
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین وضعیت جهانی محصوالت تراریخته در 
 میالدی 2016انتهای سال 

 

 ISAAAنویسنده: کالیو جیمز، بنیانگذار و رئیس 

 مترجمین: بهزاد قره یاضی، زهرا حاجت پور

 

 

 

 



 

2 

 

 

 مقدمه

گزاار  هازا ی سزا  ه  زود را دربزاره  1آیسا(یابی به و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی )المللی دستبین مؤسسه

آیسزا بیسزت و یکمزین گزاار  از  52منتشر کرد. گاار   523یا گاار   2سازی محصو ت زراعی بیوتکنولوژیتجاری

منزیی و توزیزم محصزو ت هزای هازا ی دربزاره بارهای است که آ رین اطالعات درباره ایزن مووزوو و دادهمجموعه

)اولزین سززا   1996هزای تجمیززی از سزا  را گززرد آورده اسزت. ایزن گززاار  همانزین داده 2016تراریختزه در سزا  

ا یاز آینزیه ایزن انزاوری در هازاک و کشزورهایی کزه های صزیور مجزوز و مشز سازی(، ووییت کشورها، رویهتجاری

ی از پر ارهاو ترین منابم در کننی ارائه می کنی. گاار  آیسا به دلیل اعتبار و دقت آک یکمحصو ت تراریخته را تولیی می

تناا منبم شزا   در  1996اناوری کشاورزی است. آیسا از زماک تولیی تجاری محصو ت تراریخته در سا  حوزه زیست

 شود.این حوزه تلقی می

ای را در حمایزت از بیوتکنولزوژی بیا یزه 4یک  قطه عطف بود زیرا برای اولین بار دا شمنیاک بر یه  وبزل 2016سا  

منتشر کرد ی و در آک ومن محکوم کردک مخالفاک بیوتکنولوژی از مووم آ اا در برابر این اناوری و به  صزو  بزر   

کشزورهای  7المللی سیاستگذاری و تحقیقات غزذا،مؤسسه بین 6ا تقاد کرد ی. سازماک غذا و کشاورزی ملل متحی، 5طالیی

ا ی گرسنگی متیای شیه 9برای کشاورزی پاییار 2030 دستورتأثیر های همفکر تحت و دیگر  اادها و سازماک 8گروه بیست

های ملی علوم، مانیسی و پاشزکی کن کننی. مامتر از این، آکادمیسا  آینیه یا کمتر از آک ریشه 15و سوءتغذیه را طی 

رد ی که بر اسزا  گاارشی را منتشر ک 1996بنیی  تای   اصی پژوهش درباره محصو ت تراریخته از سا  امریکا با همم

محصزو ت مانیسزی ژ تیزک و   تیجه این مطالیه، به لحاظ  طرات احتمزالی بزرای سزالمت ا سزاک و محزیت زیسزت

اکنزوک دارای بیسزت سزا  سزابقه محصو ت اصالح شیه به رو  سنتی هیچ تفاوتی  یار ی. محصزو ت تراریختزه ه 

یش از ایناا از ا تخابی وسیم میاک محصو ت تراریختزه متنزوو توا نی بهای آینیه میاستفاده و مصرف ایمن هستنی.  سل

بر وردار باشنی. محصو تی ایمن برای ا ساک و محیت زیست با صفات بابزود یااتزه ما نزی اازاایش عملکزرد و  زوا  

                                                      

1. The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications 

2. Annual Global Review of Biotech Crops Commercialization 

3. ISAAA Brief 52 

4. Nobel Laureates 
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7. International Food and Policy Research Institute 
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 ای.تغذیه

مهمترین آمار کشت و مصرر  محصروالت تراریختره در انتهرای سرال 
2016 

 

 میلیرو  هتترار در  185.1ادامه داشت و بره  2016ر سال خته دپذیرش زیاد محصوالت تراری

 سطح جها  رسید. 

 

میلیوک  185.1هااک بیست و شش کشور  2016بیست و یک سا  بیی از تجاری سازی محصو ت تراریخته در سا  

 اشزت.اازاایش د درصزی، 3، میزاد  میلیوک هکتار 5.4 ،2015برد ی که  سبت به سا   محصزو تر را زیر کشت این هکتا

ا  اازاایش سزبیسزتمین  2016. سزا  میلیوک هکتار بزود 179.7، 2015سطح زیر کشت این محصو ت در ا تاای سا  

در  ت تراریختزهبه ویژه در طی دوازده سا  سطح زیر کشت محصو سطح زیر کشت محصو ت تراریخته در هااک بود. 

 هااک رشی دو رقمی داشته است. 

 

 

 افزایش یافت. 2016در سال ود در بازار مصر  تنوع محصوالت تراریخته موج 

 

محصزو ت ازت و کلزاا اراتزر رتنوو محصو ت تراریخته از ماار محصو  عمیه ذرت، سویا، پنبه و  2016در سا  

زمینزی  ببادمجزاک و سزی مغنیر قنی، پاپایا، کیو، برای مصرف کننیه ها در سراسر هااک اراه  شی. متنوو تریتراریخته 

 .یه ها قرار گراتنزیکننبه تولیی تجاری رسیی ی و در ا تیار مصرف  2016که در سا   هستنی ریخته هییییمحصو ت ترا

سزیب آسزیا و  بادمجاک هز  پرمصزرف تزرین صزیفی دربه تولیی تجاری  واهی رسیی.  2017در سا  ه  سیب تراریخته 

نزی ده ر ر گ  میوست کنیک تغیییی از پکه بتولیی سیب هایی . محصو  اصلی کشاورزی در هااک استزمینی ماارمین 

 ایهزارزیزابی الوه عزبزه باعث کاهش هیرراتن غذا بشو ی. می توا نی تولیی سیب زمینی هایی که قاوه ای  می شو ی و 

یم، نزگسزیب زمینزی،  محصو تی هماوک بر  ، موز،توست دولت ها  یاز مصرف کننیه ها به ارقام تراریخته  ا جام شیه

، مخصوصا برای راریخته رات. این امر احتما  اااایش تنوو محصو ت را تاییی می کنیا ی،  رد  و  یشکر  خود، لوبیا سود

 . بیشتر می کنیکشورهای درحا  توسیه، 

 

 آمراده توییرد  ،برای کشاورزا  و مصر  کننده هراسودمند تراریخته جدید  و صفات محصوالت
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 هستند. 

 

بر   طالیی غنی از  .برای کشاورزاک و مصرف کننیه ها تولیی می شو ی محصو ت تراریخته هییی با هیف سودمنیی

در اوگا یا،  1تاج دسته ای موزتراریخته مقاوم به ویرو   موزکه در ایلیپین و بنگالد  در حا  آزمایش است،  بتا کاروتن

ه  شزکی کزه کیفیزت روغزن و بز مقاومو  مقاوم به بیماریتراریخته موز تراریخته مقاوم به پژمردگی اوزاریومی و گنیم 

گنزیم زیسزت تزوده در . هسزتنیو در استرالیا در حزا  گذرا زیک آزمایشزات مارعزه ای  ترکیب دا ه آک بابود یااته است

در اوگا یا و سیب زمینی رقز   3و ویکتوریا 2، دو رق  سیب زمینی مقاوم به بیماری باد زدگی به  ام های دیاایریا گلستاک

زمینزی بزا اکریالمیزی کمتزر در می شود و سزیب  سیاهکه کمتر  ه بیماری بادزدگی و مقاوم به  ماتیمقاوم ب 4ماریس پایپر

و منبم از محصو ت کشاورزی اصلی به ترتیب و لوبیا سودا ی مقاوم به آات و  رد  تراریخته که ،  خود اتحادیه اروپایی

از  در اتحادیزه اروپزایی 3اک کزش غنزی از امگزا روغن هستنی در هنی،  یشکر مقاوم به  شکی در هنی و ا زیو ای و کتز

  محصو ت اصلی کشاورزی هستنی که کشاورزاک و مصرف کننیه ها از ماایای آک ها باره منی می شو ی.

 

 110  2016ترا انتهرای سرال  1996برابر شد  سطح زیر کشت محصوالت تراریخته از سال 

شده در کشاورزی در جها  تبدیل کررده ، این فناوری را به سریعترین فناوری پذیرفته میالدی

میلیرارد هتترار زیرر کشرت ایرن  2.1از ابتدای تجاری سازی این محصوالت مجموعرا است. 

 محصوالت رفته است.

 

بزه  1996ا  سزمیلیزوک هکتزار در  1.7سطح زیر کشت محصو ت تراریخته در هااک صی وده برابر شیه اسزت و از 

بییل راریخته را تتاناوری  ،. این اااایش منحصر به ارد سطح زیر کشته استییرس 2016میلیوک هکتار در سا   185.1

( 2016تا سا   1996)از سا  در طی بیست و یک سا   های ا یر کرده است. اناوری پذیراته شیه در سا  به سرییترین

 میلیارد هکتار زیر کشت تجاری محصو ت تراریخته راته است.  2.1

 

 26  کشور صنعتی محصروالت تراریختره را کشرت  7در حال توسعه و  کشور 19کشور، شامل

 کردند.

                                                      

1 Bunchy top 

2 Desiree 
3 Victoria 

4 Maris Piper 
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 7درحا  توسیه و  کشور 19کشور زیر کشت محصو ت تراریخته رات. که از بین آک ها  26میلیوک هکتار در  185.1

رهای ی، در کشزودرصز 54میاد   میلیوک هکتار، 99.6 ،محصو ت تراریخته سطح زیر کشت کلاز کشور، صنیتی بود ی. 

 ریخته رات. درصی، در کشورهای صنیتی زیر کشت محصو ت ترا 46میلیوک هکتار، میاد   85.5و در حا  توسیه 

 

 

 50  .درصد از سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در جها  به سویا اختصاص داشت 

 

ن ه بیشزتریکز زی ماار محصو  اصلی تراریخته شامل سویا، ذرت، پنبه و کلاا، در منطقزه کزاهش، محصزو تی بود

درصزی از کزل  50د  میلیوک هکتار، میزا 91.4با سویا  کشور کشت کننیه محصو ت تراریخته داشتنی. 26پذیر  را در 

شزت سزویای کگرمه سطح زیر سطح زیر کشت محصو ت تراریخته، بیشترین سطح زیر کشت را به  ود ا تصا  داد. 

شت سویا رقز  سطح زیر کهماناک ر بود، یک درصی کاهش داشت میلیوک هکتا 92.7که  2015تراریخته  سبت به سا  

 26پنبزه، ز ادرصزی  64سزویا، از در صی  78براسا  کل سطح زیر کشت هر محصو   2016در سا  قابل توهای است. 

 کلاا تراریخته بود ی.از درصی  24ذرت و از درصی 

 

 41 صرفات ننداانره خته بره محصروالت دارایدرصد از کل سطح زیر کشت محصوالت تراری 

درصد سطح زیر  47بعد از محصوالت متحمل به علف کش، با  اختصاص یافت و این محصوالت

 . ندکشت، رتبه دوم را به خود اختصاص داد

 

ست. تصا  داشته اسویا، کلاا، ذرت، یو جه و پنبه به ارقام متحمل به علف کش ا سطح زیر کشت کل درصی از  47

ااتزه ر زی کزاهش یعلف کش را داکه اقت صفت تحمل به  منیگا ه تمایل به کشت ارقامی با اااایش ارقام دارای صفات

حصزو ت سزطح زیزر کشزت ماست. صفات منیگا ه شامل مقاومت به آات، تحمل به علف کش و سایر صفات هستنی. 

 2016  سزا در درصی از کل سطح زیر کشت محصو ت تراریختزه 47، میاد  میلیوک هکتار 86.5متحمل به علف کش 

بزا  رسزیی و تزارمیلیزوک هک 75.4به  2016از طرف دیگر سطح زیر کشت محصو ت دارای صفات منیگا ه در سا   .بود

سزطح  2015در سزا  . درصی کل سطح زیر کشت محصو ت تراریخته را به  ود ا تصا  داد 41 یدرصی 29 اااایش

 .تار بودمیلیوک هک 58.4زیر کشت محصو ت دارای صفات منیگا ه 
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 91   آ  هرا درصد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در پنج کشور قرار ارفته است. از میا

 برزیل، آرژانتین و هند، کشورهای در حال توسعه هستند و ایراالت متحرده آمریترا و کانرادا دو

 کشور صنعتی هستند. 

 

بزه  2016سزا   راریخته را درمیلیوک هکتار بیشترین سطح زیر کشت محصو ت ت 72.9با  ایاالت متحده آمریتا

کتزار و هنزی بزا میلیزوک ه 11.6میلیوک هکتار، کا ادا با  23.8میلیوک هکتار، آرژا تین با  49.1برزیل با  ود ا تصا  داد. 

در 91هکتزار، میزاد   میلیزوک 168.2رتبه های دوم تا پنج  را به  ود ا تصا  داد ی و در مجمزوو  میلیوک هکتار 10.8

 محصو ت تراریخته برد ی.  صی، را زیر کشت

 

لیی تجاری محصو ت تراریخته بزود. در ت متحیه آمریکا هماناک برای بیست و یکمین سا  کشور پیشرو در توایا 

میلیزوک  35.05اریخته اصلی برد. ذرت تراریختزه، ( میلیوک هکتار را زیر کشت محصو ت تر73)تقریبا  72.9، 2016سا  

همانزین در  میلیوک هکتار را به  ود ا تصا  داد ی. 3.7پنبه تراریخته،  میلیوک هکتار و 31.84ای تراریخته، هکتار، سوی

میلیزوک هکتزار بزه کلزاای تراریختزه،  0.62میلیوک هکتار به یو جه تراریخته،  1.23در ایا ت متحیه آمریکا  2016سا  

 کزیویهزاار هکتزار بزه  ،تراریخته مقاوم به ویزرو ، هاار هکتار به پاپایای وک هکتار به مغنیر قنی تراریختهمیلی 0.47.

که به قازوه ای شزیک مقزاوم  Innateبا مارک تجاری  هکتار به سیب زمینی تراریخته 2500، تراریخته مقاوم به ویرو 

باینه یا  ادیزک  ،درصی پذیر  سه محصو  اصلی تراریخته وزارت کشاورزی آمریکاطبق برآورد ا تصا  یاات. است، 

برابزر بزود. درصزی  2015و بزا سزا  درصزی  92و  94به ترتیزب  2016درصی پذیر  سویا و ذرت در سا   بود.به باینه 

. به طور میا گین درصی پذیر  محصو ت تراریختزه 1درصی رسیی 93با یک واحی کاهش به  2016در سا   پذیر  پنبه

بزا  تراریخته در ایا ت متحیه آمریکزات سطح زیر کشت محصو  درصی بود. 93در ایا ت متحیه آمریکا  2016در سا  

 39کزه میزاد  رسزیی  2016میلیوک هکتار در سا   73به حیود  2015میلیوک هکتار در سا   70.9از سه درصی اااایش 

سطح زیر کشت محصزو ت تراریختزه  قابل توههاااایش  درصی از کل سطح زیر کشت هاا ی محصو ت تراریخته بود.

 شاک می دهی که کاهش ا یک سطح زیر کشت محصزو ت تراریختزه در سزا   2016کا در سا  در ایا ت متحیه آمری

بازگشتن قیمت ها به حالت قبلی و از سزرگیری روابزت بزا سزایر بود. و موقت ذرت و پنبه مربوط به کاهش قیمت  2015

یزا ت متحزیه آمریکزا بزه کشورها برای تولیی غذای دام، اراوری محصو ت غذایی و تامین سو ت زیستی، باعث شزی ا

بزه سزا    سبت 2016حصو ت در سا  مسیر قبلی  ود در کشت محصو ت تراریخته بازگردد و سطح زیر کشت این م

 درصی اااایش داشته باشی. 3گذشته 

                                                      

1 USDA, NASS, 2016 
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میلیوک  4.9به عنواک موتور رشی سطح زیر کشت محصو ت تراریخته شنا ته شی و با اااایش  2016در سا   برزیل

هزای گذشزته هایگزاه دوم در کشزت  هماوک سا این کشور ، رتبه  خست را کسب کرد. 2015، سبت به سا  هکتاری

درصی از سطح زیر کشت هاا ی این محصو ت را به  ود ا تصزا  داد. سزطح  27محصو ت تراریخته را حفظ کرد و 

در صی از کل سطح زیر کشت این  11میلیوک هکتار، میاد   4.9، 2016زیر کشت محصو ت تراریخته در برزیل در سا  

سطح زیر کشت محصزو ت  میلیوک هکتار رسیی. 49.14به میلیوک هکتار  44.2از محصو ت در برزیل، اااایش داشت و 

میلیزوک هکتزار،  32.7تقریبزا  ،ی تراریختهسویا به تفکیک محصو  به این ترتیب بود: 2016تراریخته در برزیل در سا  

کل سزطح  .میلیوک هکتار 0.8میلیوک هکتار و پنبه تراریخته حیود  15.7ذرت تابستا ه و زمستا ه(، ذرت تراریخته )شامل 

درصی، تراریختزه  93.4میاد   میلیوک هکتار، 49.14میلیوک هکتار بود که از این مقیار  52.6زیر کشت این سه محصو  

 90.7، در برزیزل 2015در سا   ت تراریختهدرصی اااایش داشت. درصی پذیر  محصو  2.7بود که  سبت به سا  قبل 

سزویای  بزود.باینزه در حی  ما نی ایا ت متحیه آمریکا و 93.4تراریخته  سه محصو  اصلیپذیر  درصی در برزیل بود. 

به دلیل مایت در کاهش مصرف آات کش و امکاک  1تراریخته مقاوم به آات و متحمل به علف کش با  ام تجاری اینتاکتا

ورزاک به محبوبیت دست یااته است و این باعث اااایش سطح زیر کشت این محصو  در خ  در میاک کشاکشت بیوک ش

ذرت در صنیت تولیی  وراک دام ممکن است باعث اااایش سطح زیزر کشزت ایزن  یاز دائ  به عروه برزیل شیه است. 

 شود.  2017محصو  در سا  

 

رتبه سوم در تولیزی محصزو ت تراریختزه را در آمریکا و برزیل بیی از ایا ت متحیه هماوک سا  گذشته  آرژانتین

سزویا، . درصی از کل سطح زیر کشت هاا ی محصو ت تراریخته را بزه  زود ا تصزا  داد 13و  سطح هااک حفظ کرد

، با بهو پن، بیشترین مقیار در تاریخ کشت محصو ت تراریخته در آرژا تین، میلیوک هکتار 4.74میلیوک هکتار، ذرت،  18.7

یخته را در آرژا تزین بزه  زود از سطح زیرکشت محصو ت ترار میلیوک هکتار 0.38 ا یکی کاهش  سبت به سا  گذشته،

زیر کشت محصو ت تراریخته بزرد کزه  2016میلیوک هکتار را در سا   23.82ا تصا  داد ی. به این ترتیب این کشور 

در آرژا یتن در  2016طح زیر کشت محصو ت تراریخته در سا  سمیلیوک هکتار کاهش داشت.  0.67 سبت به سا  قبل 

دلیل کاهش قیمزت  کاهش سطح زیر کشت پنبه به اثر کاهش سطح زیر کشت سویا و تا حی کمی پنبه، کاهش پییا کرد.

 ووییت  امساعی آب و هوایی بر کشت گنیم تاثیر  امطلوبی داشت و در  تیجزه بزر کشزت سزویا، بزه ه رخ داد.هاا ی پنب

از طزرف دیگزر سزطح زیزر . و باعث کاهش سطح زیر کشت آک شزی عنواک محصو  دوم بیی از گنیم، اثر منفی گذاشت

 ،آرژا تزیندرصیی محصو ت تراریخته در  97با پذیر   کشت ذرت در اثر شرایت مساعی آب و هوایی اااایش پییا کرد.

                                                      

1 Intacta 
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 امکزاک پزذیرریخته از طریق ارائه محصو ت هییی اااایش تجاری سازی محصو ت ترا که تقریبا حیاکثر پذیر  است،

  واهی بود.

 

ایزن اشزت. ددرصی اااایش سطح زیر کشت محصزو ت تراریختزه را  5 سبت به سا  گذشته  2016در سا   کانادا

 در هازاک یخته رارتبه ماارم در سطح زیر کشت محصو ت ترار 2016در سا   میلیوک هکتار، 11.55با ا تصا   کشور

پزذیر  مقزیار  بود. میلیوک هکتار 10.95در کا ادا،  2015ه در . سطح زیر کشت محصو ت تراریختا تصا  داد به  ود

وک هکتزار، ذرت میلیز 2.08میلیوک هکتار، سزویا  7.53کلاا،  درصی بود. 93، به طور میا گین 2016و  2015های  در سا 

  کزه بزرای اولزین بزار ذیر  صی، و یو جه دارای لیگنین کزهاار هکتار با درصی پ 100، مغنیر قنی، میلیوک هکتار 1.49

 د ا تصزا  داد زی.در کا ادا به  زو 2016هکتار از سطح زیر کشت محصو ت تراریخته را در سا   809کشت شیه بود، 

بزه  2015ا  سزمیلیوک هکتزار در  11.74درصی اااایش یاات و از  5کل سطح زیر کشت این محصو ت ه   ادیک به 

 زادا اازاایش یاازت. در کا 2016سا   کشت ذرت، سویا و کلاای تراریخته دررسیی.  2016یلیوک هکتار در سا  م 12.38

بزا بزه کزارگیری  2025سزا   میلیوک تن کلاا تزا 26برای تولیی  را ا جمن کلاا کا ادا به طور ایا  بر امه استراتژیک  ود

دا زه هزای  یمت با یایش سطح زیر کشت سویا  یا به دلیل قرو  های اناورا ه در اااایش عملکرد د با  می کنی. ااا

 و  اتزا ییزتول و ذرتبرای  یآک موهب تقاوا متیکاهش ق لیبه دل نیمصرف بنا شیاااابا ود. روغنی و سودآوری آک ب

 ذرت شی. شتریکشاورزاک به کشت ب اهیا گ اااایش امر موهب نیو هم اااایش یاات

 

ر یزز حشی سزط امر باعث. این مواهه شی، در ده استاک صیی سطح زیر کشت پنبهدر 8با کاهش  2016در سا   هند

صو ت پذیر  مح اما نبه تراریخته و در  تیجه کل سطح زیر کشت محصو ت تراریخته در هنی کاهش پییا کنی.کشت پ

وری تراریخته بازره انا زا هنیی میلیوک کشاورز 7.2 درصی رسیی. 96درصی به  95تراریخته در هنی اااایش پییا کرد و از 

محزیود  ی مارعه ایدستورالیمل های  ظارت بر آزمایش ها ایش درصی پذیر  در این کشور بود.یی ااامنی شی ی که مو

 زرد  ی. ده سزازی شزمحصو ت تراریخته در هنی مورد باز گری قرار گراتنی و به این ترتیب قوا ین ایمنی زیسزتی سزا

ولیی تاست.  2017   ظر عموم برای رهاسازی در محیت در سا بررسی شاملبررسی ها آ رین تراریخته در حا  گذرا یک 

ملکزرد ع ا اازاایشبز گذشته بیوک تغییر باقی ما یه است.  رد  تراریخته می توا زیو عملکرد  رد  در طی بیست سا  

ود و  خز مارعه ای ایشاتمجوز آزم و قابل رقابت با کلاا  واهی بود. باعث رو ق صنیت  رد  شوددرصی  25محصو  تا 

ر هااک حفظ کرد و بر الف تولیی پنبه را د هنی هماناک رتبه او  درصادر شی.  2016لوبیا سودا ی مقاوم به آات در سا  

 هاار تن پنبه تولیی کنی. 5950سرعت در بازار پنبه هااک، هنی مواق شی کاهش 
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  ر کشت محصوالت تراریخته بردند.میلیو  هتتار را به زی 80کشورهای آمریتای التین تقریبا 

 

لیزی شزورهای توبجا شیلی و کاستاریکا که به طور میاوم محصو ت تراریخته را برای صادرات کشزت مزی کننزی، ک

ام و ا سزاک و د محصو ت تراریخته را باهیف مصرف بزه عنزواک  زوراککننیه محصو ت تراریخته در آمریکای  تین 

ار اازاایش بیشترین مقزی میلیوک هکتار، 4.9با یازده درصی اااایش، میاد   برزیلننی. اراوری این محصو ت تولیی می ک

تراریخته در  درصی از کل سطح زیر کشت هاا ی محصو ت 27به  ود ا تصا  داد.  2016در سا  سطح زیر کشت را 

ت کش ی در مصرف آااه هویبه دلیل صر اینتاکتاسویای تراریخته با مارک تجاری  .قرار داشتدر این کشور  2016سا  

ل و لی در برزیپذیر  سه محصو  تراریخته اص ها و رو  کشت بیوک شخ  در بین کشاورزاک به محبوبیت دست یاات.

تحزت رژا تین و بولیزوی سطح زیر کشت سویا و محصو ت تراریخته در آدرصی بود.  93.4آرژا تین تقریبا در حی باینه و 

وسیه پرور  تدر حا  نیت ذرت به عنواک  وراک دام در صالوه در پاراگوئه اااایش تولیی به عتاثیر  شکسالی شییی بود. 

ه ای علیزه سطح زیر کشت سزویا در مکایزک بزه دلیزل تبلیغزات منفزی رسزا ی.  وک باعث کاهش ا یک تولیی سویا ش

ی غالت  تین براآرژا با کاهش قیمت محصو ، اااایش هاینه تولیی و سیاست حمایتی کاهش یاات. محصو ت تراریخته

راریخته تشت پنبه ک رکاهش قیمت هاا ی پنبه ب .و سویا، سطح زیر کشت سویا و ذرت تراریخته در اروگوئه کاهش یاات

توا زی  برزیزل مزی در پرور   زوکتوسیه احتمالی صنیت دامپروری و  ، مکایک و کلمبیا اثر منفی گذاشت.در آرژا تین

ی مقاوم به ویزرو  بزه اوکالیپتو  تراریخته و لوبیا ا تظار می رود باشی. 2017ا  عاملی برای اااایش کشت ذرت در س

بزه  قزاوممسزویای ین در آرژا تزماده تجاری سازی، بر اقتصاد برزیل مزوثر باشزنی. عنواک دو محصو  تراریخته هییی و آ

کزه بزا  را شزیه ایمناطق حا از باره برداریامکاک   شکی که در حا  حاور در حا  گذرا یک آزمایشات مارعه ای است

رد ااایش عملکاز طریق اهمانین پذیر  سیب زمینی مقاوم به ویرو  مشکل  شکی مواهه هستنی اراه   واهی کرد. 

ل توسزیه صزنیت یبیا به دلتولیی ذرت در پاراگوئه و کلماااایش  و کاهش هاینه تولیی برای کشاورزاک سودمنی  واهی بود.

رت و در شزیلی بزه ذ ویزاز برزیزل با اازاایش  اااایش تولیی در این دو کشور  رو ی می رود پرور   وک رخ داد. احتما 

بزه اهزی کزرد. پیزیا  و اااایش متیاقبا  یا تراریخته درصی پذیر  ذرت  تیجه اااایش قیمت این محصو  ادامه پییا کنی.

بزاز  ت قبلزی  زودبه وویی اته بود یکاهش قیمت هاا ی پنبه قرار گر تحت تاثیرتثبیت قیمت ها، کشورهایی که  حضم

ود. بزذرت در دو سا  ا یر منین ووزییتی داشزت و کزاهش قیمزت آک بزر کشزت ایزن محصزو  مزوثر  واهنی گشت. 

راک تلفزات ارصت مناسبی برای هبز محصو ت تراریخته هییی که متحمل به  شکی و سایر تنش های محیطی هستنی

 .  واهنی بودسا  گذشته 

 

 د ی. میلیوک هکتار را زیر کشت محصو ت تراریخته بر 18.6ا و اقیا وسیه هشت کشور در آسی 
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 و کلزاا بزه عنزواک ، ذرتآسیا و اقیا وسیه تولیی شی ی شزامل الیزاف پنبزه کشور در 8محصو ت تراریخته ای که در 

  وراک دام و ذرت و بادمجاک به عنواک غذای ا ساک بود ی.

تزاثیر کزاهش  اوت بود. کشت پنبه تراریخته در هنی و مین به شیت تحتمتف 2016محصو ت در سا  پذیر  این 

سطح زیزر ی. ا حفظ کنناما پاکستاک و میا مار توا ستنی سطح زیر کشت پنبه  ود ر قیمت هاا ی این محصو  قرار گرات.

وایی اازاایش هآب و اعی کشت ذرت تراریخته در ایلیپین و ویتنام با اااایش تقاوا برای  وراک دام و طیور و شرایت مس

 .داد ریختزه راکلزاای ترا واااایش سطح زیر کشت پنبه  در استرالیا شرایت مساعی آب و هوایی بیی از دو سا  اهازهیاات. 

اورزاک قزرار در ا تیزار کشز  /Flex®RRBollgardIIIهمانین پنبه تراریخته مقاوم به علف کش و آات با  زام تجزاری 

ارقزام هییزیی از  هکتار اااایش پییا کرد. در حزا  حاوزر 700راریخته در بنگالد ، سطح زیر کشت بادمجاک ت گرات.

  ازی شو ی.سبادمجاک تراریخته در بنگالد  در حا  گذرا یک آزمایشات مارعه ای هستنی تا در آینیه تجاری 

نبه برای پ همانین د.راریخته وهود داردر مین، ویتنام، پاکستاک و ایلیپین هماناک ظرایت زیادی برای کشت ذرت ت

ولیزی سزیب طالیزه و تن بزرای مدر مزی صنایم غزذایی تراریخته ظرایت زیادی در ویتنام، بنگالد  و ایلیپین وهود دارد.

که تیره  می  نی تراریختهمحصو تی ما نی سیب زمیمجیدا ابراز تمایل کرده ا ی.  ،به عنواک ماارمین غذای اصلیزمینی، 

زدگی مقزاوم یماری بزادبشود، بیی از سرخ شیک آکریالمیی کمتری تولیی می کنی، حاوی قنی احیا کننیه کمتری است و به 

  واهنی کرد.کمک  به رام سوء تغذیه و گرسنگی در آسیا و اقیا وسیه است و بر   طالیی غنی از بتا کاروتن 

 

  اد ی.دهاار هکتار ادامه  136کشور اتحادیه اروپایی به کشت ذرت تراریخته در بیش از ماار 

 

 

، ادامزه داد زی. در سزا  MON 810ماار کشور عضو اتحادیه اروپایی به کشت ذرت تراریخته مقاوم به آات، ر یاد 

هکتزار را زیزر کشزت  85 ،مزکهکتار و همازوری  138 ،هکتار، اسلواکی 7069 ،هکتار، پرتغا  129081 ،اسپا یا 2016

این رق  هکتار بود.  136363محصو ت تراریخته برد ی. سطح زیر کشت محصو ت تراریخته در این کشورها در مجموو 

سطح زیزر کشزت محصزو ت تراریختزه در سزا  درصی اااایش داشت.  17هکتار، میاد   19493 سبت به سا  گذشته 

درصی کل ذرت تراریخته تولیی شیه در اتحادیه اروپایی در اسزپا یا  95بیش از  هکتار بود. 116870در این کشورها  2015

ریخته مقزاوم عث شی کشاوزراک تصمی  بگیر ی ذرت ترااب ساقه  وار ذرت آاتو اسلواکی آلودگی به  اسپا یاکشت شی. در 

در پرتغا  عالوه یش پییا کرد. اااابه آات را کشت کننی و به این ترتیب سطح زیر کشت ذرت تراریخته در این دو کشور 

 شکی ه  باعث کاهش سطح زیر کشت ذرت در آلنتجو، بارگترین استاک تولیزی کننزیه ذرت  ،بر قیمت ک  ذرت در بازار
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در همازوری مزک . کزاهش یابزی ذرت هز ارقام تراریخته سطح زیر کشت شی کاهش سطح زیر کشت ذرت باعث  شی.

ا کرد. مشکالتی که در ارائه گاار  دقیق در مورد ذرت تراریخته مقزاوم بزه کاهش کشت محصو ت تراریخته ادامه پیی

 .کزاهش یابزیا گیاه کشاورزاک و ذینفیا ی که درپی باره منیی از ماایای ذرت تراریخته بود زی  شی آات ایجاد شی باعث

محصو ت  اروپایی تصمی  داشتروما ی ما نی سایر کشورهای عضو اتحادیه این مسأله روما ی را  یا تحت تأثیر قرار داد. 

اما با مشکل ایجاد شیه کشزت ذرت منتشر شی کشت کنی.  2015تراریخته را بیی از دستورالیمل این اتحادیه که در سا  

 .تراریخته در روما ی محقق  شی

ه کرار شو یکه مشکل ت یصیور مجوز برای محصو ت هییی باامکاک گستر  محصو ت تراریخته در این کشورها 

علزف  و متحمزل بزه شامل اناوری های تولیی ذرت مقاوم به آازتایجاد می شود. این  ساقه  وار ذرت را حل کننیآات 

ابه مشز ک محصو یمتحیه آمریکا موهود است و  که در ایا ت الوه ذرت تراریخته مقاوم به  شکیبه ع .می شود کش

ا منتفزم  واهزی کشزاورزاک پرتغزالی ر WEMAب پروژه ذرت تراریخته که مقاوم به آات و مقاوم به  شکی است در قال

 کرد. 

 

  .آاریقای هنوبی و سوداک کشت محصو ت تراریخته را اااایش داد ی 

 

اریقزای ااسزو، مصزر، آرکیناتراریخته را وارد بازار کرد زی: بو  حیاقل ماار کشور در آاریقا یک محصو 2016تا سا  

یزوک هکتزار را میل 2.8اک اقت آاریقای هنوبی و سود ،در مصر و بورکیناااسو اما به دلیل یک ما م موقتهنوبی و سوداک. 

یش از یزک بز 2016در سزا  زیر کشت محصو ت تراریخته برد ی. آاریقای هنوبی یکی از ده کشور برتزری اسزت کزه 

ریخته در تراصو ت واک کشور پیشرو در پذیر  محنمیلیوک هکتار را زیر کشت محصو ت تراریخته برد و هماناک به ع

میلیوک هکتزار  2.66به  2015میلیوک هکتار در سا   2.29سطح زیر کشت پنبه، سویا و ذرت تراریخته از  آاریقا ادامه داد.

 اااایش پییا کرد.  2016در سا  

و  یزا، مزا ویسزه کشزور کنخته در قاره آاریقا در حا  پیییار شزیک اسزت. یرهیییی از پذیر  محصو ت تراموج 

نزا و ، اتیزوپی، غشزش کشزور بورکیناااسزومرحله تحقیق را پشت سر گذاشته و مجوز رهاسازی صادر کرده ا زی.  یجریه 

مجزوز  مزادگی صزیورتکمیل آزمایشات مارعه ای و کسزب آ یجریه، سوازیلنی و اوگا یا پیشرات های قابل توهای برای 

یت غزذایی تامین امنیه هییی هستنی که با هیف اولسه محصو  موز، لوبیا مش  بلبلی و سورگوم تجاری سازی داشته ا ی. 

ولزین بزار آزمایشزات ابرای  (WEMA) ذرت مقاوم به  شکی  زم به ذکر است که تا اا یا در قالب پروژهتولیی شیه ا ی. 

 ی و آازت راوم بزه  شزکقزاموزامبیک برای اولین بار مجوز آزمایشات مارعه ای ذرت تراریخته ممارعه ای را ا جام داد. 

 صادر کرد.
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 وضعیت رخداد های دارای مجوز مصر  در غذای انسا  و دام و رخدادهای فراوری شده.

 

 زال   دردر مقیا  تجزاری کشزت شزی ی.  1996در مقیا  کومک و در سا   1994محصو ت تراریخته در سا  

، روپزاییاور غیزر کشز 39و  کشزور عضزو اتحادیزه اروپزایی 28کشزور، شزامل  40در مجموو  2016تا  1994سا  های 

 3768و در مجمزوی. به عنواک غذای ا ساک و دام صادر کرده ا مجوزهایی برای رها سازی و مصرف محصو ت تراریخته 

 26ا بزرای ، توسزت مقامزات  ظزارتی ایزن کشزورهاطلسزییه برای میخک صی پر، رز و مجوز، بجا مجوز های صادر ش

صزرف مسزتقی  بزه مزورد بزرای م 1777از میاک این مجوزها  ه است.صادر شیر یاد تراریخته  392و محصو  تراریخته 

مستقی  یا ازراوری  مصرف به عنواک  وراک دام به طورمورد برای  1238عنواک غذای ا ساک یا به صورت اراوری شیه، 

 شزترین تیزیادهمانزاک بیکشزور  19ر زیاد در  218بزا ذرت  .ای رهاسازی یا کشت صادر شیه ا زیمورد بر 753و  شیه

سیب زمینی با داشتن  ارد.کشور تیلق د 22ر یاد در  58رتبه دوم به پنبه با مجوز مجوزها را به  ود ا تصا  داده است. 

ور رتبه ماارم را بزه  زود کش 14ر یاد در  38. کلاا با کسب مجوز ر یاد در یازده کشور در رتبه سوم قرار دارد 47مجوز 

 کشور در هایگاه پنج  قرار دارد.  28ر یاد در  35 سویا  یا با کسب مجوزا تصا  داده است. 

 26پزایی و کشور عضزو اتحادیزه ارو 28در  مجوز 54با کسب  ، ذرت تراریخته متحمل به علف کش،NK603ر یاد 

مجوز در  53اشتن د، سویای متحمل به علف کش، با GTS 40-3-2ر یاد غیر اروپایی، هماناک رتبه او  را دارد.  کشور

راریختزه مقزاوم بزه ، ذرت تMON810ر زیاد رتبه دوم را دارد.  کشور غیر اروپایی، 28و اتحادیه اروپایی وکشور عض 28

رت تراریختزه ، ذBt11غیر اروپزایی کسزب کزرده اسزت.  کشور 26کشور عضو اتحادیه اروپایی و  28مجوز در  52، آات

، ذرت TC1507 ر زیاد دارد.غیزر اروپزایی کشزور  24کشزور عضزو اتحادیزه اروپزایی و  28مجوز در  50قاوم به آات، م

. ر زیاد کزرده اسزت کشور غیر اروپایی کسزب 24کشور عضو اتحادیه اروپایی و 28مجوز در  50تراریخته مقاوم به آات 

GA21 ،یزر اروپزایی غکشزور  23کشور عضو اتحادیه اروپزایی و  28مجوز در  49، ذرت تراریخته  متحمل به علف کش

کشزور  24ی و کشور عضو اتحادیزه اروپزای 28، ذرت تراریخته مقاوم به آات، در MON89034 ر یاد کسب کرده است.

ضزو اتحادیزه عکشزور  28، سویای تراریخته متحمل به علف کش در A2704-12ر یاد دارای مجوز است. غیر اروپایی 

 28در قاوم به آات ریخته م، ذرت تراMON88017مجوز برای ر یاد  41 مجوز دارد. 42کشور غیر اروپایی، 23اروپایی و 

اریختزه مقزاوم بزه ، پنبه ترMON531برای ر یاد کشور غیر اروپایی صادر شیه است.  22اروپایی و  عضو اتحادیه کشور

، ذرت تراریختزه T25ر یاد  کشور غیر اروپایی صادر شیه است. 21کشور عضو اتحادیه اروپایی و  28مجوز در  41آات، 

رت تراریختزه ، ذMIR162ر زیاد کشور غیزر اروپزایی دارد.  20کشور اروپایی و  28در  مجوز 40متحمل به علف کش، 

 کشور غیر اروپایی دارد.  21کشور اروپایی و  28مجوز در  40مقاوم به آات، 
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 میلیارد دالر بود. 15.8، 2016ارزش جهانی بازار بذر تراریخته در سال 

 

که  سبت   ر برآورد کرددمیلیارد  15.8را  2016ذر تراریخته در سا  ارز  هاا ی بازار ب ماهنامه میتبر کراپ  وزیس

میلیزارد د ر  15.8ر، ایزن مقزیا میلیارد د ر بزود. 15.3این مقیار  2015در سا  . درصی اااایش داشت 3به سا  گذشته 

میلیارد د ری بزذور تجزاری  45درصی از بازار  35و  س میلیارد د ری بازار هاا ی  73.5درصی از بازار  22آمریکا، میاد  

ه ریخته، بیش از د ت تراحاصل از کشت بذور و سایر محصوتخمین زده می شود که درآمی بود.  2016در هااک در سا  

 برابر ارز  بذور تراریخته بوده است.

 

 اثر محصوالت تراریخته بر امنیت غذایی، توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی

 

 وده ا ی. بهای زیر بر امنیت غذایی، توسیه پاییار و تغییرات اقلیمی موثر  همحصو ت تراریخته از را

 

 ر طزی سزا  میلیزارد د ر آمریکزا د 167.8میلیوک تن به ارز   574به مقیار  افزایش تویید محصول

 .2015میلیارد د ر آمریکا تناا در سا   15.4میلیوک تن به ارز   75و  2015تا  1996های 

 19.4 و 2015تزا  1996هزای  میلیوک هکتار زمین در طی سا  174از طریق حفظ  حفظ تنوع زیستی 

 .2015میلیوک هکتار تناا در سا  

  رو  های زیربابود بخشییک به ووییت محیت زیست از  

 

لیزوک کیلزوگرم می 37.4و  2015تزا  1996میلیوک کیلوگرم ماده موثره آات کش ها در طی سا  هزای  620ذ یره -

 2015اقت در سا  

 

صی تناا در سا  در 6.1و  2015تا  1996در صی در طی سا  های  8.1کاهش استفاده از سموم آات کش به مقیار -

2016 

 

درصزی  18.4و  2015تزا  1996هزای  درصی در طی سزا  19( تا EIQکاهش  ارج قسمت اثرات زیست محیطی )-

 2015اقت در سا  
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   وک میلیز 11.9 میلیارد کیلزوگرم، میزاد   زروج 26.7تا  2015کاهش ا تشار گاز دی اکسیی کربن در سا

 ماشین از هاده ها به میت یک سا 

 

  ر مجمزوو میلیوک  رده کشاورز و  زا واده هزای آک هزا کزه د 18از طریق کمک به کمک به کاهش اقر

و  شزو ی )بزوکرز ین ااراد در هااک محسوب میاین کشاورزاک ها اقیرترمیلیوک  فر بوده است.  65میاد  

 ) 2017باراوت، 

 

مزین هزای ااایش سزطح زتمرکا بر اااایش تولیی بیوک ااز طریق محصو ت تراریخته  استراتژی استفاده از بنابر این

بزا  به ایزن ترتیزب. باشنیر موثتحقق توسیه پاییار  درمیلیارد هکتار زمین کشاورزی موهود،  1.5کشاورزی و با استفاده از 

اده از ننزی. اسزتفیا حفظ  واهی شی. محصو ت تراریخته وروری هستنی اما میجاه  مزی کحفظ هنگل ها تنوو زیستی  

تی بزرای حصو ت سزنبه ا یازه م مییریت مقاومتاین اناوری در کنار عملیات کشاورزی مناسب ازهمله تناوب زراعی و 

 محصو ت تراریخته ه  وروری هستنی. 

 

 نویوژیقانونگذاری بازدارنده در برابر منافع بیوتت

 

سزت  مزا یی ا اریختهراز اناوری تمنیی ، هماناک ما م اصلی بارهدر مورد محصو ت تراریخته قا و گذاری بازدار یه

منزیی از صزت بارهکه به طور  ا  برای کشورهای در حا  توسیه از اهمیت بر وردار است  کشورهایی که بیضزا از ار

اریخته با حصو ت ترا ی. مخالفاک مدامی و امنیت غذایی محروم شیه اناوری برای رام  یازهای غذایی،محصو ت زیست

کزه تزاکنوک  یدار یه هسزتنتقویت قا و گذاری باز علمی مخالفنی و به طور مستمر  واستار قا و گذاری مبتنی بر مییارهای

ست. همه این وری شیه اکشاورزاک اقیر زیادی را در کشورهای در حا  توسیه محروم سا ته و ما م دسترسی اروپا به انا

یمزن از ایزن ااسزتفاده  به رغ  ادله کزاملی کزه در اثبزات .بنیاک قرار داردهای دا شها در برابر کشاورزاک و شرکتمالش

بزرای رازم  تولیزی غزذایک شزدو برابر کشاورزاک اقیر و  رده  شرایت ز یگی به بابوداناوری دارد. استفاده از این اناوری 

 .کمک  واهی کرد 2100د  فری هااک در سا  میلیار 11به رشی  یازهای همییت رو 

 

 آینده محصوالت تراریخته: تحوالت فناوری

 

رخ دادک اسزت کزه در حزا   های تحو  بر ا گیزای وآوری ا ورود به سومین دهه از تجاری سازی محصو ت تراریختهب
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منیی کشزاورزاک او  اینکه باره خته هییی شود.منجر به ا قالبی در توسیه صفات و محصو ت تراریپیش بینی می شود 

رو به اااایش است  دوم توسیه صفات و محصو ت تراریخته هیییی اسزت کزه  زه  منیژ یاز محصو ت دارای صفات 

کننیه توهه دارد  و سوم، کاربرد اباارهای ای مصرفتناا به  یازهای کشاورزاک بلکه بیشتر به رام  یازها و ترهیحات تغذیه

 است. مورد  یازمحصو ت زراعی و ارقام ها در ایجاد  آورا ه برای کشف ژک و استفاده از توالی آک و

 

ما نی مقاومت به آاات، مقاومت بزه ویزرو  و تحمزل بزه ها مؤثر بر  اادهاولین  سل محصو ت تراریخته بر صفات 

های شاورزاک و تولییکننیگاک غذا طزی سزا میلیوک تن محصو  برای ک 574ها متمرکا بود که به تولیی بیشتر کشعلف

میلیارد د ر داشت. این مناام همانین دسترسی باتر به غذا و تغذیزه  167.8منجر شی که ارزشی میاد   2015تا  1996

میلیارد  فر همییت هااک را اراه  سا ت.  سل دوم محصو ت تراریخته شامل ترکیب این صزفات در  7.4سال  را برای 

کش( با  ام )مقاوم به آات و متحمل به علف IR/HTمنیی از سویای شود. بارهآبی مییالوه تحمل به ک یک محصو  ب

به عنواک یک پیییه قابل ارزیزابی اسزت  بزه طزوری کزه سزود  مقاومت به کرم ریشه به ذرتو اااودک  1تجاری اینتاکتا

میلیزارد د ر بزالش شزیه  12.6به  2003ز2015های میلیارد د ر و در سا  2.4به  2013ز2015های اقتصادی آک در سا 

 (2017بروکس و باراوت، است. )

 

که بر بابود کیفیت و ترکیبات متمرکا هستنی،  سل سزوم محصزو ت تراریختزه را تشزکیل مؤثر بر محصو  صفات 

و  بابزود دهنزیه کننیه است. این صفات شامل منیین محصدهنی که آغاز توهه به ترهیحات و ]بابود[ تغذیه مصرفمی

ریک اسیی بزا  پایین و استئا، اولئیک اسیی با  و ایتات 3-سالمت مصرف کننیه ما نی سویای دارای اسییهای مرب امگا

ای شزیک زمینی، کاهش لیگنزین در یو جزه، هلزوگیری از قازوهشود. همانین شامل اااایش  شاسته و شکر در سیبمی

مریکا عروه آدر بازارهای  2017ای شیک سیب در تی که در سا  گیری از قاوهزمینی که قبال ه  موهود بود، هلوسیب

  زو ی،برای رازم ک  ،و اریتین ،رام کمبود ویتامین آ برای ، واهی شی و همانین محصو ت پرمصرف دارای بتاکاروتن

بزا مواقیزت مجزوز  2ینیزتهای ازمینیکه قبال در مراحل پایا ی تحقیق و توسیه قرار داشتنی. شایاک ذکر است که سزیب

زمینی و هفتزاد هزاار هکتزار سزیب مریکا دریاات کرد ی و سا  گذشته دو هاار و پا صی هکتار سزیبآسازی را در تجاری

ها در اثزر  رابزی توا ی به کاهش دور ریا میوهآمیا این دو محصو  هییی میدر تی تراریخته کشت شی. پذیر  مواقیت

 منجر شود. ای شیک محصو تسریم و قاوه

توا نی به اراوا ی های هیییی که مییابی تا کشف ژکاباارهای  وآوری در بیولوژی مولکولی به طور مستمر توسیه می

                                                      

1 Intacta™ 

2 Innate™ 
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اکنوک در مرحله آزمایش و دسترسی به غذا و بابود ترکیبات غذایی کمک کننی، تسایل شود. محصو ت تراریخته که ه 

صزفات مزؤثر بزر ها به سمت گیری  وآوریدهنیه هاترهاسازی  واهنی شی  شاک های آینیهمارعه قرار دار ی و در سا 

زمینی، گنیم، ماز ، ر  ، موز، سیبکننیه است. محصو ت پرمصرف ما نی ببرای کشاورزاک و مصرفها و محصو   ااده

یی برای مقاومت به آاات و ا ی تا صفات هیی یشکر و دیگر محصو ت بابود یااته لوبیا سودا ی، رد  هنیی،  خود، لپه، 

ای و اااایش ثمردهی و هرم زیستی محصو  بزه آ ازا اازاوده ها، بابود  وا  تغذیهآبی و تنشها، تحمل به ک بیماری

 شود.

د یا جامی. با وهزوابر غذا بهای مناسب بتوا ی به تولیی دو برا یاز مورد ا تظار این است که اناوری در کنار سیاستمش 

ادلزه میتبزر،  بزر علز  و ش دو برابری تولیی غذا محقق  خواهی شی بیوک اطمیناک از اینکه قا و گزذاری مبتنزیاین، اااای

انگزام بمناسب و  المللی صورت گیرد. شکست هامیه هاا ی در تنظی  مقرراتمتناسب با اهیاف و هماهنگ در سطح بین

در سزوی دیگزر،  وهی کشیی ر    وا ن  اکاای غذایک از تأمدرباره تولیی غذا پیامیهای بیی به همراه دارد. از یک سو هاا

صزیاهای  ا وهزودها بزمنیی کامل از قیرت عل  و اناوری برای تولیی غذای سال ، کاای و مطمئن برای همه ا سزاکباره

 ممکن  خواهی شی. ی هوامم در براییئولوژیکی غالب 

 

 

 نتیجه

 

 5.4اایش )میلیزوک هکتزار بزا سزه درصزی ااز 179.9خته از ، سطح هاا ی زیر کشت محصو ت تراری2016در سا  

 میلیوک هکتار رسیی.  185.1میلیوک هکتار( به 

 

ر سزا  کاهش  امیا سطح زیزر کشزت ایزن محصزو ت د ه بودبینی شیهماک طور که در گاار  سا  گذشته پیش

اناوری مبنی یستاهای مخالفاک زها هبراک شی و روشن شی ادعهای هاا ی با اااایش قیمتبه دلیل کاهش قیمت 2015

 گردا ی کشاورزاک از این اناوری است صحیح  بوده است.بر اینکه این کاهش به دلیل روی

 

این عوامل شامل موارد ذیل  2016تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داد. در سا   سطح زیر کشت محصو ت تراریخته

مریکا، برزیل و آرژا تین، اااایش تقاوا برای گوشت و غذای دام آسازی محصو ت هییی در بوده است: پذیر  و تجاری

در برزیل، اااایش تقاوای غذای دام و طیور در ویتنام، شرایت مطلوب آب و هوایی و اازاایش قیمزت ذرت در ایلیپزین و 

ه اقتصاد این کشزور هنیورا ، اااایش  یاز به مقابله با آات ذرت در اسپا یا و اسلواکی، طرح استراتژیک دولت برای توسی
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کننیگاک از ی و اسزتقبا  مصزرفاناوری، مجاز شیک کشت محصو ت تراریخته در استرالیای غرباز طریق تقویت زیست

جاک عاری از سموم در بنگالد . سطح زیر کشت این محصو ت در میا مار و پاکسزتاک و بر زی کشزورهای دیگزر بادم

 تغییری  کرده است.

 

یل کاهش کایک به دلمتراریخته در تییاد کمی از کشورها ما نی هنی، آرژا تین، اروگوئه و سطح زیر کشت محصو ت 

مانین هاته است. قیمت هاا ی پنبه و ذ ایر با ی پنبه در بر ی کشورها هماوک مین  سبت به سا  گذشته کاهش یا

ش یاازت. وگوئه کاهاراگوئه و ارسطح زیر کشت سویا به دلیل کاهش سود کشاورزاک در رقابت این محصو  با ذرت در پ

لیغات منفی ولیوی، تبهای طبییی ما نی  شکسالی و غرقابی در کشت سویا در ااریقای هنوبی، آرژا تین و بهمانین تنش

شت مزؤثر کدهی در هماوری مک در کاهش سطح زیر گیرا ه گاار علیه محصو ت تراریخته در مین و شرایت سخت

اریختزه را حصزو ت ترمگیرا ه در روما ی کشاورزاک را وادار کرد کشت ه شرایت بسیار سختبوده است. آ رین مورد اینک

 متوقف کننی. 2016در سا  

 

اک و ای کشزاورزمنیی از محصو ت تراریخته ادامه  واهزی یاازت و ایزن محصزو ت  یازهزدر پایاک بایی گفت باره

  از سزا 21ذشزت گواهی کرد. با وهود این، حتی پزس از همییت رو به رشی هااک را با محصو ت و صفات هییی رام  

 های زیر باقی ما یه است:سازی مواق محصو ت تراریخته مالشتجاری

 

هزای سزودمنی بزرای کنی و توسزیه انزاوریهای علمی را سرکوب میاو ، موا م  اشی از قوا ین بازدار یه که  وآوری

 کنی.کننیگاک را محیود میکشاورزاک و مصرف

 

شزود و ا زتالف قزوا ین کشزورها در تییزین آسزتا ه حزیاقل وم، مجوزهایی که با ااصله زیاد از یکزییگر صزادر مید

کنی. پس از تصویب پروتکل کارتاهنا راهزم بزه بازار رو به رشی این محصو ت را با ا تال  هیی مواهه می 1تراریختگی،

ای بزرای ر زیادهای بزیوک پرداز زی و آسزتا هدارای مجوز می ایمنی زیستی، کشورها تناا به واردات ر یادهای تراریخته

مجوز تییین شیه است. بنابراین اراینی صیور مجوز در کشورها دارای اهمیت اسزت  امزا بر زی کشزورها دارای مقزرارت 

ها بازدار یه و اراینیهای طو  ی برای صیور مجوز هستنی که این امر مشکالتی برای تجارت این محصو ت بین کشزور

راهزم بزه تزأثیر  2کنی. گاار  و تحلیل شزورای علزوم و انزاوری کشزاورزیبه ویژه درباره ر یادهای منیژ ی ایجاد می

                                                      

1. low level presence (LLP) 

2. Council for Agricultural Science and Technology (CAST, 2016) 
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دهی بزا ادامزه تجارت و  وآوری در کشاورزی،  شاک می غیرهماما ی مجوزهای محصو ت تراریخته بر کشاورزی پاییار و

 گیرد. ا د ر در  طر قرار میاین شرایت، حج  با یی از تجارت به ارز  میلیارده

گزی یاقل تراریختتراریخته و آسزتا ه حز محصو ت های متفاوت برای صیور مجوزهایرویهکه  ارزیابی هاینه هاا ی

های ر تصزمی بزو همانین ارزیابی تأثیر مجوزهای غیزر همامزاک بزر  زوآوری و توسزیه ارقزام هییزی و  کنیتحمیل می

های پژوهشست. ا یازمنی یک تحقیق هامم مه در بخش  صوصی و مه در بخش دولتی، دهنیگاک ارقام تراریخته توسیه

کنی و طراحزی تزیابیر می گذاراک را آگاهدر این حوزه سیاست المللی درباره تجارتبه موقم و در صورت امکاک گفتماک بین

 بخشی.گذاری را بابود میسیاست

 

ک تمزامی مسزتمر میزا با تأکیی بر ماایا و ایمنی، مستلام گفتگزویسوم، درک و پذیر  سریم و کارآمی بیوتکنولوژی 

های کارگیری رسزا ههعوامل ذینفم است. برای این منظور بایی استفاده اوری و مزؤثر از الگوهزای ارتباطزات  زالب و بز

 ای می  ظر قرار گیرد. های رسا هاهتماعی و دیگر قالب

 

ش غزرب و بخز وازمنی مشارکت و همکاری میاک شما  و هنوب، شزرب ها بسیار مشکل بوده و  یغلبه بر این مالش

م قزرار ر میزا مزردستوا ی  اطمیناک یابی  که غذای مغذی و کاای بر دولتی و  صوصی است. تناا از طریق مشارکت می

 شود. گیرد و تأمین پاییار غذای دام و طیور و پوشاک و مسکن در دستر  برای همه اراه  میمی

 

ه عنواک منبیی ب  سا  ه و هیما بنیا گذار و رئیس باز شسته آیسا، زحمات زیادی را برای ارائه بیست گااردکتر کالی

ور گ، بزاه  زورمن رمیتبر و قابل اعتماد درباره ووییت محصو ت تراریخته در هااک متحمل شیه است. وی در ادامزه 

وتکنولوژی اسزت. حصو ت بیداراک اناوری و مآیسا، از دوست استاد و همکار اقیی  و بر یه هایاه  وبل و دیگر بنیا گذار

ی درباره گسترده هاا  آیسا، سنت ارائه اطالعات روزآمی درباره محصو ت بیوتکنولوژی را که از یک شبکه 2016گاار  

 آیی ادامه داده است.بیوتکنولوژی به دست می

 


