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سال  یدر انتها ختهیمحصوالت ترار یجهان تیوضع نیآخرای از خالصه

 یالدیم 2017
 

 یاضیرهقبهزاد  –پور هرا حاجتزترجمه و تنظیم: 

 
 ابدییم شیها افزاآن یاقتصاد یایسال از مزا 22پس از گذشت  ختهیمحصوالت ترار رشیپذ

اریخته میلیون هکتار را زیر کشت محصوالت تر 189.8، 2017کشور در سال  24میلیون کشاورز در  17

 میلیون هکتار بیشتر بود. 4.7، 2016بردند. این مقدار نسبت به سال 
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 فهرست

 مقدمه 

  میالدی 2017مهمترین عناوین مربوط به پذیرش محصوالت تراریخته در سال 

  189.8مایالدی باه رکاورد ددیادی رساید و  2017تراریخته در ساال سطح زیر کشت محصوالت 

 میلیون هکتار را در سطح دهان به خود اختصاص داد.

  سید.رپذیرش محصوالت تراریخته در پنج کشور برتر تولید کننده این محصوالت تقریبا به اشباع 

  افزایش یافت. 2017تنوع محصوالت تراریخته در سال 

  صد از کل سطح زیر کشت محصوالت تراریخته را به خود اختصاص داد.در 50سویای تراریخته 

 ه ها منتقل شده است نسبت به سال گذشتسطح زیر کشت محصوالت تراریخته ای که چند ژن به آن

 یخته رسید.محصوالت ترار کشتدرصد کل سطح زیر  41درصد افزایش یافت و به  3

 91.3 ه در پانج کشاور برتار تولیاد کنناده ایان درصد از کل سطح زیر کشت محصاوالت تراریختا

 محصوالت تراریخته )ایاالت متحده آمریکا، برزیل، آرژانتین، کانادا و هند( قرار داشت.

  ،میلیون هکتار را زیر کشت محصوالت تراریخته بردند. 79.4ده کشور در آمریکای التین 

  ،د.صوالت تراریخته بردنمیلیون هکتار را زیر کشت مح 19.1هشت کشور در آسیا و اقیانوسیه 

  درصاد  4سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سودان و آفریقای دنوبی، نسبت به سال گذشاته

 میلیون هکتار رسید. 2.9افزایش پیدا کرد و به 

  اماه هازار هکتاار اد 131دو کشور عضو اتحادیه اروپایی به کشت ذرت تراریخته در سطحی بیش از

 دادند.

 یختاه دارای مواوز بارای کشات، مصارق مساتقیو در خاورا  انساان و دا  و وضعیت رخدادهای ترار

 فراوری در صنایع غذایی 

 کند.زیست فناوری برای تامین امنیت غذایی حال و آینده در دهان مبارزه می 

 نقش محصوالت تراریخته در تامین امنیت غذایی، توسعه پایدار و مدیریت تغییرات اقلیمی 

 ر رسید.میلیارد دال 186.1در موموع به  2016تا سال  1996اریخته از سال سود حاصل از محصوالت تر 

 هزینه های احتمالی بدون محصوالت تراریخته 

 نتیوه 
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 مقدمه

 و یادتمااع ،یاقتصااد یهاامحصوالت از دنبه نیا خته،یمحصوالت ترار یسازیسال از توار 22گذشت  با

و  هاایمندراداع باه ساود قیاند. ارائه اطالعات دقبشر به ارمغان آورده یبرا را یاریبس یسالمت دستاوردها

 یورزمحصوالت کشاا آگاهانه دهدیها ادازه مبه کشاورزان و مصرق کننده ختهیمحصوالت ترار یهالیپتانس

 یاامکاان را بار نیااهمچناین  ق،یابه اطالعات درسات و دق یکشت و مصرق انتخاب کنند. دسترس یرا برا

ت محصاوال رشیو پاذ یتواار دیاتول یرا بارا یساتیز یمنیا یهاتا دستورالعمل کندیفراهو م استگذارانیس

 یفنااور ستیز یهاییاو توان ایدر رابطه با مزا یمطالب رانتشا ق،یکنند. با استفاده از اطالعات دق هیته ختهیترار

 . شودیم لیتسه هو هارسانه یبرا

 یالدیم 2017سال  یدر انتها ختهیمحصوالت ترار رشیمربوط به پذ نیعناو نیمهمتر

به  دیجد یبا ثبت رکورد یالدیم 2017سال  یدر انتها ختهیمحصوالت ترار یکشت جهان ریز سطح

 دیهکتار رس ونیلیم 189.8

 ونیالیم 189.8موموعاا  ،کشاور 24( 2017سال ) ختهیمحصوالت ترار یسازیسال توار نیو دوم ستیب در

 4.7، 2016مقدار نسبت باه ساال  نیبردند. ا ختهیکشت محصوالت ترار ریرا ز یکشاورز یها نیهکتار از زم

 ونیالیم 185.1 ختاهیکشت محصوالت ترار ریسطح ز 2016داشت. در سال  شیدرصد( افزا 3هکتار ) ونیلیم

 هکتار بود.

اشباع به حد  بایتقر 2017در سال  ختهیکننده محصوالت ترار دیکشت پنج کشور برتر تول ریز سطح

 .دیرس

 
 یالدی م 2017سطح زیر کشت و نرخ پذیرش محصوالت تراریخته در پنج کشور برتر تولید کننده این محصوالت در سال  -1تصویر 
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 1.7برابر شاد و از  112از  شیب 1996نسبت به سال  2017در سال  ختهیکشت محصوالت ترار ریز سطح

 ختاهیرارمحصوالت ت دهیپد نی. ادیرس 2017هکتار در سال  ونیلیم 189.8به  1996هکتار در سال  ونیلیم

 2.3ا موموعا لسا 22 یکرده است. در ط لیتبد یشده در حوزه کشاورز رفتهیپذ یفناور نیعتریرا به سر

 محصوالت رفته است.  نیکشت ا ریهکتار ز اردیلیم

 را به خود اختصاص داد. ختهیکشت محصوالت ترار ریدرصد کل سطح ز 50 ختهیترار یایسو

 24ر درا  یشتریکشت ب ریسطح ز ختهیمحصوالت ترار ریذرت، پنبه و کلزا نسبت به سا ا،یمحصول سو چهار

ت کشا ریاهکتاار پنوااه درصاد کال ساطح ز ونیلیم 94.1با  ایمحصوالت داشتند.سو نیکننده ا دیکشور تول

پنباه  ،59.7داشات. ذرت  شیدرصد افزا 3بل به سال ق بترا به خود اختصاص داد و نس ختهیمحصوالت ترار

  را به خود اختصاص دادند. ختهیکشت محصوالت ترار ریهکتار از سطح ز ونیلیم 10.2و کلزا  24.1

قاو ر نیاختصاص داشت. ا ختهیترار یایبه سو یالدیم 2017در سال  ایکشت سو ریدرصد از کل سطح ز 77

 درصد بود. 30درصد و کلزا  32درصد، ذرت  80پنبه  یبرا

 

 
 یالدیم 2017در سال  ختهیکشت محصوالت ترار ریو سطح ز رشیپذ نرخ -2تصویر 

 شیدرصد افززا 3ها منتقل شده است که چند صفت به آن یاختهیکشت محصوالت ترار ریز سطح

 را به خود اختصاص داد. ختهیکشت محصوالت ترار ریدرصد کل سطح ز 41و  افتی

 وهوشامند اسات کاه شاامل کشات بادون شاخو  یاز کشاورز یکشاورزان به بهره مند لیامر نشانه تما نیا

 استفاده کمتر از حشره کش ها است.

 2017در ساال  ختاهیارقا  ترار نیصفات را در ب نیشتریکش بو پنبه متحمل به علف ونوهیکلزا، ذرت،  ا،یسو

بود و نسابت باه ساال  ختهیکشت محصوالت ترار ریدرصد کل سطح ز 47به خود اختصاص دادند که شامل 



 

5 

 

 داشت. شیدرصد افزا 2گذشته 

کشت محصوالت  ریدرصد از سطح ز 91.3و هند مجموعا  کایآمر ل،یبرز ن،یآرژانت کا،یکشور آمر پنج

 را به خود اختصاص دادند. ختهیترار

هکتاار  ونیالیم 23.6باا  نیهکتار رتبه دو ، آرژانتا ونیلیم 50.2با  لیهکتار رتبه اول، برز ونیلیم 75با  کایآمر

کشت  ریدر سطح ز هکتار رتبه پنوو ونیلیم 11.4هکتار رتبه چهار  و هند با  ونیلیم 13.1رتبه سو ، کانادا با 

کشات محصاوالت  ریاپانج کشاور ز نیاهکتاار در ا ونیالیم 173.3را داشتند.موموعا  ختهیمحصوالت ترار

کشاور از  پانج نیا( در انیکره زما ینفر اردیلیم 7.6 تیدرصد از دمع 26نفر ) اردیلیم 1.95رفت.  ختهیترار

 بهره مند شدند. یفناور نیا یایمزا
 2017سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سال  -1جدول 

 

 درصد بود. 94.5 کا،یو پنبه در آمر ایذرت، سو رشیپذ

به خود  ختهیهکتار رتبه اول را در کشت محصوالت ترار ونیلیم 75.04با  کایمتحده آمر االتیا 2017سال  در

هکتاار و  ونیالیم 4.58 ختهیهکتار، ذرت ترار ونیلیم 34.05 ختهیترار یایکشت سو ریاختصاص داد. سطح ز



 

6 

 

 بود. 2017هکتار در سال  ونیلیم 1.22 ختهیپنبه ترار

 میلیون هکتار افزایش پیدا کرد. 50.2تراریخته در برزیل به سطح زیر کشت محصوالت 

ه ساال بدرصد افزایش نسبت  2برزیل رتبه دو  را در کشت محصوالت ترراریخته به خود اختصاص داد و با 

ر معاادل این مقدا میلیون هکتار رساند. 50.2به  2017، سطح زیر کشت محصوالت تراریخته را در سال 2016

میلیاون هکتاار  33.7 ،2017درساال  سطح زیر کشت محصوالت تراریخته دردهاان اسات.درصد از کل  26

نار  پاذیرش  پنباه تراریختاه در برزیال کشات شاد.هازار هکتاار  940میلیاون هکتاار ذرت و  15.6، سویا

ه در بود. سطح زیر کشت ساویا و پنباه تراریختا 2017درصد در سال  94محصوالت تراریخته در این کشور 

ح زیار بسیار زیادی داشت. افزایش تقاضای بازار یکای از دالیال افازایش ساطرشد  2017در سال این کشور 

 کشت این دو محصول تراریخته در برزیل بود.

 
 2017توزیع سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در برزیل در سال  -3تصویر 

 داشتند. یصد در صد رشیپذ نیدر آرژانت ختهیترار محصوالت

 نیار از زماهکتا ونیالیم 23.11است.  ختهیپنبه و ذرت ترار ا،یسو یصادرکننده ها نیبزرگتر از یکی نیآرژانت

 ریاز درصد از کل ساطح 12مقدار معادل  نیا سه محصول رفته است. نیکشت ا ریز نیآرژانت یکشاورز یها

ر دپنباه و ذرت  ا،یساو ختاهیمحصول ترار هس نیانگیم رشیاست. نر  پذ ختهیمحصوالت ترار یکشت دهان

 است. یتصادرشد اق یبرا یکشور به فناور نیصد در صد بود که نشانه اعتماد ا بایتقر نیآرژانت

درصزد   6هززار هکتزار   600سطح زیر کشت پنبه تراریخته در هند نسبت به سال گذشته 
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 افزایش یافت

ت پنباه کل سطح زیار کشا .یدمیلیون هکتار رس 11.4به  2017سطح زیر کشت پنبه تراریخته در هند در سال 

ا در اختیاار توانست یک چهار  از باازار پنباه دهاان رهند  میلیون هکتار بود. 12.24، 2017در هند  در سال 

 بود.  کیلوگر  در هکتار 500عملکرد پنبه تراریخته مقاو  به آفت در هند  بگیرد.

 الت تراریخته بردند.میلیون هکتار را زیر کشت محصو 19.1کشور در آسیا و اقیانوسیه  8

میلیاون هکتاار  2.8ا چین بمیلیون هکتار پنبه تراریخته،  3میلیون هکتار پنبه تراریخته، پاکستان با  11.4هند با 

ذرت تراریختاه، کتاار هازار ه 642هزار هکتار پنبه و کلزا تراریخته، فیلیپاین باا  924پنبه تراریخته، استرالیا با 

هازار  2.400دش باا هزار هکتار ذرت تراریخته و بانگال 45ویتنا  با هزار هکتار پنبه تراریخته،  320میانمار با 

 بودناد. 2017هکتار بادموان تراریخته، تولید کننده های محصوالت تراریختاه در آسایا و اقیانوسایه در ساال 

ز کال ادرصاد  10شت محصوالت تراریخته رفت که معادل میلیون هکتا ردر این ناحیه زیر ک 19.11موموعا 

 سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در دهان بود.

لیاارد دالر می 3.2، 2016از ابتدای کشت تا سال مزایای اقتصادی برآورد شده برای کشت محصوالت تراریخته 

ار زیااد با افازایش بسای عد  پذیرش فناوری تولید محصوالت تراریخته برای این کشورها مساوی بوده است.

 انوامد.به فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و ناپایداری های سیاسی میها خواهد بود که هزینه

 شیدرصد نسبت به سزال گذشزته افززا 18 ختهیکشت محصوالت ترار ریکانادا سطح ز در

 افتی

ال سانسبت به  در کانادا کشت شدند که 2017هکتار در سال  ونیلیم 13.12در سطح  ختهیشش محصول ترار

 17، 2016نسابت باه ساال  2017 ساال در ختاهیداشت. کشت کل محصوالت ترار شیدرصد افزا 18گذشته 

 یایکشات ساو ریا. ساطح زدیهکتاار رسا ونیالیم14.49هکتار باه  ونیلیم 12.38داشت و از  شیدرصد افزا

کتاار، ه ونیالیم 8.83 ختاهیترار یهکتاار، کلازا ونیالیم 1.78 ختاهیذرت ترار ار،هکتا ونیالیم 2.5 ختهیترار

ر کاناادا د 2017ساال هکتاار در  40 ختاهیترار ینیزم بیهزار هکتار و س 3 ونوهیهزار هکتار،  15چغندرقند 

مشاابه  ودرصد  95ذرت، کلزا و چغنذرقند  ا،یشامل سو ختهیترار یمحصوالت اصل رشینر  پذ نیانگیبود. م

اتانول و  دیتول هیخورا  انسان و دا  و مواد اول یبرا یدهان یتقاضا شیبا افزا رودیگذشته بود. انتظار م لسا

ت از دولا یمثال زدن تیتوسط مرد  و حما یفناور رشیدر کانادا، پذ یو توسعه قو قاتیتحق یستیسوخت ز

 .ابدی شیافزاتولید این محصوالت در کانادا   ختهیمحصوالت ترار



 

8 

 

ی مجوز برای کشت، مصرف مستقیم در خزورا  انسزان و وضعیت رخدادهای تراریخته دارا

 صنایع غذایی  دردام و فراوری 

شات کمووز قاانونی بارای  4.133در موموع  1992کشور عضو اتحادیه اروپایی از سال  28کشور شامل  67

 رخاداد بارای 1995اناد. تواری و مصرق محصوالت تراریخته به عناوان خاورا  انساان و دا  صاادر کرده

شات رخداد بارای ک 800رخداد برای مصرق به عنوان خورا  دا  و  1338مصرق به عنوان خورا  انسان، 

 اند.تواری محصوالت تراریخته مووز قانونی دریافت کرده

، ناد، کلمبیاای، نیوزیلژاپن، ایاالت متحده آمریکا، کانادا، مکزیک، کره دنوبی، تایوان، استرالیا، اتحادیاه اروپاای

مواوز در  230 اند.فیلیپین، آفریقای دنوبی و برزیل بیشترین مووزها را برای محصوالت تراریخته صادر کرده

 24ر مواوز د 59سی کشور برای ذرت تراریخته صادر شده است که بیشترین تعداد مووزها اسات. پنباه باا 

 29 مواوز در 37و ساویا باا کشاور  15در  مواوز 41کشور، کلازا باا  10مووز در  48زمینی با کشور، سیب

 اند.کشور، پس از ذرت بیشترین مووزها را دریافت کرده

 
 ده کشور برتر صادر کننده مجوز محصوالت تراریخته -2جدول 
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کشاور عضاو  28کشور شاامل  54مووز در  55با  NK603کش به نا  رخداد ذرت تراریخته متحمل به علف

باه ناا   دریافت کرده است. سویای تراریخته متحمل باه علاف کاشاتحادیه اروپایی بیشترین تعداد مووز را 

ده کشاور غیراروپاایی دریافات کار 27کشور عضو اتحادیه اروپایی و  28مووز در  GTS 40-3-2 ،54رخداد 

ایی و کشور عضو اتحادیاه اروپا 28مووز در  MON810 ،53است. برای ذرت تراریخته مقاو  به آفت به نا  

کشاور  28مووز در  TC1507 ،51صادر شده است. ذرت تراریخته مقاو  به آفت به نا  کشور غیراروپایی  26

موموعاا  GA21کش به نا  کشور غیر اروپایی دارد. ذرت تراریخته متحمل به علف 24عضو اتحادیه اروپایی 

تاه ریخکشور غیر اروپایی دریافات کارده اسات. ذرت ترا 24کشور عضو اتحادیه اروپایی و  28مووز در  50

پاایی کشاور غیار ارو 24کشور عضو اتحادیه اروپاایی و  28مووز از  MON89034 ،49مقاو  به آفت به نا  

پاایی کشاور ارو 28مووز از  A2704-12 ،43کش به نا  دریافت کرده است. سویای تراریخته متحمل به علف

شاور ک 28از  MON88017 کشور غیر اروپایی دریافت کرده است. ذرت تراریخته مقا  به آفت باه ناا  23و 

ه ناا  بامووز دریافت کارده اسات. پنباه مقااو  باه آفات  42کشور غیراروپایی،  22عضو اتحادیه اروپایی و 

MON531 43  رت کشور غیر اروپایی دریافت کارده اسات. ذ 21کشور عضو اتحادیه اروپایی و  28مووز از

یار غکشاور  20ر عضاو اتحادیاه اروپاایی و کشو 28مووز از  T25 ،41تراریخته متحمل به علف کش به نا  

ضاو کشاور ع 28مواوز از  MIR162 ،41اروپایی دریافت کرده است. ذرت تراریخته مقاو  به آفات باه ناا  

 کشور غیراروپایی دریافت کرده است. 22اتحادیه اروپایی و 

 کند.زیست فناوری برای تامین امنیت غذایی حال و آینده در جهان مبارزه می

 2017یت غذایی یک مشکل مهو در سطح دهان است. طبق گزارش دهانی بحران غاذا کاه در ساال عد  امن

برناد یاا در کشور از عاد  امنیات غاذایی شادید رناج مای 48میلیون نفر در  108، 2016منتشر شد، در سال 

باا کنناد کاه کشوری زنادگی مای 19درصد دمعیت گرسنه دهان در  60معرض این خطر قرار دارند. تقریبا 

شار   میلیون نفر در سومالی، دناوب ساودان ، یمان و شامال 20های تغییرات اقلیمی مواده هستند. بحران

ان غذا و دبیر کل سازم کند.برند و خطر شدید قحطی این مرد  را تهدید مینیوریه از گرسنگی شدید رنج می

نهایی تکنی گرسنگی، تعهد سیاسی اساسی ضروری است ولی به کشاورزی در این باره گفته است: برای ریشه

ه ویژه بکافی نیست. تنها در صورتی قادر خواهیو بود گرسنگی را شکست دهیو که کشورها به تعهدات خود 

توانیو برای تحقاق ها صلح است اما نمیملی و محلی عمل کنند. قطعا کلید پایان دادن به این بحران سطوحدر 

 غذای خود کنیو. بسیار مهو است که اطمینان حاصل کنیو مرد  گرسنه شرایط الز  برای تولید صلح فقط صبر

 را دارند.

 2017میلیارد نفار رساید. طباق گازارش ساازمان ملال متحاد در ساال  7.6به  2017دمعیت دهان در سال 

میلیاارد نفار و در ساال  9.8باه  2050میلیارد نفر، در ساال  8.6به  2030شود این تعداد در سال بینی میپیش

شود. تولید غذا برای میلیون نفر به به دمعیت دهان اضافه می 83میلیارد نفر برسد. ساالنه تقریبا  11به  2100
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 درصد افزایش یابد. 70تامین نیاز دمعیت دهان باید به مقدار 

ز اصالی کشااورزی درصدی در تولیاد محصاوالت ا 23باعث کاهش  2050توانند تا سال تغییرات اقلیمی می

قلیمای باه دمله ذرت، گند ، برنج و سویا شوند. مقدار پروتئین محصوالت کشاورزی اصلی در اثر تغییرات ا

الت ین محصاودهد مقدار روی و آهن مودود در امقدار قابل تودهی کاهش خواهد یافت. مطالعات نشان می

ر دی خواهد داشات. ایان کمباود آهان دیابد. مثال مقدار آهن مودود در ذرت کاهش ده درصهو کاهش می

 میلیارد کود  را در معرض خطر فقر آهن شدید قرار خواهد داد. 1.4محصول ذرت 

بارداری قارار ههای روز در تولید محصوالت کشاورزی به طور کامل مورد بهاربنابراین ضروری است فناوری

ای محصاوالت تولیاد غاذا و ارزش تغذیاهتوانناد اثار عوامال ناامطلوب در مقادار ها میبگیرند. این فناوری

تاوان ها است کاه باه کماک آن مایکشاورزی را کاهش دهند. تولید محصوالت تراریخته یکی از این فناوری

 تغییرات اقلیمی فائق شد.

 نقش محصوالت تراریخته در تامین امنیت غذایی، توسعه پایدار و مدیریت تغییرات اقلیمی

مت ادتماعی و فواید بسیاری که بارای محایط زیسات و ساال-ایای اقتصادیمحصوالت تراریخته به دلیل مز

ودی سا( 2016تاا  1996ساال ) 21اند. این محصوالت طی ها و حیوانات دارند مورد پذیرش واقع شدهانسان

زان در درصاد ایان کشااور 95میلیون کشااورز کارده اناد.  16ش از میلیارد دالر را نصیب بی 186.1بیش از 

 کنند.حال توسعه زندگی میکشورهای در

یادار و های زیر به تامین امنیات غاذایی، توساعه پااز راه( 1996-2016طی بیست سال )تراریخته محصوالت 

 اند.مدیریت تغییرات اقلیمی کمک کرده

  از ایان  ون تانمیلی 82.2میلیارد دالر.  186.1میلیون تن، به ارزش  657.6افزایش تولید محصول به مقدار

 به دست آمده است. 2016میلیارد دالر، به تنهایی در سال  18.2معادل مقدار، 

  های ها به زمینمیلیون هکتار زمین و دلوگیری از تغییر کاربری آن 183حفاظت از تنوع زیستی با ذخیره

 د.شمیلیون هکتار زمین به مزرعه دلوگیری  22.5غییر کاربری، از ت 2016کشاورزی. فقط در سال 

  محیط زیست بهتر با:فراهو کردن 

 ر (. د2016تاا  1996میلیاون کیلاوگر  )از ساال  671کش به مقدار کاهش مصرق ماده موثره حشره

وثره مامیلیون کیلوگر  ماده  48.5، به کمک فناوری تولید محصوالت تراریخته از مصرق 2016سال 

 کش دلوگیری شد.حشره

 8.1ها به مقادار کش، مصرق حشره2016درصد. در سال  8.2ها به مقدار کشکاهش مصرق حشره 

 درصد کاهش یافت.

  درصاد  18.3ایان مقادار  2016درصد. در سال  18.4کاهش خارج قسمت اثرات زیست محیطی تا
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 بود.

  میلیاون  16.7میلیارد کیلوگر ، معاادل خاروج  27.1تا  2016کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در سال

 ماشین از داده ها به مدت یک سال

 وماوع ممیلیون خرده کشاورز و خانواده های آن ها که در  16-17ک به کاهش فقر از طریق کمک به کم

ی شاوند مامیلیون نفر بوده است. این کشاورزان دز فقیرترین افراد در دهان محسوب  65معادل بیش از 

 ) 2018)بروکز و بارفوت، 

دون افازایش ز طریق تمرکاز بار افازایش تولیاد باتواند ابنابراین استراتژی استفاده از محصوالت تراریخته می

سعه پایادار میلیارد هکتار زمین کشاورزی مودود، در تحقق تو 1.5سطح زمین های کشاورزی و با استفاده از 

روری ضایستی نیز حفظ خواهد شد. محصوالت تراریختاه موثر باشد. به این ترتیب با حفظ دنگل ها تنوع ز

نادازه باه ا مادیریت مقاوماتهستند اما معوزه نمی کنند. عملیات کشاورزی مناسب ازدمله تناوب زراعی و 

 محصوالت سنتی برای محصوالت تراریخته هو ضروری هستند. 

 

 186.1در مجمزوع بزه  2016تزا سزال  1996سود حاصل از محصوالت تراریخته از سزال 

 میلیارد دالر رسید.

ر رساید. میلیاارد دال 186.1در موموع به  2016تا سال  1996کل سود حاصل از محصوالت تراریخته از سال 

یلیاارد دالر، برزیال باا م 21.1میلیارد دالر، هند با  23.7میلیارد دالر، آرژانتین با  80.3ایاالت متحده آمریکا با 

های اول تا ششو را در کسب ساود میلیارد دالر رتبه 8میلیارد دالر و کانادا با  19.6میلیارد دالر، چین با  19.8

کساب  میلیاارد دالر ساود 13.6اند. سایر کشورهای تولید کنناده در موماوع حاصل از این محصوالت داشته

الر(، هناد رد دمیلیاا 3.8میلیاارد دالر(، برزیال ) 7.3کشورهای ایاالت متحده آمریکا ) 2016اند. در سال کرده

هاای اول لیارد دالر( رتبهمی 0.7میلیارد دالر( و کانادا ) 1میلیارد دالر(، چین ) 2.1میلیارد دالر(، آرژانتین) 1.5)

ه ساایر کشاورهای تولیاد کنناد اناد.تا ششو را در کسب سود حاصل از تولیاد محصاوالت تراریختاه داشاته

یاد الر سود کسب کردناد. کال ساود حاصال از تولمیلیاردد 1.8موموعا  2016محصوالت تراریخته در سال 

ه در ساال سود حاصل از تولید محصوالت تراریخت میلیارد دالر بود. 18.2 2016محصوالت تراریخته در سال 

دالر  میلیاارد 8.2 میلیارد دالر بود. ده میلیارد دالر از این مقدار به کشورهای درحال توساعه و 18.2نیز  2017

 فته تعلق داشت. به کشورهای توسعه یا

ر بارآورد کارد میلیارد دال 17.2را  2017ماهنامه معتبر کراپ نوزیس ارزش دهانی بازار بذر تراریخته در سال 

میلیارد دالری  56.02درصد از بازار  30و  سومیلیارد دالری بازار دهانی  70.9درصد از بازار  23.9که معادل 

 بود.  2016بذور تواری در سال 
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 حتمالی بدون محصوالت تراریختههزینه های ا

ادعاهاای  با ودود همه مزایایی که برای محصوالت تراریخته گفته شد، منتقدین این فناوری باا مطارح کاردن

یر برتناوع اند. ایمنی، دسترسی همگاانی، ساودآوری، تااثغیرعلمی بر قوانین کشورهای مختلف تاثیرگذار بوده

نوا  اها در مورد محصوالت تراریخته است. تحقیقات ده دولتزیستی، رقابت تواری از موضوعات مورد تو

تریلیاون  1.5 مندی کشورهایی با درآمد کمتر ازتواند بر بهرهدهد اعمال قوانین محدود کننده میشده نشان می

 لاوگیری ازدالر آمریکا از مزایای اقتصادی نوآوری های زیست فنااوری تاثیرگاذار باشاد. تنهاا در آفریقاا د

ین مخالفاان میلیارد دالر هزیناه داشاته اسات. بناابرا 2.5، حداقل 2013تا  2008این فناوری از سال  تپیشرف

مارار ااند برای دلوگیری از پیشرفت فقیرترین مردمای کاه از طریاق کشااورزی محصوالت تراریخته توانسته

 کنند موانع کافی ایواد کنند. این یک فادعه اخالقی است.معاش می

را باه  کش بیشترین سطح زیر کشت محصوالت تراریختهفته شد ارقا  تراریخته متحمل به علفهمانطور که گ

باه  میلیون هکتار زیار کشات ساویا، ذرت و کلازا تراریختاه متحمال 86.6خود اختصاص داده اند. موموعا 

انوا  شاد، باا توقاف کشات  2017کش رفته است. طبق تحقیقی که توسط بروکس و همکاران در سال علف

میلیاارد دالر در ساطح دهاان کااهش  6.76کش سود حاصل از کشت این محصاوالت رقا  متحمل به علفا

یافات. باا  میلیاون تان کااهش خواهاد 1.44و  3.1، 18.6یابد. همچنین تولید سویا، پنبه و کلزا به ترتیب می

نتقال رنا  به محایط مخطهای کشمیلیون کیلوگر  از ماده موثره این علف 8.2های پرخطر کش افزایش علف

یش درصد افزایش خواهد یافت. به عاالوه باا افازا 12.4خواهد شد. خارج قسمت اثرات زیست محیطی هو 

ادل مصرق سوخت، انتشار گاز کربن دی اکسید افزایش وترسیب کربن کاهش خواهد یافت. به نحوی که معا

 ها خواهد بود.میلیون خودرو به داده 11.7ورود 

 نتیجه

-صاادیها همراه با مزایای کشاورزی، اقتکننده  پذیرش محصوالت تراریخته توسط کشاورزان و مصرقتداو

ت ای و ایمنی غاذایی هادق فنااوری تولیاد محصاوالمحیطی، در کنار بهبود ارزش تغذیهادتماعی و زیست

ی علمای، باا مبناا قوانینی ضعتراریخته است. اطمینان از اینکه این مزایا در آینده نیز ادامه خواهند داشت به و

 یت معیشتینگاه حافظ منافع محیط زیست همراه با افزایش تولید در کشاورزی و مهمتر از همه توده به وضع

 ستند.ها نفر انسان فقیر و گرسنه در سطح دهان است که در انتظار بهبود شرایط معیشتی خود همیلیون

 


