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چکیده

اگر چه سطح زیر کشت گیاهان تراریخته به بیش از  180میلیون هکتار می رسد اما مالحظاتی در
مورد آن مطرح است .مطالعات انجام شده بر روی گیاهان تراریخته نشان میدهد که فناوری تولید
گیاهان تراریخته برای کشاورزان و مصرف کنندگان مفید بوده و عالوه برسود جهانی ،اثرات زیست
محیطی مثبتی برای سالمت انسان به همراه دارد .افزایش تولید محصوالت تراریخته میتواند به طور
قابل توجهی به امنیت غذایی جهانی و کاهش فقر کمک نماید .با این حال ،مالحظات وسیع در مورد
گیاهان تراریخته باعث ایجاد سیستم پیچیده ای از مقررات شده است که منجر به تهدید واقعی برای
توسعه تولیدات و استفاده بیشتر از محصوالت تراریخته شده است .محصوالت تراریخته بخش
وسیعی از چشم انداز بیست سالهی آتی صنعت کشاورزی در دنیا را به خود اختصاص داده اند و در
حال حاضر سطح زیر کشت تراریخته در کشورهای توسعه یافته  ٪47و کشورهای در حال توسعه
 53٪است .در سال گذشته سود خاص جهانی تولید محصوالت تراریخته  17/7میلیارد دالر بوده و از
سال  1996تا کنون با ورود محصوالت تراریخته به بازار جهانی درآمد حاصل از بخش کشاورزی
 150/3میلیون دالر افزایش یافته است .در این مقاله به بررسی پیشینه ی فعلی درباره سطح زیر کشت
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مروری برجنبه های اقتصاد جهانی و تجاری محصوالت تراریخته

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان"96

و ارزیابی اقتصادی گیاهان تراریخته با تمرکز بر بازار جهانی محصوالت تراریخته از سال  1996تا

کلمات کلیدی :تراریخته ،مالحظات ،ارزیابی اقتصادی ،کشاورزی

مقدمه

گیاه تراریخته به گیاهی اطالق میشود که یک

کشورهای در حال توسعه ( )53٪محصوالت

یا چند ژن کد کنندهی صفات مطلوب برای

تراریخته کشت میشوند ( .)2هچنین در سال

مقاصد کشاورزی از طریق فرآیند مهندسی

 ،2014سود خاص جهانی تولید محصوالت

ژنتیک به آن انتقال داده شده است .این ژن ها

تراریخته  17/7میلیارد دالر بوده است که این

ممکن است از گیاهان هم خانواده و یا غیر هم

مقدار معادل  7/2درصد ارزش افزوده برای

خانواده و حتی از موجودات کامال متفاوت

تولیدات جهانی چهارمحصول اصلی سویا،

انتخاب شوند ( .)1تکنیک های مهندسی

ذرت ،کلزا و پنبه است .برآورد شده است که

ژنتیک گیاهی برای تولید گیاهان تراریخته از

از سال  1996تا کنون با ورود محصوالت

اوایل دهه  1980تا به امروز در حال توسعه و

تراریخته به بازار جهانی درآمد حاصل از

به روز رسانی هستند ،و اولین محصوالت

بخش کشاورزی  150/3میلیون دالر افزایش

تراریخته تجاری در اواسط دهه  1990به بازار

یافته است.

عرضه شد .از آن زمان تا کنون تولید و استفاده

محصوالت تراریخته را به طور کلی میتوان

از محصوالت تراریخته به سرعت رو به

در سه دسته تقسیم بندی کرد :دسته اول

افزایش بوده است به طوریکه در حال حاضر

گیاهان تراریختهای هستند که صفات زراعی

در بیش از  181میلیون هکتار از زمین های

در آن ها بهبود یافت است مانند مقاومت بهتر

زیر کشت در کشورهای توسعه یافته ( )47٪و

در برابر آفات و بیماری ها (شکل .)1

74

Downloaded from journalofbiosafety.ir at 18:21 +0430 on Thursday June 21st 2018

کنون پرداخته شده است.

"زکوی و توحيدفر ،مروری برجنبه های اقتصاد جهاني و تجاری محصوالت تراریخته "

دسته دوم محصوالت تراریخته با صفات کیفی

دسترس بودن مواد غذایی کافی و دیگر مواد

افزایش یافته هستند که از جمله این نوع

خام برای جمعیت رو به رشد بسیار حائز

محصوالت میتوان به گیاهان تراریخته حاوی

اهمیت است( .)3عالوه بر این ،گیاهان

مواد مغذی باالتر اشاره کرد (شکل  .)2دسته

تراریخته نقش مهمیبرای رشد درآمد

سوم محصوالت تراریخته طراحی شده برای

روستایی و کاهش فقر در کشورهای در حال

تولید مواد دارویی خاص و یا اهداف صنعتی

توسعه بازی میکنند ( .)4در نهایت ،مواد

میباشد ( .)1محصوالت تراریخته پتانسیل

مغذی افزایش یافته محصوالت زراعی

تولیدی باالیی دارند و با توجه به اینکه منابع

تراریخته میتواند در بهبود وضعیت سالمت

طبیعی رو به کاهش هستند ،افزایش بهره وری

مصرف کنندگان موثر باشد ( 5و .)6

در بخش کشاورزی جهانی برای اطمینان از در
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شکل  :1سمت چپ سویای مقاوم به آفات ،سمت راست سویای غیرتراریخته ()isaaa2014

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان"96

تراریخته ()isaaa2014

به رغم پتانسیل تولیدی بالقوه محصوالت

با وجود تمامیمزایا و نگرانی هایی که در

تراریخته ،توسعه و استفاده از آن ها به دلیل

مورد گیاهان تراریخته وجود دارد ،تولید و

مخالفت شدید تحت شعاع قرار گرفته است.

مصرف این محصوالت در سال های اخیر در

مالحظات عمومیبسیار وسیعی به خصوص

سطح دنیا به سرعت رو به رشد بوده و بخش

در اروپا در مورد این محصوالت وجود داشته

بزرگی از تجارت در حوزه کشاورزی را به

است که از طریق قوانین و مقررات اعمال

خود اختصاص داده است.

شده برای تجاری سازی ،رسانه های عمومیو

اگرچه

تالش و البی گری های گروه های ضد

تجاری(گوجه فرنگی) در سال  1994آزاد شد

بیوتکنولوژی ( )antibiotechبه سایر نقاط

( ،)2سال  1996اولین سالی بود که در آن

دنیا بسط داده شده است( 8 ،7و  .)9عمده

اراضی قابل توجهی ( 1/66میلیون هکتار)

نگرانی ها در حوزه گیاهان تراریخته مربوط به

تحت کشت محصوالت تراریخته قرار گرفت.

مالحظات زیست محیطی و بهداشتی است

از آن به بعد افزایش چشمگیری در کشت

( 10و .)11

گیاهان تراریخته صورت گرفت و تا سال
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شکل  :2سمت چپ سیبهای تراریخته مقاوم به اکسیداسیون و قهوهای شدن ،سمت راست سیبهای غیر

"زکوی و توحيدفر ،مروری برجنبه های اقتصاد جهاني و تجاری محصوالت تراریخته "

به  175میلیون هکتار رسید ( .)13همان طور

هکتار پاپایا  2000 ،هکتار کدو455000 ،

که در شکل  3مشاهده میشود در سال ،2014

هکتار چغندر قند و حدود  1.3میلیون هکتار

سویا تراریخته بزرگترین سهم درصدی سطح

یونجه تراریخته در ایاالت متحده و همچنین

زیر کشت جهانی( 50درصد) را به خود

 8475هکتار پاپایا تراریخته در چین 15 ،هزار

اختصاص داده است و پس از ذرت (31

هکتار چغندرقند تراریخته در کانادا و 12

درصد) ،پنبه ( 14درصد) و کلزا ( 5درصد)

هکتار بادمجان مقاوم به آفت در بنگالدش

هستند .همچنین شایان ذکر است که عالوه بر

کشت شده است ( 15 ،13و .)17

شكل  :3در صد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سال  2014بر اساس چهار محصول اصلي در  175/5ميليون هكتار
()Brookes and Barfoot2016

77

Downloaded from journalofbiosafety.ir at 18:21 +0430 on Thursday June 21st 2018

 2014سطح جهانی زیر کشت این محصوالت

تقسیم بندی ذکر شده در سال 435 ،2014

تراریخته (سویا ،کلزا ،ذرت و پنبه) در مقابل

علفکش بوده و بعد از آن ذرت مقاوم به

کشت غیر تراریخته همین محصوالت بر

آفات ،ذرت مقاوم به علفکش و پنبه مقاوم به

حسب هکتار در سال  2015نشان میدهد که

آفات با  20 ،21و  10درصد سطح زیر کشت

بیشترین سهم مربوط به سویا تراریخته

قرار دارند .به طور کلی گیاهان تراریخته مقاوم

میباشد به طوری که در  83درصد زمین های

به علفکش  65درصد و گیاهان تراریخته

زیر کشت سویا یعنی بالغ بر  88هزار هکتار

مقاوم به آفات  35درصد سطح زیر کشت را

در دنیا سویای تراریخته کشت میشود.

به خود اختصاص میدهند .پنبه یکی از

همچنین سهم ذرت تراریخته  29درصد (53

محصوالت مهم کشور هند است که در گذشته

میلیون هکتار) ،پنبه تراریخته  75درصد (24

ساالنه  50تا  60درصد از محصول آن به دلیل

میلیون هکتار) و کلزای تراریخته  24درصد (8

وجود آفات از بین میرفت ،استفاده از

میلیون هکتار) از زمین های زیر کشت این

تکنولوژی تراریخته و پنبه مقاوم به آفات از

محصوالت میباشد .الزم به ذکر است که

سال  2002به بهبود پنبه در هند کمک شایانی

سطح زیر کشت پنبه تراریخته تا سال 2015

نموده است (شکل  .)4این فناوری باعث شد

بالغ بر  12/2میلیون هکتار بوده است (15 ،13

که در سال  ،2015هند در مقام اول صادرات

و .)17

پنبه در سطح جهانی قرار بگیرد .کشاورزان

داده ها نشان می دهد که رشد سطح زیر

هندی در  11/6میلیون هکتار از اراضی این

کشت محصوالت تراریخته مقاوم به علفکش

کشور پنبه تراریخته کشت میکنند و پس از

نسبت به سایر گیاهان تراریخته در سال 2015

هند ،چین و ایاالت متحده آمریکا در رتبه

بیشتر بوده است .بیشترین سطح زیر کشت

های بعدی قرار دارد (.)15
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سطح زیر کشت جهانی چهارگیاه اصلی

( 39درصد) مربوط به سویای مقاوم به

"زکوی و توحيدفر ،مروری برجنبه های اقتصاد جهاني و تجاری محصوالت تراریخته "

()isaaa2014

همان طور که در شکل  5مشاهده میشود

ذرت مقاوم به علف کش که در سال های

آیاالت متحده آمریکا مقام اول سطح زیر

گذشته بسیار کند بوده اما در سال های اخیر

کشت محصوالت تراریخته در سال 2014

رشد چشمگیری در مورد آن مشاهده شده

داشته است و پس از آن برزیل و آرژانتین در

است به این صورت که در سه ساله  2014تا

مقام های دوم و سوم قرار دارند .آمریکا یکی

 2016هشتاد و نه درصد از سطح زیر کشت

از اولین کشورهایی است که فن آوری

ذرت در ایاالت متحده آمریکا تراریخته بوده

تراریخته را مورد استفاده قرار داده است به

است ( .)15به عالوه در سال  2014تقریبا

طوریکه از سال  1996سویا ،ذرت و پنبه

تمام محصول چغندر قند آمریکا ()98٪

تراریخته و از سال  1999کلزا تراریخته را

تراریخته و مقاوم به علفکش بوده است.

کشت نموده است .افزایش سطح زیر کشت
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شکل  :4سمت چپ پنبه مقام به آفات ،سمت راست پنبه غیر تراریخته

"مجله ایمنی زیستی ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان"96

)Barfoot

آفریقای جنوبی از سال  2000به جمع

اولین کشور آسیایی چین بود که در سال

کشورهای حامیمحصوالت تراریخته پیوست

 1997سویای تراریخته را کشت نمود .استفاده

و در حال حاضر ذرت ،سویا و پنبه تراریخت

از فناوری تراریخته ظرف مدت پنچ سال به

را مورد کشت قرار میدهد .استرالیا نیز از

دو سوم سطح زیر کشت این کشور سرایت

سردمداران تکنولوژی تراریخته است که در

کرده و در حال حاضر  90درصد از سطح زیر

سال  1996پنبه تراریخته را کشت نموده است

کشت پنبه در کشور چین تراریخته است.

پس از آن در سال  2008کلزای مقاوم به

همچنین پاپایای مقاوم به ویروس نیز از سال

علفکش را به محصوالت زارعی خود اضافه

 2008در چین کشت میشود .هند کشور دوم

نمود .در آسیا شش کشور محصوالت

آسیایی حامیمحصوالت تراریخته است که از

تراریخته را در اراضی خود کشت میکنند،

سال  2002با کشت پنبه مقاوم به آفات فعالیت
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شكل  : 5کشت جهاني محصوالت تراریخته بر حسب کشور در سالهای اخير (Brookes and 2016

"زکوی و توحيدفر ،مروری برجنبه های اقتصاد جهاني و تجاری محصوالت تراریخته "

پنبه زیر کشت در هند تراریخته است.

به ذرت اختصاص داشت که این افزایش سود

همچنین پنبه مقاوم به آفات در پاکستان و

تا حد زیادی ناشی از افزایش عملکرد بوجود

میانمار نیز کشت میشود .در فیلیپین از 2003

آمده است 5/3 .میلیارد دالر درآمد اضافی

ذرت مقاوم به آفات و از  2006ذرت مقاوم به

ایجاد شده توسط ذرت مقاوم به آفات در سال

علفکش کشت میشود .آخرین کشور آسیایی

 2014معادل  6/1درصد ارزش افزوده ذرت

حامیمحصوالت تراریخته ویتنام است که از

تراریخته در کشورهای در حال توسعه ،و یا

سال  2015با کشت ذرت مقاوم به آفات و

معادل افزایش جهانی  3/2درصدی به ارزش

علفکش به جمع حامیان دیگر این تکنولوژی

 163میلیارد دالر برای ذرت تراریخته در سال

پیوست .کشورهای بولیوی ،پروگوئه ،اروگوئه

 2014است .در مجموع از سال  ،1996ذرت

و بوکینوفاسو نیز از دیگر کشورهای

تراریخته معادل  41/4میلیارد دالر به درآمد

حامیتکنولوژی تراریخته هستند (.)13

جهانی بخش کشاورزی افزوده است ( 13و
.)15

جنبه های اقتصادی محصوالت تراریخته

دستاوردهای قابل توجهی نیز درمورد پنبه

فناوری تراریخته تا به حال تاثیر مثبت معنی

تراریخت حاصل شد که به دلیل افزایش بازده

داری بر درآمد بخش کشاورزی داشته است به

و همچنین کاهش هزینه های تولید بوده است.

طوری که به صورت همزمان باعث افزایش

در سال  2014سطح سود درآمد پنبه در

سطح تولیدات و افزایش بهره وری شده است

کشور حامیتکنولوژی تراریخته  3/94میلیون

سود خاص

دالر افزایش یافته است و از سال  1996معادل

حاصل از این فناوری  17/7میلیون دالر بوده

 44/8میلیارد دالر افزایش بهره وری حاصل

است که این عدد معادل  7/2درصد ارزش

شده است .در سال  2014محصول پنبه سود

جهانی تولیدات چهارمحصول اصلی یعنی

درآمدی در این کشورها موافق فناوری

سویا ،پنبه ،کلزا و ذرت را افزایش داده است.

تراریخته معادل  12/5درصد و تولید جهانی

با ورود تکنولوژی تراریخته از سال  1996تا

کل پنبه  8/9درصد به ارزش  44میلیارد دالر

کنون درآمد بخش کشاورزی معادل 150/3

افزایش یافته است.

(جدول  .)1در سال 2014

میلیون دالر افزایش یافته است ( 13و .)14
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خود را آغاز نموده و هم اکنون  92درصد از
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و کلزا حاصل شده است .فناوری سویای

حاصل شده است .در مورد کلزای تراریخت

مقاوم به علفکش منجر به افزایش  5/2میلیارد

که عمدتا در آمریکای شمالی کشت میشود

دالری درآمد بخش کشاورزی در سال 2014

نیز  4/86میلیون دالر افزیش درآمد مشاهده

شد و همچنین از سال  1996تا کنون افزایش

شده است(جدول .)1

جدول شماره  : 1سود سرمایه جهاني بخش کشاورزی ناشي از توليدات محصوالت تراریخته بر حسب ميليون
دالر ()Brookes and Barfoot2016
سود

سرمایه

محصول سود سرمایه محصول تراریخته به افزایش سود سرمایه افزایش سود سرمایه صفت

تراریخته نسبت به کل کل

تجارت

محصول

در از 2014-1996

در سال 2014

تجارت محصول در دنيا در کشورهای توليد کننده تراریخته
سال 2014

در سال 2014

اصلي

محصول
تراریخته

4/2

4/6

46643/4

5221/4

0/69

0/75

1174/7

853/5

1/0

1/8

9050/4

1600/1

0/3

0/5

1654/2

146/5

1/8

6/6

4860/0

607/1

سویا تراریخته
به

مقاوم
علفكش

ذرت تراریخته
مقاوم به آفت و
علفكش
ذرت تراریخته
به

مقاوم
علفكش
پنبه

تراریخته
به

مقاوم
علفكش
کلزا

تراریخته

مقاوم
علفكش
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افزایش قابل توجهی درآمد نیز در مورد سویا

درآمدی معادل  46/6میلیون دالر در این بخش
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8/9

12/5

44834/3

3940/8

-

-

652/4

79/7

7/2

7/3

150276/7

17745/1

مقاوم به آفت
پنبه

تراریخته

مقاوم به آفت
گياهان تراریخته
دیگر
جمع کل

مالحظات جدول شماره  :1منظور از گیاهان

عالوه نشان میدهد سطح رو به رشد سود

تراریخته دیگر ،پاپایا مقاوم به ویروس و کدو

درآمد کشاورزی در آفریقای جنوبی ،فیلیپین،

مقاوم به ویروس و چغندر قند مقاوم به

مکزیک و کلمبیا به چه شکل است.

علفکش است .جمع کل برای ارزش سهام به

همان طور که مشاهده میشود بیشترین سود

غیر از "محصوالت دیگر" (یعنی مربوط به 4

درآمد تولیدات محصوالت تراریخته به آمریکا

محصوالت اصلی سویا ،ذرت ،کلزا و پنبه)

اختصاص دارد که معادل  65840/4میلیون

میباشد.

دالر میباشد .پس از آمریکا ،آرژانتین و هند به

سود درآمد تولیدات محصوالت تراریخته

ترتیب با  19338/4و  18268/4میلیون دالر

بر حسب کشور تولید کننده

سود در رتبههای دوم و سوم این جدول قرار

جدول دو اثرات محصوالت تراریخته بر

گرفتهاند .جالب توجه است که کشور هند تنها

درآمد کشاورزی در کشورهای اصلی

با یک محصول (پنبه مقاوم به آفات) توانسته

حامیتکنولوژی تراریخته را به اختصار شرح

است رتبه سوم سود طی سالهای  1996تا

میدهد .این جدول همچنین اهمیت سویا

 2014را به خود اختصاص دهد .هندوراس و

مقاوم به علفکش در آمریکا جنوبی (آرژانتین،

اتحادیه اروپا به ترتیب با  9/6و  22/2میلیون

بولیوی ،برزیل ،پاراگوئه و اروگوئه) ،پنبه

دالر سود در قعر جدول قرار دارند که این

مقاوم به آفات در چین و هند و طیف وسیعی

اعداد نشان میدهد که سطح توسعه یافتگی

از ارقام تراریخته در ایاالت متحده آمریکا را

یک کشور در میزان استفاده آن کشور از

بر سود درآمد کشاورزی نشان میدهد .به

تکنولوژی تراریخته دخیل نمیباشد .در هر
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3/2

6/1

41407/3

5296/0

ذرت تراریخته
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بورکینوفاسو ،هندوراس ،اسپانیا ،اتحادیه اروپا،

 46641/26میلیون دالر مربوط به گیاه سویا

چین و هند تنها یک محصول تراریخته به

مقاوم به علفکش بوده است (جدول .)2

سطح سود آوری اقتصادی رسیده است.
جدول شماره  :2سود درآمد توليدات محصوالت تراریخته بر حسب کشور (بر حسب ميليون دالر)
()Brookes and Barfoot2016
جمع کل

پنبه مقاوم ذرت

سویای
مقاوم

به به آفات

مقاوم

آفات

و

آفات

کلزا مقاوم پنبه مقاوم ذرت
به

به به
علفكش

علفكش

سویا

مقاوم به مقاوم به
علفكش

علفكش

علفكش
65840/4

-

4750/2

32198/3

311/4

1074/1

6106/1

21400/3

امریكا

19338/4

33/5

803/0

678/3

-

145/0

1243/0

16435/6

آرژانتين

13778/2

1100

72/3

4787/1

-

133/3

1368/3

6317/2

برزیل

1069/5

26/3

-

13/1

-

-

0/9

1029/2

پروگوئه

6473/0

-

-

1229/5

4492/8

-

137/4

613/3

کانادا

1813/4

-

30/9

1711/9

-

4/2

48/3

18/1

آفریقای

17537/6

-

17537/6

-

-

-

-

-

چين

18268/4

-

18268/4

-

-

-

-

-

هند

949/0

-

801/7

-

55/8

91/5

-

-

استراليا

383/6

-

194/3

-

-

183/2

-

6/1

مكزیک

559/9

-

-

418/3

-

-

141/6

-

فيليپين

44/6

-

-

-

-

-

-

44/6

روماني

183/3

14/1

-

24/8

-

-

1/2

143/2

اوروگوئه

231/7

-

-

231/7

-

-

-

-

اسپانيا

22/2

-

-

22/2

-

-

-

-

اتحادیه اروپا

128/3

-

19/0

82/5

-

23/0

3/8

-

کلمبيا

636/0

-

-

-

-

-

-

636/0

بوليوی

185/0

-

185/0

-

-

-

-

-

ميانمار

جنوبي
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بیشترین سود در بین تمام کشورها معادل

"زکوی و توحيدفر ،مروری برجنبه های اقتصاد جهاني و تجاری محصوالت تراریخته "

177/6

-

177/6

-

-

-

-

-

بورکينوفاسو

9/6

-

-

9/6

-

-

-

-

هندوراس

سود درآمد تولیدات محصوالت تراریخته

در حال توسعه معادل  50/6درصد و یا 76/06

بر اساس کشورهای توسعه یافته و در حال

میلیون دالر بوده است ( 15 ،14 ،13و.)16

توسعه

همان طور که در جدول  3مشاهده میشود با

جدول سه نشان دهندهی سود اقتصادی از

توجه به جمع کل سود درآمدی ،سود کسب

نقطه نظر کشورهای توسعه یافته و کشورهای

شده در سال  2014در کشورهای توسعه یافته

در حال توسعه است که در سال 46 ،2014

معادل  9585/4میلیون دالر است و این مقدار

درصد سود درآمد کشاورزی توسط کشور در

بیشتر از سود درآمدی در کشورهای در حال

حال توسعه کسب شده است .اکثریت قریب

توسعه بوده است .این بدان علت است که در

به اتفاق این دستاوردهای درآمدی در

کشورهای در حال توسعه بعضی محصوالت

کشورهای در حال توسعه مربوط به پنبه مقاوم

تراریخته مانند کلزای مقاوم به علفکش ،پاپایا

به آفات و سویا مقاوم به علفکش بوده است.

و کدو مقاوم به ویروس و چغندرقند مقاوم به

طی بیش از نوزده سال ( )1996-2014افزایش

علفکش کشت نمیشود.

درآمد کشاورزی به دست آمده در کشورهای
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1954/0

-

1954/0

-

-

-

-

-

پاکستان
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جدول شماره  :3سود درآمد توليدات محصوالت تراریخته بر اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در
سال  ( 2014بر حسب ميليون دالر) ()Brookes and Barfoot2016
2179/1

3042/3

سویا مقاوم به علفكش

853/5

0

سویا مقاوم به علفكش و آفات

489/2

1110/9

ذرت مقاوم به علفكش

93/4

53/1

پنبه مقاوم به علفكش

0

607/1

کلزا مقاوم به علفكش

1051/0

4245/0

ذرت مقاوم به آفات

3493/5

447/3

پنبه مقاوم به آفات

0

79/7

پاپایا و کدو مقاوم به ویروس و

8159/7

9585/4

چغندرقند مقاوم به علفكش
جمع کل

نتیجه گیری

میکنند گواه محکمی بر مزایای محصوالت

محصوالت تراریخته تجاری سطح بی نظیر از

تراریخته در تولیدات کشاورزی و سود رسانی

مزایای درآمدی برای کشاورزان و منافع

به کشاورزان است .در سال  ،2015پس از 20

زیست محیطی قابل توجهی برای کشورهای

سال از شروع استفاده از محصول تراریخته،

تولید کنندهی این محصوالت به وجود آورده-

سطح زیر کشت این محصوالت بیش از 1/96

اند .عملکرد درآمدی باالتر این محصوالت

میلیارد هکتار بوده است و  18میلیون کشاورز

نسبت به محصوالت غیر تراریخته به دلیل

حامیاین فناوری بوده اند .این میزان پذیرش

سود ناشی از هزینه کمتر مبارزه با آفات و

بی سابقه باال نشان دهنده اعتماد و اطمینان

علفهای هرز ،کاهش هزینههای تولیدی و

میلیون ها نفر کشاورز به بیوتکنولوژی و

همچنین ژنتیک بهبود یافته گیاهان تراریخته

فناوری تراریخته است ( .)12تجارب

حاصل میشود .افزایش تعداد کشاورزانی که

کشاورزان خرد در کشورهای هند ،چین،

در کشورهای توسعه یافته و نیز در کشورهای

آفریقای جنوبی ،فیلیپین و دیگر کشورهای در

در حال توسعه محصوالت تراریخته را کشت

حال توسعه با استفاده از محصوالت تراریخته
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کشورهای در حال توسعه

کشورهای توسعه یافته
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.کم نیز میتوانید از این فناوری بهره مند شوند

به وضوح نشان میدهد که کشاورزی در سطح
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