
  
  خواريگوشت

  كندگرماي زمين را بيشتر مي 
  

 هنحو. اندازدمي مان را نيز به خطررويه گوشت نه تنها براي سالمتي ما مضر است، كه سالمتي سيارهمصرف بي
تواند براي سالمت ما مضر باشد، ضمن آن كه جفايي است به حيوانات زبان پرورش حيوانات گوشتي نيز مي

  !خواري براي بدن ما الزامي نيستاعتقاد دانشمندان و بر خالف باورهاي عمومي،گوشتجالب آن كه به . بسته

  

  دكتر علي افضل صمدي

  89دي  – نامه دانشمندماه تايپ شده از



بار است، به سيارة در حال احتضار خوردن گوشت بيش از اندازه عالوه بر اين كه براي سالمتي افراد بشر زيان
اكنون به خوبي براي پژوهشگران و نيز در سنوات  .شودو سبب افزايش دماي آن مي زندنيز لطمه مي) زمين(

در حال ) گاز كربنيك و متان(اي اخير براي مردم عادي مسلم شده كه سياره زمين در اثر افزايش گازهاي گلخانه
هاي پي در پي طوفان ها و افزايش سطح درياها و وقوعآثار اين گرمايش با تغييرات جوي در قاره .گرم شدن است

كنند تا ة نقاط سياره، تالش ميهاي مدافع محيط زيست در همنظام. شوددر اغلب نقاط جهان مشاهده مي
اي زمين سردمداران جهان را مجبور كنند تصميم عاجلي براي كاهش گازهاي تشديد كنندة حاالت گلخانه

مورد موافقت اغلب كشورهاي  2007و  2005، 2002ها سبب شد كه معاهدة كيوتو در سال اين تالش .بگيرند
تنها كشور آمريكا در زمان رياست جمهوري جورج بوش پسر با امضا آن  .گيرد جهان به استثناي آمريكا قرار

حال آن كه آمريكاييان با وجود آن كه جمعيت آنها فقط پنج درصد از جمعيت جهان را تشكيل  .مخالفت كرد
كنند و جو زمين و محيط زيست را هر روز بيش از روز قبل اي را توليد ميگلخانهدهد چهل درصد گازهاي مي

زيان فراوان بينيم كه خود آنها از اين افزايش دما و آلودگي محيط زيست با تعجب فراوان مي .سازندآلوده مي
سارت وارد آورد و مردم طوفان كاترينا و به ويژه در نيواورلئان در دو سال پيش، صدها ميليارد دالر خ .برندمي

  .اين شهر چند بار ناچار به ترك خانه و كاشانة خود شدند

هاي آمريكا، نويد تاييد و به اجرا در آمدن اين معاهده را براي معالجة سيارة در انتخاب باراك اوباما، از دموكرات
د خود را به كنفرانس اغلب پژوهشگران و مدافعان محيط زيست امي .دادحال احتضار زمين به جهانيان مي

هزار دانشمند و پژوهشگر و اغلب رئيس  8در اين كنفرانس بيش از . بسته بودند 2009كپنهاگ در دسامبر 
ولي با تعجب فراوان، اين كنفرانس نتيجه مطلوب را به دست نداد . جمهورهاي كشورهاي پيشرفته شركت كردند

  .و معاهدة كيوتو به امضا نرسيد

در آغاز شكوفايي علم و صنعت از . مسلط بر جهان همچنان مسئول آلوده كردن زمين استداري سرمايه طامن
ها در دنياي غرب و به ويژه آمريكا مقادير زيادي گازهاي آلوده قرن هيجدهم تا اواخر قرن بيستم، اين نظام

صادي، صنايع خود را به دارن چند مليتي، به دليل صرفه اقتكننده را به جو زمين وارد كردند ولي اكنون سرمايه
شرمي تمام از دستمزد بي برده و در اين كشورها با... كشورهاي چين، جنوب آسيا و هندوستان، مالزي، تايوان و

باكانه و با شدتي بيش از گذشته كم كارگران و نرمش مسئوالن كشورهاي در حال توسعه سوء استفاده كرده و بي
  .اندر جو زميناي دمشغول افزودن به گازهاي گلخانه



بنابر اطالعاتي كه در كنفرانس كپنهاگ داده شده، به طور قطع و يقين مشخص شد كه دماي سيارة به ميزان 
هاي زمين و گرم شدن آب ها در قطبدرجه سبب ذوب يخ 6/0گراد اضافه شده و همين درجه سانتي6/0

ريشه كنده شده و به صورت جزاير يخي وارد هاي قطبي از دما، يخ در اثر اين افزايش .ها شده استاقيانوس
  .شونداقيانوس مي

 ،اندداريسردمداران جهان كه نمايندگان مستقيم نظام سرمايه .اي از كنفرانس كپنهاك به دست نيامدنتيجه
اي توان تا افزايش دماي دو درجه سانتي گراد هم صبر كرد و سپس در مورد كاهش گازهاي گلخانهمي": گفتند
  ".جدي خواهيم گرفت تصميم

 هاييگراد چه نابسامانيدرجه سانتي 6/0بينيم افزايش مي

 .در نواحي مختلف سياره به وجود آورده است 

مرتب از . ي در نواحي مختلف سياره به وجود آورده استيهاگراد چه نابسامانيدرجه سانتي 6/0بينيم افزايش مي
شنويد ها را ميها و يا ريشه كن شدن جنگلآتش سوزي جنگلهاي دهشتناك و هاي عمومي خبر طوفانرسانه

در فرانسه اتفاق افتاد كه در هر بار بيش از  2008و  1998هاي دو نمونه بارز آن در بين سال .خوانيدو يا مي
 144و يا از طوفان نرگس در برمه كه منجر به مرگ بيش از . سيصد ميليون درخت ريشه كن و يا شكسته شدند

هم گفتم، طوفان كاترينا در طور كه قبال خانمان شدن بيش از يك ميليون نفر شد، و يا هماننفر و بيهزار 
و جنوب سياره مرتب اخبارهاي متفاوت منتشر  لنيواورلئان و يا از كنده شدن قطعات يخي عظيم از قطب شما

  معادل پايتخت كشور بلژيكهاي قطب شمال كنده شده كه سطح آن اي از يخقطعه 1388در اسفند . شودمي
قطر آن در آب فرو رفته و در  9/0كيلومتر مربع كه  2500بود؛ يعني جزيره يخي با سطح معادل  -لوكزامبورگ–

  .ها شناور شده استهاي اقيانوسآب

فصل آخر اين . را نوشتم) رويم؟ايم و به كجا مياز كجا آمده( "ستارگان، زمين و زندگي"كتاب  1371در سال 
هاي اقتصادي و تجاري را در سطح جهان فصل از كتاب، ناهماهنگي اين. ناميدم "رويم؟به كجا مي"كتاب را 
اين فصل از كتاب در . گفتاي بيش نبود سخن ميها نظريهكرد و نيز از گرمايش زمين كه در آن سالبازگو مي

 1388در سال . بال خوانندگان قرار گرفتيازده شماره روزنامه اطالعات به صورت پاورقي چاپ شد و مورد استق
ها را كه به را نوشتم كه تمام آن نظريه )سرنوشت سيارة زمين درصد سال آينده( "رود؟جهان به كجا مي"كتاب 

حقيقت بر پژوهشگران ثابت شده بود، بازگو كردم و به مدد ارقام و آمار مستند، افزايش دماي زمين و افزايش 
هاي زمين نيز كوه كليمانجارو در آن بازگو كردم و نيز تمام اميد خود هاي قطبها و ذوب شدن يخسطح اقيانوس



داد معطوف كرده بودم، كه با را در آن كتاب به برگزاري كنفرانس كپنهاك كه وعدة معالجة سيارة بيمار را مي
. ب را به دست نداد و منجر به ياس شدطور كه قبال نيز اشاره كردم نتيجه مطلوتاسف فراوان اين كنفرانس همان
در جنوب شرقي مكزيك انجام خواهد گرفت،  2010دسامبر  10نوامبر تا  29در كنفرانس آينده زمين كه در 

معاهدة كيوتو قرار است كه به امضاي تمام كشورهاي دنيا برسد و تصميمي جدي دربارة كاهش گازهاي تشديد 
خواهان در نويسم خبر از پيروزي جمهوريزماني كه اين مطلب را ميولي . اي بگيرندكنندة حالت گلخانه

برد، زيرا همواره آنها خواهان احتمال امضاي معاهده را از بين ميپيروزي جمهوري .رسدنوامبر مي 2انتخابات 
زيستي و نيز در اخبار اين روزها از موافقت اغلب كشورهاي دنيا در مورد تنوع  1اندمخالف اين معاهده بوده

)Biodiversity (خبر دادند.  

  مصرف گوشت در كشورهاي غني دنيا سابقه پيشين دارد و هر روز

  .شوددر اين كشورها مصرف گوشت به دليل تبليغ، بيشتر مي 

ام به دست آمده به وسيلة پژوهشگران، به خوانندگان قاينك قصد دارم به مدد اين نوشته و با دادن اعداد و ار
توانند با مصرف خوانند بگويم كه چگونه ميها روشنفكر كشورمان آن را ميدانشمند كه اغلب جوانمجلة علمي 

كمتر گوشت و به ويژه گوشت قرمز، تا حدي مانع از افزايش دماي زمين شوند، زيرا همان طور كه مدافعان 
ازهاي افزايش درصد گ 50عمال ": گويندمي) Green Peace( "گرين پيس"محيط زيست گروه پژوهشگر 

  ".شوددهندة حالت گلخانه از دامداري به جو زمين وارد مي

  .هاي گياهي تغذيه كردلذا بايد گوشت كمتر خورد و تا حد ممكن از پروتئين

 مصرف گوشت در كشورهاي غني دنيا سابقه پيشين دارد و هر روز در اين كشورها مصرف گوشت به دليل تبليغ،
پيشرفت در كشورهاي عقب افتاده سبب شده كه سطح زندگي ساكنان اين  از سوي ديگر. شودبيشتر مي

    خواهند رسوم واند و ميگرفته ركشورها نيز باال رود و آنها نيز تحت تاثير تبليغات و تشويق به مصرف، قرا
ها افراط بيهاي خود را تغيير داده و مطابق با كشورهاي غربي از غنائم بهشت زميني بهره گرفته و مانند غرسنت

و تفريط در همه چيز به ويژه در مصرف گوشت مواد پروتئيني حاصل از آن استفاده حداكثر را كنند، از آنجا روز 
  .يابدبه روز مصرف گوشتي در جهان افزايش مي

                                                            
  )دانشمند.(دادندها اكثريت مجلس نمايندگان آمريكا را از دست ها درست بود؛ در نتيجه اين انتخابات، دموكراتبينيپيش ١



 ارقامي را در اين نوشته  WWF(3(نيز طبق گزارش ساليانه  و 2طبق آمارهاي داده شده در خبرنامه اينترنتي

  .دهنده هستندآورم كه بسيار تكانمي

اگر اين عدد را ضرب در  .كندگرم گوشت در روز مصرف مي 100به طور متوسط در دنيا هر فرد از افراد بشر 
ميليارد  5/244ميليون كيلوگرم در روز و يا  670است بكنيم عدد  ميليارد نفر 7/6ت جهان كه اكنون يجمع

خواري گر هر گاو گوشتي بعد از چهار تا پنج سال پرورش با غالت و علوفهو ا. آيدكيلوگرم در سال به دست مي
دويست كيلوگرم گوشت قابل مصرف توليد كند، تعداد گاوهاي الزم براي تغذيه ساكنان سيارة زمين در حال 

ه به مدد آمار مسلم شده كه جمعيت سيار. ميليارد گاو در سال خواهد شد 2/1وني سياره نا جمعيت كبحاظر و 
 2050خواري را ادامه دهيم در سال ميليارد خواهد شد و اگر اين روش گوشت 9معادل  2050زمين در سال 

  .ميليارد گاو را در سال خواهيم خورد 64/1ميالدي 

گرم در روز است و در كشورهاي در حال توسعه  200در كشورهاي توسعه يافته مصرف روزانة گوشت بيش از 
ستان كه شايد به وساكنان هنددر روز است؛ البته با اختالف فاحش براي يك ميليارد  گرم 47اين مقدار اكنون 

. در پاييز گذشته با اتفاق گروهي فرانسوي براي دو هفته به هندوستان سفر كردم. چند گرم هم در روز نرسد
برنج و انواع مختلف هاي چهار ستاره بود، منحصرا غذاهاي گياهي شامل غالبا در هتل كه درتمام مدت اقامت ما

خواري همراهان فرانسوي ما كه به گوشت .دادندهاي متفاوت و مطبوع تهيه شده بود به ما ميحبوبات كه با طعم
ها برد و در غذاهاي اين عادت داشتند، اعتراض كردند و مسئول تور دو بار ما را به رستوراني مستقل از هتل

  .ر بين غذاهاي گياهي به ما دادندرستوارن قطعات بسيار كوچكي از مرغ را د

گرم گوشت در  250كند كه معادل كيلوگرم گوشت در سال مصرف مي 5/92يك فرانسوي كه به طور متوسط 
در سال فقط در ) گاو، خوك، گوسفند و يا پرندگان مختلف(ميليارد حيوان  1/1روز است و اين معادل با كشتار 

  .فرانسه است

 داده كه پرورش گاونتايج سه سال پژوهش نشان 

  .هاي آمازوني شده استدرصد جنگل 80منجر به از بين رفتن  

مقدار گوشت توليد . ميالدي چهار برابر شده است 1950نسبت به سال  2000توليد گوشت در دنيا در سال 
قدار اين م 2050در سال  FAO(4(بر پيش بيني هاي فائوميليون تن بوده و بنا  229معادل  2001شده در سال 
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اين . ميليون تن در سال خواهد رسيد 1043ميليون به  580ميليون تن و توليد شير از مقدار كنوني  465به 
با توجه به اين ارقام، . 5اندهزار نفر است پيش بيني شده 200آمارها با توجه به افزايش جمعيت جهان كه روزي 

ها بيشتر از غالتي نظير جو، سويا و كه امروزه غذاي دامبه ويژه اين د بايبايد توليد غالت به همين نسبت افزايش 
اص داده شوند و از آنجا بايد ناچار تصاست و لذا بايد سطح بيشتري از سياره زمين براي توليد غالت اخ... ذرت و
با  كند كهبيني ميفائو پيش .اند را قطع كرده و تبديل به زمين زير كشت كردهاي زمينها كه در واقع ريهجنگل

  .دو برابر شود 2050توجه به ارقام فوق، بايد سطح كشت تا سال 

كيلوگرم غالت بايد مصرف كرد و براي تامين اين  7در واقع براي توليد يك كيلوگرم گوشت به طور متوسط 
اي؟ از بين ديل آن به گوشت بايد سطح زير كشت در سياره را دو برابر كرد، اما با چه هزينهبغالت و تمقدار 

برد و يا ها، كاربرد مواد ضد آفات، انحصاري كردن كشت نوعي ويژه از غله كه مقدار گوشت را باال ميبردن جنگل
  .سياره) بومزيست(تغيير ژنتيكي در بذرها براي توليد محصول بيشتر و در نهايت تغييرات فراوان در اكوسيستم

اس بانك نالمللي براي توسعه سياره و نيز كارشناقتصاددان در مركز اتحاديه بي» آلن كارسنت«  ةبنابر گفت
ها، منجر به نابودي بيش از نيمي از و توليد سويا به عنوان بهترين غذا براي دام) ايزنجيره(داري مدرنمجهاني دا

هاي زمين به توجه به اين كه از بدو تمدن بشري تاكنون دو سوم جنگل. هاي زمين در آينده خواهد شدجنگل
  .كننداند، اين آمار معنادارتر مياد بشر از بين رفتهوسيلة افر

كنم و آن انتشار يافت كه آن را در يك جمله خالصه مي 2009نتايج سه سال پژوهش گروه صلح سبز در ژوئن 
بر عكس، در اتحاديه اروپا  ".هاي آمازوني شده استدرصد جنگل 80پرورش گاو منجر به از بين رفتن " :اين كه

ها در حال افزايش است، زيرا اين كشورها بعد از آمريكا، روسيه و ژاپن چهارمين كشورهاي وارد سطح جنگل
اديه اروپا از آمريكاي جنوبي است حدرصد وارادات گاو ات 80و نيز بايد گفت كه . كننده گاو پرورش يافته هستند

در بين كشورهاي اروپايي، فرانسه . كنندمحبا جنگل را تبديل به زمين زير كشت و چراگاه ميكه در آنجا بي
توان گفت آمريكا، روسيه، ژاپن و اروپا مسبب از بين رفتن در واقع مي. كندگوشت گاو بيشتري مصرف مي

در جدول زير سطح زمين الزم براي توليد يك كيلوگرم مواد پروتئيني بر حسب . اندهاي آمريكا جنوبيجنگل
  .اموردهمتر مربع و نوع حيوان و يا گياه را آ

                                                                                                                                                                                                
٤Food and agriculture organ of united nation 
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  .را دريابيد



  زمين الزم براي پرورش دام

  متر مربع 323  گاو پرورش يافته با غالت و در چراگاه
  متر مربع 269 گاو پرورش يافته در چراگاه

  متر مربع 207  ماهي پرورشي
  متر مربع 55  خوك
  متر مربع 53  مرغ

  متر مربع 44  تخم مرغ
  متر مربع 17  برنج
  متر مربع 16  نان

  متر مربع 6  زميني، شلغم، هويج و غيرههاي زميني مانند سيبسبزيجات و غدهانواع و اقسام 
  

هاي هاي گياهي مانند برنج، ذرت، سبزيجات، دانهدرصد ساكنان هندوستان منحصرا از پروتئين90توجه كنيد 
كنند تفاده ميهاي زيرزميني مانند سيب زميني هويج و شلغم و پياز اسگياه چون عدس، نخود، لوبيا، سويا و غده

اروپايي در روز يك گاو را كه حدود يك تن وزن دارد و فقط  1600ا هر يآمريكايي و  625و حال آن كه هر 
حال زمين زير كشت الزم براي پرورش اين گاو را با يك . خورنددهد، ميكيلوگرم گوشت قابل مصرف مي 200

متر مربع زير كشت رفته و چهار  323رم اين گاو براي توليد هر كيلوگ. كيلوگرم عدس يا برنج مقايسه كنيد
و اگر مردم جهان . شودپنجم وزن گاو هم به صورت چربي و استخوان و امعاء و احشام به سطل زباله ريخته مي

متر  15تا  10ها زندگي كنند، براي تامين هر كيلو پروتئين الزم براي بدن انسان به طور متوسط مانند هندي
هاي هاي حاصل از دانههاي فسيلي و سوختاز سوي ديگر رقابت بين سوخت. شت خواهد رفتمربع زمين زير ك

) الكل سفيد(در آمريكا بيش از نيمي از ذرت توليد شده خود را تبديل به اتانول .گياهي را نبايد فراموش كرد
از بين برده به  راها جنگلدر مناطق حاره . كنندكرده و به بنزين معمولي براي افزايش عدد اكتان آن اضافه مي

كنند و روغن دانة خرما را به عنوان الكل حاصل از خرما را به بنزين اضافه مي. كارندجاي آن درخت خرما مي
كنند كه ده ميليون ميليون تن روغن خرما توليد مي 14سال  ردر اندونزي ه. برندگازوئيل در خودروها به كار مي
ها را از بين برده و ساكنان ها هكتار از جنگلتوليد روغن خرما ميليون. شوددر ميتن آن به كشورهاي اروپايي صا

توانستند هاي نفتي ميشركت 2008بنا بر قوانين اروپا، تا سال . بومي منطقه را فقيرتر از پيش كرده است
دافعان محيط زيست، در اثر تالش م. ها اضافه كننددرصد روغن خرما را به گازوئيل براي خودروها و كاميون10

ميليون هكتار زمين را  110در هندوستان در نواحي راجستان . درصد كاهش يافت 4اين مقدار به  2008از سال 
هاي روغني اين گياه توليد اند و براي اين كه دانهاختصاص داده )Jatropha(براي توليد گياهي به نام ژاتروفا



ز سوي ديگر پوسته و شاخ و برگ اين گياه كه بعد از سه سال به شوند، بايد آب بسيار به اين گياه داد و ا
كنند و نيز مردم هندوستان كه با مقدار كمي مواد پروتئين گياهي زندگي مي. مصرف استرسد بيمحصول مي

در . كندخودروهاي توليد مي يهاي زير كشت آنها روغن برابرند، زمينبسياري از آنها در فقر مطلق بسر مي
هاي ند كه براي امرار معاش چگونه از آشغالبيمي پايين كه از ناحيه راجستان برداشته شده، مردي را تصوير

 .كندشهري زندگي خود را تامين مي

  

كه از طريق پتروشيمي و  –هاي پالستيكي معمولي هاي اخير در كشورهاي غربي به جاي كيسهدر سال
زميني براي از نشاسته سيب –رود ماند و از بين نميدر طبيعت ميشود و صدها سال هاي نفتي تهيه ميفرآورده

شوند و به هاي نوع جديد در طبيعت به سرعت تجزيه مياين ساك. كنندتهيه ساك پالستيكي استفاده مي
ها نيز بايد مساحت بنابراين براي توليد اين ساك .هاي قبلي خواهد شدزودي در سراسر جهان جايگزين ساك

  .هاي زير كشت را به اين كار اختصاص دهندز زمينزيادي ا

ها و يا به دامداري اماها و منازل و حمل و نقل صحبت است، در جهان همواره از گازهاي خودرو
  خواري به همان اندازه در آلوده كردن محيط زيست مقصر استعبارت ديگر گوشت

  ايهاي گلخانهدامداري و توليد گاز

  درصد از گازهاي 18گزارشي خاطر نشان كرد كه دامداري مسبب به وجود آمدن  فائو در 2006در سال 
توليد شده به وسيلة خودرهاي شخصي و  )CO2(اند، يعني بيشتر از گاز كربنيكاي در سراسر جهان بودهگلخانه

دو پژوهشگر محيط زيست وابسته به بانك جهاني، . هاي حمل و نقل در سطح سيارهمسافرتي و كاميون
 .اي از دامداري استاند كه نيمي از گازهاي تشديد كنندة حالت گلخانهمحاسبات جديدي كرده و ثابت كرده

ها ها، از تنفس و بازدم اين دامعالوه بر گاز كربنيك توليد شده براي توليد گياهان و غالت الزم براي غذاهاي دام
 28تا  20اي گاز اخير شديد كننده حالت گلخانهكه اثر ت CH4شود و هم گاز متان هم گاز كربنيك توليد مي

  .برابر بيشتر از گاز كربنيك است



كرند گاز منتشر شد، بر خالف تصور كه فكر مي 2009آوريل  25اي كه در مجله لوموند سياسي در مقالهبنابر 
نشخوار گلوها از  موقع در كه اين گاز ، پژوهشگران ثابت كردندشودمتان از مقعد گاوها به صورت باد خارج مي

در اين سيرابي است كه گازهاي . سيرابي هر گاو بالغ حجمي در حدود صد ليتر دارد .شودپوزه آنها خارج مي
خواران در زمان نشخوار به علف. شودهاي متفاوت و بسيار فعال توليد ميمتان به وسيله تعداد فراواني باكتري

هاي الزم شده را تبديل به پروتئين هاي خوردهالعاده علوفه و دانهتوانند با قدرت خارقها ميكمك اين باكتري
هاي پر علف چرا كرده و سپس خوابيده و يك ماده گاو شيرده كه در چراگاه. براي رشد و ادامه زندگي خود كنند
تا  600ليتر گاز متان و  600تا  400كند، به طور متوسط و بر حسب وزنش علوفه خورده شده را نشخوار مي

در سال » فائو«هاي سياره، همان طور كه بر حسب مجموعة دامداري. كندليتر گاز كربنيك توليد مي 900
درصد گازهاي تشديد كننده  18شود كه ميليارد تن در سال مي 900محاسبه كرد، مقدار اين گازها  2006

فتيم، پژوهشگران بانك جهاني در طور كه پيش از اين هم گولي همان. دهنداي زمين را تشكل ميحالت گلخانه
بنابراين اگر به طور قطع مايل به نجات سياه هستيم، بايد كمتر . انددرصد را به دست آورده50م رق 2009سال 

ولي متاسفانه . گوشت گاو و كرة حاصل از آن را مصرف كنيم كه البته اين كار را بايد به ويژه از آمريكا شروع كرد
  .شودمك دونالد بيشتر ميهر روز قطر همبرگرهاي 

ها اضافه كنند، مقدار درصد چربي حاصل از كتان را به غذاهاي دام 6در واقع اگر مقدار  INRA6بنا بر گزارش 
در پژوهشگران در دانشگاه دوبلين واقع . درصد كاهش خواهد يافت 37تا  27توليدگاز متان آنها به مقدار 

اضافه شود، توليد گاز  هابه غذاي دام 3رصد روغن ماهي از نوع امگاد2جمهوري ايرلند ثابت كردند اگر مقدار 
است،  متان به مقدار بسيار كاهش خواهد يافت و نيز نوع گوشت بهتري كه براي براي سالمت افراد بشر مفيد

ها را با روغن سويا به دارياند كه اگر بستر خوكدر دانشگاه اينديانا واقع در آمريكا مشاهده كرده .شودتوليد مي
درصد  20ها متر مكعب در هر متر مربع آغشته كنند، مقدار گاز متان توليد شده از اين دامداريسانتي 5ميزان 

 .كاهش خواهد يافت

  اي مسبب به وجود آمدن گاز آمونياكهاي زنجيرهدامداري

  .هاي اسيدي خواهد شدكه موجب باران هستند نيز
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  .دريابيد



. اندهايشان در نظر گرفتهميليون يورو براي كم شدن گاز متان در دامداري 15معادل  ايدر استراليا پروژه
كند و باور دارد با ها توصيه ميمصرف سير را در غذاي دامداري Aberystwythپژوهشگري از دانشگاه 

  .خواهد يافتاي كاهش خوراندن سير به گاوها، مقدار گاز توليد شده از سيرابي آنها به مقدار قابل مالحظه

 در اينجا بد نيست خاطر نشان كنم كه در سواحل كشورهاي عربي واقع در حواشي خليج فارس، صيادان   
در مقابل ها صيد شده است، در سواحل هاي ساردين صيد شده را كه بيش از مقدار فروش و مصرف انسانماهي

درست است كه مقدار گاز متان . دهندميكنند و به عنوان غذا به گاوهاي خود آفتاب پهن كرده و خشك مي
هاي غربي است، ولي شير و گوشت اين گاوها احتماال بوي ماهي توليد شده در اين گاوها كمتر از دامداري

  .ساردين را خواهد داد

به . ها مخارج دامداري را باال خواهد بردها جالب است ولي افزودن مواد مختلف به غذاهاي دامهمة اين پژوهش
ها است و تبليغ كمتر براي مصرف من بهترين راه براي جلوگيري از گرمايش زمين، كم كردن دامداري نظر

  .گوشت

ميليارد دالر صرف تبليغ براي خود در سراسر دنيا گسترش پيدا  2دونالد آمريكا ساالنه دانيد شركت مكآيا مي
ميليون دالر  2اشت جهاني مانند فائو فقط هاي بهدآن كه سازمان ملل و يا سازمانكند، و حال اند ميكرده

 200دانيم هر روز دارند؟ با توجه به اين مي زجه تبليغي براي سالمت افراد و تشويق به مصرف ميوه در رودبو
به خوبي  .شود و بايد مانع تبليغ براي مصرف گوشت و پروتئين حيواني شودهزار نفر بر جمعيت سياره اضافه مي

 2050ميليارد ساكنان آن در سال  9ت كه سيارة زمين قادر به تامين مواد گوشتي براي بر همگان آشكار اس
  .ميالدي نخواهد بود

اند و به اندازه ايدرصد گازهاي تشديد كننده حالت گلخانه50طور كه گفته شد، دامداري مسبب توليد همان
   مقدار گوشت گاو را از خارج تهيهدر فرانسه با وجود آن كه بيشترين . درصد در گرمايش زمين سهيمند50
نسبت به ) درصد2/9(اي به جو زمين رتبه دومهاي فرانسه در افزايش گاز گلخانهكنند، با اين وجود دامداريمي

  )درصد12(گازهاي توليد شده در منازل را دارند

است، و با تعجب و بر ها و منازل و حمل و نقل صحبت در ميان توجه كنيد در جهان همواره از گازهاي خودرو
خواري به همان اندازه در آلوده كردن و يا به عبارت ديگر گوشتها اساس مطالب گفته شده در فوق، دامداري

  .شودمحيط زيست مقصر است و از آن كمتر صحبت مي



مايش اي و گرخانهلبنابر گزارش موسسه ديدبان غذا، بر اساس سه نوع رژيم غذايي، اثر تشديد كنندگي حالت گ
 بار كمتر گاز تشديد كننده 15تا  7و رژيمي كه در آن غذاي حيواني مصرف نشده،  اندزمين را بررسي كرده

  .كنداي را توليد ميحالت گلخانه

  خواري را ادامه دهيم اگر اين روش گوشت

  !ميليارد گاو در سال خواهيم خورد 64/1ميالدي  2005در سال 

  بر محيط زيست )ايزنجيره(تاثير دامداري مدرن

هاي سبز و توسعه يافته به ويژه در فرانسه، سبب ظهور خزه) ايزنجيره(هاي صنعتيروز به روز دامداري افزايش
در سواحل به ويژه در پالژهايي است كه قبال محل شنا و تفريح ساكنان شمال و مسافران ساير نواحي ديگر 

اند كه عمال پالژهاي ساحلي شمال فرانسه غير قابل پيش رفتهها در دريا به حدي اين خزه. فرانسه بوده است
  حيوان ديگر و يك مامور يك اسب و چند 2010در آوريل . اند و حتي خطر تنفسي هم دارنداستفاده شده

هاي خبر در رسانه جان خود را از دست دادند و اين) H2S(هيدروژن سولفوره زها، در اثر گاوري اين خزهآجمع
شود و اگر شخص و يا حيواني به مدت ها خارج ميگاز بسيار سمي است و از خزه اين. مه را متحير كردفرانسه ه

هاي شست و ها در اثر مستقيم ريختن زباله دامداري در آباين خره .طوالني آن را استنشاق كند خواهد مرد
ها است كه از طريق ليد غذاي دامشوي دامداري به سواحل، و يا افزايش كودهاي شيميايي در كشاورزي براي تو

هاي ها كه غالبا همراه با عامل بيماريعالوه بر اين، شست و شوي دامداري. رسندها به سواحل ميرودخانه
  .سازندهاي قابل شرب را نيز آلوده ميمختلف، آب

الزم است و حال آن  هزار ليتر آب 5كيلو كالري از منبع حيواني،  1000از نظر مصرف آب بايد گفت براي توليد 
   ها مقاديردر واقع دامداري. ليتر آب الزم است 1000كه براي تهيه همين مقدار كيلوكالري از منبع گياهي، 

ليتر آب الزم است و حال آن كه  15500كيلوگرم گوشت گاو  كبراي تهيه ي: نهايت زيادي آب الزم دارندبي
  .شودمصرف مي ليتر آب 900براي تهيه يك كيلوگرم سيب زميني 

) NH3(اي مسبب به وجود آمدن گاز آمونياك هاي زنجيرههاي اروپايي، دامداريكميسيون پژوهش بنابر اعالم
زيرا آمونياك موجود در جو، در باران . هاي اسيدي خواهد شدنيز هستند و اين گاز سبب به وجود آمدن باران

كنند و و غذاي قابل جذب گياهان را در زمين تخريب ميكند، شود و عمل فتوسنتز گياهان را مختل ميحل مي
  .دهدهاي كشاورزي را كاهش ميقدرت زمين



  هارفتار غيرانساني با حيوانات در دامداري

شرايط نگهداري و پرورش حمل و نقل حيوانات كه غالبا مخفي از انظار عمومي است، غير انساني بوده و گروهاي 
شرط  اخالقي انساني، بعد از گوشت و پول حاصل . اي را نداردهاي زنجيرهدامداريمدافع حيوانات حق ديدار اين 

 كند و در دستوري از موجودات زميني بر خالف اخالق عمومي عمل مياين نظام بهره. از آن قرار دارد   
ترين يانهوحش. كنندهاي حاكمه محلي و جهاني از آنها حمايت ميداران چند مليتي قرار دارد، و قدرتسرمايه

هاي بيدار ولي اكنون وجدان. چندي پيش در اغلب رايج بوداين نوع دامداري، پرورش مرغابي و غاز است كه 
. شودمدافعان حيوانات مانع از اين عمل فجيع شده و جز در كشور فرانسه و بلغارستان، در جاي ديگري اجرا نمي

ا با به زور خوراندن غذاهاي چرب مانند گردو و ذرت آسياب منظور از پرورش غاز و مرغابي، بزرگ كردن كبد آنه
عمل را در فرانسه گاواژ اين  .كننده زور وارد ميبهاي هيدروليكي به معده اين موجودات شده است كه با قيف

)Gavages (در فرانسه . 7رسدگويند و در اثر اين نوع تغذيه، كبد غاز به يك كيلو تا يك و نيم كيلوگرم ميمي
شود و به سراسر تهيه مي) Foe Gras(ر سال بيش از بيست تن جگر مرغابي و غاز به نام جگر چرب با فواگراه

كه به نحو فجيعي و به صورت  ايها در جشن كريسمس از اين جگر چرب پرندهفرانسوي .شودجهان صادر مي
  .خورنداند، ميمصنوعي جگرش را بيمار كرده

 

درصد  82همين طور . شوندهاي محدود و فشرده پرورش داده ميحيوانات در دامداريدرصد  80در فرانسه،
روند، ميليون كه هر سه ماه يا حداكثر چهار ماه به كشتارگاه مي 700هاي گوشتي يعني تعدادي نزديك به مرغ

  .شوندهاي فشرده و در بسته و بدون رفتن در هواي آزاد پرورش داده ميدر مكان

  ميليون25درصد از 99. گذار نيز شرايط زندگي اين چنين استميليون مرغ تخم 47درصد از 81در مورد 
  شود؟پرورش داده مي نسه، در چنين شرايطياهاي پرورشي فرخوك
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  هاپرورش حيوانات و سالمتي انسان

همواره در فكر دهنده چون پرورش. ها خطرناك استاي حيوانات خود به خود براي سالمتي انسانپرورش زنجيره
هاي الزمه اين عمل، مصرف فرآورده .استفاده بيشتر و فربه كردن بيشتر حيوان و افزايش بيشتر براي فروش است

خريد بعد مرغي را كه از مرغ فروشي مي: يك مثال ساده .است... شيميايي از قبيل هورمون رشد، آنتي بيوتيك و
خواهد ديد . اند، وزن كنيددر درون شكم آن به وجود آمدههاي زيادي كه از كندن پوست و جداكردن چربي

   انجام مرغ فروشيالبته در تهران اين كار در داخل دكه . روددرصد وزن مرغ به سطل زباله مي 25از  بيشتر
كوبيده، در كباب آيا در كباب . رسندبه چه مصرفي مي هافروشيگيرد و براي من معلوم نيست زباله اين مرغمي
خشك و آرد شود و يا به صورت هاي ديگر به خورد شما داده ميها، مخلوط باقدري گوشتوشي يا رستوارنفر

در دهة . شوند؟ شايد افسانه جنون گاوي را در انگلستان به ياد داشته باشيدهاي ديگر ميشده، غذاي دامداري
ند دكرمي  بندي شده را خشكو بسته شده دهاي صيها و پس مانده ماهيانگلستان پس مانده كشتارگاه در 90

نفر انگليسي و  56به جنون گاوي شد و  منجر دادند، كه اين عملخوار هستند ميو به گاوهاي كه اصوال علف
- رسانه  اين عمل فجيع تيتر اول .8شماري در كشورهاي جهان سوم مبتال به جنون گاوي شدند و مردندتعداد بي

همين بيماري در اسپانيا و . سال فروش گوشت گاوهاي انگلستان ممنوع شدهاي جهان شد و به مدت چندين 
تن غذاي دامي را  هاوجود آمد و صدها ميليون راس گاو را در انگلستان، فرانسه و اسپانيا و ميليون به فرانسه نيز

ي همين سال گذشته ويروس آنفلوانزاي مرغي چه دستپاچگ. كه به روش فوق تهيه شده بود، سوزاندند
واكسن خريدند و دولت فرانسه چند  زميليون دو 90در فرانسه . و سردمداران دنيا انداخت كي بين مردمانتوحش

 هاي داروسازي پرداخت؛ كه بعد از مصرف شايد كمتر از دو ميليون دوز، ويروس خودصد ميليون يورو به شركت
      روي دست دولت فرانسه ماند و شده يافت و خطر آن كم شد و دزهاي واكسن خريداري خود تحول  به

  .دانست با آنها چه كند، كه در نهايت به صورت رايگان به كشورهاي ديگر دادندنمي

آيا در كباب كوبيده، در .رسندها به چه مصرفي ميفروشيمعلوم نيست زباله اين مرغ
و  شودهاي ديگر به خورد شما داده ميها، مخلوط باقدري گوشتكباب فروشي يا رستوارن

  شوند؟هاي ديگر مييا به صورت خشك و آرد شده، غذاي دامداري

 Listeria(هايي از قبيل ليستريا منوسسيتوژن سيستم مدرن پرورش حيوانات گوشتي همواره حامل ويروس

Monocytogenes( سالمنل ،)Salmonelles( كامپلوباكتر ،)Campylobacters( اشير كولي)E.cli ( و
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   دهنگان ايجادو امراض ديگر را در پرورشهاست كه گريپ و آنفلوانزا اين قبيل ويروس هاي فراواني ازدسته
تعجب بر انگيز نيست كه فائو اعالم . سازندهاي ديگر منتقل ميكند كه آنها نيز آن را به نوبه خود به انسانمي

 ها، حيوانات و ه از دامداريها را در ده سال اخير بيمار كردهاي جديد كه انسانداشته سه چهارم پاتوژن
  .اندهاي گوشتي به انسان منتقل شدهفرآورده

هاي ، بيماري)روده بزرگ و پروستات(سرطان : كندها را بيشتر مييخواري زياد، امكان افزايش اين بيمارگوشت
شار خون ، چاقي زياد، باال رفتن ف)Hypercholestromie(قلبي و گرفتگي عروق قلب، افزايش  چربي خون 

)Hypertension ( پوكي استخوان ،)Osteoporose ( ديابت از نوع دوم، صدمه زدن به سيستم عصبي ،
هاي اندام) Polyarthiterumatoide(قابليت تشخيص اشيا، سنگ كيسة صفرا و آخر سر ايجاد پلي آرترت 

  .بيروني بدن مانند دست و پا

    در گذشته همواره مواد گوشتي و . ما الزامي نيستخواري براي بدن هاي عمومي، گوشتبرخالف باور
و يا در دهات ايران و به طور كلي در خاورميانه، گوسفند . هاي گوشتي به سهولت در دسترس مردم نبودپروتئين
كردند كه با آن كشتند و از گوشت و چربي آن نوعي غذاي گوشتي تهيه ميكه پروار كرده بودند، مي گاوي را

داشتند، اين گوشت همواره در زير قشري از دار نگه ميهاي سفالي لعابقورمه را در خمره .گفتندقورمه مي
غذاي گوشتي تهيه كنند، مقداري از آن را برداشته و  ندخواستدر زمستان هر گاه مي. شدچربي محافظت مي
و يا گوشت  ي ديگر دنيا، ماهيكشيدند و يا در نواحداري مابقي، بر روي باقي ماندة آن ميچربي را براي نگه

ولي امروزه صنايع گوشتي به نحو عجيبي در . رساندندمي كردند و در زمستان به مصرفنمك زده را خشك مي
به ) 1380(چند سال پيش . شودها به وفور يافت ميفروشيتمام دنيا گسترش يافته و ژامبون در تمام اغذيه

با وجود آن كه دولت . بازديد كردم نهاي تهراسازيي بود، اغلب كالباساي كه در رابطه با جنون گاودليل ويژه
كند و هر كارخانه بايد پزشك و يا دام پزشكي داشته باشد ها تالش فراوان ميدر نظافت و بهداشت اين كارخانه

ته فروشندگان در كارخانه حضور داشته و زنجيرة توليد را كنترل كند، اما اصول كار بر اساس خواس وقت كه تمام
ها يا ژامبون و سوسيس نبايد به سرعت اكسيده و اين كالباس: شودها اجرا ميدارها و ساندويج فروشيو مغازه

خود ناظر بودم در اغلب اين . زنند تا مانع از اكسيد شدن محصول شودتيره رنگ شوند، لذا به آنها نيتريت مي
اند و با زن مواد گوشتي قرار دادههاي همورت محلول كنار ماشيناي از نيترنيت سديم را به صها بشكهكارخانه

اند، اين پيمانه را به اي از چوب ميخ كردههقوطي خالي كنسرو پنج ليتري است و به آن دست كظرفي كه غالبا ي
  هپزشك همواره اين عمل را نگا. ريزندزن ميدرون بشكه برده و بعد از پر شدن، محلول را درون ماشين هم

افتد كه بنا به خواسته كارفرما و يا سرپرست كارخانه، مقداري بيشتر از اندازه مجاز به اغلب اتفاق مي. كنندنمي



برده و به اين زا است كه در اروپا بدان پيزنند و اين نيتريت يكي از مواد شيميايي سرطاننيتريت ميكالباس 
يعني فقط دويست قسمت در هر ميليون قسمت ) PPM(مپي پي ا 200كند ها دولت اجبار ميگونه كارخانه

دار مجبور است چنين نيتريتي را كه همراه نمك است نيتريت سديم بايد وجود داشته باشد نه بيشتر، و كارخانه
نيز به اين نوع مواد گوشتي حتما بايد  به مواد گوشتي خود بزنند، كالباس و يا سوسيس شور خواهد شد و

  .هايي براي سالمتي افراد بشر دارندزيان مام مواد افزوده شده به اين نوع محصوالت،ت .فسفات اضافه كرد

  هاي عمومي، برخالف باور

  خواري براي بدن ما الزامي نيستتگوش

ها خواري براي انسانكه رژيم گوشت پژوهشگران تغذيه در كانادا و آمريكا به اين نتيجه رسيدند 2003در سال 
دو نظام . هاي گياهي تامين كنندو نمو و بقاي خود را منحصرا از پروتئين و افراد براي رشد اصوال غير الزم است

   اي هستند، هاي تغذيههزار متخصص و پژوهشگر در رژيم 70متخصص تغذيه آمريكايي كانادايي كه شامل 

د بشر هيچ احتياجي به گوشت ها قرار گيرد، افراخواري به نحو خوب مورد استفاده انسانگويند اگر رژيم گياهمي
 .نخواهند داشت

هاي هاي گياهي ديگر و دانهدانه. هاي آمينه الزم براي زندگي را در خود دارندنوع اسيد 18هاي سويا دانه 
با افزودن مخمرهاي مالس و مخمر . تواند بسازد را دارنداي كه بدن ما نميروغني، تمام ده اسيد آمينه

 fragilis(و مخمرهاي الكتيك ) Sacharomycesrvisiaeيا ساكاراميس سرويز(آبجو

,Kluyveromyceslactis (هاي گروه بها و ويتامينيا عصارة آنها به غذاهاي گياهي، تمام اسيد آمينه)B (
هاي آمينه ضروري براي بدن را بر حسب گرم در هرصد جدول زير نام اسيد.9شودالزم براي بدن انسان فراهم مي

گرم درصد گرم مخمر نشان موجود در هر دو مخمر را بر حسب ميلي Bهاي گروه خشك و ويتامينگرم مخمر 
شود، با افزودن مقدار كمي از مخمر و يا عصاره آن به غذاهاي طور كه از جدول مشخص ميهمان .دهدمي

زيست (وژي لع بيوتكنواخيرا در صناي. هاي آنها را تكميل كردها و اسيد آمينهتوان تمام ويتامينگياهي، مي
  در .كنندتهيه مي) شده و يا آب پز خگوشت كبابي، سر(عصاره مخمرها را با طمع هر نوع گوشت ) فناوري
هاي گياهي شود به جاي گوشت، مخمر و عصاره مخمر را به دانههاي آماده كه در كشورهاي غربي تهيه ميسوپ

  .عم سوپ تهيه شده از گوشت را دارندها كامال طاند و سوپو يا ماكاراني اضافه كرده
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  )E(و ) C(و ) B(هاي گروه اسيدهاي آمينه اساسي و الزم براي بدن و ويتامين

  هاي آمينه الزم و اساسياسيد  مخمر آبجو  مخمر الكتيك  هاويتامين  مخمر آبجو  مخمر الكتيك

  ؤسينايزول  B1 2/2  2  13تا  12  1تا  5/1

  لؤوسين  B2 4/3  8/2  4تا  3  5/2تا  5

  ليزين  B3/PP 5/3  3/3  45تا  35  54

  سيستين+ متيونين   B5 1/1  9/0  6تا  4  8تا  15

  فنيل آالئين  B6 2  4/1  4تا  3  8/0تا  2/1

  ترونين  B8 4/2  2/2  01/0تا / 02  04/0تا  09/0

  تريپتوفان  Folique Acide 4/0  7/0  5/1تا  3  8/1تا  2

  والين  B12 5/2  3/2  001/0تا  02/0  015/0تا  05/0

       C(ascorbique acid)  -  20تا  30

       E(tocopherols)  -  25تا  45

خالصه كنم، براي نجات سيارة در حال احتضار بايد قدري فداكاري كرد و تا آنجا كه ممكن است بايد كودكان 
غذايي خود دهيم، شته باشد و نتوانيم تغيير اساسي در رژيم ذشايد از ما گ. خواري دهيمخود را عادت به گياه

  .توانيم به فرزندان خود بياموزيمعادت نيكو را مي نولي اي
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