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  2013در مورد محصوالت تراریخته در سال  نکتهده 

سازي  تجاري 1996محصوالت تراریخته براي اولین بار در سال . سازي موفق محصوالت تراریخته هجدهمین سال تجاري ،2013سال  .1
سال نرخ رشد دو رقمی،  12 ،افزایش یافته است 2013تا  1996سطح زیر کشت محصوالت تراریخته هر ساله از سال . شدند

در سراسر جهان، هم در کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي صنعتی  گریز ریسک کشاورزها  کننده اطمینان و اعتماد میلیون منعکس
میلیارد  1.5اي بیش از  سابقه بی و ، سطح زیر کشت فزاینده1996شایان ذکر است از زمان اولین کشت این محصوالت در سال . است
 . ، با موفقیت کشت شده استآمریکاهاي چین یا  کل زمیناز  تربیشدرصد  50، هکتار

میلیون هکتار در سال  175تا  1996میلیون هکتار در سال  1.7سطح زیر کشت محصوالت تراریخته از برابري  100سابقه  افزایش بی .2
والت تراریخته سریعترین فناوري پذیرفته شده در تاریخ کشاورزي به دلیل مزایاي این نوع دهد که محص این مسئله نشان می .2013

وده بدرصد  3میلیون هکتاري داشته و نرخ رشد ساالنه آن  5سطح زیر کشت محصوالت تراریخته رشد  2013در سال  .محصوالت است
براي محصوالت ) درصد 100تا  90بین (یزان پذیرش مطلوب به دلیل ممسئله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که  .است

شود که آهنگ رشد سطح زیر  بینی می پیش ،گذارد هیچ جایی براي گسترش باقی نمی شود و اي که در حال حاضر کشت می تراریخته عمده
  .هاي آتی به کندي خواهد گرایید کشت محصوالت تراریخته در سال

محصوالت  2013کشوري که در سال  27از . اند دو یا چند صفت را تولید کرده با یک،تعدا کشورهایی که محصوالت تراریخته  .3
سطح زیر کشت  محصوالت تراریخته با دو یا چند صفت  .کشور صنعتی بودند 8کشور در حال توسعه و  19اند،  تراریخته را کشت کرده

 .بوده استدرصد  27میلیون هکتار و یا  47.1

 کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي صنعتیاختصاص سطح زیر کشت بیشتر محصوالت تراریخته دومین سال پیاپی، براي  .4
بیشتر محصوالت تراریخته را ) میلیون هکتار 94(درصد  54کشورهاي در حال توسعه  2013قابل ذکر است که در سال . 2013در سال 

خصوصی توسط چندین / هاي موفق دولتی مشارکت .اند به زیر کشت برده) میلیون هکتار 81(درصد  46نسبت به کشورهاي صنعتی با 
 .کشور از جمله برزیل، بنگالدش و اندونزي ایجاد شد

ونی از سال یمیل 0.7میلیونی کشاورزان، افزایش  18رکورد  2013در سال . کنند تعداد کشاورزانی که محصوالت تراریخته را کشت می .5
پا با منابع  میلیونی محصوالت تراریخته، مربوط به کشاورزان خرده 16.5درصدي و یا رشد بیش از  90، رشد قابل توجه بیش از 2012

محدود (ایدار پتراکم وري را از طریق  و بهره تبحر دارندکشاورزان در پرهیز از شرایط ریسک . فقیر از کشورهاي در حال توسعه بوده است
) هاي اکولوژیک ها و اجتناب از تهاجم به کنج میلیارد هکتار و در نتیجه حفظ تنوع زیستی و جنگل 1.5ت زراعی به محصوال کشتکردن 

میلیون  15میلیون کشاورز دیگر در هند کشت تقریبی  7.3پا در چین و  میلیون کشاورز خرده 7.5حدود  2013در سال  .شندبخ بهبود می



هزار کشاورز  400تقریبا  2013در سال  .هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات را به دلیل مزایاي قابل توجه این محصول انتخاب کردند
 .ت تراریخته استفاده کردندپا در فیلیپین از مزایاي ذر خرده

تحمل به تولید اولین ذرت مقاوم به خشکی و سویاي تراریخته با دو صفت  -محصوالت تراریخته کننده  برتر تولید کشور 5 .6
درصد پذیرش  90میلیون هکتار، با متوسط تقریبی  70.1آمریکا همچنان کشور برتر با سطح زیر کشت  .مقاومت به حشرات/ کش علف

برزیل . هزار هکتار کشت شد 50در  کشاورز آمریکایی 2000همچنین اولین ذرت تراریخته مقاوم به خشکی توسط . الت بودکلیه محصو
که بیشتر از هر کشور دیگري  ودجهان ب توسعه کشت محصوالت تراریخته دردر رتبه دوم قرار گرفت و براي پنجمین سال پیاپی موتور 

افزایش  2012درصد نسبت به سال  10میلیون هکتار یا بیش از  3.7خود را به طور موثري به میزان کشت محصوالت تراریخته  سطح زیر
تحمل به صفت همچنین برزیل اولین سویاي تراریخته داراي دو . میلیون هکتاري محصوالت تراریخته رسید 40.3داد و به رکورد کشت 

در برزیل تولید تاري کشت کرد و لوبیاي تراریخته مقاوم به ویروس را که میلیون هک 2.2را در یک رکورد مقاومت به حشرات / کش علف
هند که براي . میلیون هکتار رتبه سومی خود را حفظ کرده است 24.4آرژانتین با سطح زیر کشت . سازي آماده کرده است براي تجاريشده 

کانادا با . درصد دست یافت 95فات با نرخ پذیرش قاوم به آیلیون هکتاري کشت پنبه مم 11جایگاه چهارم با کانادا جابجا شد به رکورد 
 96میلیون هکتار و با کاهش سطح زیر کشت کلزا به مقام پنجم دست یافت ولی در جایگاه باالي نرخ پذیرش  10.8سطح زیر کشت 

لیون هکتار را داشتند که این می 10سطح زیر کشت بیش از  هرکدام کشور برتر 5، 2013در سال . ریخته باقی ماندادرصدي محصوالت تر
 .خواهد بودمسئله پایه گسترده و محکمی براي سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در آینده 

برد، به  این قاره با آفریقاي جنوبی که بیش از یک دهه از کشت محصوالت تراریخته سود می. وضعیت محصوالت تراریخته در آفریقا .7
 300و  50هم بورکینافاسو و هم سودان سطح زیر کشت پنبه تراریخته خود را به میزان قابل توجهی به ترتیب . داد ادامه پیشرفت خود

اي، که مرحله ماقبل تصویب براي  هاي مزرعه آزمایش) کامرون، مصر، غنا، کنیا، ماالوي، نیجریه و اوگاندا(هفت کشور . درصد افزایش دادند
قرار است که اولین ذرت تراریخته مقاوم به  WEMA1ریزي پروژه  نکته مهم اینست که بر اساس برنامه. ندسازي است را انجام داد تجاري

همچنان  ،بنیان و از نظر زمان و هزینه به صرفه فقدان مقررات نظارتی مناسب، دانش .در آفریقا رهاسازي شود 2017خشکی در سال 
استفاده از فواید این فناوري توسط کشورهاي کوچک و فقیر در حال توسعه، به براي . محدودیت اصلی پذیرش محصوالت تراریخته است

 .فرسا، شاق و گران نباشد نیاز است مقررات نظارتی اطمینان بخش، جدي که در عین حال طاقت

کشت ذرت هکتاري  148013پنج کشور عضو اتحادیه اروپا به رکورد . کشورهاي عضو اتحادیه اروپاوضعیت محصوالت تراریخته در  .8
هکتار ذرت  136962از میان این پنج کشور اسپانیا با کشت . بود 2012درصد بیش از سال  15تراریخته مقاوم به آفات دست یافتند که 

 .پیشتاز بود 2013درصدي نرخ پذیرش در سال  31و با رکورد  2012درصد بیش از سال  18تراریخته مقاوم به آفات ، 

هاي زیر به امنیت غذایی، تولید پایدار و تغییر آب و  از راه 2012تا  1996هاي  محصوالت تراریخته بین سال. مزایاي محصوالت تراریخته .9
کیلوگرم  497میلیارد دالر، تامین محیط زیست بهتر از طریق کاهش مصرف  116.9افزایش تولیدات زراعی به ارزش : اند هوا کمک کرده
میلیون  11.8که معادل حذف حدود  2012میلیارد کیلوگرم گازکربنیک تنها در سال  26.7ولید هاي شیمیایی، کاهش ت کش ماده موثر حشره
و کمک به رفع فقر  2012تا  1996میلیون هکتار زمین از  123جویی در کشت  حفظ تنوع زیستی از طریق صرفههاست،  اتوموبیل از جاده

هاي تحت پوشش این کشاورزان که جزو فقیرترین  میلیون خانواده 65از پا و بیش  میلیون کشاورز خرده 16.5از طریق کمک به بیش از 
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شود اما انجام عملیات زراعی  اگرچه استفاده از محصوالت تراریخته امروزه به عنوان یک ضرورت تلقی می. شوند مردم جهان محسوب می
 .رتراریخته ضروري استخوب مانند تناوب و مدیریت مقاومت براي محصوالت تراریخته نیز همچون محصوالت غی

با توجه به اینکه بیشتر محصوالت اساسی که در بازار تجاري هم در کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي صنعتی . انداز آینده چشم .10
هاي آتی به کندي خواهد  شود که آهنگ رشد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سال بینی می تراریخته هستند پیش ،وجود دارد

تصویب  2013بنگالدش، اندونزي و پاناما کشت محصوالت تراریخته را در سال . زیرا جاي دیگري براي کشت آنها وجود ندارد ،اییدگر
 .سازي کنند آنها را تجاري 2014در سال کردند و قرار است 

هاي عمومی  انتفاعی است که توسط اعتبارات بخش یک سازمان غیر) ISAAA(المللی دستیابی به و استفاده از بیوتکنولوزي کشاورزي  سرویس بین
المللی فارغ از اینکه چند صفت تراریخته در آن ورود داشته باشد تنها  تمام آمار ارائه شده از سوي این سرویس بین. شود و خصوصی تامین می

سازي شده در سال  وضعیت محصوالت تراریخته تجاري" 46اطالعات تفصیلی در خالصه مروري . شوند یک بار شمارش و در آمار لحاظ می
مراجعه و یا با مرکز  http://www.isaaa.orgبراي کسب اطالعات بیشتر به آدرس . نوشته دکتر کالیو جیمز قابل دسترسی است "2013

  .تماس حاصل فرمایید info@isaaa.org: ونیکیا پست الکتر 0063495367216آسیایی این سرویس به شماره تلفن 
  


