیادي از محصوالت و که  این نوع همکاريچهار مطالعه موردي در قالب . نسبتاً موفق بوده است

 .اند شرح داده شده مروري گزارش تفصیلیدر  دهند صفات مختلف را در سه قاره جنوبی نشان می

 غیرانتفاعی سازمان یک) ISAAA( کشاورزي بیوتکنولوژي از استفاده و به دستیابی المللی نبی سرویس
 این ازسوي شده ارائه آمار مامت. شود یم تأمین وخصوصی عمومی هاي شبخ اعتبارات توسط که است

 آمار در و شمارش یکبار تنها باشد، داشته ورود درآن تراریخته صفت چند ازاینکه فارغ المللی نبی سرویس
 تراریخته محصوالت وضعیت" 49 مروري خالصه نسخه در تفصیلی اطالعات .شوند یم لحاظ

 به لطفاً بیشتر اطالعات براي .است دسترسی قابل جیمز کالیو نوشته "2014 درسال شده سازي يتجار

 و +63495367216 تلفن شماره به سرویس این آسیایی مرکز با یا و مراجعه http://www.isaaa.org آدرس
  .فرمایید حاصل تماس info@isaaa.org ایمیل


