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خوردن گوشت بيش از اندازه عالوه بر اين كه 
سيارة  به  است،  زيان بار  بشر  افراد  سالمتي  براي 
سبب  و  مي زند  لطمه  نيز  (زمين)  احتضار  حال  در 
براي  خوبي  به  اكنون  مي شود.  آن  دماي  افزايش 
مردم  براي  اخير  سنوات  در  نيز  و  پژوهشگران 
افزايش  اثر  در  زمين  سيارة  كه  شده  مسلم  عادي 
گازهاي گلخانه اي ( گاز كربنيك و متان ) در حال 
گرم شدن است. آثار اين گرمايش با تغييرات جوي 
در قاره ها و افزايش سطح دريا ها و وقوع طوفان هاي 
پي در پي در اغلب نقاط جهان مشاهده مي شود. 
نظام هاي مدافع محيط زيست در همة نقاط سياره، 
تالش مي كنند تا سردمداران جهان را مجبور كنند 

تصميم عاجلي براي كاهش گازهاي تشديدكنندة 
حالت گلخانه اي زمين بگيرند. اين تالش ها سبب 
شد كه معاهدة كيوتو در سال هاي 2002، 2005 
و 2007 مورد موافقت اغلب كشورهاي جهان به 
استثناي آمريكا قرار گيرد. تنها كشور آمريكا در زمان 
رياست جورج بوش پسر با امضا آن مخالفت كرد. 
حال آن كه آمريكاييان با وجود آن كه جمعيت آنها 
فقط پنج درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهد 
چهل درصد گازهاي گلخانه اي را توليد مي كنند و 
روز  بيش از  روز  هر  زيست را  محيط  زمين و  جو 
قبل آلوده مي سازند. با تعجب فراوان مي بينيم كه 
خود آنها از اين افزايش دما و آلودگي محيط زيست 

گوشت خوارى گوشت خوارى 
گرماى زمين را بيشتر مي كندگرماى زمين را بيشتر مي كند

مصرف بي رويه گوشت نه تنها براي سالمت ما مضر است، كه سالمت سياره مان را نيز به خطر 
مي اندازد. نحوه پرورش حيوانات گوشتي نيز مي تواند براي سالمت ما مضر باشد، ضمن آن كه 

جفايي است به حيوانات زبان بسته. جالب آن كه به اعتقاد دانشمندان و بر خالف باور هاي عمومي، 
گوشت خواري براي بدن ما الزامي  نيست!

دكتر علي  افضل صمدي
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يخ ها  ذوب  سبب  درجه  همين 0/6  و  شده  اضافه 
اقيانوس ها  آب  شدن  گرم  و  زمين  قطب هاي  در 
شده است. در اثر اين افزايش دما، يخ هاي قطبي 
جزاير يخي وارد  از ريشه كنده شده و به صورت 

اقيانوس ها مي شوند. 
نيامد.  دست  به  كپنهاك  كنفرانس  از  نتيجه اي 
نظام  مستقيم  نمايندگان  كه  جهان  سردمداران 
سرمايه داري اند، گفتند: "مي توان تا افزايش دماي 
دو درجه سانتي گراد هم صبر كرد و سپس در مورد 
خواهيم  جدي  تصميم  گلخانه اي  گازهاي  كاهش 

گرفت."
چه  سانتي گراد  درجه   0/6 افزايش  مي بينيم   
وجود  به  سياره  مختلف  نواحي  در  نابساماني هايي 
عمومي  خبر  رسانه هاي  از  مرتب  است.  آورده 
طوفان هاي دهشتناك و آتش سوزي جنگل ها و يا 
ريشه كن شدن جنگل ها را مي شنويد و يا مي خوانيد. 
دو نمونه بارز آن در بين سال هاي 1998 و 2008 
در فرانسه اتفاق افتاد كه در هر بار بيش از سيصد 
يا  و  شدند.  شكسته  يا  و  ريشه كن  درخت  ميليون 
از طوفان نرگس در برمه كه منجر به مرگ بيش 
يك  از  بيش  شدن  بي خانمان  و  نفر  هزار  از 144 
ميليون نفر شد، و يا همان طور كه قبال هم گفتم، 
شدن  كنده  از  يا  و  اورلئان  نيو  در  كاترينا  طوفان 
قطعات يخي عظيم از قطب هاي شمال و جنوب 
سياره مرتب اخبار هاي متفاوت منتشر مي شود. در 
اسفند ماه 1388 قطعه اي از يخ هاي قطب شمال 
كشور  پايتخت  معادل  آن  سطح  كه  شد  كنده 
با  يخي  جزيره  يعني  بود؛  –لوكزامبورگ-  بلژيك 
قطر  كه0/9  مربع  كيلومتر   2500 معادل  سطحي 
آن در آب فرو رفته و در آب هاي اقيانوس ها شناور 

شده است. 
در سال 1371 كتاب "ستارگان، زمين و زندگي" 
(از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم؟) را نوشتم. فصل 
آخر اين كتاب را "به كجا مي رويم؟" ناميدم. اين 

زيان فراوان مي برند. طوفان كاترينا و به ويژه در 
دالر  ميليارد  صدها  پيش،  سال  دو  در  نيواورلئان 
خسارت وارد آورد و مردم اين شهر چند بار ناچار 

به ترك خانه و كاشانة خود شدند.
آمريكا،  دموكرات هاي  از  اوباما،  باراك  انتخاب 
نويد تاييد و به اجرا در آمدن اين معاهده را براي 
جهانيان  به  زمين  احتضار  حال  در  سيارة  معالجة 
مي داد. اغلب پژوهشگران و مدافعان محيط زيست 
اميد خود را به كنفرانس كپنهاك در دسامبر  2009 
بسته بودند. در اين كنفرانس بيش از 8 هزار دانشمند 
و پژوهشگر و اغلب رئيس جمهورهاي كشورهاي 
پيشرفته شركت كردند. ولي با تعجب فراوان، اين 
كنفرانس نتيجه مطلوب را به دست نداد و معاهدة 

كيوتو به امضا نرسيد.
همچنان  جهان  بر  مسلط  سرمايه داري  نظام   
مسئول آلوده كردن زمين است. در آغاز شكوفايي 
علم و صنعت از قرن هيجدهم تا اواخر قرن بيستم، 
اين نظام ها در دنياي غرب به ويژه آمريكا مقادير 
زيادي از گازهاي آلوده كننده را به جو زمين وارد 
به  مليتي،  چند  سرمايه داران  اكنون  ولي  كردند 
دليل صرفه اقتصادي، صنايع خود را به كشورهاي 
چين، جنوب آسيا و هندوستان، مالزي، تايوان و.. 
برده و در اين كشورها با بي شرمي  تمام از دستمزد 
كم كارگران و نرمش مسئوالن كشورهاي در حال 
توسعه سوء استفاده كرده و بي باكانه و با شدتي بيش 
از گذشته مشغول افزودن به گازهاي گلخانه اي در 

جو زمين اند.
كپنهاك  كنفرانس  در  كه  اطالعاتي  بنابر   
كه  شد  مشخص  يقين  و  قطع  طور  به  شد،  داده 
دماي سيارة زمين به ميزان 0/6 درجه سانتي گراد 

مي بينيم 
افزايش 
0/6 درجه 
سانتي گراد چه 
نابساماني هايي 
در نواحي 
مختلف سياره 
به وجود آورده 
است



13
89
ماه

دى  
 -5

67 
اره

شم

28

فصل از كتاب، ناهماهنگي هاي اقتصادي و تجاري 
را در سطح جهان بازگو مي كرد و نيز از گرمايش 
زمين كه در آن سال ها نظريه اي بيش نبود سخن 
مي گفت. اين فصل از كتاب در يازده شماره روزنامه 
اطالعات به صورت پاورقي چاپ شد و مورد استقبال 
خوانندگان قرار گرفت. در سال 1388 كتاب "جهان 
به كجا مي رود؟" (سرنوشت سيارة زمين درصد سال 
آينده) را نوشتم كه تمام آن نظريه ها را كه به حقيقت 
بر پژوهشگران ثابت شده بود، بازگو كردم و به مدد 
ارقام و آمار مستند، افزايش دماي زمين و افزايش 
سطح اقيانوس ها و ذوب شدن يخ هاي قطب هاي 
زمين و نيز كوه كليمانجارو را در آن بازگو كردم. 
برگزاري  به  كتاب  آن  در  را  خود  اميد  تمام  نيز  و 
كنفرانس كپنهاك كه وعدة معالجة سيارة بيمار را 
مي داد معطوف كرده بودم، كه با تاسف فراوان اين 
كنفرانس همان طور كه قبال نيز اشاره كردم نتيجه 
مطلوب را به دست نداد و منجر به ياس شد. در 
كنفرانس آينده زمين كه در 29 نوامبر تا 10 دسامبر 
خواهد  انجام  مكزيك  شرقي  جنوب  در   2010
گرفت، معاهدة كيوتو قرار است كه به امضاي تمام 
كشورهاي دنيا برسد و تصميمي  جدي در بارة كاهش 
بگيرند.  گلخانه اي  حالت  تشديدكنندة  گازهاي 
خبر  مي نويسم  را  مطالب  اين  كه  زماني  در  ولي 
از پيروزي جمهوري خواهان در انتخابات 2 نوامبر 
مي رسد. پيروزي جمهوري خواهان احتمال امضاي 
معاهده را از بين مي برد، زيرا همواره آنها مخالف 
اين معاهده بوده اند*. و نيز در اخبار اين روزها از 
موافقت اغلب كشورهاي دنيا در مورد تنوع زيستي 

(Biodiversity) خبر دادند.
دادن  با  و  نوشته  اين  مدد  به  دارم  قصد  اينك 
اعداد و ارقام به دست آمده به وسيلة پژوهشگران، 

اغلب  كه  دانشمند  علمي   مجلة  خوانند گان  به 
مي خوانند  آن  را  كشورمان  روشنفكر  جوان هاي 
بگويم كه چگونه مي توانند با مصرف كمتر گوشت 
افزايش  از  مانع  حدي  تا  قرمز،  گوشت  ويژه  به  و 
دماي زمين شوند، زيرا همان طور كه مدافعان محيط 
 Green) پيس"  "گرين  پژوهشگر  گروه  زيست 
گازهاي  درصد   50 "عمال  مي گويند:   (Peace
جو  به  دامداري ها  از  گلخانه  حالت  افزايش دهندة 

زمين وارد مي شود."
از  ممكن  حد  تا  و  خورد  كمتر  گوشت  بايد  لذا 

پروتئين هاي گياهي تغذيه كرد.
سابقه  دنيا  غني  كشورهاي  در  گوشت  مصرف 
مصرف  كشورها  اين  در  روز  هر  و  دارد  پيشين 
گوشت به دليل تبليغ، بيشتر مي شود. از سوي ديگر 
پيشرفت در كشورهاي عقب افتاده سبب شده كه 
سطح زندگي ساكنان اين كشورها نيز باال رود و 
آنها نيز تحت تاثير تبليغات و تشويق به مصرف، 
قرار گرفته اند و مي خواهند رسوم و سنت هاي خود 
را تغيير داده و مطابق با كشورهاي غربي از غنائم 
بهشت زميني بهره گرفته و مانند غربي ها افراط و 
گوشت و  چيز به ويژه در مصرف  تفريط در همه 
مواد پروتئيني حاصل از آن استفاده حداكثر را كنند، 
از آنجا روز به روز مصرف مواد گوشتي در جهان 

افزايش مي يابد.
طبق آمارهاي داده شده در خبرنامه اينترنتي1 ونيز 
طبق گزارش ساالنه (WWF)2 ارقامي  را در اين 

نوشته مي آورم كه بسيار تكان دهنده هستند.
به طور متوسط در دنيا هر فرد از افراد بشر 100 
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مصرف 
گوشت در 
كشورهاي غني 
دنيا سابقه 
پيشين دارد و 
هر روز در اين 
كشورها مصرف 
گوشت به دليل 
تبليغ، بيشتر 
مي شود
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گرم گوشت در روز مصرف مي كند. اگر اين عدد را 
ضرب در جمعيت جهان كه اكنون 6/7 ميليارد نفر 
است بكنيم عدد 670 ميليون كيلوگرم در روز و يا 
244/5 ميليارد كيلوگرم در سال به دست مي آيد. 
سال  پنج  تا  چهار  از  بعد  گوشتي  گاو  هر  اگر  و 
پرورش با غالت و علوفه خواري دويست كيلوگرم 
گوشت قابل مصرف توليد كند، تعداد گاوهاي الزم 
براي تغذيه ساكنان سيارة زمين در حال حاضر و 
سال  در  گاو  ميليارد  سياره 1/2  كنوني  جمعيت  با 
جمعيت  كه  شده  مسلم  آمار  مدد  به  شد.  خواهد 
سياره زمين در سال2050 معادل 9 ميليارد خواهد 
شد و اگر اين روش گوشت خواري را ادامه دهيم 
در سال2050 ميالدي1/64 ميليارد گاو را در سال 

خواهيم خورد.
در كشورهاي توسعه يافته مصرف روزانة گوشت 
بيش از 200 گرم در روز است و در كشورهاي در 
حال توسعه اين مقدار اكنون 47 گرم در روز است؛ 
البته با اختالف فاحش براي يك ميليارد ساكنان 
هندوستان كه شايد به چند گرم هم در روز نرسد.

فرانسوي  گروهي  اتفاق  به  گذشته  پاييز  در 
تمام  در  كردم.  سفر  هندوستان  به  هفته  دو  براي 
مدت اقامت ما كه غالبا در هتل هاي چهار ستاره 
انواع  و  برنج  شامل  گياهي  غذاهاي  منحصرا  بود، 
مختلف حبوبات كه با طعم هاي متفاوت و مطبوع 
تهيه شده بود به ما مي دادند. همراهان فرانسوي ما 
كه به گوشت خواري عادت داشتند، اعتراض كردند 

و مسئول تور دو بار ما را به رستوراني مستقل از 
قطعات  رستوران ها  اين  غذاهاي  در  و  برد  هتل ها 
گياهي  غذاهاي  بين  در  را  مرغ  از  كوچكي  بسيار 

به ما دادند.
كيلوگرم   92/5 متوسط  طور  به  فرانسوي  يك 
 250 معادل  كه  مي كند  مصرف  سال  در  گوشت 
گرم گوشت در روز است و اين معادل با كشتار1/1 
پرندگان  گوسفند و يا  ميليارد حيوان (گاو، خوك، 

مختلف) در سال فقط در فرانسه است.
توليد گوشت در دنيا در سال 2000 نسبت به سال 
1950 ميالدي چهار برابر شده است. مقدار گوشت 
توليد شده در سال 2001 معادل 229 ميليون تن 
بوده و بنا بر پيش بيني هاي فائو(FAO)3 در سال 
2050 اين مقدار به 465 ميليون تن و توليد شير 
از مقدار كنوني 580 ميليون تن به 1043 ميليون 
به  توجه  با  آمار ها  اين  رسيد.  خواهد  سال  در  تن 
نفر  هزار   200 روزي  كه  جهان  جمعيت  افزايش 
است پيش بيني شده اند.4 با توجه به اين ارقام، بايد 
توليد غالت به همين نسبت افزايش يابد به ويژه 
نظير  غالتي  از  بيشتر  دام ها  غذاي  امروزه  اين كه 
جو، سويا و ذرت و... است و لذا بايد سطح بيشتري 
داده  اختصاص  غالت  توليد  براي  زمين  سياره  از 
شوند و از آنجا بايد به ناچار جنگل ها كه در واقع 
زمين  به  تبديل  و  كرده  قطع  را  زمين اند  ريه هاي 
زير كشت كرد. فائو پيش بيني مي كند كه با توجه 
به ارقام فوق، بايد سطح زير كشت تا سال 2050 

نتايج سه 
سال پژوهش 
نشان داده كه 
پرورش گاو 
منجر به از بين 
رفتن 80 درصد 
جنگل هاي 
آمازوني شده 
است
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دو برابر شود.
در واقع براي توليد يك كيلوگرم گوشت به طور 
متوسط 7 كيلوگرم غالت بايد مصرف كرد و براي 
تامين اين مقدار غالت و تبديل آن به گوشت بايد 
سطح زير كشت در سياره را دو برابر كرد، اما با چه 
هزينه اي؟ ازبين بردن جنگل ها، كاربرد مواد ضد 
آفات، انحصاري كردن كشت نوعي ويژه از غله كه 
در  ژنتيكي  تغيير  يا  و  باالمي برد  را  گوشت  مقدار 
بذرها براي توليد محصول بيشتر و در نهايت تغييرات 

فراوان در اكوسيستم (زيست بوم) سياره.
مركز  در  اقتصاددان  كارسنت"  "آلن  گفتة  بنابر 
اتحاديه بين المللي براي توسعه سياره و نيز كارشناس 
توليد  و  مدرن(زنجيره اي)  دامداري  جهاني   بانك 
به  منجر  دام ها،  براي  غذا  بهترين  عنوان  به  سويا 
نابودي بيش از نيمي  از جنگل هاي زمين در آينده 
بشري  تمدن  بدو  از  كه  اين  به  توجه  شد.  خواهد 
تاكنون دو سوم جنگل هاي زمين به وسيلة افراد بشر 

از بين رفته اند، اين آمار را معنادارتر مي كند.

نتايج سه سال پژوهش گروه صلح سبز در ژوئن 
2009 انتشار يافت كه آن  را در يك جمله خالصه 
مي كنم و آن اين كه: "پرورش گاو منجر به از بين 
است."  شده  آمازوني  جنگل هاي  درصد   80 رفتن 
بر عكس، در اتحاديه اروپا سطح جنگل ها در حال 
آمريكا،  از  بعد  كشورها  اين  زيرا  است،  افزايش 
روسيه و ژاپن چهارمين كشورهاي واردكننده گاو 
پرورش يافته هستند. و نيز بايد گفت كه 80 درصد 
واردات گاو اتحاديه اروپا از آمريكاي جنوبي است 
كه در آنجا بي محابا جنگل را تبديل به زمين زير 
كشت و چراگاه مي كنند. در بين كشورهاي اروپايي، 
فرانسه گوشت گاو بيشتري مصرف مي كند. در واقع 

مي توان گفت آمريكا، روسيه، ژاپن و اروپا مسبب از 
بين رفتن جنگل هاي آمريكاي جنوبي اند. در جدول 
زير سطح زمين الزم براي توليد يك كيلوگرم مواد 
پروتئيني بر حسب متر مربع و نوع حيوان و يا گياه 

را آورده ام.

زمين الزم براى پرورش دام
گاو پرورش يافته با غالت و در 

323 متر مربعچراگاه 
269 متر مربعگاو پرورش يافته در چراگاه

207 متر مربعماهي پرورشي
55 متر مربعخوك
53 متر مربعمرغ 

44 متر مربعتخم مرغ
17 متر مربعبرنج
16 متر مربعنان

انواع و اقسام سبزيجات و غده هاي 
زميني مانند سيب زميني شلغم، 

هويج و غيره
6 متر مربع

هندوستان  ساكنان  درصد   90 كنيد  توجه 
منحصرا از پروتئين هاي گياهي مانند برنج، ذرت، 
نخود،  عدس،  چون  گياهي  دانه هاي  سبزيجات، 
سيب  مانند  زيرزميني  غده هاي  و  سويا  لوبيا، 
و  مي كنند.  استفاده  پياز  و  شلغم  و  هويج  زميني 
 1600 هر  يا  و  آمريكايي   625 هر  كه  آن  حال 
اروپايي در روز يك گاو را كه حدود يك تن وزن 
مصرف  قابل  گوشت  كيلوگرم   200 فقط  و  دارد 
الزم  كشت  زير  زمين  حال  مي خورند.  مي دهد، 
براي پرورش اين گاو را با يك كيلوگرم عدس يا 
اين  كيلوگرم  هر  توليد  براي  كنيد.  مقايسه  برنج 
گاو 323 متر مربع زمين زير كشت رفته و چهار 
استخوان  و  چربي  صورت  به  هم  گاو  وزن  پنجم 
و امعاء و احشاء به سطل زباله ريخته مي شود. و 
اگر مردم جهان مانند هندي ها زندگي كنند، براي 
به  انسان  بدن  براي  الزم  پروتئين  هركيلو  تامين 
طور متوسط 10 تا 15 متر مربع زمين زير كشت 
خواهد رفت. از سوي ديگر رقابت بين سوخت هاي 
گياهي  دانه هاي  از  حاصل  سوخت هاي  و  فسيلي 
نيمي  از  بيش  آمريكا  در  كرد.  فراموش  نبايد  را 
تبديل به اتانول(الكل  توليد شده خود را   از ذرت 
سفيد) كرده و به بنزين معمولي براي افزايش عدد 
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اكتان آن اضافه مي كنند. در مناطق حاره جنگل ها 
را از بين برده به جاي آن درخت خرما مي كارند. 
الكل حاصل از خرما را به بنزين اضافه مي كنند و 
روغن دانة خرما را به عنوان گازوئيل در خودروها 
ميليون  هر سال 14  اندونزي  در  مي برند.  به كار 
تن روغن خرما توليد مي كنند كه ده ميليون تن آن 
به كشورهاي اروپايي صادر مي شود. توليد روغن 
خرما ميليون ها هكتار از جنگل ها را از بين برده و 
ساكنان بومي  منطقه را فقيرتر از پيش كرده است. 
بنابر قوانين اروپا، تا سال 2008 شركت هاي نفتي 
مي توانستند 10 درصد روغن خرما را به گازوئيل 
اثر  در  كنند.  اضافه  كاميون ها  و  خودروها  براي 
تالش مدافعان محيط زيست، از سال 2008 اين 
هندوستان  در  يافت.  كاهش  درصد   4 به  مقدار 
را  زمين  هكتار  ميليون  راجستان110  نواحي  در 
 (Jatropha) ژاتروفا  نام  به  گياهي  توليد  براي 
اختصاص داده اند و براي اين كه دانه هاي روغني 
اين گياه توليد شوند، بايد آب بسيار به اين گياه 
داد و از سوي ديگر پوسته و شاخ و برگ اين گياه 
كه بعد از سه سال به محصول مي رسد بي مصرف 
كمي  مواد  مقدار  با  كه  هندوستان  مردم  است. 
بسياري  نيز  و  مي كنند  زندگي  گياهي  پروتئيني 
از آنها در فقر مطلق بسر مي برند، زمين هاي زير 
كشت آنها روغن براي خودروهاي غربي ها توليد 
ناحيه  از  كه   34 صفحه  تصويرپايين  در  مي كند. 
راجستان برداشته شده، مردي را مي بينيد كه براي 
امرار معاش چگونه از آشغال هاي شهري زندگي 

خود را تامين مي كند.
   در سال هاي اخير در كشورهاي غربي به جاي 
طريق  از  كه  ـ  معمولي  پالستيكي  كيسه هاي 
پتروشيمي  و فرآورده هاي نفتي تهيه مي شد و صدها 
سال در طبيعت مي ماند و از بين نمي رودـ  از نشاسته 
استفاده  پالستيكي  ساك  تهيه  براي  سيب زميني 
به  طبيعت  در  جديد  نوع  ساك هاي  اين  مي كنند. 
سرعت تجزيه مي شوند و به زودي در سراسر جهان 
جايگزين ساك هاي قبلي خواهند شد. بنابراين براي 
توليد اين ساك ها نيز بايد مساحت هاي زيادي از 
زمين هاي زيركشت را به اين كار اختصاص دهند.

دامداري و توليد گاز هاي گلخانه اي
نشان  خاطر  گزارشي  در  فائو   2006 سال   در 
 18 آمدن  وجود  به  مسبب  دامداري ها  كه  كرد 
درصد از گازهاي تشديدكنندة حالت گلخانه اي در 

سراسر جهان بوده اند، يعني بيشتر از گاز كربنيك 
(CO2) توليد شده به وسيلة خودروهاي شخصي 
سطح  در  نقل  و  حمل  كاميون هاي  و  مسافرتي  و 
سياره. دو پژوهشگر محيط زيست وابسته به بانك 
كرده اند  ثابت  و  كرده  جديدي  محاسبات  جهاني، 
كه نيمي  از گازهاي تشديدكنندة حالت گلخانه اي 
از دامداري ها است. عالوه بر گاز كربنيك توليد شده 
براي توليد گياهان و غالت الزم براي غذاي دام ها، 
از تنفس و بازدم اين دام ها هم گاز كربنيك توليد 
مي شود و هم گاز متانCH4 كه اثر تشديدكننده 
حالت گلخانه اي گاز اخير 20 تا 28 برابر بيشتر از 

گاز كربنيك است.
در  سياسي  لوموند  مجله  در  كه  مقاله اي  بنابر 
كه  تصور  برخالف  شد،  منتشر   2009 آوريل   25
فكر مي كردند گاز متان از مقعد گاوها به صورت 
كه  كردند  ثابت  پژوهشگران  مي شود،  خارج  باد 
اين گاز در موقع نشخوار گاوها از پوزه آنها خارج 
مي شود. در واقع 95 درصد گاز متان از پوزة گاوها 
و فقط 5 درصد از مقعد آنها خارج مي شود. سيرابي 
هر گاو بالغ حجمي  در حدود صد ليتر دارد كه در 
باالي روده ها قرار دارد. در اين سيرابي است كه 
گازهاي متان به وسيله تعداد فراواني باكتري هاي 
متفاوت و بسيار فعال توليد مي شود. علف خواران 
در زمان نشخوار به كمك اين باكتري ها مي توانند 
خورده  دانه هاي  و  علوفه  خارق العاده اي  قدرت  با 
شده را تبديل به پروتئين هاي الزم براي رشد و 
ادامه زندگي خود كنند. يك ماده گاو شيرده كه 
در چراگاه هاي پر علف چرا كرده و سپس خوابيده 
طور  به  مي كند،  نشخوار  را  شده  خورده  علوفه  و 
متوسط و بر حسب وزنش 400 تا 600 ليتر گاز 
متان و 600 تا 900 ليتر گاز كربنيك توليد مي كند. 
بر حسب مجموعة دامداري هاي سياره، همان طور 
مقدار  كرده،  محاسبه   2006 سال  در  "فائو"  كه 
كه  مي شود  سال  در  تن  ميليارد   900 گازها  اين 
گلخانه اي  حالت  تشديدكننده  گازهاي  درصد   18
زمين را تشكيل مي دهند. ولي همان طور كه پيش 
از اين هم گفتم، پژوهشگران بانك جهاني در سال 
2009 رقم 50 درصد را به دست آورده اند. بنابراين 
اگر به طور قطع مايل به نجات سياره هستيم، بايد 
كمتر گوشت گاو و كرة حاصل از آن را مصرف كنيم 
كه البته اين كار را بايد به ويژه از آمريكا شروع 
كرد. ولي متاسفانه هر روز قطر همبرگرهاي مك 

دونالد  بيشتر مي شود.

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



13
89
ماه

دى  
 -5

67 
اره

شم

32

بنابر گزارشINRA4 واقع در اگر مقدار 6 درصد 
دام ها  غذاي  به  را  كتان  دانه هاي  از  حاصل  چربي 
اضافه كنند، مقدار توليد گاز متان آنها به مقدار 27 
تا 37 درصد كاهش خواهد يافت. پژوهشگران در 
دانشگاه دوبلين واقع در جمهوري ايرلند ثابت كردند 
اگر مقدار 2 درصد روغن ماهي از نوع امگا3 به غذاي 
دام ها اضافه شود، توليد گاز متان به مقدار بسياري 
كه  بهتري  گوشت  نوع  نيز  و  يافت  خواهد  كاهش 
براي سالمت افراد بشر مفيد است، توليد مي شود. در 
دانشگاه اينديانا واقع در آمريكا مشاهده كرده اند كه 
اگر بستر خوك داري ها را با روغن سويا به ميزان 5 
سانتي متر مكعب در هر متر مربع آغشته كنند، مقدار 
درصد   20 دامداري ها  اين  از  شده  توليد  متان  گاز 

كاهش خواهد يافت. 
در استراليا پروژه اي معادل 15 ميليون يورو براي 
نظر  در  دامداري هايشان  در  متان  گاز  شدن  كم 
 Aberystwyth گرفته اند. پژوهشگري از دانشگاه
مصرف سير را در غذاي دامداري ها توصيه مي كند 
و باور دارد با خوراندن سير به گاوها، مقدار گاز توليد 
شده از سيرابي آنها به مقدار قابل مالحظه اي كاهش 

خواهد يافت. 
در  كه  كنم  نشان  خاطر  نيست  بد  اينجا  در 

خليج  حواشي  در  واقع  عربي  كشورهاي  سواحل 
را  شده  صيد  ساردين  ماهي هاي  صيادان  فارس، 
كه بيش از مقدار فروش و مصرف انسان ها صيد 
شده است، در سواحل در مقابل آفتاب پهن كرده 
و خشك مي كنند و به عنوان غذا به گاوهاي خود 
توليد  متان  گاز  مقدار  كه  است  درست  مي دهند. 
غربي  دامداري هاي  از  كمتر  گاوها  اين  در  شده 
است، ولي شير و گوشت اين گاوها احتماال بوي 

ماهي ساردين را خواهد داد.
افزودن  ولي  است  جالب  پژوهش ها  اين  همة 
مواد مختلف به غذاي دام ها مخارج دامداري را باال 
خواهد برد. به نظر من بهترين راه براي جلوگيري از 
گرمايش زمين، كم كردن دامداري ها است و تبليغ 

كمتر براي مصرف گوشت.
آيا مي دانيد شركت مك دونالد آمريكا ساالنه 2 
ميليارد دالر صرف تبليغ براي خود كه در سراسر 
آن كه  حال  و  مي كند،  كرده اند  پيدا  گسترش  دنيا 
سازمان ملل و يا سازمان هايي بهداشت جهاني مانند 
فائو فقط2 ميليون دالر بودجه تبليغي براي سالمت 
افراد و تشويق به مصرف 5 ميوه در روز دارند؟ با 
توجه به اين كه مي دانيم هر روز 200 هزار نفر بر 
جمعيت سياره اضافه مي شود و بايد مانع از تبليغ 

اگر اين روش گوشت خواري را ادامه دهيم در سال2050 ميالدي1/64 ميليارد گاو را در سال خواهيم خورد!

دامداري هاي 
زنجيره اي 
مسبب به 
وجود آمدن 
گاز آمونياك 
نيز هستند 
كه موجب 
باران هاي 
اسيدي خواهد 
شد
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براي مصرف گوشت و مواد پروتئيني حيواني شود. 
زمين  سيارة  كه  است  آشكار  همگان  بر  خوبي  به 
قادر به تامين مواد گوشتي براي 9 ميليارد ساكنان 

آن در سال 2050 ميالدي نخواهد بود. 
همان طور كه گفته شد، دامداري ها مسبب توليد 
50 درصد گازهاي تشديدكننده حالت گلخانه اي اند و 
به اندازه 50 درصد در گرمايش زمين سهيمند. در 
فرانسه با وجود آن كه بيشترين مقدار گوشت گاو 
را از خارج تهيه مي كنند، با اين وجود دامداري هاي 
فرانسه در افزايش گاز گلخانه اي به جو زمين رتبه 
دوم (9/2 درصد) نسبت به گازهاي توليد شده در 

منازل را دارند(12 درصد).
توجه كنيد در جهان همواره از گازهاي خودروها 
و منازل و حمل و نقل صحبت در ميان است، و 
فوق،  در  شده  گفته  مطالب  اساس  بر  و  تعجب  با 
گوشت خواري به  ديگر  عبارت  دامداري ها و يا به 
مقصر  زيست  محيط  كردن  آلوده  در  اندازه  همان 

است و از آن كمتر صحبت مي شود. 
بنابر گزارش موسسه ديدبان غذا، بر اساس سه 
نوع رژيم غذايي، اثر تشديدكنندگي حالت گلخانه اي 
و گرمايش زمين را بررسي كرده اند. رژيمي كه در آن 
غذاي حيواني مصرف نشده، 7 تا 15 بار كمتر گاز 

تشديدكننده حالت گلخانه اي را توليد مي كند.

بر  مدرن(زنجيره اي)  دامداري هاي  تاثير 
محيط زيست

ي  ري ها ا مد ا د ز  و ر به  ز  و ر يش  ا فز ا
در  ويژه  به  يافته  توسعه  و  صنعتي(زنجيره اي) 
به  سواحل  در  سبز  خزه هاي  ظهور  سبب  فرانسه، 
ويژه در پالژهايي است كه قبال محل شنا و تفريح 
ساكنان شمال و مسافران ساير نواحي ديگر فرانسه 
بوده است. به حدي اين خزه ها در دريا پيش رفته اند 
كه عمال پالژهاي ساحلي شمال فرانسه غير قابل 
استفاده شده اند و حتي خطر تنفسي هم دارند. در 
آوريل 2010 يك اسب و چند حيوان ديگر و يك 
مامور جمع آوري اين خزه ها، در اثر گاز هيدروژن 
سولفوره(H2S) جان خود را از دست دادند و اين 
خبر در رسانه هاي فرانسه همه را متحير كرد. اين 
گاز بسيار سمي  است و از خزه ها خارج مي شود و 
را  آن   طوالني  مدت  به  حيواني  يا  و  شخص  اگر 
استنشاق كند خواهد مرد. اين خزه ها در اثر مستقيم 
شست وشوي  آب هاي  در  دامداري ها  زباله  ريختن 
دامداري به سواحل، و يا افزايش كودهاي شيميايي 

در كشاورزي براي توليد غذاي دام ها است كه از 
طريق رودخانه ها به سواحل مي رسند. عالوه براين، 
آب هايي  شدن  آلوده  و  دامداري ها  شست وشوي 
كه از آنها خارج مي شوند كه غالبا همراه با عامل 
نيز  را  شرب  قابل  آب هاي  مختلفند،  بيماري هاي 

آلوده مي سازند.
از نظر مصرف آب بايد گفت براي توليد 1000 
آب  ليتر  هزار   5 حيواني،  منبع  از  كالري  كيلو 
مقدار  همين  تهيه  براي  آن كه  حال  و  است  الزم 
الزم  آب  ليتر   1000 گياهي،  منبع  از  كيلوكالري 
است. در واقع دامداري ها مقادير بي نهايت زيادي 
گوشت  كيلوگرم  يك  تهيه  براي  دارند:  الزم  آب 
گاو15500 ليتر آب الزم است و حال آن كه براي 
آب  ليتر   900 زميني  سيب  كيلوگرم  يك  تهيه 

مصرف مي شود. 
اروپايي،  پژوهش هاي  كميسيون  اعالم  بنابر 
آمدن  وجود  به  مسبب  زنجيره اي  دامداري هاي 
گاز آمونياك(NH3) نيز هستند و اين گاز سبب 
به وجود آمدن باران هاي اسيدي خواهد شد. زيرا 
آمونياك موجود در جو، در باران حل مي شود و عمل 
فتوسنتز گياهان را مختل مي كند، و مواد غذايي قابل 
جذب گياهان را در زمين تخريب مي كند و قدرت 

زمين هاي كشاورزي را كاهش مي دهد. 

رفتار غيرانساني با حيوانات در دامداري ها
نقل  و  حمل  و  پرورش  و  نگهداري  شرايط 
عمومي  است،  انظار  از  مخفي  غالبا  كه  حيوانات 
حق  حيوانات  مدافع  گروهاي  و  بوده  انساني  غير 
ديدار اين دامداري هاي زنجيره اي را ندارند. شرط 
اخالق انساني، بعد از گوشت و پول حاصل از آن 
قرار دارد. اين نظام بهره وري از موجودات زميني 
بر خالف اخالق عمومي  عمل مي كند و در دست 
قدرت هاي  و  دارد،  قرار  مليتي  چند  سرمايه داران 
مي كنند.  حمايت  آنها  از  جهاني  و  محلي  حاكمه 
وحشيانه ترين اين نوع دامداري، پرورش مرغابي و 
غاز است كه تا چندي پيش در اغلب كشورها رايج 
بود. ولي اكنون وجدان هاي بيدار مدافعان حيوانات 
مانع از اين عمل فجيع شده و جز در كشور فرانسه 
و بلغارستان، در جاي ديگري اجرا نمي شود. منظور 
از پرورش غاز و مرغابي، بزرگ كردن كبد آنها با 
به زور خوراندن غذاهاي چرب مانند گردو و ذرت 
آسياب شده است كه با قيف هاي هيدروليكي به 
اين  مي كنند.  وارد  زور  به  موجودات  اين  معده 

معلوم نيست 
زباله اين 
مرغ فروشي ها 
به چه مصرفي 
مي رسد. آيا در 
كباب كوبيده، 
مخلوط با قدري 
گوشت هاي 
ديگر به خورد 
شما داده 
مي شوند و 
يا به صورت 
خشك و آرد 
شده، غذاي 
دامداري هاي 
ديگر مي شوند؟



13
89
ماه

دى  
 -5

67 
اره

شم

34

عمل را در فرانسه گاواژ (Gavages) مي گويند 
و در اثر اين نوع تغذيه، كبد غاز به يك كيلو تا 
يك و نيم كيلوگرم مي رسد5. در فرانسه هر سال 
بيش از بيست تن جگر مرغابي و غاز به نام جگر 
چرب يا فواگرا (Foe Gras) تهيه مي شود و به 
سراسر جهان صادر مي شود. فرانسوي ها در جشن 
كريسمس از اين جگر چرب پرنده اي كه به نحو 
بيمار  را  جگرش  مصنوعي  صورت  به  و  فجيعي 

كرده اند، مي خورند. 
در فرانسه، 80 درصد حيوانات در دامداري هاي 
محدود و فشرده پرورش داده مي شوند. همين طور 
82 درصد مرغ هاي گوشتي يعني تعدادي نزديك به 
700 ميليون كه هر سه ماه يا حداكثر چهار ماه به 
كشتارگاه مي روند، در مكان هاي فشرده و در بسته 
و بدون رفتن در هواي آزاد پرورش داده مي شوند. 
تخم گذار  مرغ  ميليون   47 از  81درصد  مورد  در 
از  درصد   99 است.  چنين  اين  زندگي  شرايط  نيز 
قفس هاي  در  نيز  پرورشي  خرگوش  ميليون   40
از  درصد   90 مي شوند.  داده  پرورش  زنجيره اي 
چنين  در  فرانسه،  پرورشي  خوك هاي  ميليون   25

شرايطي پرورش داده مي شوند. 
آيا اميدي هست كه نحوة پرورش اين موجودات 
در دنيا عوض شود و وجدان انسان ها نسبت به اين 

رفتار وحشيانه با موجودات عوض شود؟

پرورش حيوانات و سالمتي انسان ها
براي  به خود  خود  حيوانات  زنجيره اي  پرورش 
سالمتي انسان ها خطرناك است. چون پرورش دهنده 
همواره در فكر استفاده بيشتر و فربه كردن بيشتر 
است.  فروش  براي  بيشتر  وزن  افزايش  و  حيوان 
از  شيميايي  فرآورده هاي  مصرف  عمل،  اين  الزمه 
يك  است.  و...  بيوتيك  آنتي  رشد،  هورمون  قبيل 

مي خريد  فروشي  مرغ  از  كه  را  مرغي  ساده:  مثال 
بعد از كندن پوست و جداكردن چربي هاي زيادي 
كه در درون شكم آن به وجود آمده اند، وزن كنيد. 
خواهيد ديد بيشتر از 25 درصد وزن مرغ به سطل 
زباله مي رود. البته در تهران اين كار در داخل دكه 
مرغ فروشي انجام مي گيرد و براي من معلوم نيست 
زباله اين مرغ فروشي ها به چه مصرفي مي رسد. آيا 
رستوران ها،  يا  فروشي  كباب  در  كوبيده،  كباب  در 
مخلوط با قدري گوشت هاي ديگر به خورد شما داده 
مي شوند و يا به صورت خشك و آرد شده، غذاي 
جنون  افسانه  شايد  مي شوند؟  ديگر  دامداري هاي 
گاوي را در انگلستان به ياد داشته باشيد. در دهة 
90 در انگلستان پس مانده كشتارگاه ها و پس ماند 
خشك  را  شده  بسته بندي  و  شده  صيد  ماهي هاي 
مي كردند و به گاوها كه اصوال علف خوار هستند 
مي دادند، كه اين عمل منجر به جنون گاوي شد 
و 56 نفر انگليسي و تعداد بي شماري در كشورهاي 
جهان سوم مبتال به جنون گاوي شدند و مردند6. اين 
عمل فجيع تيتر اول رسانه هاي جهان شد و به مدت 
چندين سال فروش گوشت گاوهاي انگلستان ممنوع 
شد. همين بيماري در اسپانيا و فرانسه نيز به وجود 
آمد و صدها ميليون راس گاو را در انگلستان، فرانسه 
و اسپانيا و ميليون ها تن غذاي دامي  را كه به روش 
فوق تهيه شده بود، سوزاندند. همين سال گذشته 

به زور خوراندن (گاواژ) يك مرغابي براي بزرگ كردن كبد آن
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ويروس آنفلوانزاي مرغي چه دستپاچگي وحشتناكي 
بين مردم و سردمداران دنيا انداخت. در فرانسه 90 
ميليون دوز واكسن خريدند و دولت فرانسه چند صد 
ميليون يورو به شركت هاي داروسازي پرداخت؛ كه 
بعد از مصرف شايد كمتر از دو ميليون دوز، ويروس 
خودبه خود تحول يافت و خطر آن كم شد و دزهاي 
واكسن خريداري شده روي دست دولت فرانسه ماند 
و نمي دانست با آنها چه كند، كه در نهايت به صورت 

رايگان به كشورهاي ديگر دادند.
سيستم مدرن پرورش حيوانات گوشتي همواره 
حامل ويروس هايي از قبيل ليستريا منوسسيتوژن

لمنل  سا  ، (L i s t e r i a  M o n o c y t o g e n e s )
(Campylobacters) كامپيلوباكتر ،(Salmonelles)

 اشير كولي (E. cli) و دسته هاي فراواني از اين 
قبيل ويروس هاست كه گريپ و آنفلوانزا و امراض 
ديگر را در پرورش دهندگان ايجاد مي كند كه آنها 
نيز آن را به نوبه خود به انسان هاي ديگر منتقل 
مي سازند. تعجب برانگيز نيست كه فائو اعالم داشته 
سه چهارم پاتوژن هاي جديد كه انسان ها را در ده 
و  حيوانات  دامداري ها،  از  كرده  بيمار  اخير  ساله 

فرآورده هاي گوشتي به انسان ها منتقل شده اند.
گوشت خواري زياد، امكان افزايش اين بيماري ها 
را بيشتر مي كند: سرطان (روده بزرگ و پروستات)، 
بيماري هاي قلبي و گرفتگي عروق قلب، افزايش 
چربي خون(Hypercholesteromie) ، چاقي 
 ،(Hypertension) زياد، باال رفتن فشار خون
از  ديابت   ،(Osteoporose) استخوان ها  پوكي 
قابليت  عصبي  سيستم  به  زدن  صدمه  دوم،  نوع 
تشخيص اشيا، سنگ كيسة صفرا و آخر سر ايجاد 
پلي آرتريت (Polyarthiterumatoide) در 

اندام هاي بيروني بدن مانند دست و پا.
برخالف باورهاي عمومي، گوشت خواري براي 
مواد  همواره  گذشته  در  الزامي  نيست.  ما  بدن 
در  سهولت  به  گوشتي  پروتئين هاي  و  گوشتي 
دسترس مردم نبود. در دهات ايران و به طور كلي 
در خاورميانه، گوسفند و يا گاوي را كه پروار كرده 
نوعي  آن  چربي  و  گوشت  از  و  مي كشتند  بودند، 
قورمه  آن  به  كه  مي كردند  تهيه  گوشتي  غذاي 
مي گفتند. قورمه را در خمره هاي سفالي لعاب دار 
نگه مي داشتند، اين گوشت همواره در زير قشري 
هرگاه  زمستان  در  مي شد.  محافظت  چربي  از 
مي خواستند غذاي گوشتي تهيه كنند، مقداري از 
مابقي،  چربي را براي نگه داري  برداشته و  آن  را 

بر روي باقي ماندة آن مي كشيدند و يا در نواحي 
ديگر دنيا، ماهي و يا گوشت نمك زده را خشك 
مي كردند و در زمستان به مصرف مي رساندند. ولي 
امروزه صنايع مواد گوشتي به نحو عجيبي در تمام 
يا  و  كالباس ها  اقسام  و  انواع  يافته  گسترش  دنيا 
سوسيس ها و ژامبون در تمام اغذيه فروشي ها به 
به  پيش(1380)  سال  چند  مي شود.  يافت  وفور 
بود،  گاوي  جنون  با  رابطه  در  كه  ويژه اي  دليل 
كردم.  بازديد  را  تهران  كالباس سازي هاي  اغلب 
اين  بهداشت  و  نظافت  در  دولت  آن كه  وجود  با 
كارخانه ها تالش فراوان مي كند و هر كارخانه بايد 
پزشك و يا دام پزشكي داشته باشد كه تمام وقت 
در كارخانه حضور داشته و زنجيرة توليد را كنترل 
كند، اما اصول كار بر اساس خواسته فروشندگان 
و مغازه دارها و ساندويچ فروشي ها اجرا مي شود: اين 
كالباس ها يا ژامبون و سوسيس ها نبايد به سرعت 

نيتريت  آنها  به  لذا  شوند،  رنگ  تيره  و  اكسيده 
شود.  محصول  شدن  اكسيد  از  مانع  تا  مي زنند 
خود ناظر بودم در اغلب اين كارخانه ها بشكه اي از 
نيتريت سديم را به صورت محلول كنار ماشين هاي 
هم زن مواد گوشتي قرار داده اند و با ظرفي كه غالبا 
يك قوطي خالي كنسرو پنج ليتري است و به آن 
پيمانه  اين  كرده اند،  كرده  ميخ  چوب  از  دسته اي 
را به درون بشكه برده و بعد از پر شدن، محلول 
را در ماشين هم زن مي ريزند. پزشك همواره اين 
عمل را نگاه نمي كند. اغلب اتفاق مي افتد كه بنا 
به خواسته كارفرما و يا سرپرست كارخانه، مقداري 
بيشتر از اندازه مجاز به كالباس ها نيتريت مي زنند و 
اين نيتريت يكي از مواد شيميايي سرطان زا است 

 

ز
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كه در اروپا بدان پي برده و به اين گونه كارخانه ها 
دولت اجبار مي كند 200 پي پي ام (PPM) يعني 
فقط دويست قسمت در هر ميليون قسمت نيتريت 
سديم بايد وجود داشته باشد نه بيشتر، و كارخانه دار 
مجبور است چنين نيتريتي را كه همراه نمك است 
به مواد گوشتي خود بزند. اگر اضافه از مقدار تعيين 
شده بزنند، كالباس و يا سوسيس شور خواهد شد و 
نيز به اين نوع مواد گوشتي حتما بايد فسفات اضافه 
كرد. تمام مواد افزوده شده به اين نوع محصوالت، 

زيان هايي براي سالمتي افراد بشر دارند. 
و  كانادا  در  تغذيه  پژوهشگران   2003 سال  در 
آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه رژيم گوشت خواري 
بشر  افراد  و  است  الزم  غير  اصوال  انسان ها  براي 
براي  الزم  انرژي  گوشت  خوردن  بدون  مي توانند 
رشد و نمو و بقاي خود را منحصرا از پروتئين هاي 
تغذيه  متخصص  نظام  دو  كنند.  تامين  گياهي 
آمريكايي كانادايي كه شامل 70 هزار متخصص و 
پژوهشگر در رژيم هاي تغذيه اي هستند، مي گويند 
اگر رژيم گياه خواري به نحو خوب مورد استفاده 
به  احتياجي  هيچ  بشر  افراد  گيرد،  قرار  انسان ها 

گوشت نخواهند داشت.
الزم  آمينه  اسيد هاي  از  نوع  سويا 18  دانه هاي 
گياهي  دانه هاي  دارند.  خود  در  را  زندگي  براي 

اسيدهاي آمينه الزم مخمر آبجومخمر الكتيكويتامين هامخمر آبجومخمر الكتيك
و اساسي

ايزولؤسين12B12/22 تا 1/513 تا 1
لؤوسين3B23/42/8 تا 54 تا 2/5

ليزين35B3/PP3/53/3 تا 5445

متيونين4B51/10/9 تا 156 تا 8
+ سيستين

فنيل آالنين3B621/4 تا 1/24 تا 0/8
ترونين0/02B82/42/2 تا 0/090/01 تا 0/04

تريپتوفان3folique Acide0/40/7 تا 21/5 تا 1/8
والين0/02B122/52/3 تا 0/050/001 تا 0/015

Cـ30 تا 20
(ascorbique acid)

E(tocopherols)ـ45 تا 25

 (E)و (C)و ( B) اسيدهاي آمينه اساسي و الزم براي بدن و ويتامين هاي گروه

آمينه اي  اسيد  ده  تمام  روغني،  دانه هاي  و  ديگر 
افزودن  با  دارند.  را  بسازد  نمي تواند  ما  بدن  كه 
مخمر هاي مالس و مخمر آبجو (ساكاراميس سرويزيا
(Sacharomy ces  rvisiae)  و مخمرهاي الكتيك
يا   (Kluyveromyceslactis, fragilis)
عصارة آنها به غذاهاي گياهي، تمام اسيد آمينه ها 
و ويتامين هاي گروه ب(B) الزم براي بدن انسان 

فراهم مي شود7. 
براي  ضروري  آمينه  اسيد هاي  نام  زير  جدول 
بدن را برحسب گرم در هر صد گرم مخمر خشك 
مخمر  دو  هر  در  موجود   B گروه  ويتامين هاي  و 
نشان  مخمر  گرم  درصد  ميلي گرم  برحسب  را 

مي دهد.
با  مي شود،  مشخص  جدول  از  كه  همان طور 
به  آن  عصاره  يا  و  مخمر  كمي  از  مقدار  افزودن 
غذاهاي گياهي، مي توان تمام ويتامين ها و اسيد 
صنايع  در  اخيرا  كرد.  تكميل  را  آنها  آمينه هاي 
بيوتكنولوژي (زيست فناوري) عصاره مخمرها را 
با طعم هر نوع گوشت ( گوشت كبابي، سرخ شده 
و يا آب پز) تهيه مي كنند. در سوپ هاي آماده كه 
در كشورهاي غربي تهيه مي شود به جاي گوشت، 
مخمر و عصاره مخمر را به دانه هاي گياهي و يا 
طعم  كامال  سوپ ها  و  كرده اند  اضافه  ماكاروني 

برخالف 
باورهاي 
عمومي، 
گوشت خواري 
براي بدن ما 
الزامي  نيست
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سوپ تهيه شده از گوشت را دارند.
حال  در  سيارة  نجات  براي  كنم،  خالصه 
كه  آنجا  تا  و  كرد  فداكاري  قدري  بايد  احتضار 
ممكن است بايد كودكان خود را عادت به گياه 
خواري دهيم. شايد از ما گذشته باشد و نتوانيم 
ولي  دهيم،  خود  غذايي  رژيم  در  اساسي  تغيير 
خود  فرزندان  به  مي توانيم  را  نيكو  عادت  اين 

بياموزيم.  
ــ پاريس، اكتبر 2010

پي نوشت:
انتخابات،  اين  نتيجه  در  بود؛  درست  پيش بينى ها   *
از  را  آمريكا  نمايندگان  مجلس  اكثريت  دموكرات ها 

دست دادند. (دانشمند)
1- Notre planet. info04/12/2009/ 
2- WWW.WWf.fr/agenda/erth-hour 
 -www.wwf/sauvez-la-planete/ 3 يا
Food and agriculture organ of united 
nation
4ـ با مراجعه به وب سايت(World meter) مى توانيد 
اغلب آمارهاى مربوط به مرگ و مير و افزايش جمعيت 

را  دنيا  در  دامدارى  و  كشاورزى  توسعه  و  اقتصاد  و 
دريابيد.

  Institute National Richer Alimented -5
موسسه ملى پژوهش هاى غذايى

نشر  نويسنده،  تاليف  مى رود،  كجا  به  جهان  كتاب  6ـ 
جهان كتاب، ،1388 صص. 170ـ171.

در  نويسنده  از  مقاله اى  گاوى،  جنون  ورود  دروازه  7ـ 
روزنامه همشهرى، چهارشنبه 29 آبان 1381.

8ـ مراجعه شود به مقاله اى از نويسنده دربارة مخمرها 
با عنوان "مخمرها، منابع پروتئينى قرن بيست و يكم"، 

مجله خورنوش، اسفند 1378، صص. 23ـ 27.

مقيم  نويسنده  و  پژوهشگر  صمدي  افضل  علي  دكتر 
پاريس است. پيش از اين مقاالت چندي از او، از جمله 
"ماهوارة فرانسوى در پى سيارات فراخورشيدى" (تيرماه 

1388) در دانشمند منتشر شده بود.
aliafzalsamadi@yahoo.fr :پست الكترونيك

براي نجات 
سيارة در حال 
احتضار بايد 
قدري فداكاري 
كرد و تا آنجا 
كه ممكن است 
بايد كودكان 
خود را عادت 
به گياه خواري 
دهيم
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سال  باشيد،  غربي  كشور هاي  ساكن  شما  اگر 
گذشته نزديك به 100 كيلوگرم گوشت خورده ايد. 
اين بخش، به يقين، گران ترين برنامه غذايي شما به 
خصوص در شرايط كنوني بوده است. تقاضا از مردم 
براي خوردن گوشت كمتر، آن هم براي نجات اين 
كره خاكي، روز به روز با صداي بلندتر مطرح مي شود. 
گوشت كمتر، مساوي است با توليد گرماي كمتر «پل 
مك كارتني» در كنفرانس دسامبر گذشته در كپنهاك 
اظهاراتي در رابطه با گرماي زمين داشت و اخيرا همين 
مجله نيوساينتيست خوردن كمتر گوشت را به عنوان 

راهي براي كاهش تاثير بر محيطمان توصيه كرد. اگر 
كمتر خوب است، نبودن بهتر نيست؟ ممكن است 
شما اين گونه فكر كنيد. در جهان پيشرفته، موثرترين 
راه براي كاهش تاثير محيطي رژيم غذايي، در زمينه 
مدير  پينر»،  است: «آنت  شدن  گياه خوار  شخصي، 
سرآشپز جامعه گياه خواران در انگليس مي گويد: «به 
نظر مي رسد، نيازي به فكر كردن نيست، واقعا به 

همين سادگي است؟»
براي درك آن، تصور كنيد تمام انسان هاي روز 
زمين تصميم بگيرند گوشت، شير و تخم مرغ را از 

باالخره گوشت بخوريم يا نه؟باالخره گوشت بخوريم يا نه؟
برخي ادعا مي كنند كه تنها راه نجات كره زمين از فاجعه، اجتناب از خوردن گوشت است. اما آيا 

واقعيت به همين سادگي است؟

باب هولمز
ترجمه: علي مزرعتي

منبع: نيوساينتيست، 17 جوالي 2010
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برنامه غذايي خود حذف كنند. حاال وقتي كشاورزي، 
را  آن  تاثير  شدند،  قوي  و  فعال  جامعه  و  محيط 
مي بينيد. نتيجه آن ممكن است شما را شگفت زده 
در  جهاني)،  خواروبار  (سازمان  فائو  آمار  طبق  كند. 
سال 2008 جهان در حدود 280 ميليون تن گوشت، 
700 ميليون تن شير، و نيم ميليون تخم مرغ مصرف 
داشته است كه از نظر محيطي، هزينه هنگفتي در 
كشاورزي  محيطي  خسارات  تمام  است.  برداشته 
شامل تخريب جنگل ها، شخم چمن زارها، آبياري ها، 
كوددهي ها، سوخت تراكتور، مواد ضد آفت و كودها 
مي باشد. كشاورزي، گازهاي گلخانه اي بيشتري (از 
تمام روش هاي روي هم رفته حمل و نقل) توليد 
كرده و يك سري مشكالت ديگر را نيز به همراه 
دارد؛ از آلودگي نيتروژن گرفته تا فرسودگي خاك. 
كه  چرا  مي كند.  وارد  را  زيان  بيشترين  دامپروري، 
بسياري از دام ها، غالتي را مي خورند كه مي تواند 
براي انسان ها مورد استفاده قرار بگيرد. فقط حدود 
10 درصد از غالت مصرف شده به گوشت، شير يا 
اهلي  دام هاي  بنابراين،  مي شود،  تبديل  مرغ  تخم 
باعث مي شوند كه ما براي توليد غالت مورد نياز 
براي  كنيم.  وارد  زيست  محيط  بر  بيشتري  فشار 

لمس موضوع بايد بگوييم كه دام ها، حدود يك سوم 
از محصوالت غالت جهان را مصرف مي كنند. پس 
به عنوان اولين تخمين، يك جهان گياه خوار تنها دو 
سوم از غالت را مي تواند در اختيار داشته باشد. اين 
تنها بخشي از داستان است. البته، گوشت و شير حدود 
15 درصد از كالري بدن انسان را تامين مي كند، پس 
ما بايد براي جبران كمبود آنها (گوشت و شير) مقدار 
همگاني  رفته،  هم  روي  بخوريم.  غالت  بيشتري 
زمين  مقدار  گياه خواري،  غذايي  برنامه  يك  شدن 
مورد استفاده براي محصوالت را 21 درصد كاهش 
مي دهد – يعني حدود سه چهارم ميليون كيلومتر 

مربع (تقريبا به اندازه هند.)
محيطي  فشار  بر  عظيمي  تاثير  كاهشي،  چنين 
با  درياچه ها  آلودگي  مثال  عنوان  به  دارد.  زراعت 
نيتروژن مي تواند منجر به كاهش اكسيژن موجود 
در درياچه ها شود. به عنوان مثالي كوچك، دانشمند 
محيط زيست، «آليسون ليچ» از دانشگاه ويرجينيا، 
از  را  گوشت  دانشگاه،  در  همه  اگر  كه  كرد  برآورد 
نيتروژن  خروجي  كنند،  حذف  خود  غذايي  برنامه 
(يعني مقداري از نيتروژن كه از تمام فعاليت ها به 
محيط خارج مي شود) در دانشگاه به ميزان 27 درصد 
مي تواند  كاهش،  اين  عمده  دليل  مي يابد.  كاهش 
نيتروژن  مقدار  كاهش  و  كودها  از  استفاده  كاهش 

رها شده از آنها  باشد.
ليچ متوجه شد كه اگر همه يك پله جلو بروند و 
فرآورده هاي شيري و همچنين تخم مرغ را در برنامه 
غذايي خود حذف كنند، خروجي نيتروژن در دانشگاه 
حدود 60 درصد كاهش مي يابد. نيتروژن تنها اثري 
نيست كه احشام در طبيعت به جا مي گذارند. آمار 

جهان گياه خوار
حدود 20 درصد از مردم دنيا گياه خوار هستند

جمعيت جهان:
 6/7 ميليارد نفر

75 ميليون نفر 
با انتخاب خود، 
گياه خوار هستند

1/45 ميليارد نفر 
نمي توانند از خوردن 
گوشت اجتناب كنند

500 ميليون نفر از 
رژيم هاي غذايي با 

پايه عمدتا گياهي 
استفاده مي كنند

4/675 ميليارد نفر به طور منظم از 
گوشت استفاده مي كنند

آمار دوره اي شمارش دام
تعداد گاوها و خوك هايي كه به منظور توليد گوشت، پرورش 

يافته ند به سرعت از سال 1970 افزايش يافته است
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جهاني به سختي اين موضوع را نشان مي دهد ولي در 
اياالت متحده، دام هاي اهلي حداقل 55 درصد موجب 
فرسايش خاك و 37 درصد استفاده از مواد ضد آفت 
را در پي دارند. عالوه بر آن نيمي از تمام توليدات 
آنتي بيوتيك به احشام خورانده مي شود (به عنوان 
قسمتي از برنامه غذايي شان كه عملي است براي 
مقابله با باكتري ها). اين مطلب، همه موضوع نيست. 
دام ها، منبع مهمي از توليد گازهاي گلخانه اي هستند. 
مقدار زيادي از اين گاز ها كه به شكل متان هستند 
(گازهاي گلخانه اي فعال) به وسيله ميكروب ها، در 
دل و روده حيواناتي مانند گاوها و گوسفندها توليد 
مي شوند و نهايتا وارد هوا مي شوند. دامپروري باعث 
توليد مقدار زيادي دي اكسيد كربن مي شود كه عمدتا 
به دليل تخريب جنگل ها براي ايجاد زمين هاي زراعي 
يا استفاده بيش از حد از زمين هاي زراعي (كه باعث 
مي شوند)  كربن  خالص  اتالف  و  خاك  فرسايش 
نظر  در  هم  با  را  اينها  همه  شما  وقتي  مي باشد. 
بگيريد، دام هاي اهلي حدود 18 درصد از تمام انتشار 
گاز گلخانه اي (وقتي با معادل هاي سنجيده مي شوند) 
را در بر مي گيرند (طبق گزارش فائو، سال 2006). 
حذف دام هاي اهلي مطمئنا تفاوت زيادي در تالش 

براي كنترل گرماي جهاني ايجاد مي كند.
چه  كه  دارد  اين  به  بستگي  عمدتا  تفاوت،  اين 
چيزي جايگزين دام و چراگاه ها مي شود. مطمئنا وقتي 
چراگاه ها دوباره به جنگل تبديل مي شوند (به ويژه در 
مناطقي مانند آبگير آمازون كه 70 درصد جنگل ها از 
بين رفته و به چراگاه تبديل شده) جنگل هاي در حال 
رشد مجدد، باعث جدا شدن مقادير عظيمي از كربن 

شده و از فرسايش خاك پيشگيري خواهند كرد.
  در صورتي كه چرا متوقف شود، دشت هاي آمريكا 
همچنان دچار انباشتگي كربن در خاك مي شود. اما در 
پايين صحراي آفريقا هر كاهشي در ميزان متان توليد 
شده توسط دام هاي اهلي، احتماال اندكي با افزايش 
انتشار متان توسط حيوانات و موريانه هاي وحشي كه 
براي به دست آوردن غذا با حيوانات اهلي در رقابتند، 
جبران خواهد شد. «فيليپ ترنتون»، دانشمند سازمان 
كشاورزي موسسه تحقيق احشام بين المللي مي گويد: 
«مطمئنا ارزش آن را دارد كه كسي، وقت بيشتري 
براي فكر كردن در مورد اين موضوع صرف كند.»

هزينه هاي پنهان
يك دنياي بدون گوشت، قطعا فوايد بي شماري 
در برخواهد داشت: زمين زراعي كمتر، جنگل بيشتر، 
احتماال جاهاي پر آب و علف و حيوان بيشتر، انتشار 
گاز گلخانه اي كمتر، آلودگي كشاورزي كمتر، تقاضاي 

كمتر براي آب تازه و...
در  مرغ  تخم  و  شير  گوشت،  اگر  روشني  به    
برابر محيط محاكمه مي شدند، خيلي راحت تحت 
تعقيب قرار مي گرفتند و هيچ مشكلي در رابطه با 
رفاه حيوانات وجود نداشت. اما صبر كنيد. اگر همه 
انسان ها، حذف گوشت را انتخاب مي كردند، همچنين 
كه  است  درست  مي شد.  ذخيره  توجهي  قابل  پول 
قرار  استفاده  مورد  را  غالتي  احشام،  بيشتر  امروزه 

ن)
 ت

ون
ميلي

ر (
 شي

اني
جه

يد 
تول

تشنگي براي شير
افزايش  برابر  دو  تقريبا  سال 1970،  از  شير  توليد 

يافته است

توليد جهاني تخم مرغ (ميليون تن)
تعداد تخم مرغ توليد شده از سال 1970، بيش از سه برابر افزايش يافته است

دام ها، 
منبع مهمي از 
توليد گازهاي 
گلخانه اي 
هستند. مقدار 
زيادي از اين 
گاز ها، در دل و 
روده حيواناتي 
مانند گاوها و 
گوسفندها توليد 
و نهايتا وارد 
هوا مي شوند
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مي دهند كه انسان ها مي توانستند استفاده كنند، اما 
تاريخ و اعصار  طول  باشد. در  نبايد اين گونه  حتما 
روي  بزها  و  گوسفندها  گاوها،  از  بسياري  گذشته، 
زمين هايي چريده اند كه براي شخم زني مناسب نبوده 
و اين عمل باعث مي شد آنها علف هاي نخوردني را 
به گوشت و شير خوردني تبديل كنند. حتي امروز، 
يك گله از گوسفندان يا بزها مي تواند بيشتري كارايي 
را براي تغذيه از زمين هاي پست و حاشيه اي داشته 
باشد. در دنيايي كه بيشتر از يك ميليارد انسان غذاي 
كافي براي خوردن ندارند، عدم استفاده از اين زمين ها 
براي توليد محصول، به عدم امنيت غذايي در دنيا 

كمك مي كند.
عالوه بر آن در زمين هاي تپه اي يا نيمه خشك، 
سطح متوسطي از چراندن ممكن است صدمه  خيلي 
با  مقايسه  در  بوم)  (زيست  اكولوژي  به  كمتري 

محصوالت كاشته شده و در حال رشد بزند. 
حتي خوك ها و مرغ  كه دستگاه گوارششان قادر 
به  ندارند.  غالت  به  نيازي  نيست،  علف  هضم  به 
هر  غذاها يا  مانده  پس  مي توانند با  آنها  آن،  جاي 
چيزي كه به عنوان غذا پيدا مي كنند، زيست كنند. 
«سارا گارنت»، سرپرست تحقيق اينترنتي جّوي غذا 
از دانشگاه سوري انگليس مي گويد: «افراد باقي مانده 
غذايي خود را به خوك ها مي دهيد، آنها (خوك ها) با 
زباله هاي افراد سر و كار دارند و افراد گوشت آنها را 
مي خورند.» غذا دادن به اين روش، باعث مي شود كه 

دام ها نقش و بهره  خالصي در تامين كالري  و پروتئين  
مورد نياز انسان در برنامه غذايي داشته باشند؛ با در 
نظر گرفتن اين نكته كه برآورد مي شود 30 تا 50 
درصد از غذاها اتالف مي شوند (سودي كه دنياي 
بي گوشت با آن سر و كار خواهد داشت). بسياري از 
مزارع پرورش خوك ها و مرغ ها اين امتياز را از دست 
خواهند داد چرا كه اين حيوانات، غذاهاي تجاري با 

پايه غالت را مي خورند. 
محصوالت  توليد  باعث  گوشت  مصرف  عدم 
جانبي دام ها خواهد شد. يك دنياي بدون گوشت، 
باعث خواهد شد كه توليد ساالنه كاهش 11 ميليون 
تن چرم و 2 ميليون تن پشم دامپروري ها متوقف 
شود. نه تنها اين، بلكه بسياري از كشاورزان، كود 
كشاورزي را از دست مي دهند؛ اگر چه اكنون استفاده 
از كودهاي حيواني، كم اهميت تر از گذشته شده است. 
كود كشاورزي اكنون منبع كوچكي از نيتروژن در تمام 
كشورهايي است كه كشاورزي وسيع دارند. «وكالو 
اسميل»، دانشمند محيط زيست از دانشگاه مانتيبا در 
كانادا، مي گويد: «اين منبع مسئله بي اهميتي نيست، 
ولي احتماال كمتر از 15 درصد از كل نيتروژن به 
حساب مي آيد.» حتي گياه خواران تندرو، تاييد مي كنند 
كه فرآورده هاي شيري و گوشت ممكن است چيز 
خوبي براي كشورهاي فقيرتر باشد. «پينر» مي گويد: 
اگرچه كاهش قابل توجه مصرف گوشت مي تواند 
نفع محيطي خوبي در برداشته باشد، اما ما بايد در 
گفتن اين جمله محتاط باشيم كه «بهترين راه حل 
از  باشند.»  گياه خوار  دنيا  مردم  تمام  كه  است  اين 
سويي بيش از يك ميليارد انسان فقير روستانشين 
در دنيا، دلشان به داشتن يك يا دو حيوان خوش 
است؛ چرا كه بخشي از درآمد خود را از اين محل 
تامين مي كنند و مقداري از پروتئين حيواني مي تواند 
وضعيت نابسامان تغذيه آنها را كمي بهبود بخشد. 
چه اتفاقي مي افتاد اگر ما تصميم مي گرفتيم داراي 
رژيم غذايي صرفا گياهي (فقط گياه خوار) باشيم تا 
اين كه رژيم غذايي غيرحيواني داشته باشيم؟ نهايتا، 
استفاده از شير و تخم مرغ، روش بسيار موثري براي 
دريافت كالري هاي حيواني به جاي جوجه  كباب هاي 
تهيه شده كارخانه اي به حساب مي آيند. متأسفانه، در 
عمل، استفاده از رژيم غذايي شير و تخم مرغ، به 

خوبي جواب نمي دهد.
  «هلمت هابرل»، اكولوژيست (زيست بوم شناس) 
اجتماعي در موسسه اجتماعي وينا در اتريش مي گويد: 
«سخت است كه گوشتي وجود نداشته باشد اما برنامه 

ثروت = گوشت

به نظر مي رسد كه مجبور كردن مردم براي خوردن گوشت كمتر، كار 
سختي باشد. هرچه مردم ثروتمندتر مي شوند، گوشت بيشتري مصرف 
مي كنند. بين سال هاي 1980 و 2002 ميالدي، مصرف سرانه گوشت 
در كشورهاي در حال توسعه دو برابر افزايش يافت و به 28 كيلوگرم 
در سال رسيد، و پيش بيني مي شود كه تا سال 2030 ميالدي به 37 

كيلوگرم در سال برسد.
اين ميزان مصرف گوشت هنوز كمتر از نصف ميزان مصرف متوسط 
مردم در كشورهاي توسعه يافته است و اين تقاضا هنوز رو به افزايش 
است. در غرب، مصرف گوشت در سال 2002 در مقايسه با سال 1992، 

تقريبا حدود 8درصد بيشتر بوده است.
وقتي كه شما اين موارد را با جمعيت در حال رشد مقايسه مي كند، به 
نتايج مهمي مي رسيد. سازمان ملل پيش بيني مي كند كه تا سال 2050، 
بشر دو برابر بيش از نياز فعلي، به گوشت نياز خواهد داشت كه توليد 

اين ميزان گوشت براي محيط زيست، فاجعه بار خواهد بود.

بايد در گفتن 
اين جمله 
محتاط باشيم 
كه بهترين راه 
حل اين است 
كه تمام مردم 
دنيا گياه خوار 
باشند
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غذايي شير به راه باشد، چرا كه شما نمي توانيد شير را 
بدون گوشت توليد كنيد.» گاوهاي شيرده هر سال 
بايد يك گوساله به دنيا بياورند تا توليد شير ادامه 
داشته باشد و تنها نصفي از زاد و ولدها، ماده هستند. 
در حالي كه بسياري از گياه خواران به داليل اخالقي 
آنها را نمي كشند و گوشت نمي خورند – يا گاوهاي 
شيرده از كار افتاده – مسلما هيچ دليل عملي براي 

اتالف اين اندازه گوشت وجود ندارد.
  همين بحث در مورد مرغ ها براي توليد تخم 
بدون  دنياي  اگرچه  بنابراين  مي كند.  صدق  مرغ ها 
احتمال  مي رسد،  نظر  به  خوب  فرض  در  گوشت، 
دارد كه يك دنياي خيالي هنوز محصوالت بعضي 
از حيوانات را در خود داشته باشد و موضوع صحبت 
فقط شير و تخم مرغ نيست. سواالت واقعي اين است 
كه ما چقدر گوشت الزم داريم و چگونه آن را توليد 
خواهيم كرد. جواب ها بستگي به اين دارد كه شما 
چگونه با سوال برخورد كنيد. رك و راست ترين پاسخ 
اين است كه فرض كنيد دنيا، به تقاضاي بيشتر گوشت 
ادامه خواهد داد. مطمئنا اين چيزي است كه اكنون 
در حال وقوع است. (باكس «ثروت = گوشت» را در 

صفحه قبل ببينيد.)
بيشتر  چه  هر  توليد  هدف،  سناريو،  اين  طبق 

گوشت با پايين ترين هزينه محيطي خواهد بود. اين 
علف چراني  دامنه  كمترين  كه  است  آن  معناي  به 
گاوها و گوسفندان در چراگاه هاي روستايي است و 
بيشتر حيوانات به خصوص مرغ ها، در مرغداري ها يا 
محوطه هاي حجيم براي علف چراني جمع مي شوند. 
دانشگاه  از  كشاورزي  اقتصاددان  فالكون»،  «والتو 
مي خواهيد  «اگر  مي گويد:  كاليفرنيا،  در  استنفورد 
احشام را نگه داريد، فكر مي كنم آنهايي كه نگهداري 

خواهيد كرد، احشام پر بازده هستند.»

علف هاي غير قابل هضم
  اين موضوع به خاطر اين است كه چراگاه ها، ذاتا 
ناكارآمد هستند. حيوانات مقدار زيادي از انرژي موجود 
در زمين را با علف هاي غير قابل هضم مي سوزاندند. 
آنها آهسته تر از حيوانات پرواري رشد مي كنند، در 
متان  بيشتري  مقدار  زندگي شان  طول  در  نتيجه، 
يك  گزارش،  براساس  مي كنند.  فضا  وارد  و  توليد 
گوساله در يك چراگاه آمريكا، هر سال 50 كيلوگرم 
متان خارج مي كند (در مقايسه با 26 كيلوگرم در يك 
مرغداري). اما حتي يك گاو پرواري داراي گوشت 
كم بازده تري از يك خوك يا مرغ صنعتي است، در 
حالي كه مقدار زيادي غالت مي خورد. بنابراين براي 

چين

افزايش جهاني توليد گوشت
بيشترين افزايش توليد مربوط به توليد مرغ بوده است. ميزان توليد مرغ در 

سال 2008 در مقايسه با سال 1970، شش برابر افزايش يافته است

گوساله خوك  مرغ

ن)
ت (ت

وش
ي گ

هان
د ج

تولي

افزايش اشتها براي گوشت
هرچه مردم ثروتمندتر مي شوند، گرايش آنها براي خوردن گوشت 

افزايش مي يابد
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اياالت متحده آمريكا

اروپاي غربي
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غذا، مستقيما با انسان رقابت مي كنند، آنها نسبتا در 
تبديل غذا به گوشت خوب عمل مي كنند در حالي 
كه تقريبا هيچ متاني توليد نمي كنند. اين موضوع 
باعث مي شود هزينه محيطي كمتر باشد. بر اساس 
 (Bo Weidema) «گزارش و تحليل «بو ويدما
در دانمارك، ميزان گاز گلخانه اي كه به ازاي توليد 
يك كيلوگرم از گوشت مرغ صنعتي ايجاد مي شود 
يك  است،  كربن  اكسيد  دي  كيلوگرم  معادل 3/6 
كيلوگرم گوشت خوك، گاز گلخانه اي معادل 11/2 
كيلوگرم دي اكسيد كربن و يك كيلوگرم گوشت 
گوساله معادل 28/1 كيلوگرم دي اكسيد كربن، گاز 

گلخانه اي ايجاد و وارد فضا مي كند.
  البته، چنين عملكردهاي گسترده اي منجر به 
برخي مشكالت ديگر از جمله توليد مقادير زيادي 
كود مي شود. در تئوري– و همچنين در عمل – مقدار 
زيادي از اين كود مي تواند براي توليد بيوگاز (زيست 
گاز) و به دنبال آن برق استفاده شود. اگر تمام احشام 
اياالت متحده با اين روش پرورش داده مي شدند، 
مي توانستند انتشار گاز گلخانه اي را ساالنه در حدود 
100 ميليون تن كاهش بدهند (معادل چهار درصد 
گازهاي ايجاد شده براي توليد برق). با اين انگيزه، 
مزارع فشرده احشام، مي توانست صدمه كمتري را از 

آن چه امروز اتفاق افتاده به بار آورد. 
احشام  با  دارد،  وجود  هم  ديگر  پيشنهاد  يك 
به عنوان بخشي از اكوسيستم رفتار كنيد. در اين 
رابطه، «گارنت» مي گويد: «اگر تعداد حيوانات كمتر 
بود، انتشار گاز متان هر حيواني بيشتر مي شد؛ اما كل 

انتشارها كاهش مي يافت.»
البته حيوان كمتر يعني گوشت كمتر. چقدر كمتر؟ 
هيچ كس نمي داند. به عنوان اولين تخمين، گارنت 
متوجه  مي شود كه نصف توليد گوشت دنيا از مزارع 
دامپروري گسترده به دست مي آيد و هيچ كدام از 
اينها، با رويكرد دوستي با محيط زيست، مجاز نخواهد 
از  دسته  آن  مي ماند  باقي  كه  چيزي  بنابراين  بود. 
مراتعي هستند كه در زمين هاي پست قرار دارند و 
غير قابل استفاده براي توليد غالت اند – در حدود 
10 درصد از كل مساحت امروز – و تعداد زيادي از 
شده  آسياب  مواد  احشام  كه  جايي  مخلوط،  مزارع 
را  كشاورزي  محصوالت  تفاله  و  زائد  مواد  ساير  و 

تغذيه مي كنند. 
را  غذا  انتخاب  در  عمده  تعديل  آينده اي،  چنين 
ايجاد خواهد كرد. مردم به ويژه بايد در غرب فاقد 
گوشت، گوشت كمتري بخورند. نه تنها اين، بلكه ما 

بايد نوع گوشتي كه مي خوريم را عوض كنيم. گارنت 
مي گويد: «شما مرغ هاي چاق را با تغذيه آنها به وسيله 
باقي مانده غذاي خانگي و خوراندن كرم هاي خاكي، 

به دست نخواهيد آورد.»
آيا حقيقتا مردم مصرف گوشت هاي گاو گران قيمت 
يا مرغ هاي خانگي الغر را هفته اي يك يا دو بار قبول 
خواهند كرد؟ مطمئنا مردم، امروزه قبول نخواهند كرد، 
اما اين تغيير در آينده اتفاق خواهد  افتاد. با در نظر 
گرفتن اين مطلب كه اگر توليد جهاني گوشت در 
آينده روند افزايشي داشته باشد، اين مسئله مي تواند 
باعث تخريب جنگل ها، فرسايش خاك، آلودگي آب و 
انتشار گازهاي گلخانه اي شود و بنابراين برخي مردم 
با لحاظ اين مسئله، خوردن گوشت كمتر را انتخاب 
خواهند كرد ولي قطعا مصرف گوشت را كنار نخواهند 
گذاشت. بهترين كار اين است كه گوشت را به ميزان 

معقول و متوسط مصرف كنيم.

ادمونتون  در  نيوساينتيست  مجله  مشاور  هولمز  باب 
كاناداست.

علي مزرعتي كارشناس تغذيه است.
 پست الكترونيك:

 mazraati89@gmail.com

بهترين كار 
اين است كه 
گوشت را به 
ميزان معقول و 
متوسط مصرف 
كنيم
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