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 پیشگفتار
ها و موانع بزرگی در حوزه کشاورزی، تامین امنیت  امروزه بشر با بحران

 ، خشکستالی،کمبتود آ رو است   بت زیست  رومحیط غذایی و حفاظ  از

کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش سترع  فرستایش ختاک، ترییتر کتاربری 

غتذا بترای تتامین امنیت   ی  و نیاز ب  تولید بیشترجمع یعسررشد  واراضی 

 فناوری وزیستت  هتای پتتیش روی بشتر هستتند تترین بحراناز مهم غتذایی

آمتدن  ئقفا یبشر برا هاییاف ره ینتراز مهم یزراع یاهانگ یکژنت یمهندس

( فنتاوری تراریختت )بت  روش نتوین  ها اس   اصتال  ژنتیتکاین بحرانبر 

  حدود هتزار رمتم آزمایشتی تکنیک اصال  نباتات اس   ساالن ترینپیشرفت 

 و تترینجدید کشاورزی از طریق مهندسی ژنتیتک بت  عنتوان یکتی از ایمن

شتود  دانشتمندان ارمتا  کشتاورزی معرفتی می اصال  هایروش تریندمیق

نیاز از سمو  و مقاو  ب  اند ارما  زراعی پرمحصول، بیفناوری توانست زیس 

این طریق انقالبی در کشاورزی ایجتاد آبی را ارائ  و از هایی همچون کمتنش
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کنند  بدون استفاده هدفمند از دانش مهندسی ژنتیک و اصال  نباتات اغلت  

 محصوالت زراعی و باغی موجود در بازار امروز وجود نداشتند  

 شود و در کنار پتایینبندی میدر سطح بحران شدید آبی تقسیم کشورمان

هتا مواجت  و ملیتایی شتدن آ  هاههای زیرزمینی با شتور رفتن سطح سفره

هستیم؛ ب  طوری ک  بخشی از ظرفی  کشاورزی کشتور در نتیجت  ایتن امتر 

هتا هتم تعطیل شده و در صورت ادام  روند کنونی بت  تعطیلتی دیگتر بخش

خستارت وارده بت  گیاهتان زراعتی در ا تر منجر خواهد شد  ب  طتور کلتی 

 25هتم اکنتون  است  های خشکی و شوری و حرارتی بسیار گستترده تنش

متتا ر  یبا درجتات مختلتش شتورآ  از شوری  کشورمیلیون هکتار اراضی 

ای میلیتارد دالر بتر 22هستند؛ از سوی دیگر با وجود اینکت  ستاالن  حتدود 

تتا  ۳۰شود مقدار آسی  ساالن  آفات بتین ها هزین  میکنترل آفات و بیماری

ستاالن  طبق آمار رسمی  شود  جمهوری اسالمی ایراندرصد برآورد می 1۰۰

 کند یرا وارد م یمیاییدالر انواع سمو  ش یلیونم 15۰تا  12۰حدود 

را ب  سم محصول نیاز تواند ب  آف  میتراریخت  مقاو  محصوالت کش  

تا حد زیادی از بین ببرد  میانگین سران  مصتر  ستمو  شتیمیایی در ایتران 

هایی ک  بترنج ر ویژه در استانطوبرابر مصر  اروپاییان اس   ب  1۰گاهی تا 

و بت  تبتع آن شود بیشترین میزان مصر  سمو  خطرناک شیمیایی کش  می

برنج تراریخت  مقاو  ب  آفت  یکتی را شاهد هستیم  ها افزایش برخی بیماری

از بذرهای بسیار با کیفی  را ب  عرص  کشاورزی بازگردانده و مصتر  ستم 

کش  محصتوالت  ،ت در برخی مناطقدهد  طریان آفارا ب  شدت کاهش می
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استراتژیک و مهمی مانند پنب  را متومش کرده و هیچ راهتی بترای ادامت  کتار 

 بامی نگذاشت  اس  

   های این فناوری برای مقابل  با بحران آ  نیز شایان توجت  استظرفی 

د اکنون پژوهشگران متعهد ایرانی از طریق مهندسی ژنتیتک در حتال تولیتهم

  بت    با نیاز آبی بسیار کمتر از حد معمتول هستتند  گنتد  مقتاوبرنج و گند

برنج تواند در بسیاری از مناطق کشور ب  صورت دیم کش  شود  خشکی می

تواند ماننتد گنتد  کشت  شتود و آ  متورد نیتاز ایتن محصتول می خشک 

تراریخت  بتا و محصوالت مهندسی ژنتیک  پرمصر  را ب  نصش کاهش دهد 

ع  های علو  کشاورزی مانند آبخیزداری، منابع طبیعی، زراکمک سایر رشت 

 آ  کمتک شتایان بحران از ب  مدیری  بخشی تواندمیو اصال  نباتات و    

 هتم نیتاز ،با تولید و معرفی ارما  متحمل ب  شوری و خشکی و توجهی کند

  هم سهم بیشتری از حقاب  محیط زیس  را ب ،را کاهش دهندکشاورزی آبی 

 گترد و غبتارهتای تولیتد و تشتکیل کانوندر ضمن ب  مهتار دانند و آن برگر

 د  کننکمک 

برنج و پنب  تراریخت  با حذ  مصر  سم و افتزایش  مردهتی و کتاهش 

صتادرکننده آن تبتدیل  این محصوالت ب  واردکننده از را مصر  آ ، کشور

ای های دیگر مانند نیشکر، هرندرمند، ذرت، ستویا و کلتزپروژه  خواهد کرد

های مابل توجهی را ب  تولید داخلی افزوده و بت  تراریخت  نیز هر یک ظرفی 

میلیارد دالری ب  واردات محصوالت غذایی و زراعتی و  1۳کاهش وابستگی 

بهبود وضعی  امنی  غذایی کشور منجر خواهد شد  این بت  معنتای وامعتی 
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ومتی متدنرر بنیان و امتصتاد مقتاامتصاد دانشکلم  امدامی سودمند در جه  

 خواهد بود مقا  معرم رهبری 

  با توجتولید ملی همواره دشمنانی در داخل و خارج کشور داشت  اس   

است  کت   یهیکشتورها بتد یملت ی در امن ییغذا ی امن یراهبرد ی ب  اهم

آزاده جهتان  یهتاملت  یابیاز دستت یریجلتوگ یبترا یامدام یچاز هدشمن 

 یت در امن یاتیک  نقش ح یستیز یننو یاهیب  فناور یاسالم یرانخصوصا ا

است  کت  تصتور  یدلتغفل  و ستاده ی   نهادکنیدارند فروگذار نم ییغذا

را  و تترور دانشتمندان یلشکرکش ینتربزرگ یواه یاها ک  با بهان آن ،یمکن

 یشرف ر پب  راه انداختند در برابما  یاهست  یزآمصلح یدر برابر توسع  فناور

یتتاتی همچتتون و ح یراهبتترد یادر عرصتت  یتترانا یاستتالم یجمهتتور

  ینندنشیساک  م فناوریزیس 

 تر بودن روش جدید اصال  ژنتیک )تراریختت (تر و مطمئنبا وجود دمیق

تر بودن آن ای استعماری در جهان، ب  طور مستمر خطرناکیک جریان رسان 

ناوری ی از این فمندسازی و بهرهکند تا کشورهای دیگر را از بومیرا القا می

ده کما اینک  در مورد برخی کشورها این توطئ  سازماندهی ش ؛منصر  سازد

وری بت  مندی از مزایای استفاده از ایتن فنتابا موفقی  همراه بوده اس   بهره

طور ویژه در شترایط بحرانتی کشتاورزی و امتصتادی کشتورمان ضترورتی 

 دوهندان یافت  اس  

 یاز فنتاور یتریگبهتره ینت زم یریتیموانع مدرفع با ک   یراخ هایسالدر 

هتا واردات محصتوالت پتا از ستالبومی این نوع  یدو تول یکژنت یمهندس
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 یتنضتد ا یتانفتراهم شتده جر یختارج یختت محصوالت ترار یخت گسلجا 

نسب  بت  احتمتال  یتیامنی هایدر پوشش نگران های مختلشبا ترفند یفناور

 هتاییلمبتر فت یمبتنت یوهاییبتا ستنار یورفنتا یتناز ا یوتروریستیاستفاده ب

ها ابتال ب  انواع سترطان یلاز مب ی و غر ی عجدروغین خطرات  یوودی،هال

و  یوامعتیرغ یرهم  امراض شناخت  شده و ناشتناخت ، انتشتار تصتاو یباو تقر

 یگتردای رستان  هایو شتگرد یفنتاور یتنها ب  او نسب  دادن آن یفتوشاپ

 یبرخت یهای ها و حساستمتناست  بتا دغدغت و  یبتوم یانستخ  یدهکوش

  یردرا ب  خدم  بگ یانقال  اسالم ان نرا  ودلسوز

 تبر علمتیمطالع  و مقال  معان ای هزاردر برابر این ادعاهای نامعتبر رسان 

از جمل  در داخل کشور درباره محصوالت تراریختت  وجتود دارد کت  نشتان 

مترتبط بتا  المللیملی و بین عهیچ مرجدهد این محصوالت سالم هستند  می

 مراجع علمتیدیگر جمل  سازمان جهانی بهداش ، سازمان فائو و  ازسالم  

دی    اتحااندباربودن تراریخت  را حتی در یک مورد تأیید نکردهمعتبر دنیا زیان

 شود مصر  این محصوالت را منع کترده است  ازاروپا ک  ب  دروغ گفت  می

الت تراریختت  بترای کشت  و مصتار  مختلتش مراجع تایید کننده محصتو

 کا حتی یک برگ گزارش یاامروز هیچ انسانی اس   در داخل کشور نیز تا

متر ب  مراجع مستئول ایتن اآوربودن محصوالت تراریخت  مستند مبنی بر زیان

و وزارت ، ستازمان حفاظت  محتیط زیست  وزارت جهاد کشتاورزییعنی 

 هتایگزارشانتشتار بت  این امتر صترفا جریان مدعی و ارائ  نکرده بهداش  

 کرده اس   ای یا سخنرانی برای عوا  اکتفا رسان 
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فناوری و راهبردهای اجرایی آن مصتو  شتورای عتالی سند ملی زیس 

هتای اجرایتی شتورای سیاس  فرهنگی و مانون ملی ایمنی زیستی و انقال 

ولت  و دملی ایمنی زیستی تولید این محصوالت را تکلیتش کترده است  و 

 ساسااند؛ بر همین کردهتأکید این تکالیش مانونی مجلا یکپاره  بر اجرای 

بتتا دلستتوز و بتتزرگ سیاستتتمداران  ه در کنتتار جامعتت  علمتتی کشتتور،امتتروز

تولیتد ملتی محصتوالت رفتع موانتع طرفتدار های سیاستی مختلتش گرایش

 تراریخت  هستند 

در های بلنتد تن گا مقا  معرم رهبری با توصی  ب  دانشمندان برای برداش

ب  دشمنی استکبار بتا پیشترف  علمتی کشتور اشتاره کترده و فناوری زیس 

 اند: فرموده

یک کشوری بدون اینکه به آمریکا یا انگلیس یا هر قدرت دیگری »

 العاده حساسیفوق ی علمیمتّکی باشد، بتواند خودش به یک عرصه

خواستند این ود و نمیاین برایشان خیلی مهم بود، خطرناک ب...  )برسد(

دا سر ها فراتفاق بیفتد. و بنده مطمئنم که اگر ما رو بدهیم به اینها، این

آورند و اشکال درست بازی درمی... فناوری، مسائل زیست قضیه

پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت تمدنی، جزو .. کنند.می

 «.استهای اختالف و دعوای جمهوری اسالمی با استکبار عرصه

کترد  وزیتر کت  تصتور میب  عنوان فارغ التحصیل جوانی ربع مرن پیش 

هم  کاره اس  )!( با مراجع  ب  وزیر کشاورزی وم ، دکتر عیسی کالنتتری، 

هایی مانند ارسال انسان بت  کترات دیگتر استدالل کرد  ک  اگره  در فناوری

لوژی ن  تنهتا بتا ژنتیک و بیوتکنونیم مرن با جهان فاصل  داریم، در مهندسی 
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نند همین مورد از دنیا جلتوتر ها ماای نداریم، بلک  در برخی زمین دنیا فاصل 

هم هستیم  در آن تاریخ حتی یک وج  محصول تراریخت  در هتیچ کجتای 

در پاستخ بت  دعتوت موسست  شتد  جهان ب  صتورت تجتاری کشت  نمتی

ل  فتو  دکتتری برای گذراندن دوره دوسا (IRRI)نج المللی تحقیقات بربین

ضتتمن استتتخدامم در وزارت جهتتاد کشتتاورزی بتترای سرپرستتتی و تربیتت  

نیروهای بیشتر با ماموری  وزارت جهاد کشتاورزی بت  ایتن موسست  اعتزا  

تترین شد   همین فرص  باعث بسترسازی برای تربیت  جمعتی از برجستت 

نخبگان علمی بیوتکنولوژی و کشاورزی در همین موسست  شتد کت  بعتد از 

گش  ب  کشور ب  ریاست  دانشتگاه، ریاست  موسست  تحقیقتات بترنج، باز

ه بیوتکنولوژی کشاورزی و معاون  وزیتر نائتل ریاس  و معاون  پژوهشکد

 شدند و نقش بسزایی را در توسع  علو  و فنون نو در کشور ایفا کردند 

ولین برنج تراریخت  مقتاو  میالدی ا 1995مصاد  با سال  1۳74در سال 

ای دیگر توسط ایرانیان معرفی شتد  اهمیت  م  خوار و آفات حشرهساب  کر 

این دستاورد برای جامع  علمی در حدی بارز بود ک  جوایز متعدد داخلتی و 

ستال از اولتین روزی کت  اولتین  2۳خارجی ب  آن اختصاص یافت   امتروز 

گذرد  های کشاورزی زیر کش  محصوالت تراریخت  رف  میهکتار از زمین

ای ک  بین ما و جهان در این حتوزه وجتود نداشت  بت  یمتن تتالش فاصل 

در یتک ای عمیق تبدیل شده اس  کت  ستیزان ب  درههراسان و داناییفناوری

میلیتون هکتتار  191.7سوی آن کشورهایی مرار دارند ک  با کاشت  بتیش از 

ع ها برابر آن منتافمحصوالت تراریخت ، صدها میلیارد دالر نفع امتصادی و ده
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کننتد و در ستوی دیگتر محیطی و ستالمتی را از آن مترد  ختود متیزیس 

جمهوری استالمی ایتران مترار دارد کت  ستهمش تنهتا واردات ستاالن  پتنج 

و توزیتع منتافع ت از آمریکتا، برزیتل، آرژانتتین میلیارددالری این محصتوال

های نهتم و دهتم است  کت  حاصل از واردات بین املیتی از وابستگان دول 

  مستقرند ز هم در برخی مراکز حساس امتصادیهنو

 یشتترمحصتوالت ب یتنا یختت محصتوالت ترار یجهان یددر ده  اول تول

  تولید شتدند ییاروپا ی کانادا و اتحاد یکا،مانند آمر یصنعت یتوسط کشورها

رئتیا ومت  همچتون  ینیو مختالف یتراندر ا هراستانیدر آن هنگا  فنتاور

 یختت محصوالت ترار هاییانبودن ز یمطعبر سازمان حفاظ  محیط زیس  

در حتال توستع  از  یکشتورها یکشاورز یبرا اوریفن ینو نامناس  بودن ا

مصر بودند ک  با گذش  هند سال  یگرد یاکردند  عده یپافشار یرانجمل  ا

کننده عق  خواهند  یدتول یمحصوالت کشورها ینا هاییانو معلو  شدن ز

 یرمستمر سطح ز یشاما افزا ؛قبل خواهند شدآن را مت یاننشس  و ضرر و ز

ک  از  ییسال اول و رشد کشورها 15 یط یخت محصوالت ترار یکش  جهان

 یکشورها گرفتنیشیپ یژهو ب  و کنندینوع محصوالت وارد و مصر  م ینا

کشت  محصتوالت  یتراز جنبت  ستطح ز یصنعت یدرحال توسع  از کشورها

در کشور نشد  هراسیفناور یانجر ینم  ان  تنها موج  ابراز ندا یخت ،ترار

 هراستییفنتاور یجدولت  نهتم و دهتم بت  تتدر دنکار آمت یبلک  با ب  رو

پژوهشتگران  یبترا یستازب  خود گرف  و پرونتده یتیامنب  ظاهر  یهاجنب 

 یانگتذارکت  نگارنتده بت  عنتوان بن ییآغاز شد؛ تا جتا یکژنت یحوزه مهندس
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هشت   یخود طت یانو ب  دس  دانشجو یکشاورز یوتکنولوژیپژوهشکده ب

 ؛اخراج شتد یمانون یرمختلش غ ر دول  مهرورز پنج بار ب  ط یری سال مد

 ابطال شدند  باالتر ییاحکا  در مراجع مضا ینصد البت  ا

 یتددر تول یصنعت یدر حال توسع  از کشورها یگرفتن کشورها یشیبا پ

ن و پاکستتان، ستودا ار،یانممانند م ییکشورها یوستنو پ یخت محصوالت ترار

 هتراسیفناور یاننوع محصوالت، جر ینا یهاکننده یدپاراگوئ  ب  جمع تول

دازه بت  انت نوزما همبنی بر اینک  را مطر  کرد  یبیعج یدجد یدر کشور ادعا

نتتوع  یتتنکتت  بتت  دنبتتال ا یماستتودان و پاکستتتان بتتدبخ  نشتتده یکشتتورها

محصتوالت ختو  هستتند  ینبودند ک  اگر ا یها مدع! آنیممحصوالت برو

 یصتنعت یدر حال توسع  از آن استقبال کترده و از کشتورها یهرا کشورها

مثتال  یبترا کت آن نبودنتد  یانب  ب یلما یاتوج  نداشتند  یاند؟ ولجلو افتاده

ز ا یشکامال اشباع شتده و بت یخت کش  ترار یراز جنب  سطح ز یکاکشور آمر

 یختت کشتور بت  ترار یتنا یعتکش  محصوالت زرا یردرصد از سطح ز 9۳

 رشد نمانده اس   یبرا ییو جا یافت اختصاص 

بتاور  یتنرا بت  ا یتتیامن ینهادهتا یدر تالشند تا برخت یاعدهامروز هم 

 یمتا آورده است ؛ ولت یهامحصوالت را دشمن بر سر سفره ینبرسانند ک  ا

 یتدتول اس ، پا هرا خودمان آن را ینگون ک  اگر ا اندیدههرگز از خود نپرس

و  یقتتاتیتحق یهتتاانجتتا  پتتروژه یتتلرا بتت  دل یهتتا پژوهشتتگران! آنیم؟نکنتت

بترنج )کت  طبتق متانون  یقتاتتحق المللتییندر موسس  ب یعلم هایلی فعا

وابستت  بت  گتروه  یالمللتینبت یقتاتبت  مراکتز تحق یالتتسه یبرخ یاعطا



     

1۰ 

ر د ینتدگیدفتاتر نما یجتادا یبترا یکشتاورز یقتاتتحق یالمللینب یمشورت

 ،هتاکمتک یموظتش بت  اعطتا 1۳79مصو  اسفند  یرانا یاسالم یجمهور

 یتنهزار دالر اس (، ب  ا 5۰۰ساالن   ی پرداخ  حق عضو و یژهو یازاتامت

کمتک  المللیینموسس  ب ینا یاراکفلر هم ب  تاس یادسال مبل بن 6۰ک   یلدل

 وادهآموخت  راکفلر خوانده و سالهاس  پژوهشتگران و ختانکرده اس ، دانش

 یفیتوصت یرمابتلغ یرمتانونیغ هتایی و محروم یذاو همکارانشان را مورد ا

این درحتالی است  کت  تتاکنون برختوردی جتدی بتا مستببین اند؛ داده رمرا

ن  تنهتا فناوری مشاهده نشده اس  و تشویش اذهان عمومی در حوزه زیس 

 تمپتا وستی صهیونیی مانند دانشگاه هاید در دانشگاهافرا یننسب  ب  حضور ا

-یکتاآمرسخاوتمندان  صندو  دو تابعیتی علمتی  یمال یهامند از کمکبهره

 یشتاوندانخو یت  آمریکتاییرا ب  ختاطر تابع هاآناند و نگران نشده یلاسرائ

ایتن بلک  از  ،اندمورد نکوهش مرار نداده این کشورامامتشان در  و یکدرج  

ستبک  هتاآناند )ک  مرد  از ساخت  یتیسلبر یک یمادر صدا و س دس  افراد

ماننتد ستازمان  گیتری حستاس کشتورمراکز تصتمیم( و در !یاموزندب یزندگ

 اند!مسند مشاوره نشانده برپدافند غیرعامل 

ستال  یست ب یهستند ک  ط یو پژوهشگران یجامع  علم ،یگرد یدر سو

جتا  عتالوه بتر ان یانکار علم یرمابلغ هاییافت گذشت  با استناد ب  مدارک و 

جهتان از  یعلم و مشارک  در کس  رتبت  اول رشتد علمت یدپژوهش و تول

 یتنانتد  امشتارک  داشتت  ISIشتده در  یت نما یمقتاالت علمت یتدجنب  تول

 یها محصول زراعتاز ده یخت صدها رخداد ترار یدهمزمان ب  تول گرانپژوهش
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 و مقاوم  ب  آفتات یارزشمند از جمل  تحمل ب  خشک یارمهم با صفات بس

محصتوالت  رویت یبرتر امدا  کرده و همزمان بتا واردات بت ییغذا یفی و ک

 یملت یتدعد  موافق  بتا تول یلب  دل یخت از جمل  محصوالت ترار یکشاورز

هزاران دانشمند  یمطعنام  ک  امضا یس اند  صدور بالغ بر بمخالف  کرده آن

رفتع آن وجتود دارد و خواهتان  یتلسال گذشتت  ذ یس ب یمستقل کشور ط

از مسئوالن ارشتد  یاند مورد توج  احدمحصوالت شده ینا یمل یدموانع تول

مربتو   شگران،پژوه یمطعنام  صادره از سو یناس   آخرکشور مرار نگرفت 

اس  ک   یوتکنولوژیب یمل یشهما یازدهمینو  المللیینب یشهما ینب  سوم

فنتاوری ست جامعت  علمتی زیدر تهران برگزار شد و  1۳98ماه  یوردر شهر

از ارائت   یتزپره یبترا یاستالم یجمهتور یمایضمن هشدار بت  صتدا و ست

 یتنا یمل یدمحصوالت خواهان صدور مجوز تول یناطالعات غلط در مورد ا

 اند محصوالت شده

جانکتاه گزارشتات  یسال گذشت  با انتدوه 2۳ ینگارنده و همکارانش ط

ترجمت  کترده و در  نوع محصوالت را ینکش  ا یرتوسع  سطح ز المللیینب

و  اتیتداند؛ امتا هتر بتار بتا تهدمرار داده یربطعمو  مرد  و مراجع ذ یاراخت

 هوردرا بت  ارمرتان آ یاسفناک فعل ی اند ک  وضعمواج  شده یشتریب یقمضا

 اس  

در جهان را نشتان  یخت محصوالت ترار یدتحول تول یررو س یشگزارش پ

جهتان محستو   یسند علم ینتراعپرارج یدشا یان گزارش سال ین  ادهدیم

 یلیتونم 7۰۰ها زبان مختلش ترجم  و توستط حتدامل ک  ب  ده یسند ؛شود
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 2۰18  در ستال شتودیهتا هتزار ارجتاع بت  آن داده متنفر مطالع  شده و ده

کننتده و  یتدتول یمحصوالت و هم کشورها ینکش  ا یرهم سطح ز یدیالم

مواج  بوده  یریحول هشمگبا ت یدمف یدو هم صفات جد یهم تنوع محصول

 یتیهراب  محضتر مقامتات مستئول گزارش  ینابا راه یافتن آنک   یداس   ام

نتوع محصتوالت( و  یتنصتفر ا یدو تول یلیاردیم 5)واردات  یفعل ی وضع

 مورد را صادر کنند   یندر ا ستیزافکن و داناییهای هراسجریاننقش 

یتن ادر محافلی نفوذی همت  نما اگره  امروز برخی ملم ب  مزدان انقالبی

ز  ریتزی راکفلتر، مونستانتو و صتهیونیدستاوردهای علمی را ب  نوعی برنام 

غذایی کشور و حتی عقیم کردن جمعیت   برای تسلط بر کشاورزی و امنی 

 ورود محصتوالت یبتراکنند؛ اما نگارنده با خود عهد کترده است  تفسیر می

 ییانهت یت بت  درا یمتانبا ا شست ،ننسفره مرد  عق    ب یرانشده در ا یدتول

 ودهتد موضوع ادام   یگیریهمچنان ب  پ یتیامن یهاارشد و دستگاه یری مد

هتان تا فتح ملل رفیع علم و فناوری جدر پیگیری منویات مقا  معرم رهبری 

بنیتان از از پا ننشیند و ب  توسع  علمی کشور و تولید ملی محصوالت دانتش

 والسال  تما  ورزد  جمل  محصوالت تراریخت  اه

 

 یاضیبهزاد مره

 ایرانایمنی زیستی  علمی رئیا انجمن
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 مقدمه
هتای تنشتواند برای تولید انواع گیاهان مقاو  در برابتر فناوری میزیس 

جهت  محافرت  از منتابع طبیعتی و  دارای ارزش غذایی بیشتر وو  محیطی

 فناوری ب  صورتزیس  سالم  انسان مورد استفاده مرار گیرد  هر محصول

در موجتود محصوالت تجتاری تاییتد شتده و  شودارزیابی می ب  مورد مورد

یتد با تراریختت اند  محصوالت دمیق علمی مرار گرفت  هایبازار مورد بررسی

ند، ب  عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد محصوالت زراعی در نرر گرفت  شتو

بترای  بتاالکس  درآمتد موج   دارای تاریخ مصر  ایمن و سالم هستند و

  شودپا و رفع فقر میخرده کشاورزان

این مزایای امتصادی، بهبود سالمتی و دستاوردهای اجتمتاعی حاصتل از 

باید ب  جامعت  جهتانی اطتالع داده شتود تتا  تراریخت استفاده از محصوالت 

تصتیم بگیرنتد کت  هت   با آگاهی کامتل کنندگان بتوانندکشاورزان و مصر 

 های نرتارتی بتواننتددستتگاهگتذاران و سیاست  ؛کنند رند و ه  مصر بکا

هتتای ایمنتتی زیستتتی را بتترای تجتتارت و پتتذیرش محصتتوالت دستتتورالعمل
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انتشار مزایا و  هارسان  های علمی و سایررسان  و فناوری فراهم آورندزیس 

 ی را تسهیل کنند و ب  اطالع عمو  برسانند فناور اینهای توانمندی

فنتتاوری زیستت  و استتتفاده ازالمللتتی بتترای دستتتیابی بتت  بین یاستترو

ی وضعی  جهان برای نیل ب  اهدا  خود و از طریق انتشار )آیسا( کشاورزی

  مویاً از موارد فتو( 54)خالص   2۰18در سال  تجاریتراریخت  محصوالت 

 را بت آخرین اطالعات مربو  ب  ایتن موضتوع  گزارشاین   کندپشتیبانی می

 تراریختت بانک اطالعات جهانی در مورد پذیرش و توزیع محصوالت ن عنوا

و  هاوضتتعی  کشتتور و 1996در ستتال هتتا آنستتازی از ستتال اول تجتتاری

 کند مستند می را انداز آینده این فناوری در جهانهشم

یتتا « های آیستتاخالصتت »بتتا عنتتوان  2۰15تتتا  1997هتتای ستتاالن  گزارش

ISAAA Briefs با  1996جیمز تألیش شد و گزارش سال  یوتوسط دکتر کال

بت  دکتتر   آیستا گتزارش امستال را شتد منتشردکتر آناتول کرتیگر همکاری 

گتزارش  2۰ک   کندبازنشست  خود تقدیم می گذار و رئیایو جیمز، بنیانکال

معتبرترین منبع اطالعتات در ب  تألیش کرده و آن را زیاد ت اساالن  را با زحم

اس   همچنتین متا  تبدیل کرده در دو ده  گذشت  یخت ترارمورد محصوالت 

بتیش  کننده سابق جهانیهوت ، هماهنگی این مختصر را ب  مرحو  دکتر رند

بتتزرگ دو متتروجین و حامیتتان  آن  یمکناز دو دهتت  آیستتا تقتتدیم متتی

توانتد در می آیستابوده و معتقدند کت   تراریخت فناوری و محصوالت زیس 

و بستتر  فیت  جامعت  جهتانی ترییتر ایجتاد کنتدجه  افزایش دانتش و ظر

 د از این فناوری را فراهم آوردنیا نشینمرد  فقیر و حاشی مندی بهره



 

 

 

 

 

 

 

در مورد پذیرش محصوالت نکات ترین مهم
 2018تراریخته در سال 





     

17 

پذیرش محصوالت تراریخته و افزایش سطح زیرر ششرا ایرن 

میلیرو   191.7بره ادامه پیدا شررد و  2018محصوالت در سال 

 هکتار در جها  رسید. 

محصوالت تراریخت  را تولید کردنتد   2۰18در سال  کشور بیس  و شش

بیست  و ، مصتاد  بتا 2۰18سطح زیر کش  محصوالت تراریخت  در ستال 

 1.9نسب  بت  ستال گذشتت   ،تراریخت سازی محصوالت سومین سال تجاری

ن هکتار میلیو 191.7ون هکتار ب  میلی 189.8میلیون هکتار افزایش یاف  و از 

 بت بتود   2۰17رسید  این مقدار معادل رشد یک درصتدی نستب  بت  ستال 

 بیس  و دومین سال پیاپی بود ک  سطح زیتر کشت ، این 2۰15سال استثنای 

محصوالت تراریخت  افزایش یاف   سطح زیتر کشت  محصتوالت تراریختت  

 دهد طی دوازده سال رشد دو رممی را نشان می

محصروالت زرایر  شننرد  نرخ پذیرش پنج ششور برترر توییرد 

 .به نزدیک اشباع رسید تراریخته

کننتده  در پنج کشور برتر تولید تراریخت میانگین نرخ پذیرش محصوالت 

اشتباع و تقریبتا بت   افزایش یافت  2۰18محصوالت زراعی در سال  این نوع

 درصتد 9۳.۳، یکتاایاالت متحتده آمر   پذیرش محصوالت تراریخت  دررسید

، درصتد 9۳ ،(، برزیتلی تراریخت برای سویا، ذرت، و کلزاپذیرش )میانگین 

  گستترش درصتد بتود 95، و هند درصد 92.5 ،، کانادادرصد 1۰۰ ،آرژانتین

ستهول  و  در ایتن کشتورها از طریتق سطح زیر کش  محصوالت تراریخت 

رار دادن هد  مت با تراریخت سازی محصوالت جدید تجاریتصوی   سرع 
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 های جدیتدمشکالت مربو  ب  ترییرات آ  و هوایی و بروز آفات و بیماری

  اس  میسر شده

 
 همس و 2018 سال در تراریخته محصوالت تولیدکننده برتر کشور پنج .1 نمودار

 مشابه محصوالت کل از تراریخته محصوالت کشت زیر سطح

محصتوالت تاکنون سطح زیتر کشت   1996سال  سال گذشت  از 2۳طی 

و از   افزایش یافتتبرابر  11۳، میلیارد هکتار 2.5تجمعی با مساح   تراریخت 

 2۰18میلیتون هکتتار در ستال  191.7بت   1996میلیون هکتار در ستال  1.7

 پذیرفتت  شتدهسریعترین فنتاوری  محصوالت تراریخت بنابراین  رسیده اس ؛

 شود محسو  میجهان های زراعی در در حوزه فناوری
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ششررور محصرروالت  70 مجمرروعدر مرریید   2018تررا انتهررا  

محصوالت تراریختره را ششور  26اند: تراریخته را رسما پذیرفته

وارد شننرد  ایرن نروع ششور دیگر  44 تویید )و مصرف( شردند و

 محصوالت بودند.

 5 و توستع  حتال در کشتور 21 مشتتمل بتر جهان کشور بیس  و شش

 زیر کش  محصتوالت 2۰18را در سال  تارهک میلیون 191.7 صنعتی، کشور

محصتوالت تراریختت  در  کشت  زیر کل سطح از درصد 54 تراریخت  بردند 

  مترار داشت  صتنعتی در کشتورهای درصد 46و  توسع  حال در کشورهای

 26 عتالوه کشتور بت  18) دیگتر کشتور 44 کشور تولید کننده، 26عالوه بر 

اریخت  را بترای مصتار  غتذای محصوالت تر( اروپایی اتحادی  کشور عضو

 کشتور 7۰انسان، خوراک دا  و فتراوری وارد کردنتد؛ بنتابراین در مجمتوع 

 کشتور دیگتر نیتز 1۳۰اند )نزدیک ب  جهان این محصوالت را رسما پذیرفت 

 اند  مترجم(  واردات این محصوالت را از کشورهای تولید کننده  ب  کرده

تررر  در ایتیررار عمتنرروتراریخترره  محصرروالت 2018در سررال 

 .گرفاشنندگا  قرار مصرف

 محصتول تراریختت  اصتلیههتار  دیگر منحصر بت  تراریخت محصوالت 

هتای گستترش یافتت  و گزینت هتا نیستند  تنوع آن( کلزا)ذرت، سویا، پنب  و 

کننتدگان جهتان و تولیدکننتدگان متواد غتذایی مصتر  در اختیاربیشتری را 

)خربتزه  ، هرندرمند، پاپایاشامل یونج  دیدتراریخت  ج  محصوالت گذاردمی

بتازار  واردزمینتی و ستی  است  کت  همگتی ، کدو، بادمجان، سی درختی(
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کت  پتا از  ®Innate با برنتد تجتاری زمینیدو نسل سی  اند مصر  شده

زا( آن ای سترطان)متاده آکریالمیتدشتود و مقتدار ای نمتیپوس  کندن مهوه

نستب  بت  بیمتاری بالیت   و کاهش یافت  اس تراریخت  نسب  ب  مشاب  غیر

 کت  ®Arctic بتا برنتد هتایزمینیهمچنتین ستی دیرهنگا  مقاو  است  و 

  در آمریکا مبالً کاشت  شده بودندشوند نمیای مهوه

انتدونزی اولتین نیشتکر  ای؛هحشتر بت  آفتاتبرزیل اولین نیشکر مقاو  

 ی تحقیقولئیک باال را برااسید ا با تحمل ب  خشکی و استرالیا اولین گلرنگم

 محصتوالت تراریختت  دیگتری بتا  ب  زیر کش  بردندو توسع  و تکثیر بذر 

  بتتحمتل مپنبت   باال؛اسید اولئیک  ی بااز جمل  کلزاترکی  صفات مطلو  

کتش و دارای ؛ سویای تراریخت  متحمتل بت  علتشتوللوکش ایزوکسافعلش

کتش و متحمتل بت  بت  علتشاسید اولئیک زیاد و سویای تراریخت  متحمتل 

 مقاومت  با ترکیبات مختلتش تراریخت ذرت مقاو  ب  آفات و  نیشکر شوری؛

 رسیدند  تصوی  کش نیز ب  ب  آفات و تحمل ب  علش

و ارزن ، گنتد ، نختود، زمینتی، سی ، موزبرنج در موردمؤسسات دولتی 

ر برتتایی های مختلش امتصادی مهم و با کیفی  غذبا ویژگیتراریخت  خردل 

کننتدگان کنندگان متواد غتذایی و مصتر ک  برای تولید کنندنیز پژوهش می

 کشورهای در حال توسع  مفید اس  
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 جهرران  ششررا زیررر سررطح از درصررد 50 تراریخترره سررویا 

 .گیردم  بر در را تراریخته محصوالت

 ستطح بیشتترین کلزا( و پنب  ذرت، تراریخت  )سویا، عمده محصول ههار

کشور تولیتد کننتده ایتن نتوع  26را در بین  تراریخت  محصوالت کش  زیر

 هکتتار میلیون 95.9 با تراریخت  سویای  دادند اختصاص خود محصوالت ب 

داد   اختصتاص ختود بت  را تراریخت  محصوالت کش  زیر سطح درصد 5۰

 پنب  ،هکتار میلیون 58.9با  ذرت  بود 2۰17 سال از بیشتر درصد 2مقدار  این

اریخت  هکتار سطح زیر کش  تر میلیون 1۰.1با  کلزا و هکتار میلیون 24.9با 

  های بعدی مرار داشتند در رتب 

 زیتر ستطح متورد در جهانی خواروبار سازمان 2۰17 سال آمار اساس بر

 درصتد 76 ستویا، کشت  زیر سطح درصد 78 محصوالت، از یک هر کش 

 ستطح درصتد 29 و ذرت کشت  زیر سطح درصد ۳۰ پنب ، کش  زیر سطح

اختصتاص  ب  ارما  تراریخت  ایتن محصتوالت 2۰18 سال در کلزا کش  زیر

  داش 

 یرک از بیش دارا  تراریخته زرای  محصوالت ششا زیر سطح

 زیر سطح از درصد 42 و یافته افزایش درصد 4 تراریخته صفا

 .داد ایتصاص یود به را تراریخته محصوالت ششا

 مقاومت  همزمتان دوصتف  دارای تراریخت  محصوالت کش  زیر سطح

 42 و یافتت  افزایش درصد 4 میزان ب  کشعلش ب  تحمل و حشرات برابر در

 اختصتاص خود ب  را تراریخت  محصوالت جهانی کش  زیر سطح از درصد



     

22 

 بتدون و هوشتمند کشتاورزی بت  کشاورزان پایبندی بر اس  گواهی ک  داد

 ستویا، در کتشعلتش ل ب تحم صف   کشحشره از کمتر استفاده با و شخم

 کت  اس  بوده غال  تراریخت  صف  مستمر طور ب  پنب  و یونج  ذرت، کلزا،

 را تراریختت  محصوالت کل کش  زیر سطح از درصد 46 هم 2۰18 سال در

 کتاهش درصتد یتک 2۰17 ستال ب  داد  این مقدار نسب  اختصاص خود ب 

  دهدمی نشان

تراریخته  محصوالت جهان  ششا زیر سطح از نود و یک درصد

 شانادا آرژانتین، برزیل، آمریکا، متحد  ایاالت) برتر ششور در پنج

 .قرار داشا( هند و

 2۰18 ستال در تراریخت  محصوالت کش  اول آمریکا رتب  متحده ایاالت

زیر کشت  ایتن محصتوالت  را هکتار میلیون 75 و را ب  خود اختصاص داد

 هکتار، ونمیلی 2۳.9 با آرژانتین هکتار، نمیلیو 51.۳ با برزیل آن از پا و برد

های دو  تتا در رتب  هکتار میلیون 11.6 با هند هکتار و میلیون 12.7 با کانادا

 91 معتادل هکتتار میلیتون 174.5 مجمتوع   در(1 جدول) داشتندپنجم مرار 

در ایتن پتنج کشتور مترار  تراریختت  محصتوالت جهتانی مساح  از درصد

 1.95 از بتین بتیش اصتل از محصتوالت تراریختت ستود ح بنتابراین داش ؛

 رد جهتان، نفتری میلیتارد 7.7 فعلی جمعی  از درصد 26نفر، معادل  میلیارد

  کشور توزیع شد پنج این

 سرویا، ششرا زیرر سرطح از درصد 93 میانگین طور به متحد  ایاالت
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 .داد ایتصاص تراریخته محصوالت ششا به 2018 سال در را پنبه و ذرت

 هکتتار میلیون 75 بر بالغ آمریکا در تراریخت  محصوالت کش  زیر سطح

 شتامل را جهتانی تراریختت  محصوالت کش  زیر سطح از درصد ۳9 ک  بود

 ۳4.۰8) ستویا شتامل آمریکتا در شتده کاشتت  تراریخت  محصوالت  شودمی

 کلزا ،(هکتار میلیون 5.۰6) پنب  ،(هکتار میلیون ۳۳.17) ذرت ،(هکتار میلیون

 میلیتون 1.26) یونجت  ،(هتزار هکتتار 491) هرندرمنتد ،(هزار هکتتار 9۰۰)

  بود سی  و زمینیسی  کدو، پاپایا، هکتار 1۰۰۰ حدود و ،(هکتار

 در گرمتازدگی و آوریتل در سرمازدگی با همراه 2۰18 سال بهار آغاز در

 رد خشکستالی بتا همتراه کالیفرنیا نقا  برخی در حد از بیش بارش می، ماه

 محصتوالت عملکترد کاهش ب  متحده ایاالت مرکزی جنو  و یغرب جنو 

 محصتوالت از متحتده ایتاالت دولت  موی حمای   اس  شده منجر زراعی

 لبت  هتایفناوری پیشترف  از مانع ک  اس  موانینی اصال  مستلز  تراریخت 

   اس  شده کشاورزان رشد و شکوفایی نوآوری، از جلوگیری و مرز

 محصتول ست  از درصتد 9۳.۳ میتانگین اضترح حتال در ک  حقیق  این

 هتو مف این ب  شودمی کش  تراریخت  نوع از آمریکا پنب  و سویا ذرت، عمده

 در تراریختت  محصتوالت کش  زیر سطح توسع  آینده یهاسال در ک  اس 

 محصوالت کش  زیر سطح گسترش بنابراین بود؛ خواهد حداملی کشور این

 زا،کلت ویتژه بت  تراریخت  محصوالت سایر ع توس مستلز  آمریکا در تراریخت 

  اس  سی  و زمینیسی  هرندرمند، یونج ،
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 تراریختت  محصوالت سازیتجاری و توسع  کشش، پیشتاز متحده ایاالت

 تعهتد و بیوتکنولتوژی از متحتده ایتاالت دولت  جتدی حمای   اس  بوده

 هتتارهو  نوستتازی بتترای( FDA) متحتتده ایتتاالت داروی و غتتذا ستتازمان

 ایتن رهبتری دهندهنشان تراریخت  محصوالت تولید بر نرارت برای ماهنگه

 تصتوی   است  فنتاوری علمی پای  شناختن رسمی  ب  و پذیرش در کشور

  س ا جهانی جامع  نفع ب  بلک  آمریکا، نفع ب  تنها ن  تراریخت  محصوالت

 
 2018. سطح زیر کشت و درصد پذیرش محصوالت تراریخته در سال 2نمودار 

 

زمینی، سیب، کدو سایر محصوالت تراریخته شامل چغندر قند تراریخته، سیب*

 .خورشتی، خربزه درختی و بادمجان است

 در 2۰18در ستال  رتب  اول کش  محصتوالت تراریختت ایاالت بنابراین 

 51.۳با داد و پا از آن برزیل )را ب  خود اختصاص میلیون هکتار  75 سطح

میلیتون  12.7بتا میلیتون هکتتار(، کانتادا ) 2۳.9بتا ین )میلیون هکتار(، آرژانت
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کت  در مجمتوع ( 1)جدول  دارندمیلیون هکتار( مرار  11.6با هکتار( و هند )

درصد سطح زیتر کشت  جهتانی محصتوالت  91معادلمیلیون هکتار  174.5

بتترای نوستتازی امتتدا  مستتتمر ایتتن کشتتور دهتتد  را تشتتکیل متتی( تراریختتت 

نشتان  تراریختت محصتوالت  نرارت بر تولید  جههماهنگ  هایهارهو 

در  یعلمت رویکرداین کشور در پذیرش و ب  رسمی  شناختن  جایگاهدهنده 

  اس این حوزه 

کشورهای در  2018تراریخته در سال . سطح زیر کشت محصوالت 1جدول 
 مختلف )میلیون هکتار(**

 کشور رتبه
 مساحت

 )میلیون هکتار(
 محصوالت تراریخته

1 
ت متحده ایاال

 *آمریکا
75 

ذرت، سویا، پنب ، کلزا، هرندرمند، 
یونج ، کدو، خربزه درختی، سی  و 

 زمینیسی 
 سویا، ذرت، پنب ، نیشکر 51.۳ *برزیل 2

 سویا، ذرت، پنب  29.۳ *آرژانتین 3

 12.7 *کانادا 4
کلزا، ذرت، سویا، هرندرمند، سی  و 

 یونج 
 پنب  11.6 *هندوستان 5

 سویا، ذرت، پنب  ۳.8 *پاراگوئ  6

 پنب  و خربزه درختی 2.9 *هین 7

 پنب  2.8 *پاکستان 8

9 
آفریقای 
 *جنوبی

 سویا، ذرت، پنب  2.7
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 سویا، ذرت 1.۳ *اوروگوئ  10

 سویا 1.۳ *بولیوی 11

 پنب  و کلزا ۰.8 *استرالیا 12

 ذرت ۰.6 *فیلیپین 13

 پنب  ۰.۳ *میانمار 14

 پنب  ۰.2 *سودان 15

 پنب  ۰.2 *مکزیک 16

 ذرت ۰.1 *اسپانیا 17

 پنب  و ذرت <0.1 *کلمبیا 18

 ذرت <0.1 ویتنا  19

 ذرت <0.1 هندوراس 20

 ذرت، سویا، کلزا <0.1 شیلی 21

 ذرت <0.1 پرترال 22

 بادمجان <0.1 بنگالدش 23

 پنب  و سویا <0.1 کاستاریکا 24

 نیشکر <0.1 اندونزی 25

  پنب <0.1 اسواتینی 26

  191.7 جمع 

 یرز به را هکتار هزار 50 از بیش که تراریخته محصوالت کننده تولید ابر هجده*

 .برندمی تراریخته محصول کشت

 .است شده ردگ صدهزار نزدیکترین به** 
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 رد تراریخته محصوالت ابرتولیدکنندگان و کنندگان تولید جهانی نقشه. 1 شکل
 .2018 سال

 

وری ت تراریخته جدیدی برای تغذیه انسان، خوراک دام و فرامحصوال، 2018در سال 

و برنج  در چینبرنج مقاوم در برابر حشرات به تصویب رسید که مشتمل است بر 

، متحمل به علف کش. نسل جدید پنبه در موسسه بین المللی تحقیقات برنجطالیی 

 ط زیستمحی ازی دررها سگوسیپول کم برای با و پنبه  ی دارای اسید اولئیک باالکلزا

 نیز به تصویب رسیدند.
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 ،بولیوی ا،کاناد پاراگوئه، آرژانتین، برزیل، آمریکا، در تراریخته سویای 2018 سال در

 .شد کشت کاستاریکا و جنوبی آفریقای شیلی، اوروگوئه،
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هکتار  میلیو  51.3سطح زیر ششا محصوالت تراریخته در برزیل به 

 افزایش یافا.

دو  بیشتترین  هکتتار رتبت  میلیتون 51.۳با کشت   2۰18 لدر سا برزیل

ب  ختود اختصتاص  را در سطح جهان تراریخت  محصوالت کش  زیر سطح

داد ک  نسب  ب  سال پیش یتک میلیتون هکتتار، معتادل دو درصتد افتزایش 

 تراریختت  محصتوالت کشت  زیتر مساح  درصد 27ترتی   این ب  داش ؛

 سطح زیر کش  محصوالت  اص داش ب  برزیل اختص 2۰18در سال  جهان

 15.۳8 ستویا، هکتتار میلیتون ۳4.86 بت  تفکیتک شتامل برزیل در تراریخت 

 بترای ک  بود نیشکر هکتار 4۰۰ و پنب  هکتار میلیون یک ذرت، هکتار میلیون

 شتده کشت  مستاح  مجموع 2۰18 سال در  شد کاشت  برزیل در بار اولین

 1 کت  بتود هکتتار میلیتون 54.88 برزیتل در پنب  و ذرت سویا، محصول س 

 افتزایش 2۰17 ستال کشت  زیر سطح هکتار میلیون 5۳.۳9 ب  نسب  درصد

 تراریختت  محصتول ست  این زیرکش  هکتاری میلیون 51.۳ مساح   یاف 

 یتک کتاهش 2۰17 ستال بت  نستب  کت  است  درصدی 9۳ معادل پذیرش

 2۰18 الست در تراریختت  پنب  و سویا کش  زیر سطح  اس  داشت  درصدی

 بازار بیشتر تقاضای بیشتر، میم  سودآوری، دلیل ب  2۰17 سال با مقایس  در

 هتین  یافت  مابل توجهی افزایش موجود بذر فناوری و المللیبین و داخلی

 سویای درصد 8۰  بود برزیل تراریخت  پنب  و سویا صادراتی بازار تریناصلی

 8۳ بتا مجموعتا رستدمی نرتر ب  ک  شد صادر هین ب  2۰18 سال در برزیل

 و کشتتاورزان بتت  یارانتت  اعطتتای  باشتتد رکتتورد بتتاالترین تتتن میلیتتون
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 گستترش و توسع  کشاورزی، بزرگ یهاشرک  خارجی یهاگذاریسرمای 

 ایتن بر کند؛ عالوهمی تضمین را بینیپیش مابل آینده تراریخت  در محصوالت

 در الیفوستی گ کتشعلش مصر  ممنوعی  حکمی صدور با برزیل دادگاه

 را ب  تولیدکنندگان مستمر دسترسی تصمیم این  اس  کرده لرو را کشور این

 در ستال  2۰ مطالع  یک  کندمی تضمین گالیفوسی  بر مبتنی یهاکشعلش

 کتاربرد شتدید کتاهش از حتاکی برزیل در تراریخت  محصوالت کش  مورد

 در است ؛ آفتاتی کمتر ناشی از حملت  تلفات و هکتار در آفات دفع سمو 

 از بیشتتر متوستط طتور بت  تراریختت  محصوالت عملکرد و وریبهره نتیج 

  اس  بوده غیرتراریخت  محصوالت

 درصد شد. 100به  نزدیکپذیرش محصوالت تراریخته در آرژانتین 

 ستال در تراریخت  محصوالت کننده تولید برتر کشور 1۰ بین در آرژانتین

 زیتر ستطح کتل از درصتد 12 معتادل کتار،ه میلیون 2۳.9 مجموع با ،2۰18

 ستطح  داد اختصاص خود ب  را سو  رتب  جهان، تراریخت  محصوالت کش 

 ستویا، هکتتار میلیتون 18 شامل آرژانتین تراریخت  در محصوالت کش  زیر

 زیتر ستطح  است  تراریخت  پنب  هکتار هزار ۳7۰ و ذرت هکتار میلیون 5.5

 ستال بت  هکتتار نستب  ۳۰9.54۰ نتراریختت  در آرژانتتی محصوالت کش 

 هکتتار میلیتون 2۳.6 درصتد از 1.۳ معتادل افزایش یاف ، این مقتدار 2۰17

 زیتتر کشتت  محصتتوالت تراریختتت  رفتت   2۰17 ستتال زمینتتی بتتود کتت  در

 ستویای کش  زیر سطح باعث شد تابستان اوج یهاماه در شدید خشکسالی
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 بت  اخیتر یهتادهت  در بتار اولتین برای و یابد کاهش در آرژانتین تراریخت 

  شد منجر آمریکا سویا از واردات

 7۰ مستاح  بت  2۰15 ستال در ک  Intacta™ برند با تراریخت  سویای

 4۰.2 معتادل رشتدی بتا 2۰18 سال در شد معرفی کشاورزان ب  هزار هکتار

 نشتان ک  شد کش  هکتار میلیون ۳.۰8 سطح در 2۰17 سال ب  نسب  درصد

 افتزایش و تولیتد هزینت  کاهش موج  ک  را ییهایفناور کشاورزان دهدمی

  پذیرندمی سرع  ب  شودمی سود

 بتا 2۰17 سال در هکتار میلیون 5.4 از آرژانتین در ذرت کش  زیر سطح

 زیتر ستطح و رستید 2۰18 ستال در هکتار میلیون 5.7درصد افزایش ب   5.6

 4۰۰ بت  2۰17 ستال در هکتتار هزار 25۰ از افزایش درصد 6۰ با پنب  کش 

 رختدادهای تعداد اخیر هایسال طی اینک  از پا  رسید 2۰18 سال در هزار

 مصتوب  استاس بتر کشتور ایتن دول  بود، یافت  کاهش آرژانتین در مصو 

 هشت  2۰18 ستال در( CONABIA) بیوتکنولتوژی ملتی مشتورتی کمیت 

 کامتل رهاستازی مجتوز هفت : کترد تصتوی  را جدیتد تراریخت  محصول

 بت  تحمتل همزمان صف  دو دارای ک  ذرت رخداد ههار املش )کش ( ک 

 یتک و تراریختت  ستویای رختداد دو هستتند؛ آفات ب  مقاوم  و کشعلش

 ستویا تراریختت  ختدادر یتک عتالوه بت  کش؛علش ب  متحمل یونج  رخداد

  فراوری و خوراک غذا، مصر  برای منحصرا
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درصد  92.5به  2018پذیرش محصوالت تراریخته در شانادا در سال 

 رسید.

 ختود، های متینز از هکتتار میلیتون 12.75 بتر بتالغ 2۰18 سال در کانادا

 کشت  بت  را تراریخت  محصوالت جهانی کش  زیر سطح از درصد 7 معادل

هکتتار  میلیون 1۳.11 ب  نسب  ک  داد اختصاص تراریخت  محصول نوع شش

 2.4 ادر کانتاد 2۰18 ستال در  است  داشت  کاهش درصد س  2۰17 سال در

 15۰۰۰ کلتزا، هکتار میلیون 8.7 ذرت، هکتار میلیون 1.6 سویا، هکتار میلیون

 تراریختت  زمینتیستی  هکتتار 65 و یونجت  هکتار 4۰۰۰ هرندرمند، هکتار

 دلیتل بت  تراریختت  محصتوالت کشت  زیتر ستطح اندک کاهش  شد کش 

 ستطح زیتر کشت  ستایر  بتود کلتزا و ذرت ستویا، کش  زیر سطح کاهش

 منطقت  در کت  زمینیسی  و هرندرمند یونج ، جمل  از تراریخت  تمحصوال

  اس  یافت  افزایش اندکی 2۰18 سال دراند شده کاشت  کوهکتر

 محصتوالت کتل ب  تراریخت  محصوالت کش  زیر سطح نسب  میانگین

 مواجت  افتزایش درصتد 2 با 2۰17 سال ب  نسب  ک  بود درصد 92.5 زراعی

 مجتوز تراریخت  محصول هندین کار و کش  برای 2۰18 سال در کانادا  بود

 ,Arctic® Golden Delicious) تراریخت  سی  رمم س   اس  کرده صادر

Arctic® Granny Smith, Arctic® Fujiانبتوه، تجتاری کاشت  ( بترای 

متاده با پیش تراریخت  طالیی برنج  کردند دریاف  مجوز دا  و انسان خوراک

 مجتوز نیتز Health Canada از تأییدیت  دارای و GR2E ویتامین آ رختداد

 ستوی از رختداد همتین تصوی  با همزمان تصمیم این  کرد دریاف  کاش 
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  بتود 2۰18 ستال در( FSANZ) زالنتدنو و استترالیا غتذایی استاندارد اداره

Health Canada تصتوی  نیتز را ایحشتره آفات ب  مقاو  نیشکر همچنین 

 نیشتکر مند اندازه ب  تراریخت  نیشکر از شده دتولی مند ک  کرد مصو  و کرد

 توستط تراریختت  آزاد متاهی فیل  تن 7 همچنین اس ؛ خطربی غیرتراریخت 

 کانتادا در متحتده ایتاالت در مستقر AquaBounty Technologies شرک 

  شد فروخت 

 درصد رسید.  95پذیرش پنبه تراریخته مقاوم به آفا در هندوستا  به 

 12.24 در هندوستتان پنبت  کش  زیر سطح ،2۰17ت2۰18 زراعی سال در

 مقتاو  در صد از این مساح  زیر کش  پنب  تراریخت  95هکتار بود   میلیون

 گستترش آمیزموفقی  کنترل ب  توج  با  مجوز رف  دارای( تی بی) آفات ب 

 کتشعلتش ب  متحمل و آفات ب  مقاو  همزمان ک  مجوز بدون تراریخت  پنب 

 11.6 میتزان بت  مجتوزدار آفات ب  مقاو  پنب  کشاورز میلیون 6 از بیش بود،

 ستال ب  نسب  ک  کردند کش  2۰18ت2۰19 زراعی سال در را هکتار میلیون

 پنبت  کشت  زیتر ستطح نستب   داش  افزایش هکتار 2۰۰.۰۰۰ مبل زراعی

 ۳.5 حتدود از استتفاده دلیتل بت  هتاستال ک  هندوستان پنب  کل ب  تراریخت 

 تقریبتا سطح در تراریخت  صف  دو دارای پنب  مجوز بدون بذور بست  نمیلیو

 پیتدا کتاهش درصتد 9۳ بت  2۰17 ستال در بود، درصد 96 هکتار هزار 76۰

 مستاح  درصد 6 و درصد 95 پذیرش نرخ ب  دوباره دستیابی بنابراین کرد؛

 کشتاورزان اعتمتاد بازگشت  نشتانگر تراریخت  پنب  کش  زیر سطح افزایش

 بترای تقاضتا وجتود نشتان  و آفات ب  مقاو  تراریخت  پنب  فناوری ب  نسب 
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 همزمتان مقاومت  دارای پنب  جمل  از بعدی نسل تراریخت  پنب  فناوری تأیید

 کتر  با مبارزه کمپین سراسری مدیری   اس  کشعلش ب  تحمل و آفات ب 

 ورزانکشتا روی بتر 2۰18 سال در پنب ، کاش  حال در ایاالت در پنب ، سرخ

 آموزشتی یهتابرنامت  شامل کمپین این  شد متمرکز ماهاراشترا ایال  در دیم

 و رستانیآگتاهی یهتابرنامت  و آموزشتی هتایکارگاه برگتزاری کشاورزان،

 کشتاورزان آگاهی افزایش ب  امر این  بود اصلی ذینفعان مشارک  با آموزشی

 منجتر 2۰18 ریتشخ فصل در پنب  سرخ کر  از داریمعنی کنترل نتیج  در و

 کت  است  هندوستان در ساالن  زراعی کش  اولین خریش فصل) اس  شده

 از خریتش فصتل  شتودمی کش  دیم صورت ب  و اس  بارندگی ب  وابست 

 حتال ایتن بتا ؛(متترجم  بینجامتد طتول بت  توانتدمی سال هر اکتبر تا ژوئن

 نگترویرا هجتو  از حتاکی هنتد ذرت کش  مختلش هایاستان ازها گزارش

 فصتل دو هتر در ستنگین یهتاخستارت باعتث کت  اس  ذرت پاییزه آفات

 کنتترل متورد در آگاهی افزایش برای ییهافعالی   اس  شده ربیع و خریش

 بت  مقتاو  ذرت کاشت  بت  منجر تواندمی ک  اس  انجا  حال در پاییز آفات

  شود هندوستان در ایحشره آفات
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رزیل، بچین، پاکستان، هند، ایاالت متحده آمریکا، در  2018پنبه تراریخته در سال 

 ودان،سآفریقای جنوبی، پاراگوئه، کلمبیا، استرالیا، میانمار، آرژانتین، مکزیک، 

 .کاستاریکا و اسواتینی کشت شد

  



     

۳7 

 محصروالت هکترار میلیرو  79.4 الترین آمریکرا  در ششور د 

 .شاشتند تراریخته

 آرژانتتین ،(هکتتار میلیتون 51.۳) برزیتل شامل التین آمریکای کشور ده

 یلیتونم 1.۳) اروگوئت  ،(هکتتار میلیون ۳.8) پاراگوئ  ،(هکتار میلیون 2۳.9)

 88) اکلمبیت ،(هکتار هزار 218) مکزیک ،(هکتار میلیون 1.۳) بولیوی ،(هکتار

 و( هکتتتار 1۰.454) شتتیلی ،(هکتتتار ۳5.5۰۰) هنتتدوراس ،(هکتتتار هتتزار

 کشت  زیتر بت  هکتتار را میلیون 81.9۳ وعمجم در( هکتار 1۳9) کاستاریکا

 79.4 بت  نستب  درصتد 2.4 معتادل افزایشی ک  بردند تراریخت  محصوالت

 التتین آمریکتای  دهتدمی نشان را 2۰17 سال کش  زیر سطح هکتار میلیون

 در تراریختت  محصوالت هکتاری میلیون 191.7 جهانی سطح از درصد 42.7

 ستهم و کش  زیر سطح افزایش  اس  داده اختصاص خود ب  را 2۰18 سال

 بت  کشتور، هندین در 2۰18 سال در تراریخت  محصوالت مساح ( درصد)

 کتتاره هتزار 8۰۰ پاراگوئ  با ،(درصد 2) هکتار میلیون 1.1 با برزیل رهبری

زار هت 2۰۰بتا  اروگوئ  ،(درصد 1) هزار هکتار ۳۰۰با  آرژانتین ،(درصد 27)

 انتدک و( درصتد 1۰۰) هکتتار هتزار 1۰۰مکزیتک بتا  ،(درصتد 18) هکتار

  زد رکورد هندوراس در( درصد 1۰) هکتاری 4۰۰۰ افزایش

 آمریکتای کشورهای اکثر در تراریخت  محصوالت زیرکش  سطح افزایش

کترد؛  جبران را 2۰17 سال در گسترده خشکسالی از ناشی زیان و ضرر التین

 بازارهتای در ربتازا بتاالی تقاضتای میمت ، افزایش سودآوری این بر عالوه

 یاران  اعطای پنب ، و سویا برای موجود بذر هایفناوری و المللیبین و محلی
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 یهتاشیوه و مطلو  هوای و آ  خارجی، گذاری سرمای  و کشاورزان برای

 برزیتل، در کشتاورزان کتود، بهینت  کتاربرد هایبرنامت  بتا بهبودیافت  زراعی

 تراریختت  محصتوالت کاشت  ب  ار هندوراس و اروگوئ  پاراگوئ ، آرژانتین،

 بازگشت  از ناشتی پنب  سطح درصدی 1۰۰ افزایش مکزیک در  کرد ترغی 

 و محصتول کاشت  تنتاو  ستال یتک از پتا ذرت کاشت  بت  کشاورزان

   بود پنب  میم  و کاش  برای مطلو  هوای و آ  همچنین

 توج  با التین آمریکای در تراریخت  محصوالت آینده گسترش ازاندهشم

 دست  در مختلتش صتفات و محصتوالت بتا بیشتتری یهافناوری اینک  ب 

 در ربتا اولین آفات برای ب  مقاو  نیشکر  رسدمی نرر ب  مثب  هستند معرفی

 و لیگنتینکم یونج  آرژانتین دول  در  شد کاشت  هکتار 4۰۰ سطح در برزیل

 نستومی عنتوان بت ) کترد تصوی  سازیتجاری برای را کشعلش ب  متحمل

 گنتد  میدانی هایمجوز انجا  آزمایش و( کانادا و آمریکا از پا جهان کشور

 و کتشعلتش بت  متحمتل ستویای جدید نسل خشکی، ب  متحمل سویای و

 اینکت  بت  توجت  بتا کترد؛ صادر را شدن ایمهوه مقابل در متحمل هایسی 

 متتورد در ختتود آگتتاهی و ظرفیتت  نیتتز التتتین آمریکتتای کشتتورهای ستتایر

 و برزیتل یهتاموفقیت  بت  است  ممکتن انتد،داده افزایش را لوژیبیوتکنو

  دس  یابند آرژانتین

 زیرر بره را هکترار میلیرو  19.13 اقیانوسیه و آسیا در ششور نه

 بردند. تراریخته محصوالت ششا

 هندوستتان پیشتتازی با امیانوسی  و آسیا منطق  در کارتراریخت  کشورهای
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 تراریخت  پنب  هکتار میلیون 11.6 با ریخت ترا محصوالت مساح  بیشترین با

 2.8) پاکستتان ،(درختتیخربتزه و پنبت  هکتار میلیون 2.9) هین آن از پا و

 6۳۰) فیلیپتین ،(کلتزا و پنبت  هکتتار هتزار 79۳) استرالیا ،(پنب  هکتار میلیون

 هکتتار هتزار 49) ویتنتا  ،(پنب  هکتار هزار ۳1۰) میانمار ،(ذرت هکتار هزار

 جمتع بت  دوبتاره ک  کشور یک و( بادمجان هکتار 2.975) بنگالدش ،(ذرت

 انتدونزی یعنتی است ، پیوستت  تراریختت  محصوالت کننده تولید کشورهای

 19.1۳ منطقت  ایتن  هستتند( خشکسالی ب  تحملم نیشکر هکتار 1،۳42.59)

 ستطح از درصتد 1۰ ،(2۰17 سال مشاب )تراریخت   محصوالت هکتار میلیون

 ختود در را تراریختت  محصتوالت هکتتاری میلیون 191.7 نیجها کش  زیر

  اس  داده جای

 هتزار 2۰) هندوستتان در تراریختت  محصتوالت کش  زیر سطح افزایش

 هکتتار، هزار 4) ویتنا  ،(درصد 4 هکتار، هزار 1۰۰) هین ،(درصد 2 هکتار،

  رسید  ب  ب  2۰18 سال در( درصد 24 هکتار، 575) بنگالدش و( درصد 9

 و هنتد در تراریختت  پنبت  پتذیرش در مثبتی تأ یر پنب  مطلو  جهانی  میم

 خطتر بتدون و پتاک تولیتد عمتومی پتذیرش ک  حالی در اس ؛ داشت  هین

 در  بتود بتنگالدش در کشاورزان بیشتر انگیزه ایجاد باعث تراریخت  بادمجان

 رستای بت  ذرت جابجایی تولید کلی روند و وارداتی ذرت پایین میم  ویتنا 

 ذرت کشت  زیتر ستطح حتداملی افتزایش باعث بیشتر ارزش با محصوالت

 محصتوالت کشت  زیتر ستطح افزایش این حال این با اس ؛ شده تراریخت 

 استترالیا ،(درصتد -7 هتزار، 2۰۰ کتاهش) پاکستان در آن کاهش با تراریخت 



     

4۰ 

 هکتتاری، هتزار 12 کتاهش) فیلیپین ،(درصد -11 هکتار، هزار 1۰۰ کاهش)

 مجمتوع در( درصتد -۳ هکتتاری، هتزار 1۰ کتاهش) میانمار و ،(درصد -2

 2۰18 ستال در تراریختت  محصتوالت کشت  زیتر ستطح در ک  شد موج 

  نباشیم شاهد را ترییری امیانوسی  و آسیا منطق  در آن از مبل سال ب  نسب 

 

 

 

 2018نه کشور تولیدکننده محصوالت تراریخته در آسیا و اقیانوسیه در سال 
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 کشتورهای جمتع بت  دوبتاره کوتتاه تومش از پا ک  کشوری نزی،اندو

 بت  متحمتل تراریختت  نیشتکر اس ، پیوست  تراریخت  محصوالت تولیدکننده

 تا 2۰ با برابر عملکردی خشک شرایط در تواندمی ک  اس  کاشت  را خشکی

 ایبتر خشکی ب  متحمل نیشکر  باشد داشت  والدین انواع از بیشتر درصد ۳۰

 زیترا شتد؛ کشت  شتکر بترای تقاضتا و داخلتی عرضت  بین کا ش کاهش

 خشتکی، ب  تحمل صف   اس  جهان در شکر واردکننده بزرگترین اندونزی

 دلیتل بت  کت  کتم بارنتدگی با ییهادوره در حتی سازدمی مادر را کشاورزان

 تعتدادی  کنند امدا  نیشکر کش  افتد، ب می اتفا  مکررتر و بدتر املیم ترییر

 کت  هستتند تجتاری تولیتد دس  در جدید صفات و تراریخت  صوالتمح از

 بت  مقتاو  زمینتی ستی  طالیتی، بترنج ماننتد استراتژیکی محصوالت شامل

 فتاتآ ب  مقاو  تراریخت  بادمجان و مختلش صفات با تراریخت  گند  بالی ،

 کت  پنبت  انتواع و طیتور و دا  ختوراک برای ذرت و تراریخت  سویای  اس 

 از هستتند کتشعلتش بت  تحمتل و آفات ب  مقاوم  همزمان تصفا حاوی

 کشت  بت  نزدیتک آینده در ک  هستند جدید تراریخت  محصوالت این جمل 

   شد خواهند

 تأییتد طتوالنی رونتد امیانوستی  و آسیا منطق  مشکالت ترینمهم از یکی

  بتتود فیلیپتتین و ویتنتتا  هتتین، در جدیتتد صتتفات بتتا تراریختتت  محصتتوالت

 نرتارت بترای کت  اس  ده  یک از بیش کشورها این در نرارتی یراهنماها

 اوضتاع ترییتر امتا است ؛ شتده گرفتت  کتار ب  تراریخت  محصوالت بر مو ر

 و تجتارت توستع  برای محکم سدی ب  مخالفین بلند صدای و سر و سیاسی
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  اس  شده تبدیل تراریخت  محصوالت کار و کش 

 ششرور سرومین و یررینآ( سابق سوازیلند) اسواتین  پادشاه 

 شاشا. را تراریخته پنبه شه بود آفریقای 

 زایتایم از استفاده برای را پتانسیل بیشترین ک  اس  ایمنطق  آفریقا ماره

 کاشت  بتا متاره این 2۰18 سال در  دارد کشاورزی در تراریخت  محصوالت

 ی،جنوب آفریقای در تراریخت  محصوالت هکتاری میلیون 2.7 برانگیز تحسین

 محصتوالت تولیدکننتده برتتر کشتور 1۰ بین در خود جایگاه حفظ ب  موفق

 رکشتو اولتین نیجریت  این بر شد؛ عالوه گذشت  ده  دو طی تراریخت  زراعی

 جدیتد کترد؛ بنتابراین محصتول تصتوی  را تراریختت  بامالی ک  بود جهان

 پادشتاهی  کترد اضتاف  جهتانی تراریختت  محصتوالت ستبد بت  را تراریخت 

 ب  اتآف ب  مقاو  و کشعلش ب  متحمل تراریخت  پنب  هکتار 25۰ با تینیاسوا

 آغتاز را تراریختت  محصتوالت تجتاری تولیتد آفریقایی کشور سومین عنوان

 محصتوالت کننتده تولیتد آفریقتایی کشتورهای تعتداد دوبتاره بنابراین کرد؛

 24۳) انسود ،(هکتار میلیون 2.7) جنوبی آفریقای: رسید مورد ۳ ب  تراریخت 

  کتتاره میلیون ۳.14 مجموع در اسواتینی، و( آفات ب  مقاو  پنب  هکتار هزار

 محصتوالت کشت  و رهاستازی مجتوز نیجریت  و اتیتوپی ت دیگر کشور دو

 نیجریت  و آفات ب  مقاو  تراریخت  پنب  برای اتیوپی: کردند صادر را تراریخت 

 را شت ک و رهاستازی مجوز زنی ماالوی و کنیا این از پیش  بامال و پنب  برای

 کوتتاه در محصتوالت ایتن تجاری تولید برای تالش در و بودند کرده صادر

  هستند مدت



     

4۳ 

 ذرت هکترار هرزار 121 ششرا بره اروپرا اتحادیره در ششور دو

 مصرارف بررا  چغندرقنرد و مجروز ذرت /دادند ادامه تراریخته

 .شد صادر یوراش  و غذای 

 تت تراریخ ذرت کشت  پرترال، و اسپانیا یعنی اروپا اتحادی  در کشور دو

MON810  دادند ادام  را آفات ب  مقاو   

 99۰ و هتزار 12۰ اروپتا در تراریختت  محصتوالت کشت  زیر سطح کل

 استپانیا  بتود مواج  درصدی 8 کاهشی با 2۰17 سال ب  نسب  ک  بود هکتار

 تراریختت  ذرت هکتتار 1۳1.5۳5 کتل از درصتد 95 معادل هکتار 115.246

 کشتت  پتتذیرش  بردنتتد کشتت  زیتتر بتت  را هکتتتار 5.7۳۳ پرترتتال و اروپتتا

 و استپانیا  است  مواج  هالش با هنوز اروپا اتحادی  در تراریخت  محصوالت

 تراریختت  ذرت کشت  ب  اروپایی ذرت خوارسام  کر  با مقابل  برای پرترال

 روپتاا اتحادیت  در تراریختت  ذرت کاشت  بترای کمتری انگیزه  کردند امدا 

 حتالی در این اس  و غیرتراریخت  اولی  مواد خواستار بازار زیرا دارد؛ وجود

 متحتده ایاالت و برزیل آرژانتین، از اروپا غذایی محصوالت واردات ک  اس 

 ستویای کنجالت  تتن میلیتون ۳۰ معتادل 2۰18 سال در  بود تراریخت  عمدتاً

 تراریخت  کلزای تن یلیونم 4.5 تا 2.5 و ذرت تن میلیون 15 تا 1۰ تراریخت ،

 هیچ زیرا یابد؛ ادام  وضعی  این رودمی انترار  اس  شده اروپا اتحادی  وارد

 مجتوز گونت هیچ سال این در ندارد  وجود اروپا اتحادی  مقررات در ترییری

 تراریختت  محصوالت علی  حرک  و نداشت  وجود علنی کش  برای جدیدی

 ورود مجتوز تراریخت  محصول شش ،2۰18 سال آغاز در  بود موی همچنان
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 جملت  کردنتد، از دریاف  دا  و انسان خوراک مصار  برای اروپا اتحادی  ب 

 از مبتل  تراریختت  ذرت رختداد یتک و کلتزا رخداد یک سویا، رخداد ههار

 و ذرت رمم س  مجوز کردند و دریاف  مجوز ذرت جدید رمم دو سال پایان

   دش تمدید نیز تراریخت  هرندرمند

 

ین، ذرت تراریخته در کشورهای ایاالت متحده آمریکا، برزیل، آرژانت 2018در سال 

ین، پاراگوئه، اوروگوئه، اسپانیا، کلمبیا، ویتنام، هندوراس، کانادا، آفریقای جنوبی، فیلیپ

 شیلی و پرتغال کشت شد.



 

 

 

 

 

 

 

 تراریخته محصوالت ریدادها  وضعیا آیرین
 و دام یوراک نسان ،ا مصارف برا  مجوز دارا 

 ششا
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 مصتر  مجتوز( عضو 28 با اروپا اتحادی + کشور 42) کشور 7۰ کل در

  انتدکرده صتادر را تراریخت  محصوالت تجاری کش  یا دا  خوراک انسانی،

 کشتور 7۰ ایتن نرارتی هایدستگاه توسط مجوز 4۳49 تاکنون 1992 سال از

 بدون تراریخت ، محصول 27 از رخداد ۳87 ب  مجوزها این  اس  شده صادر

 کت  اس  توضیح ب  الز ) اس  شده اعطا اطلسی و رز گل میخک، احتسا 

 صتادر را تراریخت  محصوالت مصر  و واردات مجوز نیز دیگر کشور 12۰

  (اس  نیامده آمار این در ک  کنندمی مصر  و وارد را آن عمال یا کرده

 صتورت بت  انسان، ایغذ مصار  برای مورد 2۰6۳ مجوزها، این میان از

 ایت مستقیم صورت ب  دا ، خوراک برای مورد 1461 شده؛ فراوری یا مستقیم

 متحتده ایتاالت  است  رهاستازی و کشت  بترای مورد 825 و شده فراوری

 مکزیتک، آن از پتا و کترده صتادر را تراریختت  رخدادهای تعداد بیشترین

 اروپتا، ادیت اتح فیلیپتین، ،زالنتدنو استترالیا، تایوان، جنوبی، کره کانادا، ژاپن،

 در ردمتو 1۳7) مجوز را دارد بیشترین هنوز ذرت  دارند مرار برزیل و کلمبیا

 49) زمینتیستی  ،(کشتور 27 در رختداد 6۳) پنبت  آن از پا و( کشور ۳5

 رد رختداد ۳7) کلزا و( کشور ۳1 در رخداد ۳8) سویا ،(کشور 1۳ در رخداد

  های بعد را دارندرتب  (کشور 15

+  کشتور 28 در مجتوز 61) کشعلش ب  متحمل ذرت ،HT603 رخداد

 پتا  اس  داشت  را تأیید تعداد بیشترین هنوز( اروپا اتحادی  عضو کشور 28

 57) کتشعلتش بت  متحمتل ، ستویایGTS40-3-2 رختداد ترتی  ب  آن از

 ،MON810 رختداد ،(اروپتا اتحادیت  عضو کشور 28+  کشور 28 در مجوز
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 اتحادیت  عضتو کشتور 28+  کشتور 26 در مجتوز 55) آفات ب  مقاو  ذرت

 کتش وعلتش بت  تحمتل همزمتان صفات دارای ذرت ،Bt11 رخداد ،(اروپا

 ،(اروپتا اتحادی  عضو کشور 28+  کشور 25 در مجوز 54) آفات ب  مقاوم 

 مقاوم  کش وعلش ب  تحمل همزمان صفات دارای ذرت ،TC1507 رخداد

 ،(اروپتا اتحادیت  عضتو کشتور 28+  کشور 25 در مجوز 5۳ دارای) آفات ب 

 24 از مجتوز 51 دارای)کتش علتش ب  متحمل ذرت ،MON89034 رخداد

 بت  متحمتل ذرت ،GA21 رختداد ،(اروپتا اتحادی  عضو کشور 28+  کشور

 ،(اروپتا اتحادیت  عضتو کشور 28+  کشور 2۳ از مجوز 5۰ دارای)کش علش

 مجتوز مجوز 45 دارای) کشعلش ب  متحمل سویای ،MON89788 رخداد

 بت  متحمتل ستویای ،A2704-12 رختداد ،(28 اروپا اتحادی +  کشور 25 از

 ،(اروپتا اتحادیت  عضتو کشور 28+  کشور 24 از مجوز 45 دارای)کش علش

 کتش وعلتش بت  تحمتل همزمان صفات دارای ، ذرتMON88017 رخداد

 اتحادیت  عضتو کشور 28+  کشور 2۳ در مجوز 45 دارای) آفات ب  مقاوم 

 کشور 2۰ از مجوز 44 دارای) آفات ب  مقاو  پنب  ،MON531 رخداد ،(اروپا

 آفتات بت  مقتاو  ذرت ،MIR162 رختداد ،(اروپا اتحادی  عضو کشور 28+ 

 رختداد و( اروپتا اتحادیت  عضتو کشور 28+  کشور 2۳ از مجوز 4۳ دارای)

T25، کشتور 28+  کشور 2۰ از مجوز 4۳ دارای)کش علش ب  متحمل ذرت 

   دارند مرار( اروپا اتحادی  عضو
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 مصارف برای تراریخته محصوالت مجوز کننده اعطا برتر کشور ده. 2 جدول
 *کشت و رهاسازی و دام ان،انس خوراک

 کشور رتبه
 تعداد مجوزهای صادر شده

 جمع
 غذای انسان خوراک دام کاشت

1 
ایاالت متحده 

 **آمریکا
174 18۰ 192 544 

 492 185 177 1۳۰ *ژاپن 2
 429 147 1۳8 144 کانادا 3
 ۳۰4 156 148 ۰ کره جنوبی 4
 26۳ 89 89 85 اتحادی  اروپایی 5
 2۳2 188 29 15 برزیل 6
 218 76 68 74 مکزیک 7
 218 1۰۳ 1۰2 1۳ فیلیپین 8
 2۰2 99 1۰۰ ۳ آرژانتین 9
 176 118 19 ۳9 استرالیا 10
 1271 712 411 148 سایر 11
 4۳49 2۰6۳ 1461 825 جمع 12

 و( پنیژا و انگلیسی ،JBCH) ژاپن زیستی ایمنی تهاتر اتاق ازها داده ژاپن، برای* 

؛ است شده آوریجمع( MHLW) رفاه و کار بهداشت، وزارت سایتوب همچنین

، JBCHمجوزدار ثبت شده در  یرخداد هرم یکحدواسط حاصل از  یاما رخدادها

 یمجوزها یناند؛ همچنجدول لحاظ نشده یندر ا ثبت نشده باشند، MHLWکه در 

شروع  2004از سال  JBCHاز آن جهت که سوابق  1992شده از سال  یمنقض

 اند.ما گنجانده شده یدر بانک اطالعات شود،یم

 لحاص شده بندی هرم رخدادهای و) کندمی صادر مجوز اصلی رخدادهای برای فقط متحده ایاالت** 

 (.مترجم داند،می جدید مجوز صدور از نیاز بی را مجوز اراید رخداد دو تالقی از

( مترجم رنگ، آبی رز گل بجز) ایتراریخته محصول هیچ هنوز ژاپن، در کشت مجوز 130 وجود با*** 

 .است نشده کشت ژاپن در





 

 

 

 

 

 

 

 امنیا تامین در تراریخته محصوالت نقش
 اقلیم تغییر آثار با مقابله و پایدار  غذای ،





     

5۳ 

 ستالم  زیستی، محیط پرشمار و مهم فواید دلیل ب  تراریخت  صوالتمح

 اجتمتاعی امتصتادی اوضتاع بهبتود بت  کمتک همچنتین و حیوانات و انسان

 فوایتد  اندشتده گرفتت  بت  کتار جهتانی ستطح در مترد  عمو  و کشاورزان

 محصتوالت توسط( 2۰16 تا 1996) گذشت  سال 21 طی ک  جهانی امتصادی

 1/186 از بتیش بتر است  مشتتمل است  آمده دس  ب  خت کشاورزی تراری

 یتعتوز کشاورزی میلیون 17 تا 16 بین ک  امتصادی خالص سود دالر میلیارد

  هستند توسع  حال در کشورهای در هاآن درصد 95 ک  شودمی

 و پایردار  غرذای ، امنیا به زیر ها را  از تراریخته محصوالت

 اند.رد ش شمک هوا و آب تغییر با مقابله

 ارزش بت  تتن میلیتون 657.6 بتا زرای  محصوالت ور بهر  افزایش •

 ارزش بت  تتن میلیتون 82.2 و 2۰16 تتا 1996 ستال بین دالر میلیارد 186.1

 ؛2۰16 سال در تنها دالر میلیارد 18.2

 جتویی صترف  بتا 2۰16 تتا 1996 هایسال در زیست  تنوع از حفاظا •

  کت 2۰16 ستال در تنها زمین هکتار میلیون 22.5 و زمین هکتار میلیون 18۳

 شود؛می بهتر زیس  محیط ایجاد ب  منجر

 دفتع ستمو  متو ر متاده کیلتوگر  میلیون 671 مصر  در جوییصرف  -

 رد تنهتا کیلتوگر  میلیون 48.5 و 2۰16 تا 1996 یهاسال بین شیمیایی آفات

  زیس  محیط در هاآن شدن رها و 2۰16 سال

 در درصتد 8.2 مقتدار بت  آفتات دفع سمو  از استفاده در جوییصرف  -

 ؛2۰16 سال در تنها درصد 8.1 و 2۰16 تا 1996 یهاسال
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 Quentient Impact) یتا اکولوژیتک پای رد درصدی 4/18 کاهش -

Environment )در تنهتا درصتدی ۳/18 و 2۰16 تتا 1996 هتایسال طی 

  2۰16 سال

 میلیتارد 27.1 تتا 2۰16 لستا در د  اشسید شرربن گاز انتشار شاهش •

  سال یک مدت برای هاجاده از اتومبیل میلیون 16.7 حذ  معادل کیلوگر ،

 میلیتون 16تت17 امتصتادی وضتع ارتقتا  طریق از فقر شاهش به شمک •

 کت  نفتر، میلیون 65 از بیش مجموع در ها،آن یهاخانواده و کوهک کشاورز

 ( Brookes and Barfoot, 2018) هستند جهان مرد  فقیرترین از برخی

 «رپایتدا تشتدید» استراتژی یک ب  توانندمی تراریخت  محصوالت بنابراین

 کمتک اس ، جهان سراسر در علمی یهاآکادمی از بسیاری حمای  مورد ک 

 تارهک میلیارد 1.5 همین در منحصرا تولید و وریبهره شودمی باعث ک  کنند

 از حفاظت  موجت  راه ایتن از و یابتد افتزایش جهتان زراعی اراضی فعلی

 ا اجتن تراریخت  محصوالت فناوری از استفاده  شود زیستی تنوع وها جنگل

 ماننتد ختو  کشتاورزی یهتاشیوه کند  رعای نمی معجزه اما اس ؛ ناپذیر

 بترای هت  و تراریختت  محصتوالت بترای هت  مقاومت ، مدیری  و تناو 

   هستند ضروری غیرتراریخت  و سنتی محصوالت

 186.1 ب  2۰16 تا 1996 هایسال بین تراریخت  محصوالت امتصادی نفع

 را تراریختت  زراعتی محصتوالت کت  کشتورهایی  شتودمی بالغ دالر میلیارد

 ستود دالر میلیتارد 186.1معادل ،2۰16 تا 1996 هایسال بین کنندمی کش 

 ،(ردال میلیتارد 8۰.۳) متحتده ایاالت را سود بیشترین  کردند کس  امتصادی
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 میلیارد 19.8) برزیل و( دالر میلیارد 21.1) هند ،(دالر میلیارد 2۳.7) آرژانتین

 کشتورها ستایر و( دالر میلیتارد 8) کانتادا ،(دالر میلیتارد 19.6) هین ،(دالر

 ایتاالت کشور شش 2۰16 سال در تنها  آوردند ب  دس ( دالر میلیارد 1۳.6)

 ،(آمریکتا دالر میلیتارد ۳.8) برزیتل ،(آمریکا دالر میلیارد 7.۳) آمریکا متحده

 ،(آمریکتا دالر میلیتارد 2.1) آرژانتتین ،(آمریکتا دالر میلیارد 1.5) هندوستان

 میلیتارد 8/1) کشورها سایر و( دالر میلیارد ۰.7) کانادا ،(دالر میلیارد 1) هین

 ستتود تراریختتت  محصتتوالت کشتت  از دالر میلیتتارد 18.2 مجمتتوع در( دالر

 1۰ ستهم شتامل دالری میلیتارد 18.2 امتصتادی ستود 2۰17 سال در  بردند

 بترای دالری میلیتارد 8.2 و توستع  حتال در کشورهای برای دالری میلیارد

 بتذور جهتانی بتازار ارزش همتین ستال در  است  بتوده صنعتی کشورهای

 معتادل کت  شد زده تخمین دالر میلیارد Cropnosis، 17.2 توسط تراریخت 

 ،2۰16 ستال در «آفات دفع» دالری میلیارد 7۰.9 جهانی بازار از درصد 2۳.9

 منبتع دو  است  بتوده بتذر دالری میلیارد ۰2/56جهانی بازار از درصد ۳۰ و

 ارزش در درصتدی 1۰.5 تتا درصتدی 8.۳ افتزایش بینیپیش صنعتی مستقل

 بترآورد 2۰25 و 2۰22 ستال پایتان تا ترتی  ب  را تراریخت  بذر بازار جهانی

 بت  تراریختت  محصتوالت کشت  با ک  هستند عریمی مزایای هانای  اندکرده

  شد خواهد مندبهره آن از جهان بذر بازار مستمر طور



     

56 

 

ش روند تغییر اقلیم
ت غذایی، پایداری و کاه

ت تراریخته بر امنی
صوال

تاثیر مح
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 گیر نتیجه
 توستع  اهدا  ب  جهان ک  داد نشان 2۰17 غذایی بحران جهانی گزارش

 مهل  تعیتین شتده بترای دستتیابی بت  ایتن  نرسید متحد ملل سازمان هزاره

 بت  مبتال کشور 48 در نفر میلیون 1۰8 حدود بود  2۰15 سالپایان  اهدا  تا

 شتدید نتاامنی یتا خطتر معترض در( 2۰16 سال تا) هنوز غذایی مواد بحران

 ایتن بتر عتالوه ؛(2۰17 ژوئیت  2۳ جهانی، خواروبار سازمان) هستند غذایی

 جهتان در ترذی  و غذایی امنی  وضعی  مورد در متحد ملل سازمان گزارش

 یگرسنگ ،(2۰16 سال از) پیاپی سال س  مدت ب  ک  داد نشان 2۰18 سال در

 گرسنگی افزایش سطح با اس  برابر ک  اس  افزایش حال در مستمر طور ب 

 در کمتی پیشترف  کت  کنتدمتی تأکیتد همچنتین گتزارش این  مبل ده  در

 کودکتان رشد تاخیر بر مشتمل ترذی  سو  مختلش اشکال برای یشیاندهاره

 رد را انسان میلیون صدها سالمتی ک  اس  آمده دس  ب  بزرگساالن میها و

 بترای کت  است  واضتحی هشتدار هایافتت  ایتن  دهتدمی مرار خطر معرض

 دبای 2۰۳۰ سال تا صفر ب  گرسنگی کاهش و پایدار توسع  هد  ب  دستیابی

  شود انجا  بیشتری یهاتالش
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 افتزایش تراریختت ، تمحصتوال تولیتد سال سومین و بیس  در دیگر بار

 تراریختت  محصتوالت مصر  و کش ) تراریخت  محصوالت جهانی پذیرش

 رضتای  ادعتای بتر شتاهدی( فتراوری و دا  خوراک انسانی، مصار  برای

 و هستتند کوهتک کشاورزان هاآن درصد 95 ک  کشاورز میلیون 17 از بیش

-عیاجتمتا کشتاورزی، مزایتای بت  کت  شتودمی تلقی کنندهمصر  پذیرش

 ایترذیت  بهبود و غذایی مواد سالم  همچنین و محیطی زیس  و امتصادی

 پتذیرش در مستتمر افتزایش ایتن  شتودمی داده نسب  تراریخت  محصوالت

 در ترذیت  سو  و گرسنگی مشکالت کاهش ب  تواندمی تراریخت  محصوالت

 یافت ، خواهنتد ادامت  فوایتد ایتن ک  این از اطمینان  کند کمک جهان سطح

 دمیتق اهنگ علم، بر مبتنی ک  دارد نگریآینده و دمیق نرارتی تدابیر ب  بستگی

 و زیست  محیط حفظ هد  با کشاورزی وریبهره ریسک، جای ب  فواید ب 

 فقیتر و گرستن  جمعیت  هتامیلیتون گرفتن نرر در هم  از مهمتر و پایداری

  باشد نیازمند

 


