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ISAAA Brief 54-2018: عملکرد خالصه  

 کنند می کمک هوایی و آب تغییرات و جمعیت افزایش چالش های رفع به همچنان نولوژیبیوتک زراعی محصوالت

 مقدمه

 از ظتمحاف جهت بیشتر مغذیبا مواد  و استرس برابر در مقاوم گیاهان انواع تولید برای تواند می )زیست فناوری( بیوتکنولوژی

 والتمحص که حالی در شود، می ارزیابی موردی صورت به بیوتکنولوژی محصول هر. گیرد قرار استفاده مورد انسان سالمت و طبیعی منابع

 محصوالت کردعمل بهبود برای ابزاری عنوان به باید بیوتکنولوژی محصوالت. اند گرفته قرار علمی دقیق بررسی مورد بازار در شده تایید تجاری

. دارد کشاورزان برای مواد غذایی ناامن بیشتر درآمد کسب و غذایی مواد ایمنی مورد در نقصی و عیب بی سابقه شوند، گرفته نظر در زراعی

 داده اطالع جهانی جامعه به باید بیوتکنولوژی محصوالت از استفاده از حاصل اجتماعی دستاوردهای و سالمتی بهبود اقتصادی، مزایای این

 به. کنند گیری تصمیم آنها مصرف و رشد منظور به زراعی محصوالت درمورد آگاهانه طور به بتوانند کنندگان مصرف و کشاورزان تا شود

 وژیبیوتکنول محصوالت پذیرش و تجارت برای را زیستی ایمنی های دستورالعمل که دهند می را امکان این قانونگذاران و گذاران سیاست

 .فناوری این های پتانسیل و مزایا انتشار تسهیل برای ها رسانه و علمی ارتباطات به همچنین و ؛آورند فراهم

 آنها یرنظرز که علمی حقایق و فوق موارد از شدت به کشاورزی بیوتکنولوژی کاربردی های برنامه به دستیابی المللی بین سرویس

 انتشارات این. کند می پشتیبانی( 54 خالصه) 2018 ژنتیکی شده اصالح / محصوالتتجاری بیوتکنولوژی جهانی وضعیت انتشار با دارد قرار

 سازی تجاری اول سال از را بیوتکنولوژی محصوالت توزیع و پذیرش مورد در جهانی اطالعات بانک موضوع، این به مربوط اطالعات آخرین

 1997 ساالنه های گزارش ،ISAAA Briefs عنوان با.کند می مستند جهان در فناوری این آینده انداز چشم و کشور وضعیت ،1996 سال در

 .شدنوشته  کرتیگر آناتول دکتربا همکاری  1996 گزارش و شد تألیف جیمز کلیو دکتر توسط 2015 تا

ISAAA رئیس و بنیانگذار جیمز، کلیو دکتر به را خالصه این ISAAA تألیف زحمت با را ساالنه گزارش 20 که دهد، می اختصاص 

بیش از دو دهه  همچنین ما. استبه جا گذاشته  گذشته دهه دو در فناوری زیست محصوالت مورد در اطالعات منبع معتبرترین آن و کرده

. ایم داده اختصاص SEAsiaCenter مدیر و ISAAA سابق جهانی کننده هماهنگ هاوته،. ای رندی دکتر مرحوم به را خالصه این است که

 های ظرفیت و دانش افزایش جهت در تواند می ISAAA که معتقدند و اند بوده بیوتکنولوژی محصوالت و بیوتکنولوژی بزرگ طرفداران آنها

 .دنببر بهره دنیا نشین حاشیه و فقیر مردم ویژه به فناوری این از تا کند ایجاد تغییری جهانی جامعه

 2018 سال در بیوتکنولوژی پذیرش محصوالت زراعی برجسته نکات

 یافت ادامه جهان سرتاسر در هکتار میلیون 7/191 با 2018 سال در محصوالت زراعی بیوتکنولوژی زیاد پذیرش •

 میلیون 7/191 کشور 26 ، 2018 سال در ژنتیکی شده اصالح محصوالت/ بیوتکنولوژی سازی تجاری از سال سومین و بیست در

. 2017 سال در هکتار میلیون 8/189 از ٪1 یا( هکتار میلیون 7/4) هکتار میلیون 9/1 افزایش -کشت داده اند بیوتکنولوژی محصوالت هکتار

 بوده است. رقمی دو رشد نرخ سال 18 از سال12  خصوصاً و است سال هر در افزایش موردبیست و دومین  این ،2015 پذیرش جز به
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 است رسیده اشباع به در حال رشد نزدیک –بیوتکنولوژی زراعی محصوالت تولید برتر کشور پنج پذیرش نرخ •

 سال در شدرکشورهای در حال -بیوتکنولوژی زراعی محصوالت تولید برتر کشور پنج در بیوتکنیک محصوالت پذیرش نرخ میانگین

 ،(کلزا پذیرش و ذرت، سویا، برای میانگین) %5/93 آمریکا متحده ایاالت نرخ پذیرش در است، رسیده اشباع نزدیکی به و یافته افزایش 2018

 طریق از کشورها این در بیوتکنولوژی زراعی مناطق گسترش. بوده است (٪95) هند و( %5/92) کانادا ،(٪100)  آرژانتین ،(٪93) برزیل

 و آفات بروز و هوایی و آب تغییرات به مربوط مشکالت دادن قرار هدف برای جدید بیوتکنولوژی محصوالت سازی تجاری و فوری تصویب

 .است جدید بیماریهای

 

 برابر 113 تقریبا ، هکتار میلیارد 5/2 در شده انباشته بیوتکنولوژی مساحت با 1996 سال از بیوتکنولوژی زراعی محصوالت •

 است جهان در زراعی محصوالت شده تصویب فناوری سریعترین بیوتکنولوژی بنابراین،. است یافته افزایش

 سال در هکتار میلیون 7/191 به 1996 سال در هکتار میلیون 7/1 از برابر113تقریبا  بیوتکنولوژی محصوالت جهانی مساحت

 5/2. دباش اخیر های زمان در شده اتخاذ محصول آوری فن سریعترین بیوتکنولوژی محصوالت شده باعث امر این -است یافته افزایش 2018

 .شد حاصل بیوتکنولوژی محصوالت سازی تجاری از( 1996-2018) سال 23 طی هکتار میلیارد 3/6  یا شده آوری جمع هکتار میلیارد

 دارند واردات دیگر کشور 44 و شده کاشته کشور 26 - اند کرده تولید بیوتکنولوژی محصوالت کشور 70 کل در •

 شده کشت-صنعتی کشور 5 و توسعه حال در کشور 21-جهان کشور 26 توسط بیوتکنولوژی محصوالت هکتار میلیون 7/191

 44. اند داده رشد صنعتی کشورهای برای ٪46 با مقایسه در را بیوتکنولوژی جهانی کشت زیر سطح از ٪54 توسعه حال در کشورهای. است

 رد بنابراین، .اند کرده وارد فرآوری و خوراک غذایی، مواد برای را بیوتکنولوژی محصوالت( اروپا اتحادیه کشور 26 عالوه به 18) دیگر کشور

 .اند رسانده تصویب به را بیوتکنولوژی محصوالت جهان کشور 70 مجموع
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 داد قرار کنندگان مصرف اختیار در را تری متنوع محصوالت 2018 سال در بیوتکنولوژی محصوالت •

 بسیاری هب را بیشتری های انتخاب تا اند یافته گسترش( کانوال و پنبه سویا، ذرت،) بزرگ محصول چهار از فراتر بیوتک محصوالت

 بادمجان، ،کدو پاپایا، چغندرقند، یونجه، شامل بیوتکنولوژی محصوالت این. بدهند جهان در غذایی مواد کنندگان تولید و کنندگان مصرف از

با  ای، قهوه غیر کبودی، بدون Innate® potatoes زمینی سیب از نسل دو .هستند موجود بازار در همگی که است سیب و زمینی سیب

. بودند شده کاشته قبالً آمریکا در ای قهوه غیر Arctic® apples های سیب همچنین و ضربه برابر در مقاوم صفات و آکریالمید، کاهش

 را باال اولئیک یداس گلرنگ اولین استرالیا و را کاشت خشکسالی به مقاوم نیشکر اولین اندونزی، و حشرات برابر در مقاوم نیشکر اولین برزیل

 برابر در قاومپنبه م باال، اولئیک اسید کلزا شامل که گرفت قرار تأیید مورد نیز ویژه مختلف و تکثیر بذر کاشت. ترکیبات R&amp;Dبرای 

 ترکیبات با بیوتک ذرت و نیشکر، ،HTو نمک به مقاوم سویا ،و مقاوم به علف کش باال اولئیک اسید سویا ،(HT) ایزوکسالفتول کش علف

 شامل دشو می انجام دولتی بخش موسسات توسط که بیوتکنولوژی محصوالت تحقیقات این، بر عالوه .بود)خرمن(  پشته در IR/HT مختلف

 رخوردارب غذایی کیفیت و مهم اقتصادی مختلف های ویژگی با خردل و )لوبیای سودانی( کبوتر نخود نخود، گندم، زمینی، سیب موز، برنج،

 .می باشد مفید توسعه حال در کشورهای کنندگان مصرف و غذایی مواد کنندگان تولید برای که است

 گیرد می بر در را بیوتکنولوژی جهانی کشت زیر سطح از ٪50 بیوتک سویا •

رای ب بیوتکنولوژی محصول ترین پذیرفته کاهش، حال در منطقه در -کلزا و پنبه ذرت، ، سویا -فناوری زیست عمده محصول چهار

 سال به نسبت که به خود اختصاص داده است را جهانی بیوتکنولوژی محصول ٪50 ،مساحت هکتار میلیون 9/95 با سویا. بودندکشور  26

. است( هکتار میلیون 1/10) کلزا و( هکتار میلیون 9/24) پنبه ،(هکتار میلیون 9/58 ) ذرت دنبال به این. است داشته درصدی2 رشد 2017

 کلزا درصد 29 و ذرت درصد 30 پنبه، درصد 76 سویا، درصد 78 انفرادی، زراعی محصوالت برای 2017فائو  جهانی زراعی منطقه اساس بر

 .بودند فناوری زیست زراعی محصول 2018 سال در

 تحت را جهان زراعی مناطق از ٪42 و یافته افزایش ٪4 انباشته صفات با بیوتکنولوژی زراعی محصوالت کشت زیر سطح •

 است داده قرار خود اشغال

 خود پوشش تحت را جهانی مناطق از ٪42 و یافته افزایش ٪4 میزان به ها کش علف و حشرات برابر در مقاوم شده انباشته صفات

 اه کش حشره مصرف کاهش و عملیات کشت )شخم زدن( بدون و هوشمند کشاورزی به کشاورزان پایبندی بر مبنی گواهی اند، داده قرار

 منطقه از ٪46 ، 2018 سال در که است اصلی صفت مداوم طور به پنبه و یونجه ذرت، کلزا، سویا، در مقاومت به علف کش ها .می باشد

 دانسته است. 2017 سال با مقایسه در ٪1 کاهش -است داده پوشش را جهانی
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 ( **هکتار میلیون) کشور اساس بر: 2018 سال در فناوری زیست محصوالت جهانی منطقه. 1 جدول •

 سطح زیر کشت  محصوالت زراعی بیوتکنولوژی

 )میلیون هکتار(

 رتبه کشور

 1 *آمریکا 75/0 سیب زمینی، سیب کدو، پاپایا، یونجه، چغندرقند، کانوال، پنبه، سویا، ذرت،

 2 * برزیل 51/3 نیشکر ، پنبه ، ذرت ، سویا

 3 * آرژانتین 23/9 پنبه ، ذرت ، سویا

 4 * کانادا 12/7 سیب ، یونجه ، چغندرقند ، سویا ، ذرت ، کانوال

 5 * هند 11/6  پنبه

 6 * پاراگوئه  3/8 پنبه ، ذرت ، سویا

 7 * چین   2/9  پاپایا پنبه،

 8 * پاکستان   2/8  پنبه

 9 *جنوبی آفریقای  2/7 پنبه ، سویا ، ذرت

 10 * اروگوئه  1/3 ذرت ، سویا

 11 * بولیوی   1/3 سویا

 12 *استرالیا  0/8 کانوال ، پنبه

 13 * فیلیپین   0/6 ذرت

 14 * میانمار  0/3  پنبه

 15 * سودان  0/2 پنبه

 16 * مکزیک  0/2 پنبه

 17 *اسپانیا  0/1  ذرت

 18 * کلمبیا  0/1 پنبه،ذرت

 19 ویتنام  0/1 >  ذرت

 20 هندوراس 0/1>  ذرت

 21 شیلی 0/1> کلزا ، سویا ، ذرت

 22 پرتغال 0/1>  ذرت

 23 بنگالدش 0/1> بادمجان/ برینجال

 24 کاستاریکا 0/1> سویا ، پنبه

 25 اندونزی 0/1>  نیشکر

 26 سوازیلند 0/1>  پنبه

   جمع 191/7  

 .بیوتکنولوژی محصوالت زراعی بیشتر یا هکتار 50000 بیوتکنولوژی کشور بزرگ در حال رشد 18* 

 هزار صد نزدیکترین به گرد کردن**

 ISAAA ،2018منبع: 
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محصوالت زراعی  جهانی کشت زیر سطح از ٪91( هند و کانادا آرژانتین، برزیل، آمریکا، متحده ایاالت) برتر کشور پنج •

 کاشتند هکتار میلیون 7/191 از بیوتکنولوژی

 میلیون 3/51) برزیل آن از پس و داد وسعت هکتار میلیون 75 در 2018 سال در را بیوتکنولوژی زراعی محصول متحده ایاالت

 هکتار، میلیون 5/174 کال برای( 1 جدول( )هکتار میلیون 6/11) هند و( هکتار لیونمی 12/7) کانادا ،(هکتار میلیون 9/23) آرژانتین ،(هکتار

  7/7 فعلی جمعیت از ٪26 یا کشور پنج این در نفر میلیارد95/1  از بیش بیوتکنولوژی بنابراین،. دهد می نشان را جهانی مساحت از 91٪

 .است داده اختصاص خود به را نفر میلیارد

 آورد دست به را پنبه و ذرت ، سویا کاشت نرخ ٪93 میانگین طور به متحده ایاالت

 منطقه از ٪39 که بود هکتار میلیون 75 شده کاشته متحده ایاالت در که محصوالت بیوتکنولوژی مساحت ،2018 سال در

 میلیون 08/34) سویا شامل شده کاشته بیوتکنولوژی محصوالت. است ٪93 آن پذیرش میانگین و دهد می پوشش را جهانی بیوتکنولوژی

 26/1 ) یونجه ،(هکتار 491000) چغندرقند ،(هکتار 900000) کلزا ،(هکتار میلیون 06/5) پنبه ،(هکتار میلیون 17/33) ذرت ،(هکتار

 تا آوریل از سرمای که، 2018 سال بهار آغاز در هوایی و آب الگوهای. سیب و زمینی سیب کدو، پاپایا، هکتار هزار حدود و( هکتار میلیون

 حدهمت ایاالت مرکزی جنوب و غربی جنوب در خشکسالی برخی و کالیفرنیا در مناطق از برخی در آب حد از بیش افزایش مه، ماه شدن گرم

 تکنولوژی پیشرفت مانع که است قوانینی ساده سازی خواستار بیوتکنولوژی از متحده ایاالت دولت شدید حمایت .شد عملکرد کاهش به منجر

 .است شده کشاورزان رشد و شکوفایی نوآوری، و باعث بوده

 سال در افزایش حداقل معنای به است ممکن پنبه و سویا ذرت،: ذرت عمده محصول سه از %3/93 بیوتکنولوژی پذیرش میانگین

 زمینی یبس چغندرقند، یونجه، کلزا،: از جمله بیوتکنولوژی محصوالت سایر به بیوتک زراعی منطقه در گسترش باشد. بنابراین، آینده های

 دیج حمایت. کند می رهبری بیوتکنولوژی محصوالت سازی تجاری و توسعه کشف، زمینه در را گروه متحده ایاالت. متکی است سیب و

 محصوالت تنظیم برای هماهنگ چارچوب نوسازی برای( FDA) متحده ایاالت داروی و غذا اداره تعهد و بیوتکنولوژی از متحده ایاالت دولت

 دیدج محصوالت مورد در مصلحت تصویب .است فناوری این علمی پایه شناخت و پذیرش در کشور این رهبری دهنده نشان بیوتکنولوژی

 فرآوری و خوراک/ غذایی مواد جدید مصوبات ،2018 سال در .دارد مزیت نیز جهانی جامعه بلکه برای متحده، ایاالت تنها نه فناوری زیست

 برای کم گوسیپول با پنبه و باال اولئیک اسید کلزا ، HT پنبه جدید نسل. است IRRI طالیی برنج و چینی حشرات برابر در مقاوم برنج شامل

 .شد تأیید زیست محیط انتشار

 رسید هکتار میلیون 3/51 به و داد گسترش را بیوتکنولوژی محصوالت مساحت برزیل

 در 2018 سال در به خود اختصاص داده است که جهان سطح در را بیوتکنولوژی زراعی محصوالت کشت سطح زیر دومین برزیل

 منطقه از درصد 27 داشته و( هکتار میلیون 1) درصدی 2 رشد یک ،2017 سال در هکتار میلیون 2/50 با مقایسه در هکتار میلیون 3/51

 میلیون 86/34 در سویا شامل کشور در شده کاشته بیوتکنولوژی محصوالت .دهد می نشان را هکتار میلیون 7/191 جهانی از بیوتکنولوژی

 برزیل در بار اولین برای که است نیشکر هکتار 400 و هکتار میلیون 1 در پنبه هکتار، میلیون 38/15 در( زمستان و تابستان) ذرت هکتار،

 سال در هکتار میلیون 39/53 به نسبت ٪1 میزان این از که بود هکتار میلیون 88/54 برزیل در محصول سه این سطح زیر کشت. شد کاشته

 می باشد درصدی 93دارای میزان پذیرش  بیوتکنولوژی محصوالت زیرکشت سطح هکتار میلیون 3/51 مساحت. است داشته افزایش 2017

 دلیل به 2017 سال با مقایسه در 2018 سال در بیوتکنولوژی پنبه و سویا سطح زیر کشت .دارد ٪1 کاهش 2017 سال به نسبت که

 بازار رینت اصلی چین. است یافته افزایش موجود بذر های فناوری و المللی بین و داخلی نظر از بازار باالی تقاضای ، باالتر قیمت ، سودآوری

   کل در شود می زده تخمین که شد ارسال چین به برزیل یسویا صادرات درصد 80 ،2018 سال در. بود پنبه و سویا صادراتی
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 2018 سال در بزرگزراعی بیوتکنولوژی و کشورهای  محصوالت کشورهای جهانی نقشه. 1 شکل •

 بزرگ شرکتهای از خارجی های گذاری سرمایه و کشاورزان برای ای یارانه اعتبار بودن دسترس در .باشد داشته رکورد تن میلیون 83

 را حکمی برزیل دادگاه ، این بر عالوه. است کرده حمایت بینی پیش قابل آینده در بیوتکنولوژی محصوالت گسترده تصویب از ، کشاورزی

 مبتنی ایه کش علف به تولیدکنندگان مداوم دسترسی تصمیم، این. کند می لغو را کشور این در گلیفوزات ممنوعیت که است کرده صادر

 دفع سموم کاربرد شدید کاهش از حاکی برزیل در بیوتکنولوژی محصوالت کشت از ساله 20 مطالعه یک. کند می تضمین را گلیفوسیت بر

 محصوالت از باالتر متوسط طور به بیوتکنولوژی محصوالت عملکرد و وری بهره ، نتیجه در. است آفات اثر در کمتری تلفات و هکتار در آفات

 .است بوده معمولی

 است رسیده بیوتکنولوژی محصوالت پذیرش نرخ ٪100 به نزدیک آرژانتین

 9/23 کل در و گرفت قرار سوم رده در ،بودنده کاشت بیوتکنولوژی محصوالت 2018 سال در که برتر کشور 10 بین در آرژانتین

 میلیون 18 از بیوتکنولوژی زراعی منطقه .است پذیرش نرخ ٪100 به نزدیک و هکتار میلیون 7/191 جهانی از کل از ٪12 هکتار، میلیون

 3/1  یا هکتاری 540/309 ازافزایش  هکتار میلیون 9/23. است شده تشکیل پنبه هکتار 370000 و ذرت هکتار میلیون  5/5 ، سویا هکتار

 سویا کشت زیر سطح کاهش باعث تابستان اوج های ماه در شدید خشکسالی. است 2017 سال در شده کاشته هکتار میلیون 6/23 از %
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 در که ™ Intacta سویا انباشته صفت. است شده دههچند  در بار اولین برای آرژانتین به متحده ایاالت سویا واردات به منجر و بیوتک شده

 یافته افزایش( هکتار میلیون 08/3) ٪2/40، 2017 سال از شد، کشت هکتار 70000 ابتدا در در شد، معرفی کشاورزان به 2015 سال

 .شود می سود افزایش و ها هزینه کاهش باعث که آوری فن اتخاذ حال در کشاورزاناز  نمایانگری -است

 کل و است، یافته افزایش هکتار میلیون 7/5 به 2017 سال در هکتار میلیون 4/5 از ٪6/5 با 2018 سال در ذرت کل مساحت

تایید  از پس .است رسیده 2018 سال در 400000 به 2017 سال در هکتار 250000 از افزایش ٪60 با آرژانتین در پنبهزیر کشت  سطح

 کاربرد هشت( CONABIA) کشاورزی بیوتکنولوژی مورد در آرژانتین ملی مشاوره کمیته طریق از آرژانتین دولت گذشته، سالهای کم در

و  HT سویا عدد دو ،دارای صفات چندگانه IR/HT ذرت چهار شامل کامل مصوب هفت: کرد تصویب 2018 سال در را بیوتکنولوژی محصول

 .می باشد فرآوری منحصراً و خوراک غذا، برای فقط تراریخته سویا یک عالوه به ،تراریخته یونجه

 است رسیده پذیرش نرخ  ٪ 5/92 به کانادا

 این مقدار که هکتار به خود اختصاص داده است 75/12با سطح زیر کشت  را بیوتکنولوژی محصول شش 2018 سال در کانادا

 بوده بیوتکنولوژی جهانی کشت زیر سطح از درصد 7 ،این. است داشته کاهش 2017 سال در هکتار میلیون 11/13 به نسبت درصد 3 تقریبا

 65 و یونجه هکتار 4000 ، چغندرقند هکتار 15000 ، کلزا هکتار میلیون 7/8، ذرت هکتار میلیون 6/1 سویا، هکتار میلیون 4/2 که شامل

 حصوالتم سایر. بود کلزا و ذرت ، سویا گیاه کشت زیر سطح کاهش دلیل به بیوتکنولوژی سطح اندک کاهش. می شود زمینی سیب هکتار

 با .است یافته افزایش اندکی 2018 سال در اند، شده کاشته کوچکتر منطقه در که زمینی سیب و چغندرقند یونجه، جمله از بیوتکنولوژی،

. است شده صادر کانادا دولت توسط مصوبه چندین. است داشته افزایش ٪2، 2017 سال به نسبت ٪ 5/92 پذیرش از نرخ میانگین حال، این

 خوراک تجاری، کاشت اهداف برای( Arctic® Fuji و Arctic® Golden Delicious ، Arctic® Granny Smith) بیوتکنولوژی سیب نوع سه

 این. تأییدیه دریافت کرد کانادا بهداشت ازA Event GR2E پروویتامین  بیوتک با طالیی برنج. شدند تأیید غذایی مواد از استفاده و دام

 نیشکر همچنین کانادا بهداشتسازمان . است 2018 سال در( FSANZ) نیوزیلند استرالیا غذایی مواد استانداردهای تصویب با همزمان تصمیم

 فیله تن 7 ،2018 سال در همچنین. باشد ایمن معمولی اندازه قند به شده تولید قند که گرفت تصمیم و کرد أییدت را حشرات برابر در مقاوم

 .شد فروخته کانادا در متحده ایاالت در مستقر AquaBounty های آوری فن توسط بیوتک آال قزل ماهی

 یافت افزایش ٪95 به  IR (Bt (پنبه پذیرش: هند

. دهد می تشکیل را هند در شده کاشته پنبه هکتار میلیون 24/12 از ٪95 شده، أییدت رسماً IR پنبه پذیرش ،2017-18 سال در

 هکتار میلیون 6/11 به شده تأیید رسماً پنبه بیشتر کاشت با هند ،IR (Bt)/HT تأیید قابل غیر پنبه گسترش آمیز موفقیت کنترل به توجه با

 کاشته کشاورز میلیون 6 از بیش توسط و دست یافت 2017-18 سال های طول در هکتاری 200000 افزایشبه  ،2018-19 های سال در

 5/3 در نشده تایید IR/HT پنبه که هنگامی 2016 سال دردرصدی  96وقت  تمام کاشت از پس ،2017 سال در پذیرش نرخ .است شده

 ٪6 و ٪95 پذیرش نرخ به دوباره دستیابی . بنابراین،یافت کاهش ٪93 به، شد کاشته هکتار 760000 در مساحت تقریبی بسته میلیون

 بیوتکنولوژی پنبه فناوری تأیید تقاضای نشانه و Bt پنبه فناوری به کشاورزان نفس به اعتماد احیای نشانگر بیوتکنولوژی محصول مساحت

 رد کشورهای در که صورتی، )کبود(پنبه  قوزۀ کرم سراسری مدیریتکمپین  .است دارای صفات چندگانه IR/HT پنبه جمله از بعدی نسل

 کشاورزان، آموزشی های برنامه شامل برنامه این. شد متمرکز ماهاراشترا دیم کشاورزان روی 2018 سال در شد، اجرا پنبهتولید  رشد حال

 لکنتر نتیجه در و کشاورزان آگاهی افزایش به امر این .بود اصلی ذینفعان با آموزشی و رسانی آگاهی های برنامه و آموزشی های کارگاه

تولید  رشد حال در ایالتهای مختلف از ها گزارش حال، این شد با منجر 2018 )شریف( ریفخ فصل درصورتی  قوزۀ پنبه کرم از داری معنی

 یعرب و خریف فصل دو هر در سنگین های خسارت باعث که است ذرت بر ی ارتش(پاییز)کرم  یارتش کرم ویرانگر هجوم از حاکی هند ذرت
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 هند در IR ذرت کاشت باعث تواند می که است انجام حال در یارتش های کرم کنترل مورد در آگاهی افزایش برای هایی فعالیت. است شده

 .شود

 را زیر کشت برده اند بیوتکنولوژی محصول هکتار میلیون 4/79 ،التین آمریکای در کشور ده •

( هکتار میلیون 8/3) پاراگوئه ،( هکتار میلیون 9/23) آرژانتین ،( هکتار میلیون 3/51) برزیل جمله از التین آمریکای در کشور ده

 35500) هندوراس ،( هکتار 88000) کلمبیا ،( هکتار 218000) مکزیک ،( هکتار میلیون 3/1) بولیوی ،( هکتار میلیون 3/1) اروگوئه ،

 که هکتار، میلیون 93/81 ند. در کلکاشت بیوتکنولوژی محصول 2018 سال در( هکتار 139) کاستاریکا و( هکتار 10454) شیلی ،( هکتار

 میلیون 7/191 جهانی از بیوتکنولوژی سطح از ٪7/42 التین آمریکای .استافزایش داشته  ٪4/2،  2017 سال در هکتار میلیون 4/79 از

 رهبری به است، رسیده ثبت به کشور چندین در مساحت درصد و هکتار مطلق تعداد افزایش. است داده پوشش 2018 سال در را هکتار

 ،(٪18 هکتار، 200000) اروگوئه ،(٪1هکتار، 300000) آرژانتین ،(٪27 هکتار، 800000) پاراگوئه ،(٪2) هکتار میلیون 1/1 در برزیل

 بیشتر در بیوتک محصوالت کشت زیر سطح افزایش .هندوراس در( ٪10) هکتاری 4000 افزایش اندکی و ،(٪100 هکتار،100000) مکزیک

 تقاضای قیمت، افزایش سودآوری، این، بر عالوه .کرد جبران را 2017 سال در گسترده خشکسالی از ناشی خسارات التین آمریکای کشورهای

 سرمایه و کشاورزان برای دسترس در ای یارانه اعتبار ،پنبه و سویا برای موجود بذر های فناوری و المللی بین و داخلی بازارهای در بازار باالی

 ، برزیل در کشاورزان را کود، کاربردی های برنامه با یافته بهبود زراعی های شیوه و مطلوب هوای و آب صنعت؛ از خارجی های گذاری

 ناشی پنبه سطح درصدی 100 افزایش مکزیک، در .کرد ترغیب بیوتکنولوژی محصوالت کاشت به را هندوراس و اروگوئه ، پاراگوئه ، آرژانتین

 .بود پنبه قیمت و کاشت برای مناسب هوای و آب همچنین و تناوب زراعی سال یک از پس ذرت کاشت به کشاورزان بازگشت از

 صفات و محصوالت با بیشتری های فناوری ،التین آمریکای در بیوتکنولوژی منطقه گسترش آینده انداز چشمبه نظر می رسد 

 لیگنین با یونجه و HT دولت آرژانتین، در. است شده کاشته هکتار 400 در IR نیشکر بار اولین برای برزیل، در. آورد می وجود به مختلف

 کی،خش به مقاوم سویا و گندم میدانی های آزمایش و کرد تصویب( کانادا و آمریکا از پس جهان در تأیید سومین) سازی تجاری برای را کم

 خودآگاهی  و ظرفیت که آنجا از است ممکن التین آمریکای کشورهای سایر. کرد تصویب را ای قهوه غیر های سیب و HT سویا جدید نسل

 .الگوی خود قرار دهند را آرژانتین و برزیل دهند، می افزایش بیوتکنولوژی مورد دررا 

 زیر کشت برده اندرا  بیوتکنولوژی محصوالت هکتار میلیون 13/19 ،آرام اقیانوس و آسیا در کشور نه •

 یشترینب با هند توسط آرام اقیانوس و آسیا منطقه در بیوتکنولوژی کشورهای

 و شدند هدایت پنبه هکتار میلیون 6/11 با بیوتکنولوژی محصوالت مساحت

 میلیون 8/2) پاکستان ،( پاپایا و پنبه هکتار میلیون 9/2) چین آن به دنبال

 630000) فیلیپین ،(کانوال و( پنبه هکتار 793000) استرالیا ،( پنبه هکتار

( ذرت هکتار 49000) ویتنام ،(پنبه هکتار 310000) میانمار ،( ذرت هکتار

 دهنده برگشت کشاورزی کشور یک و( بادمجان هکتار 2975) بنگالدش ،

را مورد  (خشکسالی به مقاوم نیشکر هکتار 59/1342) اندونزی محصول،

( 2017 سال مشابه) هکتار میلیون 13/19 منطقه این .کشت قرار دادند

 بیوتکنولوژی از جهانی کشت زیر سطح از ٪10 بیوتکنولوژی، محصوالت

 .کاشت منطقه این در را هکتار میلیون 7/191
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 بنگالدش و( ٪9 هکتار، 4000) ویتنام ،(٪4 هکتار، 100000) چین ،(٪2 در هکتار، 200000) هند در بیوتکنولوژی سطح افزایش

 .آمد بدست( ٪24 هکتار، 575)

 تولید عمومی پذیرش که حالی در است، داشته چین و هند در تراریخته پنبه پذیرش در مثبتی تأثیر ،پنبه مطلوب جهانی قیمت

 روند و اتیوارد ذرت پایین قیمت ویتنام، در. شده است بنگالدش در کشاورزان بیشتر انگیزه ایجاد باعث تراریخته بادمجان خطر بدون و پاک

 .است شده بیوتکنولوژی ذرت سطح حداقل افزایش باعث باالتر ارزش دارای محصوالت سایر به ذرت تغییر تولید کلی

 با ، 200000 کاهش) پاکستان در بیوتکنولوژی زراعی مناطق در کاهش با تقریبا بیوتکنولوژی محصوالت مساحت گسترش این حال، این با

 (٪-3 ، هکتاری 10000 کاهش) میانمار و ،( ٪-2 ، هکتاری 12000 کاهش) فیلیپین ،( ٪-11 ، هکتار 100000 کاهش) استرالیا ،( ٪-7

 یکنواخت شد.

 شرایط رد تواند می که است کاشته را بیوتکنولوژی خشکسالی بهمقاوم  نیشکر بازگشت، بیوتکنولوژی کشور یک ، اندونزی

 شکاف ستنب برایبیوتک  خشکسالی به مقاوم نیشکر کاشت. باشدخشکسالی  شرایط در والدینی انواع از باالتر درصد 30 تا 20 خشکسالی

 شاورزانک خشکی، به تحمل صفت. است جهان در قند کننده وارد بزرگترین اندونزی زیرا ،صورت گرفت شکر برای تقاضا و داخلی عرضه بین

به دلیل تغییرات اقلیمی وخیم تر و دائمی شود، کشت کنند )کشاورزی  رسد می نظر بهکه  کم بارندگی با هایی دوره در حتی سازد می قادر را

 .کنند

 برنج اصلی محصوالت شامل که دارد وجود تجاری انتشار برای لوله خط این در ویژه و فناوری زیست جدید محصوالت از تعدادی

 ذرت و بیوتک سویا .است IR (BT) بادمجان و گندم برای فناوری زیست مختلف صفات ضربه، برابر در مقاوم رسزمینی دیر سیب ، طالیی

 .هستند چندگانه IR/HT صفات حاوی که پنبه انواع و طیور؛ خوراک و دام برای

. بود نفیلیپی و ویتنام چین، در ویژه به بیوتکنولوژی جدید محصوالت تأیید در تأخیر آرام اقیانوس و آسیا مشکالت مهمترین از یکی

 اما اند، دهش گرفته کار به بیوتکنولوژی محصوالت کارآیی تنظیم برای که است دهه یک از بیش کشورها این در نظارتی های دستورالعمل

 .تاس شده تبدیل بیوتکنولوژی محصوالت سازی تجاری و تجارت برای محکم سدی به منتقدین بلند صدای و سیاسی اوضاع تغییر

 کاشت را بیوتکنولوژی پنبه که بود آفریقایی کشور سومین و آخرین( سابق سوازیلند) اسواتینی پادشاهی •

 در .ببرد هرهب کشاورزی مدرن بیوتکنولوژی با مرتبط مزایای از تا دارد را پتانسیل بیشترین که است ای منطقه همچنان آفریقا قاره

 بیوتکنولوژی محصوالت برتر کشور 10 بین در خود جایگاه حفظ در بیوتکنولوژی محصوالت هکتار میلیون 7/2 کاشت با قاره این ،2018 سال

 (biotech cowpea) بیوتکنولوژی کوپا که بود جهان در کشوری اولین نیجریه ، این بر عالوه. است داشته چشمگیر رشد گذشته دهه دو در

 شروع با( سابق دسوازیلن) اسواتینی پادشاهی. کرد اضافه جهانی بیوتکنولوژی سبد به را بیوتکنولوژی جدید محصول بنابراین، کرد، تصویب را

 شتک بیوتکنولوژی زراعی گیاهان که آفریقایی کشور سومین به را کشور این و کرده  IR (BT) پنبه تجاری کاشت به اقدام ، هکتار 250 اولیه

 مورد 3 هب دوباره هستند بیوتکنولوژی محصوالت کشت حال در حاضر حال در که آفریقایی کشورهای تعداد این .است کرده تبدیل کند، می

 -دیگر کشور دو. هکتار میلیون 14/3 کل برای اسواتینی و( IR پنبه هکتار 243000 با) سودان ،( هکتار یونمیل 7/2) جنوبی آفریقای - رسید

 را(cowpea) کوپا و پنبه نیجریه که حالی در ، Bt پنبه برای اتیوپی: کردند صادر را زیست محیط انتشار به مربوط مصوبات نیجریه و اتیوپی

 سازی تجاری برای مدت کوتاه در و بودند کرده اعطا را زیست محیط رهاسازی به مربوط مصوبات نیز ماالوی و کنیا این، از پیش. کرد تأیید

 .کنند می کار فناوری زیست پنبه
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 دادند ادامه بیوتکنولوژی ذرت کشت هکتار 121000 به اروپا اتحادیه در کشور دو •

 اتحادیه در تأیید شده بیوتکنولوژی محصول تنها که را IR event MON810بیوتک  ذرت پرتغال، و اسپانیا ،(EU) اروپا اتحادیه در کشور دو

 درصدی 8 جزئی کاهش با که است شده هکتار 990 و هزار 120 بیوتک محصوالت کشت زیر سطح کل .است را به طور مداوم کاشته اند اروپا

 بیوتکنولوژی، ذرت هکتار 131535 کل از ٪95 کاشت، هکتار 115246 اسپانیا. است رسیده هکتار 535 و هزار 131 به 2017 سال مساحت از

 و اسپانیا. دارد فاصله بهبودی از هنوز اروپا اتحادیه در بیوتکنولوژی محصوالت پذیرش .است کاشته را هکتار 5733 پرتغال که حالی در

 اتحادیه رد بیوتکنولوژی ذرت کاشت برای کمتری انگیزه. کاشتند را بیوتک ذرت ،اروپایی ذرت توسط انتظار مورد آلودگی دلیل به پرتغال

 وتکنولوژیبی عمدتاً متحده ایاالت و برزیل آرژانتین، از خوراک واردات. است بیوتکنولوژی غیر اولیه مواد تولید خواستار بازار زیرا دارد وجود اروپا

 صادر اروپا اتحادیه به که دارد وجود کانوال تن میلیون 5/4 تا 5/2 و ذرت تن میلیون 15 تا 10 ، فرآورده سویا تن میلیون 30 تاکنون .بود

 در شتک برای تصدیقی گونه هیچ ندارد، وجود اروپا اتحادیه نامه آیین در تغییری هیچ زیرا یابد ادامه وضعیت این رود می انتظار. است شده

 بیوتکنولوژی محصول شش ،2018 سال ابتدای در .بود قوی همچنان بیوتکنولوژی محصوالت علیه مخالفت و ندارد، وجودآینده  انداز چشم

 پایان زا پیش. بود ذرت تجدید دیگری و کلزا یک سویا، رویه چهار جمله از تأیید شدند خوراکی و مواد غذایی برای اروپا اتحادیه به ورود برای

 .بود شده تصویب خوراکی و غذایی مصارف برای چغندرقند و ذرت برای موجود مجوز سه تجدید و ذرت جدید رقم دو سال،

 کشت و فرآوری خوراکی، غذایی، مواد در شده استفاده بیوتک گندمهای برای شده تأیید رویدادهای وضعیت

 یژنتیک شده اصالح محصوالت برای را نظارتی مصوبات( آید می حساب به آنها از یکی که ،28 اروپا اتحادیه+  42) کشور 70 کل در

 4349 تاکنون 1992 سال از. اند کرده صادر تجاری کشت برای همچنین و دام خوراک انسانی، غذای عنوان به یا مصرف برای بیوتکنولوژی یا

 استثنای به بیوتکنولوژی، محصول 27 از بیوتکنولوژی یهرو 387 به اینها. است داشته وجود کشور 70 این نظارتی مقامات توسط مصوبه

 .شد اهدا گلبرگ و رز گل میخک،

 استفاده برای خوراک، در استفاده مورد 1461 فرآوری، برای یا مستقیم استفاده برای. بودند غذا مورد 2063 مصوبات، این میان از

)محصوالت  GM ه هایروی تعداد بیشترین متحده ایاالت. بود کشت یا زیست محیط رهاسازی مورد برای 825 که حالی در فرآوری، یا مستقیم

 ، اروپا اتحادیه ، فیلیپین ، نیوزیلند ، استرالیا ، تایوان ، جنوبی کره ، کانادا ، ژاپن ، مکزیک آن از پس و کرده تأیید را اصالح شده ژنتیکی(

 در رویداد 63) پنبه آن از پس و( کشور 35 در مورد 137) است داشته را تأیید مورد تعداد بیشترین هنوز ذرت .داشتند قرار برزیل و کلمبیا

 .(کشور 15 در رویداد 37) کانوال و( کشور 31 در رویداد 38) سویا ،( کشور 13 در رویداد 49) زمینی سیب ،( کشور 27

 پس .است داشته را تأیید تعداد بیشترین هنوز( 28 اروپا اتحادیه+  کشور 28 در مصوبه 61)  HT event NK603 ذرتپس از آن 

+  کشور 26 در مصوبه IR maize MON810 (55 ذرت ،( 28 اروپا اتحادیه+  کشور 28 در مصوبه 57)  HT GTS 40-3-2 آن سویا از

 در همصوب T/IR maize TC1507 (53 ذرت( 28( اروپا اتحادیه+  کشور 25 در مصوب 54) HT/IR maize Bt11 ذرت ، (28 اروپا اتحادیه

  HT maize GA21 ذرت ،( 28 اروپا اتحادیه+  کشور 24 در همصوب 51) IR maize MON89034 ذرت ،( 28 اروپا اتحادیه+  کشور 25

        سویا ،( 28 اروپا اتحادیه+  کشور 25 در تأیید 45) HT soybeans MON89788 سویا ، (28 اروپا اتحادیه+  کشور 23 در مصوبه 50)

HT soybeans A2704-12 (45 28 اروپا اتحادیه+  کشور 24 در همصوب )، ذرت HT/IR maize MON88017 (45 کشور 23 در همصوب 

 در همصوب IR maize MIR162 (43 ذرت( 28 اروپا اتحادیه+  کشور 20 در مصوب 44)  IR cotton MON531 پنبه ، (28 اروپا اتحادیه+ 

 . (28 اروپا اتحادیه+  کشور 20 در همصوب 43) HT maize T25 ذرت و( 28 اروپا اتحادیه+  کشور 23
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 اقلیمی تغییرات تعدیل و پایداری ، غذایی امنیت به بیوتک های گندم کمک 

 جتماعیا اقتصادی اوضاع بهبود به کمک همچنین و حیوانات و انسان سالمتی زیست، محیط عظیم فواید دلیل به بیوتکنولوژی محصوالت

 توسط( 1996-2016) گذشته سال 21 طی در که جهانی اقتصادی درآمدهای .شوند می پذیرفته جهانی سطح در مردم، عموم و کشاورزان

 که است، داشته اقتصادی سود دالر میلیارد 1/186 کشاورز، میلیون 17 تا 16 از بیش است، شده کمک بیوتکنولوژی کشاورزی محصوالت

                          .ندا توسعه حال در کشورهای از آنها 95٪

             :توسط هوا و آب تغییر و پایداری امنیتی، های حل راه به فناوری زیست محصوالتکمک 

 ارزش به تن میلیون 2/82 و 1996-2016 سال در دالر میلیارد 1/186 ارزش به تن میلیون 6/657 با زراعی محصوالت وری بهره افزایش •

 .2016 سال در دالر میلیارد 2/18

 در تنها زمین هکتار میلیون5/22 و زمین هکتار میلیون 183 جویی صرفه با 2016 تا 1996 سالهای در زیستی تنوع در جویی صرفه •

 ؛2016 سال

 

 

 * شده است اعطا زیست محیط یا کشت و خوراک ، غذا مصوبات که برتر کشور ده. 2 جدول

 تعداد تأییدها
 رتبه کشور

 مجموع
کشت 

 )زراعت(
 غذا خوراک

544 174 180 190 
 متحده ایاالت

 1 ** آمریکا

 2 * ژاپن 185 177 ***130 492

 3 کانادا 147 138 144 429

 4 جنوبی کره 156 148 0 304

 5 برزیل 89 89 85 263

 6 مکزیک 188 29 15 232

 7 آرژانتین 76 68 74 218

 8 فیلیپین 103 102 13 218

 9 اروپا اتحادیه 99 100 3 202

 10 استرالیا 118 19 39 176

 11 سایر 712 411 148 1271

  جمع 2063 1461 825 4349
 

 با. است شده آوری جمع( MHLW) رفاه و کار ، بهداشت وزارت سایت وب همچنین و( ژاپنی و انگلیسی ، JBCH) ژاپن ایمنی پاکسازی خانه از ها داده ژاپن، برای* 

 تاییدیه همچنین، .گیرند نمی قرار ما داده پایگاه در نشوند، ظاهر MHLW در اگر ،JBCH در شده ثبت شده تأیید هرمی رویداد یک از حاصل ای واسطه وقایع حال، این

  .اند شده گنجانده ما اطالعاتی بانک در شود، می شروع 2004 سال در JBCH سوابق که حالی در 1992 سال از شده منقضی های

 .کند می تأیید را فردی رویدادهای فقط متحده ایاالت** 

  ISAAA, 2018). منبع:) است نشده انجام GM کاشت هیچ هنوز ، شود می اعطا ژاپن در کشت مصوبات حالیکه در*** 
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 2016 سال در کیلوگرم میلیون 5/48 با و ،1996-2016 سال در آفت کش کیلوگرم میلیون 671 صرفه جویی با بهتر محیط کردن فراهم •

 ؛ زیست محیط در شدن رها از تنها

  ؛٪1/8 با 2016 سال در تنها و 1996-2016 در ٪2/8 آفات دفع سموم از استفاده در جویی صرفه اب

  ٪3/18 با 2016 سال در تنها و 1996-2016 در ٪4/18 (محیطی زیست اثرات کننده )تعیین  EIQ کاهش با

  و .سال یک مدت برای جاده از اتومبیل میلیون 7/16 برداشتن معادل کیلوگرم، میلیارد 1/27 با 2016 سال در 2CO انتشار کاهش •

 میلیون 65 مجموع کمتر از در آنها های خانواده و کوچک، کشاورز میلیون 16-17 اقتصادی اوضاع ارتقاء طریق از فقر کاهش به کمک •

 (.2018 ، بارفوت و بروک) هستند جهان مردم فقیرترین از برخی که نفر،

 در لمیع های آکادمی از بسیاری حمایت مورد که "پایدار تشدید" استراتژی یک به توانند می بیوتکنولوژی محصوالت بنابراین،

 جهانی زراعی های زمین از فقط فعلی هکتار میلیارد 5/1 در امکان بهره وری و تولید شود می باعث که کند کمک است، جهان سراسر

 از یرویپ و نیست، نوش دارو یک اما است، ضروری بیوتکنولوژی محصوالت .کنید حفظ را زیستی تنوع و ها جنگل نتیجه در یابد، افزایش

 بیوتکنولوژی محصوالت برای است ضروری معمولی محصوالت برایهمانطور که  مقاومت، مدیریت و تناوب مانند خوب کشاورزی های شیوه

 .است ضرورینیز 

 رسید 2016 تا 1996 سال از دالر میلیارد 1/186 به بیوتک های گندم از اقتصادی درآمدهای

 اقتصادی سود دالر میلیارد 1/186 کنند، می کشت را بیوتکنولوژی زراعی محصوالت که کشورهایی ،2016 تا 1996 سالهای در

 8/19) برزیل و( دالر میلیارد 1/21) هند ،(دالر میلیارد 7/23) آرژانتین ،(دالر میلیارد 3/80) متحده ایاالت را سود بیشترین. کردند کسب

 شش ،2016 سال در تنها .آوردند بدست (دالر میلیارد 6/13) موارد سایر و( دالر میلیارد 8) کانادا ،(دالر میلیارد 6/19) چین ،(دالر میلیارد

 دالر میلیارد 3/7) آمریکا متحده ایاالت که شامل کردند، کسب 2016 سال در بیوتکنولوژی محصوالت از را اقتصادی بیشترین سود کشور

 ،(دالر آمریکا میلیارد 1) چین ،(آمریکا دالر میلیارد 1/2) آرژانتین ،(آمریکا دالر میلیارد 5/1) هند ،(آمریکا دالر میلیارد 8/3) برزیل ،(آمریکا

 اقتصادی سود دالر میلیارد 2/18 ، 2017 سال برای. آمریکا دالر میلیارد 2/18 کالً( دالر میلیارد 8/1) دیگران و ،(دالر میلیارد 7/0) کانادا

 .است صنعتی کشورهای برای دالر 2/8 و توسعه حال در کشورهای برای دالر میلیارد 10 شامل
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 بازار از ٪9/23 که بود دالر میلیارد Cropnosis ، 2/17 توسط شده زده تخمین بیوتکنولوژی، محصوالت جهانی بازار ارزش ،2017 سال در

 میلیارد 02/56 جهانی تجاری بذر جهانی بازار از ٪30 و ،2016 سال در متحده ایاالت دالری میلیارد 9/70 زراعی محصوالت محافظت جهانی

 دهد. می نشان را( 2018شخصی، ارتباطات ،Cropnosis) دالر

 و 2022 سال پایان در ترتیب به فناوری زیست بذر بازار جهانی ارزش در ٪5/10 به ٪3/8 افزایش بینی پیش صنعت منبع دو

 بذر بازار در شوند، کاشته جهان سطح در مداوم طور به بیوتکنولوژی محصوالت اگر که است عظیمی مزایای اینها .دادند نشان را 2025

 .شود می حاصل
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 جمع بندی

 به 2015 سال در که( UN-MDG) متحد ملل سازمان هزاره توسعه اهداف که داد نشان 2017 غذایی های بحران جهانی گزارش

 حاد شدید امنیت عدم یا خطر معرض در هنوز غذایی مواد بحران به مبتال کشور 48 در نفر میلیون 108 حدود و نشد محقق رسید، پایان

 تغذیه و غذایی امنیت وضعیت گزارش( ملل سازمان) متحد ملل سازمان این، بر عالوه .هستند (2017 ژوئیه 23 ، فائو) 2016 سال از غذایی

 داشته وجود جهان سراسر در مداوم گرسنگی افزایش ،( 2016 سال از) متوالی سال سه مدت به که داد نشان را 2018 سال در جهان در

 شکالا به پرداختن در ای آهسته پیشرفت که کند می تأکید همچنین گزارش این .است گذشته سوابق دهه معادل آن فعلی سطح و ، است

 افتهی این .است خطر معرض در نفر میلیون صدها سالمت و است بزرگساالن چاقی و کودکان لکنت شامل که دارد وجود تغذیه سوء مختلف

 انجام 2030 الس تا گرسنگی صفر پایدار توسعه هدف به دستیابی برای بیشتری های تالش باید که شوند می تبدیل واضح هشدار یک به ها

 .شود

 ، غذایی مواد واردات و کشت) جهانی بیوتکنولوژی محصوالت تصویب افزایش خود، تجارت سال سومین و بیست در دیگر، بار

 مزایای دلیل به کننده مصرف پذیرش و هستند کوچک کشاورز آنها ٪95 که کشاورز میلیون 17 از بیش آشکار رضایت( فرآوری و خوراک

 وردهآ بیوتکنولوژی محصوالت توسط که ای تغذیه بهبود و غذایی مواد ایمنی همچنین و محیطی زیست و اقتصادی و اجتماعی کشاورزی،

 هانج سطح در تغذیه سوء و گرسنگی مشکالت کاهش به تواند می فناوری زیست محصوالت پذیرش در مداوم افزایش این سهم .است شده

 مبتنی نظارتی نگرانه آینده و کوششی اقدامات به بستگی یافت، خواهد ادامه نیز آینده در و اکنون مزایا این که این از اطمینان .کند کمک

 لیونهامی گرفتن نظر در همه از مهمتر و پایداری و زیست محیط حفظ با کشاورزی وری بهره ، خطرات جای به فواید به انتقادی نگاه علم، بر

 .بگیرید نظر در دارند، نیاز منابع به که را فقیر و گرسنه جمعیت
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Executive Summary 

Biotechnology can be used to develop stress-tolerant and more nutritious crop varieties to protect 

natural resources and human health. Each biotech crop is evaluated on a case-by-case basis, while 

approved commercial products in the market have been subjected to rigorous scientific scrutiny. Biotech 

crops should be considered as a tool for improving crop yields, has unblemished record of food safety, 

and obtain larger income for food-insecure farmers. These economic benefits, health improvement, and 

social gains obtained through biotech crop adoption should be made known to the global community so 

that farmers and consumers can make informed choices on what crops to grow and consume, 

respectively; to the policy makers and regulators to craft enabling biosafety guidelines for 

commercialization and adoption of biotech crops; and to the science communicators and the media to 

facilitate dissemination of the benefits and potentials of the technology. 

The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications strongly supports the 

above and the scientific truths underpinning them with the publication ofGlobal Status of 

Commercialized Biotech/GM Crops: 2018 (Brief 54). This publication documents the latest information 

on the subject, the global database on the adoption and distribution of biotech crops since the first year 

of commercialization in 1996, country situations and future prospects of the technology in the world. 

Termed as ISAAA Briefs, the annual reports from 1997 to 2015 were authored by Dr. Clive James, and 

the 1996 report was co-authored with Dr. Anatole Krattiger. 

ISAAA dedicates this Brief to Dr. Clive James, Founder and Emeritus Chair of ISAAA, who has 

painstakingly authored the 20 Annual Reports making it the most credible source of information on 

biotech crops in the last two decades. We also dedicate this Brief to the late Dr. Randy A. Hautea, former 

ISAAA Global Coordinator and SEAsiaCenter Director for more than two decades. They have been 

great advocates of biotechnology and biotech products and believe that ISAAA can make a difference 

in enhancing the knowledge and capacities of the global community in order to benefit from the 

technology, especially the poor and marginalized people of the world. 

 

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/default.asp 

  

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/default.asp
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