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ک ت      می یون  کتار محصوالت تراریخته را در سال       ک ور،    ک اور  در  جده می یون 
 دا ته است     می یون  کتاری نسبت به سال   در دی یا    ایدار که ا زای  ، کردند

س    یر ک ت محصوالت تراریخته
     تا       می یون  کتار 

 

  



 دیباچه نویسنده

 عدد میلیونی خودها هکتار از محصوالت تراریخته کشت شده در جهان به نزدیکترین  سطح زیر کشت میلیون

برای  <و  >های  هزار هکتار با استفاده از عالمت 011گرد شده است و به همین ترتیب سرجمع به نزدیکترین 

بنابراین در برخی موارد این مسئله منجر به تقریب ناچیز شده و ممکن است  .شده است نزدیکگرد کردن 

درصد  011گرد کردن دقیقا به  واریانس جزئی در برخی از ارقام، مجموع و درصد تخمین که همیشه به دلیل

که  ستا قرار گیرد اینتوجه  باید مورد که مسئله مهمیهمچنین . ، وجود داشته باشدبالغ نخواهند شد

مناطق گزارش . کنند کشورهایی که در نیمکره جنوبی قرار دارند محصوالتشان را در سه ماه آخر سال کشت می

به برداشت محصوالت در همان سال  ، لزوماپردازند ته میکشت محصوالت تراریخشده در این نوشته که به 

برای آرژانتین، برزیل، استرالیا،  5102بنابراین برای مثال، اطالعات مربوط به سال . کنند اشاره شده اقدام نمی

که همزمان با است  5102ماه آخر سال سه آفریقای جنوبی و اروگوئه معموال ارقام سطح زیر کشت مربوط به 

برداشت  5102ماه اول سال ، در سه دناز کشورها مانند فیلیپین که بیش از یک فصل زراعی در سال داربرخی 

 . شوند می

برآوردها بر که در نیمکره جنوبی قرار دارند بنابراین، برای کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و آفریقای جنوبی 

ایی، این برآوردها همیشه در معرض تغییر قرار دارد و بینی است و در نتیجه به دلیل متغییر آب و هو اساس پیش

ممکن است سطح زیر کشت واقعی را قبل از پایان فصل زراعی، زمانیکه این گزارش باید منتشر شود، کاهش 

 5102در هفته آخر ماه دسامبر سال که کشت آن ( Safrinha)برزیل، ذرت زمستانه  در مورد. یا افزایش دهد

در انطباق با سیاست انتخاب اولین رسد،  اوج خود میبه  5102های ژآنویه و فوریه  ماهو در طول  آغاز شده

تاریخ کشت یک محصول برای تعریف سال زراعی آن، در این گزارش به عنوان محصول کشت شده در سال 

 .شود دسته بندی می 5102

انتفاعی است  یک سازمان غیر( ISAAA)ی کشاورزی وژالمللی دستیابی به و استفاده از بیوتکنول سرویس بین

تمام آمار ارائه شده از سوی این سرویس . شود های عمومی و خصوصی تامین می که توسط اعتبارات بخش

المللی فارغ از اینکه چند صفت تراریخته در آن ورود داشته باشد تنها یک بار شمارش و در آمار لحاظ  بین

زیر کشت محصوالت تراریخته گزارش شده برای محصوالتی  نکته مهم دیگر اینست که تمامی سطح .شوند می



اند و شامل سطح زیر کشت غیررسمی محصوالت تراریخته  است که به طور رسمی تایید و کشت شده

قابل  "24گزارش کامل "در  "گزارش ویژه مدیران"در در مورد مطالب مندرج اطالعات بیشتر . شود نمی

 . دستیابی است

  



 گزارش ویژه مدیران

 5102وضعیت محصوالت تراریخته در پایان سال 

 فهرست مندرجات

 مقدمه 

  سازی پیاپی در هجدهمین سال تجاری 3102افزایش کشت محصوالت تراریخته در سال. 

 جهان ترین فناوری پذیرفته شده در تاریخ کشاورزی محصوالت تراریخته سریع 

 کشت  اند که بازده تشخیص دادهپا و بزرگ، در سراسر جهان،  ها کشاورز ریسک گریز، خرده میلیون

این محصوالت  به کشت دوباره( همه آنها)درصد آنها  011است، بنابراین محصوالت تراریخته باال 

روی آوردند که این خود آزمایشی است که توسط کشاورزان برای قضاوت در مورد عملکرد هر 

 .شود اوری به کار گرفته میفن

  3102کشور در سال  32کشت محصوالت تراریخته توسط  

  برای اولین بار بنگالدش کشت یک محصول تراریخته را تصویب کرد، درحالیکه در مصر کشت

 .محصول تراریخته در انتظار بررسی قرار دارد

 01 پا و فقیر  نها کشاورزان خردهدرصد از آ 01 -برند میلیون کشاورز از محصوالت تراریخته سود می

 .هستند

  کشورهای در حال توسعه سطح زیر کشت محصوالت  3102برای دومین سال پیاپی در سال

 .اند تراریخته بیشتری را از کشورهای صنعتی به خود اختصاص داده

  ،021درصد از سطح زیر کشت جهانی  32محصوالت تراریخته با بیش از یک صفت بهبود یافته 

 .اند هکتاری محصوالت تراریخته را به خود اختصاص دادهمیلیون 

 برزیل و آرژانتین در آمریکای التین، هند : پنج کشور برتر در حال توسعه در جنوب سه قاره قرار دارند

درصد از کشت جهانی محصوالت  72و چین در آسیا و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا، این کشورها 

 .دهند درصد از جمعیت جهان را تشکیل می 70داده و  تراریخته را به خود اختصاص

 برزیل همچنان موتور توسعه کشت محصوالت تراریخته در جهان است. 

 آمریکا همچنان بیشترین سطح زیر کشت گیاهان تراریخته را دارد. 

 کشت بیشتر پنبه تراریخته مقاوم به آفات در هند و چین 



 پیشرفت در آفریقا 

 به کشت ذرت 3103درصد بیشتر از سال  01هکتار،  071102با رکورد  پنج کشور اتحادیه اروپا ،

درصد از کل سطح زیر  07اسپانیا تاکنون بزرگترین پذیرنده کشت، . اند تراریخته مقاوم به آفات پرداخته

 .کشت ذرت تراریخته مقاوم به آفات در اتحادیه اروپا بوده است

 کنند یدار و تغییرات آب و هوا کمک میمحصوالت تراریخته به امنیت غذایی، تولید پا. 

 مشارکت محصوالت تراریخته در تولید پایدار. 

 کارایی استفاده از نیتروژن. 

 گذاری مقررات محصوالت تراریخته و برچسب. 

  تراریخته مصوب( رخدادهای)وضعیت محصوالت. 

  ه استمیلیارد دالر بود 0151برابر با  3102ارزش جهانی بذور تراریخته تنها در سال. 

  تاثیر جایزه جهانی غذا(WFP )در شناخت سهم بیوتکنولوژی در امنیت غذایی، خوراک و فیبر. 

 انداز آینده چشم. 

  میراث برنده جایزه صلح نوبل نورمن بورالگ، حامی و بنیانگذارISAAA  
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به رشد خود ادامه داده و با برتری کشورهای بزرگ و  5102 سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سال

 .میلیون هکتار رسید 072کوچک در حال توسعه به 

 مقدمه

بر روی نکات برجسته گزارش خالصه مروری وضعیت محصوالت تراریخته  ویژه مدیراناین گزارش 

ISAAA Brief 46  وضعیت "گزارش کامل و بیشتر همین مطالب در جزئیات کامل . استتمرکز کرده

 .مورد بررسی قرار گرفته استارائه و  "5102سازی شده در سال  محصوالت تراریخته تجاری

 سا ی  یا ی در  جد مین سال تجاری 3102محصوالت تراریخته در سال ا زای  ک ت 

شکسته شد و با  5102در سال  میلیون هکتار 07275با  رکورد سطح زیر کشت جهانی محصوالت تراریخته

افزایش  5105میلیون هکتار در سال  071میلیون هکتار از  2، بیش از نسبت به سال گذشته درصدی سهرشد 

رشد این  5102تا  0994سازی محصوالت تراریخته بود و از سال  سال تجاری هجدهمین5102سال  .داشت

سال از  05یافتو به طور مشخص  سال پیاپی همچنان به صورت صعودی افزایش هفدهمینمحصوالت بعد از 

 . سال نرخ رشد، دو رقمی بوده است 07این 

 جهان در تاریخ ک اور ی مورد  ذیرشترین  ناوری  محصوالت تراریخته سری 



میلیون هکتار در سال  7/0برابری در کشت محصوالت تراریخته از  011 بیش ازافزایش  5102در سال 

دهد که محصوالت  حاصل شد، این مسئله نشان می 5102میلیون هکتار در سال  072بیش از تا  0994

این نرخ پذیرش محصوالت تراریخته . جهان استتراریخته سریعترین فناوری پذیرفته شده در تاریخ کشاورزی 

 . کنندگان است پذیری این فناوری و مزایای آن برای کشاورزان و مصرف دهنده انعطاف نشان

اند که با ده ک ت   ا و بزرگ، در سراسر جهان، ت خیص داده  ا ک اور  ریسک گریز، خرده می یون

به ک ت دوباره این محصوالت روی    مه آنها آنها در د  011محصوالت تراریخته باال است، بنابراین 

اوری به کار د که این خود آ مای ی است که توسط ک اور ان برای قضاوت در مورد عم کرد  ر  ننآورد

   ود گر ته می

محصوالت تراریخته را کشور جهان  21ها کشاورز در حدود  ، میلیون5102تا  0994سال از سال  01در طول 

محصوالت تراریخته اینست که در مفید بودن ترین ومعتبرترین شاهد  کننده قانع. سابقه پذیرفتند با سرعتی بی

میلیون  011کشور جهان بیش از  21 حدود ها کشاورز در یونمیل 5102تا  0994های  سالسال از  01طول 

درصد بیشتر  021این میزان مساحت برابر با . میلیارد هکتار اتخاذ کردند 074تصمیم فردی برای کشت بیش از 

یکی از دالیل اصلی و قطعی که اساس .است، که منطقه بسیار بزرگی است های آمریکا و چین از کل زمین

توجه  مزایای پایدار و قابل، کند ثابت می محصوالت تراریختهبه را گریز  ریسک اناطمینان کشاورزاعتماد و 

که  نشان داد ،اروپا انجام شد در 5100ای که در سال  مطالعه .آنها استمحیطی  اقتصادی و زیست-اجتماعی

 .محصوالت تراریخته ایمن هستند

  3102ک ور در سال  32ک ت محصوالت تراریخته توسط 

کشور در  09، (0و شکل  0جدول ) به کشت محصوالت تراریخته پرداختند 5102کشوری که در سال  57از 

 یک توسعه بیش ازدر حال  کشور تمامی ده کشور برتر، مشتمل بر هشت. کشور صنعتی بودند 1حال توسعه و 

برای  زیربنای مستحکمی راو پراکنش جهانی و  محصوالت تراریخته اختصاص دادندکشت به هکتار را  میلیون

درصد و یا  41 حدود)بیش از نصف جمعیت جهان، . تضمین توسعه این نوع محصوالت در آینده فراهم کردند

 .کنند کننده محصوالت تراریخته زندگی می تولید کشور 57در این  (تقریبا چهار میلیارد نفر



  **می یون  کتار  3102سال س    یر ک ت محصوالت تراریخته  ر ک ور در  ایان : 0جدول 

س    یر ک ت  انواع محصوالت تراریخته

  می یون  کتار 

 رتبه ک ور

 7 *آمریکا 1.07 کدوذرت، سویا،  نبه، ک زا، چغندر قند، یونجه، خربزه درختی و 

 2 *بر ی  3.04 سویا، ذرت،  نبه

 4 *آرژانتین 2303 سویا، ذرت،  نبه

 3 * ندوستان .770  نبه

 5 *کانادا 7.01 ذرت، سویا، چغندرقندک زا، 

 6 *چین 302 ، گوجه  رنگی،   ف   یرینتبریزی نبه، خربزه درختی، 

 1 * اراگوئه 406 سویا، ذرت،  نبه

 1 *آ ریقای جنوبی 202 ذرت، سویا،  نبه

 2 * اکستان 201  نبه

 .7 *اوروگوئه 705 سویا، ذرت

 77 *بولیوی .70 سویا

 72 * ی یپین 01. ذرت

 74 *استرالیا 06.  نبه، ک زا

 73 *بورکینا  اسو 05.  نبه

 75 *میانمار 04.  نبه

 76 *اسپانیا 07. ذرت

 71 *مکزیک 07.  نبه، سویا

 71 *ک مبیا 07.  نبه، ذرت

 72 *سودان 07.  نبه

 .2  ی ی 07.< ذرت، سویا، ک زا

 27  وندراس 07.< ذرت

 22  رتغال 07.< ذرت

 24 کوبا 07.< ذرت

 23 جمهوری چک 07.< ذرت

 25 کاستاریکا 07.<  نبه، سویا

 26 رومانی 07.< ذرت

 21 س وواکی 07.< ذرت

  مجموع 71502 

 .هکتار یا بیشتر است 11111کشوری که سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در آنها  نوزده* 

   زار گرد  ده است 011تا نزدیک به ** 

 .ندرا تصویب کرد 5102سال  کشت محصوالت تراریخته در 5102کشورهایی که در سال *** 

 3102کالیو جیمز، : منب 
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 کتار
ک زا -سویا -ذرت
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می یون  کتار    

 نبه -ذرت -سویا

    تولید کننده محصوالت تراریخته در سال ک ور ای 

   
بورکینا اسو

می یون  کتار    

 نبه
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 کتار
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 کتار
ذرت
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 کتار
ذرت
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قند

  
*آمریکا
می یون  کتار     

سویا -ذرت
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می یون  کتار    

سویا - نبه
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می یون       کمتر ا  
 کتار
ذرت
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 کتار

سویا - نبه

   
*ک ومبیا

می یون  کتار    

ذرت - نبه
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 کتار
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می یون  کتار     

 نبه -ذرت -سویا

   
اوروگوئه

می یون  کتار    

ذرت -سویا

  
بر ی 
می یون  کتار     

 نبه -ذرت -سویا

  
آ ریقای جنوبی
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 نبه -سویا -ذرت

  
*چین
می یون  کتار    

 -خربزه درختی - نبه
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  ف   یرین

   
*میانمار

می یون  کتار    

 نبه

   
* ی یپین

می یون  کتار    

ذرت

  
* ند
می یون  کتار   
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*استرالیا

می یون  کتار    
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 کتارمی یون     
ذرت

  زار  کتار یا بی تر است   که س    یر ک ت محصوالت تراریخته در آنها نو ده ک وری * 

    کالیو جیمزه : منب 

  
* اکستان

می یون  کتار    

 نبه

   
کوبا

می یون       کمتر ا  
 کتار
ذرت

   
*سودان

می یون  کتار    

 نبه

 5102نقشه جهانی کشورهای تولیدکننده محصوالت تراریخته در سال : 0شکل 



 

تصویب کرد، در الیکه در مصر ک ت یک محصول تراریخته را تجاری برای اولین بار بنگالدش ک ت 

  محصول تراریخته در انتظار بررسی قرار دارد

بادمجان تراریخته مقاوم به )یک محصول تراریخته تجاری برای اولین بار کشت  5102بنگالدش در سال 

. را تصویب کرد، در حالیکه وضعیت محصوالت تراریخته در مصر در انتظار بررسی دولتی، معلق است( آفات

پذیرش محصوالت تراریخته توسط بنگالدش مهم است زیرا این کشور به عنوان مدلی برای دیگر کشورهای 

بست موجود را با تجربه خود در تالش  همچنین مهمتر از همه اینکه بنگالدش بن. آید و فقیر در می ککوچ

 .و فیلیپین شکسته است سازی بادمجان تراریخته مقاوم به آفات در دو کشور هندوستان برای تصویب تجاری

 5102گفتنی است که دو کشور در حال توسعه دیگر، پاناما و اندونزی، کشت محصوالت تراریخته را در سال 

های این گزارش  سطح زیر کشت این محصوالت در داده)ند ا تایید کرده 5102ال سسازی در  برای تجاری

 (.لحاظ نشده است

 ا و  قیر  در د ا  آنها ک اور ان خرده 01 -برند ته سود میمی یون ک اور  ا  محصوالت تراریخ 01

   ستند

، (5105سال  کشاورز تراریخته کارمیلیون  0772در مقایسه با )میلیون کشاورز  هیجده 5102در سال 

کشاورز  میلیون 0472بیش از معادل )این کشاورزان درصد  91بیش از . ندمحصوالت تراریخته را کشت کرد

 772حدود . ندفقیر از کشورهای در حال توسعه بود وپا  خردهگریز  ریسکمربوط به کشاورزان  ،(کار تراریخته

میلیون کشاورز دیگر در هند پنبه تراریخته مقاوم به آفات را به دلیل  772پا در چین و  میلیون کشاورز خرده

های  رای بازده زمانی سالآخرین آمار اقتصادی در دسترس ب. مزایای قابل توجه این محصول انتخاب کردند

میلیارد دالر و در  0272در چین از کشت محصوالت تراریخته دهد که کشاورزان  نشان می 5105تا  0994

عالوه بر سود اقتصادی حاصل از این محصوالت، کشاورزان به . اند میلیارد دالر سود به دست آورده 0274هند 

 ناشی عوارض کاهش نتیجه در وها،  کش دی استفاده از آفتدرص 21میزان قابل توجهی از کاهش تعداد حداقل 



پایداری محیط زیست و کیفیت بهتر زندگی این مسئله به و مهمتر از همه  اند برده سود ها کش آفت با تماس از

 . کمک کرده است

ک ور ای در  ال توسعه س    یر ک ت محصوالت تراریخته  3102برای دومین سال  یا ی در سال 

  اند را ا  ک ور ای  نعتی به خود اختصاص دادهبی تری 

میلیون هکتار  072درصد از  22میلیون هکتار و یا  92کشاورزان آمریکای التین، آسیا و آفریقا در مجموع 

در ( درصد بود 25میزان آن  5105سال در )اند  کشت جهانی محصوالت تراریخته را به خود اختصاص داده

( درصد بود 21 ،5105سال در )درصد  24میلیون هکتار و یا  10ه در مجموع مقایسه با کشورهای صنعتی ک

تفاوت سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در در نتیجه  .سطح زیر کشت محصوالت تراریخته داشتند

از  شده و به ترتیبتقریبا دو برابر  5102و  5105کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال های 

این مسئله بر . رود که این روند ادامه یابد انتظار می .است افزایش یافتهمیلیون هکتار  02حدود به  7حدود 

سازی این  که قبل از تجاری کسانی ؛بوده استو محصوالت تراریخته  مخالفان مهندسی ژنتیکبینی  خالف پیش

شورهای صنعتی است و اعالم کردند که محصوالت تراریخته تنها برای ک عجوالنه، 0994فناوری در سال 

پا مورد قبول و پذیرش واقع نخواهد  هرگز توسط کشورهای در حال توسعه، مخصوصا کشاورزان فقیر و خرده

 .شد

در کشورهای صنعتی، حاصل از کشت محصوالت تراریخته اقتصادی سود  5105تا  0994های  در طول سال

کشورهای در  5105بعالوه در سال . بود د دالرمیلیار 2779کشورهای در حال توسعه  و درمیلیارد دالر  29

میلیارد سود، سهم  0177میلیارد دالر از مجموع  174درصد معادل  2279حال توسعه سهم کمتری داشتند، 

 (.در دست انتشار، Barfoot ،5102و  Brookes)میلیارد دالر بود  0170کشورهای صنعتی 

می یون  021در د ا  س    یر ک ت جهانی  32، بهبود یا ته محصوالت تراریخته با بی  ا  یک  فت

  اند محصوالت تراریخته را به خود اختصاص داده کتاری 

. دارای اهمیت زیادی هستند (بندی شده های هرم ژن)محصوالت تراریخته دارای بیش از یک صفت بهبود یافته 

به زیر کشت بردند که بهبود یافته چند صفت  کشور محصوالت تراریخته را با دو یا 02میالدی  5102در سال 



میلیون  072درصد از  57برابر بامیلیون هکتار  27 در این سال. کشور درحال توسعه بودند 01از این میان 

سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در دنیا به گیاهان تراریخته دارای دو یا چند صفت بهبودیافته هکتار 

این روند ثابت و رو به رشد استفاده از محصوالت تراریخته دارای دو یا چند  رود ؛ انتظار میاختصاص یافت

 .صفت ادامه یابد

بر ی  و آرژانتین در آمریکای التین،  ند و :  نج ک ور برتر در  ال توسعه در جنوب سه قاره قرار دارند

نی محصوالت در د ا  ک ت جها 72چین در آسیا و آ ریقای جنوبی در قاره آ ریقا، این ک ور ا 

  د ند در د ا  جمعیت جهان را ت کی  می 70تراریخته را به خود اختصاص داده و 

پنج کشور در حال توسعه پیشرو در تولید محصوالت تراریخته در جنوب سه قاره قرار دارند و شامل چین و 

این کشورها در . شوند میهند در آسیا، برزیل و آرژانتین در آمریکای التین و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا 

را به خود ( درصد از کل محصوالت تراریخته جهانی 27)میلیون هکتار محصوالت تراریخته  1577مجموع 

میلیارد نفر را تشکیل  7درصد از کل جمعیت جهانی از  20این کشورها مجموعا حدود . اند اختصاص داده

شایان ذکر است که جمعیت آفریقا . برسدیلیارد نفر م 0170به  5011در سال تواند  میاین جمعیت که دهند  می

 274به بیش از ( درصد از کل جمعیت جهان 02حدود )تواند از جمعیت یک میلیاردی امروز  به تنهایی می

امنیت جهانی . و پایان قرن کنونی برسد 5011در پایان سال ( درصد از جمعیت جهان 22حدود )میلیارد نفر 

توانند در این چالش  غیر قابل تحمل درخطر قرارگرفته است و محصوالت تراریخته می های باال و غذا با قیمت

 .به کمک گرفته شوند

  بر ی   مچنان موتور توسعه ک ت محصوالت تراریخته در جهان است

این )میلیون هکتار در مقام دوم جهانی کشت محصوالت تراریخته بعد از آمریکا قرار دارد  2172برزیل با کشت 

و به عنوان جلودار جهانی محصوالت تراریخته ( میلیون هکتار بوده است 2474بیش از  5105ان در سال میز

این . سال پیاپی برزیل موتور توسعه کشت محصوالت تراریخته در جهان بود پنجمینبرای . ظاهر شده است

میلیون هکتار یا  277کشور بیش از هر کشور دیگری سطح زیر کشت محصوالت تراریخته خود را به میزان 

درصد از کل سطح زیر کشت جهانی محصوالت  52برزیل  .داد افزایش قبلدرصد نسبت به سال  01بیش از 

ای که با آمریکا داشت تثبیت  تراریخته را به خود اختصاص داده و موقعیت خود را با از بین بردن مداوم فاصله



در سال . به برزیل کمک کرده است ته در این مسیرمحصوالت تراریختولید سیستم سریع صدور مجوز . کرد

به طور تجاری در کش را  برزیل اولین سویای تراریخته با دو صفت مقاومت به آفات و مقاومت به علف 5102

سازمان پژوهش و توسعه ) EMBRAPAهمچنین . میلیون هکتار کشت کرده است 575سطح زیر کشت 

سازی لوبیای تراریخته مقاوم به  یلیارد دالر موفق به تصویب و تجاریبا بودجه ساالنه یک م ،(کشاورزی برزیل

 .این محصول در خود برزیل به طور کامال بومی و با منابع این کشور تولید شده است. ویروس شده است

  بی ترین س    یر ک ت گیا ان تراریخته را داردآمریکا  مچنان 

 و با متوسط (درصد از کل سطح زیر کشت جهانی 21) هکتارمیلیون  7170آمریکا با سطح زیر کشت 

درصد تمام محصوالتی که نوع تراریخته آن در آمریکا وجود دارد همچنان در صدر کشورهای  91تقریبی

محصوالت تراریخته در میلیون هکتاری  0171ا کشتکانادا ب. کننده محصوالت تراریخته در دنیا قرار دارد تولید

نزول کرده، چراکه کشاورزان حدود  5105میلیون هکتاری خود در سال  0074شت از سطح زیر ک 5102سال 

سطح زیر کشت  .دگندم را جایگزین کردن ،در تناوببه جای آن کشت کردند و  کلزاکمتر هزار هکتار  111

 5102کلزای کانادا در سال  درصد 94در حدود و  بود همچنان باالکانادا  در 5102در سال کلزای تراریخته 

 011کاهش سطح زیر کشت محصوالت ترریخته را به دلیل کمبود آب، در حدود  اگرچهاسترالیا  .تراریخته بود

 .تراریخته استدرصد محصوالت پنبه و کلزای این کشور  99بیش از هزار هکتار گزارش کرده است ولی 

 و چین تانوسک ت بی تر  نبه تراریخته مقاوم به آ ات در  ند

، ثبت کرددرصد  92با نرخ پذیرش میلیون هکتاری کشت پنبه تراریخته مقاوم به آفات را  00 هندوستان رکورد

میلیون هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات را با نرخ  275پا و فقیر در چین  میلیون کشاورز خرده 772که  درحالی

 . کردند کشت( هکتار 172هر کشاورز حدود )درصد  91پذیرش 

  ی ر ت در آ ریقا

بورکینافاسو و سودان با افزایش قابل  .ادامه داد های خود در کشت محصوالت تراریخته آفریقا به پیشرفت

 یختهرمالحظه سطح زیر کشت پنبه تراریخته مقاوم به آفات و آفریقای جنوبی با سطح زیر کشت محصوالت ترا

، (579میلیون هکتار و یا به صورت گرد شده  5712) 5105اما عمال در همان سطح زیر کشت سال  کمتر یکم



هکتار  202710بورکینافاسو سطح زیر کشت پنبه تراریخته مقاوم به آفات خود را از  .بودندپیشرفت عامل این 

دان در دومین سال سو .افزایش داد( درصد 21در حدود بیش از ) 5102در سال  272559به  5105در سال 

هکتار در سال  51111سازی، سطح زیر کشت پنبه تراریخته مقاوم به آفات را به میزان سه برابر از  تجاری

که بر اساس حرف )ای هفت کشور آفریقایی  کننده به میزان دلگرم.افزایش داد 5102در سال  45111به  5105

ای را در سطح  های مزرعه آزمایش( و اوگاندا هستند الفبا شامل کامرون، مصر، غنا، کنیا، ماالوی، نیجریه

مانند محصول دیگر  از جمله چند (باقالاز پنبه و ذرت تا موز و ) ای از محصوالت تراریخته جدید گسترده

در اوایل را اولین ذرت متحمل به خشکی آفریقا  WEMAرود که پروژه  انتظار می .اند انجام داده زمینی سیب

 .کشت کند 5107سال 

، به ک ت ذرت 3103در د بی تر ا  سال  01 کتار،  071102 نج ک ور اتحادیه ارو ا با رکورد 

در د ا  ک  س    یر  07اسپانیا تاکنون بزرگترین  ذیرنده ک ت،   اند تراریخته مقاوم به آ ات  رداخته

  ک ت ذرت تراریخته مقاوم به آ ات در اتحادیه ارو ا بوده است

هکتاری کشت ذرت  021102به رکورد به تعداد مشابه کشورهای سال قبل،  ؛دیه اروپاپنج کشور عضو اتحا

اسپانیا با  .بود 5105درصد بیش از سال  02 هکتار و یا 01925 تراریخته مقاوم به آفات دست یافتند که

باالترین سطح زیر کشت  درصد، 01، بیش از هکتار ذرت تراریخته مقاوم به آفات 024945رکورد کشت 

به دلیل  5105پرتغال با سطح زیر کشت کمتر از سال  .محصوالت تراریخته در اروپا را به خود اختصاص داد

. بود 5105هکتار و رومانی با سطح زیر کشت مشابه با سال  0111کمبود بذر به طور تقریبی در حدود 

را به گیاهان تراریخته اختصاص دادند که  و کمتریتر  کشورهای دیگر، چک و اسلواکی، سطح زیر کشت پایین

 . شود داده مینسبت گیری از کشاورزان در اتحادیه اروپایی  فرایند پیچیده و سختگیرانه گزارشبه 

  کنند محصوالت تراریخته به امنیت غذایی، تولید  ایدار و تغییرات آب و  وا کمک می

های زیر به امنیت غذایی، تولید پایدار و تغییر آب و  از راه 5105تا  0994های  محصوالت تراریخته بین سال

میلیارد دالر، تامین محیط زیست بهتر از طریق  00479 افزایش تولیدات زراعی به ارزش: اند هوا کمک کرده

میلیارد کیلوگرم  5477 های شیمیایی، کاهش تولید کش میلیون کیلوگرم ماده موثر حشره 297کاهش مصرف 

هاست، حفظ تنوع  میلیون اتوموبیل از جاده 0071 که معادل حذف حدود 5105تنها در سال  گاز کربنیک



میلیون هکتار زمین و کمک به  052جویی در کشت  از طریق صرف 5105تا  0994های  در طول سالزیستی 

تحت پوشش  های میلیون خانواده 42پا و بیش از  میلیون کشاورز خرده 0472رفع فقر از طریق کمک به بیش از 

استراتژی  بهتوانند  محصوالت تراریخته می .شوند این کشاورزان که جزو فقیرترین مردم جهان محسوب می

این د، که کمک کننعلوم در سراسر جهان است  های آکادمیکه مورد عالقه بسیاری از "تراکم پایدارکشت م"

های زراعی موجود در جهان  میلیارد هکتار زمین 072وری و تولید از همین  کند که بهره امکان را فراهم می

اگرچه استفاده از محصوالت تراریخته امروزه به . شود  حفظها و تنوع زیستی  افزایش یابد و در نتیجه جنگل

شود اما انجام عملیات زراعی خوب مانند تناوب و مدیریت مقاومت برای  عنوان یک ضرورت تلقی می

 .ون محصوالت غیرتراریخته ضروری هستندمحصوالت تراریخته نیز همچ

  م ارکت محصوالت تراریخته در تولید  ایدار

 :اند زیر به تولید پایدار کمک کرده پنج طریقمحصوالت تراریخته از 

  تامین امنیت غذا، خوراک دام و الیاف و خودکفایی،  ام   را م آوردن مواد غذایی بی تر، با

 اقتصادی  ایدار برای ک اور انوری و مزایای  ا زای  بهره

به از محل کشت محصوالت تراریخته کشاورزان  سود 5105تا  0994در طول هفده سال از سال 

شخم )درصد مربوط به کاهش هزینه تولید  21که خمین زده شده است میلیارد دالر ت 00479میزان 

ملکرد پایدار در حدود درصد مربوط به افزایش ع 25و ( کش کمتر و کار کمتر کمتر، مصرف آفت

در )درصد افزایش عملکرد  12به تنهایی  5105آمار و ارقام مربوطه برای سال . میلیون تن بود 277

کاهش هزینه تولید  از محل( میلیون تن 27برابر با )درصد  07و ( میلیارد تن 0177مجموع برابر با 

 (.، در دست انتشارBarfoot ،5102و  Brookes)بوده است 

 است   فظ  مین محصوالت تراریخته  ناوری :یا  تنوع  یست  فاظت 

 2/0 ازوری باال  بهره ایجاد و توانایی کمک کندحفظ زمین تواند به  می محصوالت تراریختهفناوری 

جلوگیری کرده و  ها نابودی جنگلتواند از  در نتیجه می ،های زراعی کنونی را دارد میلیارد هکتار زمین

حفاظت  (تراکم پایدارکشت م استراتژی) های تنوع زیستی گاه دیگر پناه ها و جنگلاز تنوع زیستی در 

 قرار دارندهای گرمسیری  در جنگل بیشترشانمیلیون هکتار از تنوع زیستی که  02 همه ساله تقریبا. کند



اضافی تولید شده توسط  میلیون تن از غذا و فیبر 277اگر . رود در کشورهای در حال توسعه از بین می

میلیون هکتار از محصوالت کشاورزی که  052نبود  5105تا  0994های  محصوالت تراریخته در سال

، در دست Barfoot ،5102و  Brookes)برای تولید مشابه نیاز بود  ،شوند به روش سنتی تولید می

 شد مینامطلوبی استفاده ای و  اشیهحباید از اراضی احتماال میلیون هکتار  052برای جبران این (. انتشار

 . که برای تولید محصوالت کشاورزی و شخم زدن مناسب نیستند

 کمک به ر    قر و گرسنگی 

هند، پاکستان، میانمار، بولیوی، بورکینافاسو و  کشورهای در حال توسعه مانند چین، پنبه تراریخته در

در  فقیر وپا  میلیون کشاورز خرده 0472آفریقای جنوبی سهم بسیار زیادی را در افزایش درآمد بیش از 

سال باقیمانده از  دوتواند به میزان قابل توجهی در  این میزان افزایش درآمد می. داشته است 5102سال 

توسط پنبه و ذرت تراریخته  5102تا  5102الت تراریخته یعنی از سال سازی محصو دهه دوم تجاری

 .افزایش یابد

 کا   اثرات  یست محی ی ک اور ی 

تواند جهت  بیوتکنولوژی می. ای را بر محیط زیست داشته است کشاورزی سنتی اثرات قابل مالحظه

هایی که تا کنون در این  تپیشرف. کاهش این اثرات زیست محیطی کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد

مصرف  در جویی ها، صرفه کش ی آفت زمینه صورت گرفته است شامل کاهش مصرف قابل مالحظه

های فسیلی، کاهش انتشار گاز کربنیک ازطریق حذف شخم زدن یا کاهش آن، حفظ خاک و  سوخت

. هستند کش به علف متحملسازی کشاورزی از طریق استفاده از محصوالت تراریخته  رطوبت با بهینه

میلیون کیلوگرم از  297به میزان  5105تا  0994های  سالمجموع ها برای  کش آفتمصرف کاهش 

معادل  وها  کش درصدی در مصرف آفت 177جویی  صرفه که برابر با ماده فعال تخمین زده شده است

که  است محصوالتدر این  ها کش درصد کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط با استفاده از آفت 0172

 شاخص یک EIQ شاخص. محاسبه شده است (EIQ)"شاخص اثر زیست محیطی"با استفاده از 

 ماده یک یا موثره ماده یک محیطی زیست خالص اثر بر تاثیرگذار مختلف فاکتورهای اساس بر ترکیبی

معادل )میلیون کیلوگرم کاهش  24به تنهایی  5105های مربوطه برای سال  داده. است فعال



درصد  EIQ 5274و بهره اثرات زیست محیطی ( ها کش درصدی آفت 1جویی در مصرف  صرفه

 .(، در دست انتشارBarfoot ،5102و  Brookes)ه است کاهش داشت

. داردبودن آب در سطح جهان  ای بر حفاظت و در دسترس وری مصرف آب تاثیر عمده افزایش بهره

مسلما این  .رسد میکشاورزی  به مصرفدر حال حاضر جهان ( آب شیرین)از آب شرب  صدهفتاد در

میلیارد نفر در سال  9و یا بیش از  یدرصد 21مسئله در آینده با افزایش جمعیت به طور تقریبی 

 5102ای از تحمل به خشکی در سال  اولین ذرت هیبرید تراریخته با درجه. پایدار نخواهد بود 5102

رود که اولین ذرت تراریخته گرمسیری مقاوم به  و همچنین انتظار می شدسازی  در آمریکا تجاری

رود که  همچنین انتظار می. یقا تولید شوددر نواحی جنوبی صحرای آفر 5107خشکی در حوالی سال 

های پایدار زراعی در سراسر جهان به ویژه در  تحمل به خشکی تاثیر بسزایی بر روی بیشتر سیستم

 . تر و شدیدتر از کشورهای صنعتی است، داشته باشد کشورهای در حال توسعه که در آنها خشکی شایع

  ای  ای گ خانهکمک به کا   تغییرات آب و  وایی و کا   گا 

نگرانی مهم و فوری درمورد محیط زیست داللت بر استفاده از محصوالت تراریخته دارد که از دو 

 اول،. شود هوایی می ای و کمک به کاهش تغییرات آب و طریق منجر به کاهش گازهای گلخانه

که با استفاده ی فسیلی ها کربنیک از طریق کاهش مصرف سوخت تولید و انتشار گاز یجویی دائم صرفه

جویی برآورد شده حدود  صرفه 5105در سال . ها نیز همراه است کش ها و آفت کش کمتر از حشره

دوم . ها بود اتومبیل از جاده هزار 921گرم از گاز کربنیک معادل حذف تعداد میلیارد کیلو 570

گیری  با بهرهیا نیاز به شخم کمتر زدن  نیاز به شخمعدم )جویی بیشتر از طریق خاکورزی حفاظتی  صرف

مواد غذایی و فیبر حاصل از محصوالت  برای( کش تراریخته متحمل به علف محصوالتاز 

میلیارد کیلوگرم از  52740معادل  5105کربن خاک در سال  تجزیه بیشترکه منجر به  فناوری زیست

های پیشین و  مجموع صرفه جوییین بنابرا. استها  میلیون اتومبیل از جاده 0179گاز کربنیک یا حذف 

میلیارد  5477صرفه جوییمعادل  تجزیه کربن خاکاز طریق  5105در سال آن  صرفه جویی اضافه بر

، Barfootو  Brookes)است ها  میلیون ماشین از جاده 0071کیلوگرم از گازکربنیک و یا حذف 

 (. ، در دست انتشار5102



 ترین جدیترین و  بینی شده است که خشکی، سیل و تغییرات دما در آینده تبدیل به شایع پیش

هایی برای  از این رو ما نیازمند برنامه. های پیشروی ما در ارتباط با تغییرات آب و هوایی باشند چالش

هوایی سازگار  که به خوبی به تغییرات سریع آب و خواهیم بود بهبود محصوالت و توسعه ارقام هیبرید

از جمله کشت بافت، تشخیص، ژنومیکس، انتخاب به کمک و ابزارهایی چندین روش . خواهیم بود

سرعت بخشیدن "توان در مجموع برای  محصوالت تراریخته را می و( MAS)نشانگرهای مولکولی 

اکنون سهم محصوالت تراریخته هم . آب و هوا استفاده کرد و کمک به کاهش اثرات تغییر "به اصالح

های زراعی،  گازکربنیک از طریق حذف شخم زدن بخش قابل توجهی از زمین زیادی در کاهش انتشار

 .ها دارند کش حفاظت از خاک و مخصوصا حفظ رطوبت و کاهش استفاده از آفت

ر کند که ظرفیت و پتانسیل محصوالت تراریخته به منظو به طور خالصه در مجموع تمامی موارد باال ثابت می

. های مرتبط با تغییر آب و هوا و گرم شدن جهان در آینده بسیار زیاد است کمک به پایداری برای کاهش چالش

د به نتوان توانند تولید و درآمد را افزایش دهند و از این رو می ای می قابل مالحظه محصوالت تراریخته به طور

پا و فقیر  در کاهش فقر برای کشاورزان خردهد نتوان عنوان موتور رشد اقتصادی روستایی خدمت کند و می

 . دنجهان موثر باش

 کارایی استفاده ا  نیتروژن

استفاده و کارآیی کود نیتروژن  در موردسراسر جهان  ای را از مرور کلی اولیه 24کامل  گزارش ازیک فصل 

(N ) میلیارد دالر برای  21میلیون تن از کود نیتروژن به ارزش ساالنه  011حدود . کرده است ارائهرا

جذب بیش از نیمی از این کود مصرفی توسط محصوالت کشاورزی . شوند محصوالت کشاورزی استفاده می

های مبتنی بر  های رایج و روش روش .شوند ها می شوند و موجب آلودگی به ویژه آلودگی آبراه نمی

ند که ا هها نشان داد برخی از این بررسی. اند فناوری برای افزایش کارآیی نیتروژن مورد بررسی قرار گرفته یستز

توانند باعث کاهش مصرف نیمی از کود نیتروژن مصرفی  های جدید می فناوری( سال 01تا  2)در میان دوره 

 .عملکرد کاهش یابدبرای محصوالت کشاورزی شوند بدون آنکه 

 گذاری ت محصوالت تراریخته و برچسبمقررا



دانش بنیان، قابل پیاده کردن و ارزان قیمت در مورد محصوالت  مناسب، فقدان مقررات نظارتی ایمنی زیستی

تراریخته همچنان به عنوان محدودیت اصلی توسعه محصوالت تراریخته در بسیاری از کشورهای دنیا محسوب 

فناوری توسط کشورهای کوچک و فقیر در حال توسعه، به مقررات نظارتی برای استفاده از فواید این . شود می

الزم به ذکر است که در . جدی که در عین حال طاقت فرسا، شاق و گران نباشد نیاز است و اطمینان بخش

نظر سنجی دولتی با  که در مورد 27طرح بر علیه   ،دهندگان در کالیفرنیای آمریکا رای 5105ششم نوامبر سال 

درصد  7/22گیری  نتیجه نهایی این رای. بود رای دادند "گذاری اجباری مواد غذایی تراریخته برچسب "وان عن

نظرسنجی مشابهی در ایالت . بود گذاری اجباری مواد غذایی تراریخته برچسب درصد موافق 2/24مخالف و 

  تری به نفع برچسب ی گسترده نتایج مشابهی داشت با این تفاوت که نتایج حاشیه 5102واشنگتن در نوامبر 

 .درصد موافق بود 22درصد مخالف و  22نزدن محصوالت تراریخته داشت، که نتیجه آن 

 مصوبتراریخته   رخداد ای  وضعیت محصوالت

 0992از سال ( اروپایی اتحادیه ضوعکشور  57+ کشور  22)کشور  24، مجموع 5102نوامبر  51در 

 تصویبرا برای استفاده از محصوالت تراریخته، واردات آنها برای تغذیه و انتشار در محیط زیست  مقرراتی

 تراریخته رخداد 224تراریخته و  محصول 57در موردمصوبه  5122در مجموع کشور،  24در این . اند کرده

استفاده مستقیم و یا )برای استفاده از مواد غذایی  مصوبه 0250که  ،صالح صادر شده است ذیتوسط مقامات 

برای  مصوبه 299و ( استفاده مستقیم و یا پردازش) دامخوراک به عنوان برای استفاده  مصوبه 901، (پردازش

و پس از آن ( مورد 091)شترین مصوبات را دارد یب ژاپن. و یا انتشار به محیط زیست صادر شده است کشت

مکزیک  ،(مورد 024)کانادا  ،(بدون در نظر گرفتن محصوالت تراریخته با بیش از دو صفتمورد  042) آمریکا

شامل  مورد 70)، اتحادیه اروپا (مورد 12)نیوزلند  ،(مورد 92)استرالیا ، (مورد 012)، کره جنوبی (مورد 020)

، (مورد 42)تایوان  ،(مورد 41)، فیلیپین (مورد تجدیدنظر قرار دارندکه اند و آنهایی  مصوباتی که منقضی شده

مصوب بوده  رخدادذرت دارای بیشترین (. مورد 25)و آفریقای جنوبی  (مورد 22)، چین (مورد 29)کلمبیا 

، (کشور 01در  رخداد 20)زمینی  ، سیب(کشور 55در  رخداد29)، پس از آن پنبه (کشور 57در  رخداد021)

که بیشترین تعداد مصوبات قانونی  رخدادی(. کشور 54در  رخداد57)و سویا ( کشور 05در  رخداد 21)کلزا 

 57به همراه کشور  52مصوبه در  GTS-40-3-2 (20مربوط به سویای متحمل به علفکش را دریافت کرده 



کشور به  52مصوبه در  MON810 (29 به آفاتمقاومذرت است و پس از آن ( اتحادیه اروپا عضو کشور

کشور به  55مصوبه در  NK603 (29کش  و ذرت متحمل به علف( پااتحادیه ارو عضو کشور 57همراه 

 57کشور به همراه  50مصوبه در  Bt11 (22، ذرت مقاوم به آفات (اتحادیه اروپا عضو کشور 57همراه 

 کشور 57کشور به همراه  51مصوبه در  TC1507 (22فات ذرت مقاوم به آ ،(اتحادیه اروپا عضو کشور

 عضو کشور 57کشور به همراه  09مصوبه در  GA21 (20، ذرت متحمل به علفکش (اتحادیه اروپا عضو

 عضو کشور 57کشور به همراه  09مصوبه در  A2704-12 (27، سویا متحمل به علفکش (اتحادیه اروپا

 عضو کشور 57کشور به همراه  09مصوبه در  MON89034 (24، ذرت مقاوم به آفات (اتحادیه اروپا

اتحادیه  عضو کشور 57کشور به همراه  07مصوبه در  MON531 (24پنبه مقاوم به آفات  ،(اتحادیه اروپا

 57کشور به همراه  09مصوبه در  MON88017 (22، ذرت متحمل به علفکش و مقاوم به آفات (اروپا

 کشور 57کشور به همراه  02مصوبه در  MON1445 (22و پنبه مقاوم به آفات ( اتحادیه اروپا عضو کشور

 (.اتحادیه اروپا عضو

  می یارد دالر بوده است 0151 برابر با 3102در سال تنها ار ش جهانی بذور تراریخته 

در  .میلیارد دالر تخمین زده شده است 0274به تنهایی  5102ارزش جهانی بذرهای تراریخته در سال 

مجوز یک محصول تراریخته جدید اخذ ، توسعه و کشفی  تخمین زده شد که هزینه 5100سال ای در  مطالعه

محصوالت تراریخته توسط بذور ارزش بازار جهانی  5102در سال . دالر آمریکا است میلیون 022

Cropnosis  (. 5105میلیارد دالر در سال  0274بیش از )میلیارد دالر تخمین زده شده است  0274در حدود

 (سموم حشره کش و غیره)حفاظت از محصول جهانی در بازار میلیارد دالر  7072درصد از  55رقم معادلاین 

برآورد جهانی درآمدهای مزرعه . بذر تجاری استجهانی میلیارد دالر بازار  22درصد از  22و  5105در سال 

بیش از ده برابر بیشتر از ارزش بذور ( فواید جانبیبذور تراریخته و دیگر )از برداشت تجاری محصول نهایی 

 .ه تنهایی استتراریخته ب

 در  ناخت سهم بیوتکنولوژی در امنیت غذایی، خوراک و  یبر  WFP تاثیر جایزه جهانی غذا 



المللی است که دستاوردهای کسانی را که توسعه انسانی  بنیاد بینیک در درجه اول ( WFP)جایزه جهانی غذا 

. نهد ارج میاند،  ای را توسط بهبود کیفیت، کمیت و یا دردسترس بودن مواد غذایی در جهان داشته پیشرفته

های مولکولی را برای  سه بیوتکنولوژیست بودند که به طور مستقل تکنیک 5102برندگان این جایزه در سال 

برنده نورمن بورالگ، . ند ا کرده شناسایی اند، یافته بهبود ژنتیک مهندسی ازاستفاده الت کشاورزی که با محصو

 0971بنیانگذار جایزه جهانی غذا و از طرفداران سرسخت محصوالت تراریخته، در سال جایزه صلح نوبل و 

های پیرامون  به خاطر جنجال دار داد تا مباداو به آنها هشابراز کرد جایزه جهانی غذا های خود را به بنیاد  دیدگاه

یا جایزه جهانی غذا مستثنی و ها را نادیده بگیرند و آنها را از  بیوتکنولوژیستدستاوردهای محصوالت تراریخته 

ها باید بر اساس شایستگیشان مورد ارزیابی قرار گرفته  وی همچنین مدعی شد که بیوتکنولوژیست .کنندحذف 

 .مورد تقدیر قرار بگیرنداند،  سهمی که آنها در امنیت جهانی غذا و کاهش فقر داشتهبه واسطه و 

به سه بیوتکنولوژیست  5102از اهدای جایزه جهانی غذا در سال امروز در میان ما بود بورالگ ین چنانچه قبه ی

مارک : شد خوشحال می بسیار گذاشت شناخت و شخصا به آنها احترام می المللی که آنها را می شناخته شده بین

های پژوهشی خود برای  سهم مهمی در عرصهری دل چیلتون و رابرت فرالی، کسانیکه اون مونتاگو، م

هر یک روشی ، 0971در اواخر دهه سه برنده جایزه جهانی غذا ". محصوالت کشاورزی تراریخته ایفا کردند

 با استفاده از باکترییگر به محصوالت مورد نظر های د انتقال ژن از گونه روشگذاری  پایه برایمنحصر به فرد 

کشف کردند که  0972مارک ون مونتاگو و همکارش جف شل برای اولین بار در سال  .ندا آگروباکتریوم داشته

ای دقیق بر ساختار و  آنها مطالعه. هستند( پالسمید القا کننده تومور در گیاهان) Tiها حامل پالسمید  باکتری

اش  ماری دل چیلتون و تیم پژوهشی. ند که منجر به انتقال پایدار ژن خارجی به گیاهان شدعملکرد آن داشت

 پس ازشود و  نامیده می( T-DNAیا )انتقالی  یا.ان.دیکه ای در این پالسمید وجود دارد کشف کردند که قطعه

تواند  اینکه ژنوم گیاه می کار پژوهشی او شواهدی را دال بر. شود پردازش به ژنوم سلول گیاهی آلوده منتقل می

اش بر  رابرت فرالی و تیم پژوهشی. تر از اصالح نباتات سنتی مورد دستورزی قرار بگیرد، ارائه کرد بسیار دقیق

این تیم موفق به جداسازی ژن . به آن دست یافته بودند و چیلتون وکه ون مونتاگ کار کردند هایی روی پیشرفت

این کار پایه علمی توسعه سویاهای متحمل به . های گیاهی بیان شده بود لنشانگر باکتری شدند، که در سلو

 "5کش راندآپ شد علف



گیاهان شد که  ژن بهانتقال مهندسی ژنتیک و های این سه برنده جایزه جهانی غذا پایه و اساس فناوری  پژوهش

ها و تحمل به  و بیماری ، مقاومت به آفاتبا افزایش عملکرد تراریختهمنجر به توسعه محصوالت کشاورزی 

ای منجر به افزایش کمیت و  الحظهمه دستاوردهای آنها به طور قابل عمجمو .شد تغییرات شدید آب و هوایی

نقش مهمی را در کمک به چالش اساسی ثباتی آب و هوا  در مواجهه با افزایش بی تواند غذا شد و می دسترسی

 "5پایدار داشته باشد برای تولید غذای بیشتر به روشی 50ما در قرن 

جهانی منحصر به فرد برای تحریک و تشویق  جایزهبه عنوان  5102گفتنی است جایزه جهانی غذا در سال 

های امنیت غذایی و سهم  های تخصصی و برای افزایش آگاهی علمی و عمومی مردم در مورد چالش مناظره

 9فراهم کردن مواد غذایی برای جهانی با جمعیت  تواند تاثیر بسزایی برای فعلی و آینده بیوتکنولوژی که می

 .بسیار تاثیر گذار بوده استداشته باشد،  5121در سال  یمیلیارد

و برقراری ارتباط با مردم در مورد  ترویج مهندسی ژنتیکهمگی در  5102سه برنده این جایزه در سال 

المللی دستیابی به و استفاده از  بینسرویس  .محصوالت تراریخته در اولویت کسب این جایزه قرار دا تند

های گسترده  فعالیت( میالدی 5111سال )از ده سال پیش مشابه،  ایدههم با  (ISAAA) بیوتکنولوژی کشاورزی

ک ت گزارش ساالنه وضعیت ، ISAAAترین انتشارات  شاخص. ه استآغاز کرد رسانی به جامعه را اطالع

سال گذ ته توسط دکتر کالیو جیمز  02است که در  اندر جه سا ی  ده محصوالت تراریخته تجاری

های مهم این  پیام. بیشترین ارجاع را در مورد محصوالت تراریخته در جهان دارد این گزارش  استنو ته  ده 

این گزارش با استفاده . رسد های مختلف می کشور به زبان 21میلیارد نفر در  2گزارش به طور معمول به دست 

ای  و طیف گسترده  تعداد قابل مالحظه به دستو  های مختلف به اطالع مردم رسانیده شده   ناوریو ف ها روشاز 

  KC دان  جهانی مرکز که توسط  ISAAAهای مکمل  دیگر فعالیت. رسد از ذینفعان در جامعه جهانی می

از متنوع های فعال و کاربر پسند با مطالب آموزشی  شود شامل وبسایت گذاری دانش انجام می برای به اشتراک

کشور در آن عضو  021که از است   خبرنامه  فتگی بیوتکنولوژی ک اور یجمله فیلم، شکل و همچنین 

ی در حال توسعه برای های آموزشی را در کشورها یک سری از کارگاه ISAAAعالوه بر این، . اند شده

گذاران و سایر ذینفعان در بیوتکنولوژی کشاورزی  گذاران، قانون پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر سیاست



و  ترویجهمانند سه برنده جایزه جهانی غذا، معتقد است  ISAAAمرکز . اندازی و سازماندهی کرده است راه

محصوالت تراریخته، پذیرش و تصویب آنها در سطح جهان کلید افزایش آگاهی در مورد  اطالع رسانی علمی

 . است

را برای افزایش آگاهی جامعه بورالگ سهم زیادی  های آموزه همچنین و 5102جایزه جهانی غذا در سال 

برای . علمی و عموم مردم در مورد پذیرش مسائلی که بیش از یک دهه مورد بحث قرار گرفته بود، داشته است

به وجود علمی محصوالت تراریخته تغییر قابل توجهی در احساسات عمومی و افزایش اعتماد در ارزیابی مثال، 

وری و مزایای  کند که مواد غذایی تولید شده از فناوری بیوتکنولوژی ایمن هستند و بهره آمده است که تایید می

تولید حمایت عمومی از  برین این مسئله همچن. کننده به همراه دارند محیطی را برای تولیدکننده و مصرف زیست

ها کودک دچار سوء تغذیه در صورت محروم شدن از این برنج به کوری  میلیون .تاثیر گذاشته است برنج طالیی

 . شوند دائم و مرگ محکوم می

 اندا  آینده چ م

به صورت  صنعتیرفت، رشد محصوالت تراریخته عمده در کشورهای  همانطور که انتظار می 5102در سال 

 91حدود  باالیکه نرخ پذیرش  ای در کشورهای در حال توسعه بازار محصوالت تراریخته .ادامه پیدا کرد ثابتی

رشد در پذیرش محصوالت تراریخته . ه استجایی برای گسترش باقی نگذاشتو  استپایدار  ،دارندی را درصد

 21رشد بیشتر از )ال توسعه مانند بورکینافاسو محصوالت تراریخته در کشورهای در ح یدر بازارهای نوپا

و برای پنجمین سال  هبسیار زیاد بود( 5102درصد در سال  211با رشد بیش از )و سودان ( 5102درصد در 

 01میلیون هکتار برابر با  277پیاپی برزیل افزایش قابل توجه سطح زیر کشت محصوالت تراریخته را در حدود 

 . ، داشت5102و  5105درصد از رشد سطح زیر کشت این محصوالت بین سال 

 فراموش محصوالت و استراتژیک محصوالتکه محصوالت تراریخته شامل  هستند خوشبین ها بیوتکنولوژیست

 توسط کشورهای در حال توسعه بویژهد گرفت، نای توسط جامعه مورد پذیرش قرار خواه به طور فزاینده شده

کشورهای با توجه به اینکه جمعیت جهان که اکثر آنها در . شود چالش بزرگی محسوب میکه تغذیه مردم خود 



ما با با  ناوری  ،میلیارد نفر خواهد رسید 01حدود  به 5011خواهند بود با تغییر قرن، در سال  در حال توسعه

  توانیم جمعیت  ردای جهان را تغذیه کنیم دیرو  نمی

بیش . شود ترین مواد غذایی محسوب می درحالیکه برنج مهمترین محصول غذایی در چین است، ذرت جزء مهم

پردازند،  به کشت ذرت می میلیون خانوار در حال رشد که 011میلیون هکتار ذرت در چین توسط  22از 

تر  از آنجاکه مردم چین مرفه(. میلیون ذینفع بالقوه 211نفر، بیش از  2بر اساس هر خانوار )شود  کشت می

برای تولید این گوشت به واردات بیشتری ذرت نیاز پیدا خواهند  ،اند و به میزان بیشتری گوشت نیاز دارند شده

وری در تولید  ذب فسفات در حیوانات شده و باعث افزایش بهرهکه باعث ج( Phytase)ذرت فیتاز  .کرد

 21حدود )میلیون خوک  211چین  .نیاز مهم و در حال رشدی تبدیل شده است امروزه بهشود، و  گوشت می

با توجه به . میلیارد مرغ، اردک و پرندگان دیگر دارد که نیازمند غذا هستند 02و ( درصد از گله خوک جهان

اولین محصولی باشد ممکن است  خوراکا برای ذرت و افزایش واردات، ذرت تراریخته به عنوان افزایش تقاض

و این ذرت تراریخته بر حسب میزان فیبر، کیفیت و کمیت مورد مهندسی  خواهد شد  توسط چین تجاریکه 

سازی  اریدانشمند در چین اخیرا بر اهمیت راهبردی تج 41گروهی متشکل از بیش از . ژنتیک قرار گیرد

های ایمنی  محصوالت تراریخته برای کشور و همچنین بر تعهد خودشان برای اطمینان از انجام آزمایش

های ایمنی زیستی در چین در  ذرت تراریخته فیتاز برای بررسی. اند محصوالت قبل از بکارگیری آنها، تاکید کرده

کننده ذرت در آسیا، از جمله  های تولیددیگر کشور. مورد تصویب قرار گرفته است 5119نوامبر سال  57

و به  اند کش و متحمل به آفات را انجام داده ای ذرت متحمل به علف های مزرعه اندونزی و ویتنام، آزمایش

 .سازی خواهد شد تجاری (5102 احتماال در سال)احتمال زیاد در کوتاه مدت این محصول 

دیگر محصول بسیار مهم برای آسیا برنج طالیی است که باید برای رهاسازی و تحویل به کشاورزان تا سال 

برنج طالیی . بنگالدش نیز اولویت باالیی را برای این محصول در نظر گرفته است. در فیلیپین آماده شود 5104

میلیون کودک در  572باعث مرگ حدود  بوداین کم. تولید شده استدر ویتنام  Aبرای مقابله با کمبود ویتامین 

عدم پذیرش پاتریک مور در این خصوص گفته است که . شود هزار کودک می 211سال و همچنین کور شدن 

است، ضرورت  "جنایت علیه بشریت"برنج طالیی برای کودکانی که از سوء تغذیه در حال مردن هستند

 .استغیر قابل انکار اخالقی تولید برنج طالیی 



بسیار در آمریکا افزایش پذیرش ذرت متحمل به خشکی و انتقال این فناوری به کشورهای منتخب در آفریقا 

در برزیل تولید شده است و  EMBRAPAهمانند پذیرش لوبیای مقاوم به آفات که توسط مهم خواهد بود، 

از سویای تراریخته دارای دو صفت بهبود یافته در سال . مورد استفاده قرار گیرد 5102قرار است که در سال 

رود که این محصول در کوتاه مدت به نرخ باالی پذیرش در برزیل و چند  رونمایی شد و انتظار می 5102

 . کشور همسایه دست یابد

محصوالت تراریخته را  فاسو و سودان هم اکنون با موفقیتآفریقای جنوبی، بورکینا در آفریقا سه کشور

ای  های مزرعه اند و امید است که چند تن از هفت کشور دیگر که هم اکنون آزمایش سازی کرده تجاری

 محصوالت اصلی اولیه که به. سازی کنند دهند، این محصوالت را تجاری محصوالت تراریخته را انجام می

اند تا به  اند و آماده احتمال زیاد عرضه خواهند شد عبارتند از پنبه و ذرت که به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفته

که قرار است در  WEMAصورت قانونی تصویب شوند و در نهایت ذرت متحمل به خشکی مربوط به پروژه 

انند لوبیا چشم بلبلی مقاوم به م فراموش شدهخوشبختانه یکی از محصوالت . سازی شود تجاری 5107سال 

 .توانند از آنها سود ببرند آفات نیز در کوتاه مدت در دسترس خواهد بود بنابراین کشاورزان می

 ZFN - Zinc Fingerشامل ابزار ویرایش ژنوم غیر تراریخته مانند )محصوالت تراریخته به عنوان یک عنصر 

Nucleases  وTALENs–Transcription Activator-Like Effector Nucleases  برای افزایش دقت

اگرچه استفاده از  .اند در برنامه بهبود محصوالت، بسیار مهم و ضروری در نظر گرفته شده( و سرعت

شود اما انجام عملیات زراعی خوب مانند تناوب و  محصوالت تراریخته امروزه به عنوان یک ضرورت تلقی می

 در نهایت .تراریخته نیز همچون محصوالت غیرتراریخته ضروری هستندمدیریت مقاومت برای محصوالت 

برای ( درصد 91بیش از )مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که به دلیل میزان پذیرش مطلوب 

 گذارد شود و هیچ جایی برای گسترش باقی نمی ای که در حال حاضر کشت می محصوالت تراریخته عمده

 .های آتی به کندی خواهد گرایید شود که آهنگ رشد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سال بینی می پیش

کنند، سطح زیر کشت بالقوه برای کشت  که کشورهای بیشتری محصوالت تراریخته را تایید می درحالی

 بویژهو ( میلیون هکتار 52مانند نیشکر، )محصوالت کشاورزی که سطح زیر کشت آنها متوسط است 

 507میلیون هکتار و گندم با  042مانند برنج با )محصوالت کشاورزی که سطح زیر کشت آنها بزرگتر است 



توسط یک مجموعه در حال رشد  ،افزایش رشد سطح زیر کشت. اختصاص خواهد یافت( میلیون هکتار

ت از هر دو بخش دولتی و خصوصی تسهیل خواهد شد و مهندسی ژنتیک محصوال تراریخته محصوالت

 . تمرکز خواهد کردیخته بیشتر بر روی صفات کیفی برای بهبود سالمت و ایجاد رفاه رترا

 ISAAA بنیانگذارمیراث برنده جایزه     نوب  نورمن بورالگ،  امی و 

برنده  نورمن بورالگ، گرامیداشت یادمحصوالت تراریخته و  "انداز آینده چشم"بجاست که این فصل را با 

نورمن . خواهد بود 5102مارچ  52که تولد صد سالگی او در به پایان برد  0971جایزه صلح نوبل در سال 

برای  0971بورالگ کسی است که یک میلیارد نفر را از گرسنگی نجات داد و جایزه صلح نوبل را در سال 

بورالگ همچنین . ریافت کردتاثیری که فناوری گندم نیمه پاکوتاه وی بر روی کاهش گرسنگی داشت، د

بزرگترین حامی بیوتکنولوژی و محصوالت تراریخته بود زیرا او اهمیت اصلی این محصوالت را در تغذیه 

در ادامه توصیه دوراندیشانه ارائه شده توسط نورمن بورالگ در مورد محصوالت  .جهان فردا درک کرده بود

 .حقیقت دارد 5112را خواهید خواند که این مسئله امروز به اندازه سال  5112تراریخته در سال 

این  ناوری به ک اور ان در سراسر   در طول د ه گذ ته ما  ا د مو قیت بیوتکنولوژی گیا ی بودیم"

کنند  ک  کمتری استفاده می  الیکه ا  آ ترد ،تا محصولی با عم کرد بی تر تولید کنندکند  ک میجهان کم

 واید و ایمنی بیوتکنولوژی در طول د ه گذ ته در ک ور ایی    وند و باعث کا    رسای  خاک می

اریم  هامت آنچه ما نیا  د  اند، ثابت  ده است که بی  ا  نیمی ا  جمعیت جهان را در خود جای داده

تر و   ای قدیمی ای جز استفاده ا  روش ر بران ک ور ایی است که ک اور ان در آن ک ور ا  یچ چاره

انقالب سبز و اکنون بیوتکنولوژی گیا ی برای  اسخگویی به تقاضا برای تولید و  فظ   اثر ندارند بی

  "کند  ای آینده به ما کمک می  یستمان برای نس  محیط


