ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روی
ﺑﯿﺎورﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ۱۰۰
درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﯿﺘﺲ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ  MITو ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد »ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ« ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺰه ﻣﺘﻔﺎوت آن ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ادﻋﺎ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰه آن را ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را آﻧﻘﺪر ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻐﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻮد«.

ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻮﺷﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از
ﺳﻠﻮل در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﺖ داده از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺣﯿﻮان ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻐﺬی رﺷﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ
ﺣﯿﻮان ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻧﮕﻬﺪاری و
ﻏﯿﺮه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای را  ۷۴ﺗﺎ  ۷۸درﺻﺪ و آﻟﻮدﮔﯽ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﺬای ﺧﻮب )،(GFI
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰارع را ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی
ﺗﻐﺬﯾﻪای را ﺗﺎ  ۹۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻻﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮورش و ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ

