
 ۲۰۱۵نه تر  ۱۹۹۶ مه کلیزه۲۰په نړیواله سطحه د بایوټیک/جي ایم فصلونو د تجارتي کېدا په 

 

 لیکوال کالیو جېمز، د ای ایس اې اې اې بنسټ اېښودونکی او متقاعد اعزازي رییس

 

لیکوال ډاکټر کالیو جېمز  لخوا خپل استاد او نږدې همکار، د ای ایس اې اې اې سرپرست بنسټ 
 د نوبل امن جاېزه ګټونکی مرحوم نورمن بورالوګ ته ډالۍاېښودونکی، 

 

 

پورې، د بایوټیک/جي ایم فصلونو په اړه لس  ۲۰۱۵نه تر  ۱۹۹۶و کالو کې، ۲۰په خپلو لومړیو 

  لومړي حقیقتونه

 

م کال و.  ۲۰د بایوټیک )ژوندپوهنیزه ټیکنالوجۍ( فصلونو د بازاد وړاندې کېدو  ۲۰۱۵: کال ۱#حقیقت 

بلیونه هکتاره زمکه، چې د متحده  ۲هېوادونو کې په په  ۲۸پورې د نړۍ په  ۲۰۱۵نه تر  ۱۹۹۶له 

ملیون هکتاره( دوه چنده زیاته ده، د ژوند پوهنیزه ټیکنالوجۍ په مرسته چمتو  ۹۳۷ایاالتو له زمکې )

و تر شوي فصلونه په بریا سره وکرل شول؛ چې بزګرانو ته یې په دغه موده کې ګټه د محتاطو اټکلون

ملیون پورې داسې بزګران چې د خطر اخستلو توان یې نه درلود له دغه  ۱۸بلیون $ وه.   ۱۵۰مخې 

د پرمختیایي نړۍ لږې  ٪۹۰فصلونو د ګټې څښتنان شول، او تر ټولو هېښوونکی دا چې له دوی 

 سرچېنې لرونکي بې وزله بزګران وو. 

 

پورې د  ۲۰۱۴تر  ۱۹۹۶له  ولو کې پرمختګو کلونو کې د تخم په خپل۲۰.  په لومړیو ۲حقیقت # 

کالو پرلپسې زبردستې کلنۍ ودې سره په نړیواله سطحه د بایوټیک فصلونو کلنۍ هکتاري کرنه په  ۱۹

ملیونه و او  ۱۷۹.۷کې د هکتارو شمېر  ۲۰۱۵ملیونه څوکې ته ورسېده، چې په پرتله په کال  ۱۸۱.۵

مښت ولیدل شو.  ځینو هېوادونو خپلې کرنې کې څنډیز ک ٪۱.۰په منځ کې د  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۴داسې 

زیاتوالی راوست، خو بلخوا نورو هېوادونو کې د فصل د هکتارو شمېرو راټیټ شو چې مرکزي علت 

یې د اجناسي فصلونو د بیو اوسنۍ بهیر و؛ امکان شته چې په هکتارو کې دغه راټیټوالی به د فصلونو د 

په شمېر کې په زیاتوالي واوړي.  په نړیواله سطحه د د  بیو په ښه کېدو سره د فصلونو د هکتارو

ملیونه هکتاره  ۱۷۸.۷ ۲۰۱۵ملیونه هکتاره نه د  ۱.۷ ۱۹۹۶بایوټیک فصلونو په هکتاریج کې د 

چنده زیاتوالی راغی چې دغه شان بایوټیک په اوسنیو وختونو کې تر ټوله چټکه خپلول  ۱۰۰پورې 

 شوې ټیکنالوجي ده. 

 

پرلپسې څلورم کال و چې پرمختیایي هېوادونو له نورو زیات بایوټیک فصلونه وکرل.   دا.  ۳حقیقت # 

ملیونه  ۹۷.۱کې د الطیني امریکایي، اسیایي او افریقایي بزګرانو په مجموعي ډول  ۲۰۱۵په کال 

کال د  ۲۰۱۴برخه ده )د  ٪۵۴ملیونه هکتاره بایوټیک فصلونو  ۱۹۷.۷هکتاره چې د نړۍ له ټول 

وکرل )چې دغه سلنۍ په  ٪۴۶ملیونه هکتاره یا  ۸۲.۶قابل کې( او بلخوا پرمتللو هېوداد په م ۵۳٪

 ۲۸کې له  ۲۰۱۴وه(؛ غالب امکان دی چې دغه رجحان به دوام ولري.   په کال  ٪۴۷کې  ۲۰۱۴

پرمختللي هېوادونه  ۸، پرمختیایي هېوادونه او ۲۰هېوادونو چې بایوټیک فصلونه یې کرلي وو، ډېری، 

 وو. 

 

استعمال شوي تخمونه د دلۍ شویو  ٪۳۳ملیونه هکتاره  ۱۷۹.۷.  د نړۍ له ټولو ۴حقیقت # 

بزګران درې واړو لویو بایوټیک فصلونو په کرلو کې د دلۍ شویو  خصوصیاتو تخمونه وو. 

د  ۲۰۱۴خصوصیاتو تخمونو ته ترجیح ورکړل کېږي.   د دلۍ شویو خصوصیاتو تخمونه له کال 

ملیونه هکتارو  ۷.۱ملیونه هکتارو ته وختل، چې دا د  ۵۸.۵کې  ۲۰۱۵ارو په کال ملیونه هکت ۵۱.۴

هېوادونو د یوه یا دوه خصوصیاتو دلۍ شوي بایوټیک  ۱۴کې  ۲۰۱۵زیاتوالی دی.  په  ٪۱۴یعني 



کې وېتنام د خپل لومړني  ۲۰۱۵پرمختیایي هېوادونه شامل دي.  په کال  ۱۱فصلونه وکرل، چې ورکې 

 په توګه د جوارو بي ټي/اېچ ټي بایوټیک فصل وکاره.  بایوټیک فصل

 

الطیني امریکه کې د هکتارو شمېر  له پرمختیایي هېوادونو غوره ټکي  ۲۰۱۵.  په کال ۵حقیقت # 

تر ټولو زیات و چې برازیل ورکې لومړی او دویم ارجنټاین و.  په اسیا کې وېتنام په لومړي ځل فصل 

ټیک فصل سره تړلی سیاسي هود پرمختګ وکړ، بي ټي بانجڼ یې وکرل وکاره او بنګالدېش کې د بایو

او د ګولډن )سره زریز رنګ( وریژو تخم، د بایوټیک کچاالنو )الوګانو( او کربوسکو )کپاسو( تخمونو 

کالو راهیسې فلپاېن د بایوټیک جوارو بریالۍ  ۱۳کرنه یې د راتلونکي هدفونو په توګه وپېژندل.  

سترې محکمې یوې فېصلې په ضد یې استنافي درخواست ورکړی دی، او بلخوا کرونده کوي، او د 

انډونیشیا د وچکالۍ ضد توان لرونکی یوه کور دننه جوړ شوي تخم ته د منظورۍ ورکولو ته نږدې 

بلیون $(  ۱۸پورې  ۲۰۱۴تر  ۱۹۹۷دی.  چین له بایوټیک کروبوسکي نه په دوامداره توګه ګټه )له 

بلیون $ بولي  ۳۴ادولو وړ ده چې کیمچاېنه شرکت د سنجنټا شرکت اخیستو لپاره د ترالسه کوي، او د ی

کې، هند په نړۍ د لومړي ځای کربوسکی پیدا کوونکی وخاته، چې ورکې د  ۲۰۱۵ویشتلې ده.  په 

 ۱۸کالونو منځ کط یې د ګټې اټکل  ۲۰۱۴او  ۲۰۰۲بایو ټېک کربروسکي برخه د پام وړه وه ــ د 

افریقا کې پرمختګ ولیدل شو، سر بېره پر دې چې په سوېلي افریقا کې د پالن شوي بلیون $ دی.  

کې وکرل شوه چې دا  ۲۰۱۵هکتاره په کال  ۷۰۰،۰۰۰فصلونو کرونده کې ټیټوالی راغی او داسې 

لوی ټیټوالی دی.  دا یو ځل بیا په افریقا کې د وچکالۍ مرګوني ارزښت الندې د پام راښکنې  ۲۳٪

خو له نېکه مرغه دلته د وېما بایوټیک په نوم وچکالۍ ضد توان لرونکی د جوارو تخم به کرښه کاږي، 

 ٪۳۰کې د بایو ټیک فصلونو الندې زمکه د  ۲۰۱۵کې بازار ته راشي.  سوډان په کال  ۲۰۱۷په 

 ته ورسوله، او بلخوا د بېال بېلو الملونه له وجې په بورکینا فاسو کې د بایو ۱۲۰،۰۰۰زیاتوالي سره 

افریقایي هېوادونو د بې  ۸کې  ۲۰۱۵ټیک فصلونو هکتاریج زیات شو.   مهمه خبره دا چې په کال 

وزله په حمایه لومړیتوب لرونکي څه فصلونه په پټیو کې وه ازمویل، چې دا د یوه تخم د منظورۍ نه 

 وړاندۍ وروستی ګام وي.   

 

په ګڼ شمېر کرښو پرمختګ: د یو  ګونه کې په متحده ایاالتو کې لوی پرمخت ۲۰۱۵.  کال ۶حقیقت # 

تخمونو منظورېدا او بازار ته وړاندې ‘ نویو‘په توګه په جینیاتي بڼه بدل شویو ’ لومړي ځلونو‘شمېر 

مڼې، د غېر انتقالي جین او سم شوي جینوم ایس یو کنوال  Arcticالوګان، او  TMInnateکېدا، لکه 

(SU Canolaنومي تخم تجارتي کېدا؛ په لو ) مړي ځل د ځناورو د خوړو خوراکي تولید، جي ایم

 CRISPRسېمن، د انسان د خوړو لپاره منظورېدا؛ د جینوم د لړۍ د بدلون و سمون لپاره د 

(Clustered Regularly Intersperesed Short Palindromic Repeats په نوم زورورې )

ونه؛ د وچکالۍ ضد توان لرونکي د جوارو ټیکنالوجۍ لپاره د زیاتې څېړنې او پرمختیا لپاره زیات فنډ

لومړي بایو ټیک تخم په زیاته کچه کارېدنه )الندې وګورئ(.     ډاو او ډوپانټ شرکتونه د ډاوډوپانټ 

 په نوم نوي شرکت کې ضم شول. 

 

.  په متحده ایاالتو کې د وچکالۍ ضد توان لرونکی د جوارو لومړي بایو ټیک فصل په ۷حقیقت # 

)بایوټیک ډراوټ ګارډ یا د وچکالۍ په ضد خوندي  Biotech DroughtGard لوړه کچه خپلېدنه

 ۵۰،۰۰۰کې په  ۲۰۱۳کې وکرل شو چې  ۲۰۱۳بایوټیک( نومي د جوارو تخم په متحده ایاالتو کې په 

هکتاره وکرل شو چې دا د بزګرانو د لوړې منل  ۸۱۰،۰۰۰کې په  ۲۰۱۵اره کرل شوی و او په هکت

کېدا ښکارندویي کوي.  هم دغه تخم په د افریقه لپاره لږې اوبه خوړونکی تخمونو پروژې یعني ویما 

(WEMA  یاWater Efficient Maize for Africa ته بسپنه شوي دي، چې هدف کېښول شوی )

پورې د افربقا غوره شویو څو هېوادونو ته ورکړل  ۲۰۱۷الۍ ضد د جوارو تخم به دا کال دا د وچک

 شي. 

 



د اروپایي .  په اروپایي اتحادیه کې د ژوندپوهنیزې ټیکنالوجۍ )بایوټیک( تخمونو حال ۸حقیقت # 

ټ ټی ٪۱۸ ۲۰۱۴هکتاره وکرل، چې له  ۱۱۶،۸۷۰ټولنې هم هغه پنځو هېوادونو د بایو ټیک جوارو 

شمېر و.  د لږو جوارو کرل کېدا، بزګرانو ته د زیاتو هڅو په مقابل کې د لږو ګټو په ګډون د بېال بېلو 

 علتو له امله په ټولو هېودونو کې د فصل الندې راغلیو هکتارو په شمېر کې ټیټوالی راغی.  

 

لونو کې شویو د و کا۲۰په تېرو  .  د ژوندپوهنیزه ټیکنالوجۍ )بایو ټیک( فصلونو ګټې۹حقیقت # 

په اوسط ډول، د جي ایم ټیکنالوجۍ د “څېړنو په یوه زبر څېړنه کې راپور ورکړل شوی چې  ۱۴۷

زیات  ٪۲۲کموالی راغلی، فصلونه یې  ٪۳۷کارېدنې له امله د حشرو مړوونکو دوایانو په کارېدنه کې 

(. دغه ۲۰۱۴ور، او ن Qaim” )زیاتوالی راوستی. ٪۶۸کړي او د بزګرانو په مالي ګټه کې یې 

او همکاران،  Brookesموندنې د نورو نړیوالو کلنیو څېړنو لخوا موندل شویو شمېرو سره سمې دي )

، بایو ټیک فصلونو د خوراک د تضمین، پاېیدارۍ او د چاپېریا/اقلیمي ۲۰۱۴تر  ۱۹۹۶(.  له ۲۰۱۵

بلیون $ د ارزښت  ۱۵۰ې د بدلون په ډګرونو کې په الندې توګه ونډه درلودلې ده: د فصل په تولید ک

ملیونه فعالو  ۵۸۴زیاتوالی؛ چاپېریال کې یې ښه والی راوستی، په حشرې مړوونکو درملو کې د 

بلیون کلو  ۲۷کې یې د کاربن ډایي اکساېډ اخراج کې  ۲۰۱۴موادو د بچ کولو له الرې؛ یواځې په کال 

ن موټر ګاډي لرې کړای شي؛ له ملیو ۱۲کموالی راوست، چې دا داسې لکه یو کال لپاره له سړک 

ملیون هکتاره زمکه خوندي کړه چې له دغه الرې یې د ژوند تنوع هم  ۱۵۲یې  ۲۰۱۴تر  ۱۹۹۶

وساتله؛ او د نړۍ له ټولو زیاتو بې وزلو بزګرانو لپاره په بې وزلۍ کې کمووالي سبب شول چې دغه 

ن خلک راځي.  بایو ټیک فصلونه ملیو ۶۵ملیون او د کورنیو د غړو شمېر یې  ۱۶.۵بزګرانو شمېر 

لکه څرنګه چې روایتي فصلونو لپاره زمکه یو فصل  -اړین دي خو دا د ټولو ستونزو حل نه دی 

 مودې پورې وتره ساتل او د زمکې دننه د مزاحمت ښه تنظیمول بایوټیک فصلونو لپاره هم اړین دي. 

 

لومړی، ځکه چې د بایو ټیک پام وړ دي.  درې میدانونه د فکر و  .  د راتلونکي امکانات۱۰حقیقت # 

پورې( نو هلته د غځېدا زیات  ٪۱۰۰نه تر  ٪۹۰په اوسنیو بازارونو کې د خپلېدا شرخ لوړه ده )

هېوادونو کې د پام پاو استعداد شته، لکه ’ نویو‘امکان نشته؛ خو، ځینې خاصو تولیداتو په نورو 

ملیونه هکتارو نه د زیاته غځېدا استعداد  ۱۰۰ بایو ټیک جوارو لپاره، چې دا په ټوله نړۍ کې د

ملیونه هکتاره یواځې په چین کې(، او په  ۳۵ملیون هکتاره په اسیا کې ) ۶۰لري، له کوم چې 

ممکنه نوي  ۸۵دویمه دا چې  ملیونه هکتار نورې کرکیلې استعداد شتون لري.  ۳۵افریقه کې د 

ه پټیو کې ازموینه کېږي، او په ډګر کې ازموینه د تولیدات د چمتو کېدا په حال کې دي چې اوس یې پ

په نږدې وخت کې راتلونکو فصلونو کې دي له ویما اخذ شوی د  منظورېدا نه وړاندې اخرنۍ ګام وي. 

کې به د افریقه بازار ته راشي، په  ۲۰۱۷وچکالۍ ضد توان لرونکی د جوارو قضل چې هیله ده په 

کې د کېلې مستحکم شوی نوی فصل او د حشراتو ضد توان اسیا کې ګولډن وریژې، او په افریقه 

لرونکی سپینې کرخې )لوبیا( د بریا امکان لري.  له اداری نظره، د عامه او شخصي سکتور همکاري 

دریمه دا چې په جینوم کې بزګرانو ته په منظور شویو تولیداتو په رسولو کې بریالۍ پاتې شوې ده.  

و وختونو کې د ساېنسي ټولنې لخوا ورکړل شوی تر ټولو لوی بدل و سم شوي فصلونه په اوسنی

په نوم د یوې نوې زورورې  CRISPRیو اوسنی او ډېر استعداد لرونکی تطبیق د  پرمختګ دی. 

ډېر د لوړې کچې معلومات لرونکي شاهدین په دې نظر دي چې د جینوم  ټیکنالوجۍ جوړېدنه ده. 

جي ایم )جینیاتي توګه بدل شویو( فصلونو په مقابل کې په  بدلونه او سمونې تکنیکونه د راویتي او

څلورو میدانو کې ډېر پر وخت، رورورې او پام وړ ګټې لري: دقیقوالی، چټکوالی، ارزانه بیه او 

سوکه څارنه.  د جینوم د انتقال له الرې چمتو شویو تولیداتو پر سر د دولتي څارنې دروند بار پروت 

اړي خو د دې په مقابل کې جینوم کې دننه د بدلون او سمون له الرې دی چې ډېر وخت او خرڅ غو

چمتو شویو تولیدات په منظقي ډول ساېنسي بنسټ لري، یواځې مقصد سره جوړول کېږي، تناسب لري 

او د دولت لخوا یې څارنه زیاته سوکه ده نو له دغه څارنې له امله خرڅ او وخت لږ لګي.  د 

(Flavell ,2015یوه پرمخت ) لونکی ستراتیجي وړاندې شوې چې ورکې د جینوم د انتقال، د جینوم د



بدلون او سمون او ماېکروب )چې ورکې د بوټو ماېکروبایوم د بوټو په ځانګړتیاوو کې بدلون راوستلو 

لپاره د نوې جینیاتي سرچېنې په توګه کارول کېږي( درې ګوټیزې ځانګړتیاوې لري چې له دې الرې 

په بڼه، د فصل تولید زیات شي، چې دا به “ له زمکې نه ال زیات فصل ترالسه کولو په پاېیداره ډول“

پایله کې په دوامداره توګه د خوراکی تضمین نیک او اړین هدفت ته رسېدا، د لوږې او بې وزلۍ په 

  کموالي کې مرسته وکړي. 

 

 

ظیمونو لخوا حمایه ای ایس اې اې اې یو غېر انتقاعي تنظیم دی چې د عامه او شخصي سکتور تن

کېږي.  د ای ایس اې اې اې په ټولو چاپي موادو کې د یو بایوټیک فصل د ټولو هکتارو اټکل یواځې یو 

ځل شمارل کېږي،صرف نظره له دې چې د هغه فصل څومره ډوله ځانګړتیاوې لرونکي بېل بېل 

چې  ۵۱لنډیز شمېره تخمونه کارول شوي وي.  تفصیلي معلومات د ای ایس اې اې اې په معلوماتي 

کې د  ۲۰۱۵( او ۲۰۱۵نه تر  ۱۹۹۶کلیزه ) ۲۰په نړیواله کچه د بایوټیک فصلونو د تجارتي کېدا په “

په نوم کالیو جېمز لیکلی.  نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ ” بایو ټیک فصلونو غوره ټکي

www.isaaa.org  ته ورشئ یاISAAA SEAsia Center  مرکز لپاره ای ایس )سویلي ختیځې اسیا

ته برېښنلیک  infor@isaaa.org+ تماس وینسئ، یا ۶۳ ۴۹ ۵۳۶ ۷۲۱۶اې اې اې مرکز( سره په 

 ولېږئ. 


