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بررسی تاثیر 11 رژیم غذایی مشهور بر محیط زیست  

گیاهخواری یا گوشتخواری
مورد  در  که  زمانی 
کره  بقای  و  محیط زیست 
می شود،  صحبت  زمین 
غذایی  رژیم های  نقش 
پررنگ تر به نظر می رسد. در طول زندگی بشر 
روی زمین، محصوالت غذایی با پایه حیوانی 
تغییرات زیست محیطی گسترده ای از خود به جا 
گذاشته اند اما مصرف کنندگان کمی در این رابطه 
اطالعات دارند. طبق آمار دانشکده بهداشت چان 
در دانشگاه  هاروارد، کشاورزی رتبه نخست را 
در تغییرات محیطی کره زمین داشته و سبب 
تغییرات آب و هوا، تخریب جنگل ها و بیابان ها 
و آسیب اقیانوس ها و صخره های مرجانی شده 
است اما بسیاری از مصرف کنندگان از این موضوع 
مطلع نیستند. در سال 2018 میالدی نظرسنجی 
نیلسون نشان داد در حالی که 46 درصد مردم 
اهمیت  دارند خرید محصوالت محلی  باور 
باالیی در پیشگیری از آلودگی محیط زیست 
دارد، تنها 16 درصد نگران تاثیر رژیم غذایی شان 
بر محیط زیست هستند. واضح است که بشر برای 
بقای خود روی این کره خاکی تالش می کند و 
گرچه افزایش جمعیت، دامپروری و کشاورزی 
سبب بروز تغییراتی در محیط زیست شده، ناچار 
باید راه حل هایی را یافت که کمترین آسیب را 
به هستی برساند و بقای بشر را تضمین کند. 
اگر شما مایلید در مورد تاثیرهای رژیم غذایی 
که از آن تبعیت می کنید بر محیط زیست بدانید 
و بهترین نوع رژیم را برای خود انتخاب کنید، 

همراهمان شوید.

1  رژیم وگان: افرادی که رژیم وگان دارند 
تمام محصوالت حیوانی را با میوه ها، سبزیجات 
و دانه ها جایگزین می کنند. طبق مطالعه ای که در 
ماه اکتبر سال 2018 میالدی در مجله النست 
منتشر شد، تبعیت از رژیم غذایی وگان در کاهش 
گازهای گلخانه ای بسیار مفید و موثر است. در 
سال 2014 میالدی نیز تحقیق دیگری که در مجله 
تغییرات اقلیمی منتشر شد، ثابت کرد رژیم وگان 
در مقایسه با تمام انواع رژیم ها کمترین میزان 
گازهای گلخانه ای را تولید می کند و برترین رژیم 
دوستدار محیط زیست است. همچنین از آنجا که 
در این رژیم ماهی ها مصرف نمی شوند، می تواند 
از انقراض نسل برخی ماهی ها پیشگیری کند و 
مدافع تنوع زیستی در اقیانوس باشد اما مخالفان 
می گویند درصد بسیار کمی از مردم طرفدار این 
نوع رژیم غذایی هستند و اغلب مایلند رژیم 
غذایی پدران خود را که حاوی گوشت است، 
دنبال کنند. از سوی دیگر، دسترسی به تمام مواد 
غذایی گیاهی تامین کننده نیازهای بدن نیست. 
نکته آخر اینکه با توجه به اینکه طی چند سال 
اخیر توجه مردم به مصرف مواد غذایی سالم 
و طبیعی و گیاهی بیشتر شده، قیمت این گروه 
از مواد غذایی به ویژه میوه و سبزیجات، برنج 

قهوه ای و مغزها باال رفته است.

2 رژیم گیاهخواری:در رژیم گیاهخواری 
محصوالت حیوانی از جمله گوشت قرمز، مرغ 
و ماهی حذف شده و مواد غذایی مصرفی تماما 
پایه گیاهی دارد. طبق تحقیقی که مشروح نتایج 
آن در سال 2018 میالدی در مجله تحقیقات 
بین المللی در زمینه غذا منتشر شد، خارج کردن 

گوشت قرمز از برنامه غذایی روزانه می تواند تا 
34 درصد سبب کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
شود. یک رژیم با پایه گیاهی نیز در مقایسه با 
رژیم های حاوی گوشت از آب کمتری استفاده 
می کند و زمین های کمتری تخریب خواهند شد. 
مخالفان اما نظر دیگری دارند. از نظر این گروه 
از افراد، رژیم گیاهخواری زمانی خوب است 
که نیازی نباشد شما مواد غذایی مورد نیاز خود 
را از مسافت های دور تهیه کنید و تمام مواد 
مورد نیاز در رژیم را بتوان به طور محلی تهیه 
و تولید کرد. در این شرایط رژیم گیاهخواری 

بسیار مناسب است.

3  رژیم منعطف: این نوع رژیم حاوی انواع 
مغزها، سبزی و میوه ها و اندازه متعادلی از گوشت 
قرمز، ماهی و لبنیات است. افراد زیادی از طرفداران 
این نوع رژیم غذایی هستند زیرا به نظر می رسد 
رژیم ساده ای است و تمامی افراد می توانند از 
آن تبعیت کنند. در ضمن در این رژیم نیازی 
به کنار گذاشتن دائمی گوشت از برنامه غذایی 
نیست و تمامی نیازهای بدن از همه گروه های 

غذایی تامین می شود. به عالوه، کاهش مصرف 
گوشت به طور کلی و مصرف متعادل آن به نفع 
محیط زیست است. از نظر متخصصان و پزشکان 
نیز این نوع رژیم سالم ترین برنامه غذایی برای 
بدن انسان است. مخالفان اما بر این باورند به 
دلیل وجود گوشت در این رژیم غذایی همچنان 
می تواند روی محیط زیست اثر سوء داشته باشد 
و به اندازه رژیم های غذایی بر پایه گیاهان برای 

کره خاکی مفید نیست.

4  رژیم دش: به گزارش مایوکلینیک، رژیم 
غذایی دش با تشویق فرد به مصرف نمک پایین 
و مواد غذایی غنی از پتاسیم، منیزیم و کلسیم از 
جمله لبنیات کم چرب، سبزیجات، میوه ها، ماهی، 
مرغ، مغزها و تمامی غالت و کاهش مصرف 
گوشت قرمز و شکر سعی می کند کلسترول 
خون را پایین نگه دارد. نکته مثبت این نوع 
رژیم تاکید بر مصرف مواد غذایی با پایه گیاهی 
است که می تواند اثر مثبتی بر محیط زیست 
داشته باشد اما مخالفان می گویند گرچه میزان 
مصرف گوشت قرمز در این رژیم محدود شده، 
باال بودن میزان مصرف لبنیات و گوشت سفید 
به همان اندازه گوشت قرمز می تواند گازهای 

گلخانه ای تولید کند.

5  رژیم مدیترانه ای: در این رژیم اولویت 
با مصرف مواد غذایی با پایه گیاهی و به ویژه 
مواد غذایی سالم و مفید برای قلب از جمله 
روغن زیتون و مغزهاست. تاکید اصلی بر مصرف 
گوشت ماهی به جای ماکیان و گوشت قرمز 
است. طرفداران معتقدند از آنجایی که تولید 
گوشت قرمز به محیط زیست آسیب فراوانی 
می زند، محدود کردن آن در یک رژیم غذایی 
بسیار مهم است. طبق تحقیقی که مشروح نتایج 
آن در سال 2013 میالدی در مجله سالمت 

محیطی منتشر شد، با انتخاب رژیم مدیترانه ای 
در مقایسه با رژیم غربی میزان تولید گازهای 
گلخانه ای تا 72 درصد، میزان مصرف زمین تا 
58 درصد و میزان انرژی مصرفی تا 52 درصد 
کاهش پیدا می کند اما مخالفان می گویند در 
این رژیم گوشت ماهی وجود دارد و گرچه 
فواید مصرف آن در سالمت انسان به اثبات 
رسیده، برای محیط زیست خوب نیست. طبق 
گزارش های سازمان غذا و کشاورزی آمریکا 
52 درصد از ذخایر آبزیان اقیانوسی به اتمام 
رسیده، پس نمی توان این رژیم را رژیمی پایدار 
و همیشگی محسوب کرد. در ضمن، اگر قرار 
است رژیمی بگیرید که پایه اصلی آن را گوشت 
ماهی تشکیل داده، بهتر است از انواع فراوان و 
محلی آن استفاده کنید زیرا ارسال ماهی تازه با 
هواپیما و مصرف ماهی های اقیانوسی می تواند 

به ضرر محیط زیست باشد. 

6  رژیم کتوژنیک و اتکینز نوین: برخی 
طرفداران رژیم نوین کتوژنیک و اتکینز آن را به 
رژیمی طبیعت دوست تبدیل کرده اند، درنتیجه 
تا جای ممکن از مواد غذایی برپایه گیاهان به 
جای حیوانات استفاده می کنند. موافقان این 
رژیم می گویند از آنجایی که تاکید بر مصرف 
محصوالت گیاهی است، آب، زمین و انرژی 
کمتری مصرف می شود اما مخالفان می گویند 
حتی نوع طبیعت دوست این 2 رژیم غذایی نیز 
در خود ماست، تخم مرغ و پنیر دارد و تولید 
این مواد به تولید گازهای گلخانه ای می انجامد 
که خود مسبب تغییرهای آب و هوایی است.

فرد  رژیم  این  در  روزه:   30 رژیم    7
باید برای 30 روز همه نوع مواد غذایی جز 
مواد غذایی فراوری شده مانند شکر، نان و 
لبنیات مصرف کند. موافقان رژیم معتقدند 

رژیم  از  صنعتی  غذایی  مواد  کردن  خارج 
غذایی سبب کاهش آلودگی های محیطی ناشی 
از فعالیت های کارخانه ای و بسته بندی مواد 
غذایی می شود و حذف لبنیات نیز تا حدی 
اما  داشت  خواهد  محیطی  مثبت  تاثیرهای 
از نظر مخالفان، این رژیم همچنان مصرف 
حد متعادلی از محصوالت حیوانی را ترویج 
می کند که می تواند مشکالت زیست محیطی را 

افزایش دهد. از سوی دیگر، 
شعارش حذف غالت 

است که در مقایسه با 
حیوانی  محصوالت 
محیط زیست  برای 

مناسب تر هستند.
 

ویت  رژیم    8
واچرز: این نوع برنامه های 

کاهش وزن تجاری به کاربران 
خود می آموزند چطور متعادل و سالم 

این  معتقدند  بخورند. طرفداران  غذا 
برنامه ها با آموختن واحد های غذایی به 
کاهش میزان مصرف مواد غذایی کمک 
می کنند و جلوی اسراف و زیاده خوری 
را می گیرند اما به نظر مخالفان، تمامی 
این برنامه ها شروع به تبلیغ و تولید 
محصوالت خاص در برنامه غذایی 
خود می کنند که به معنی بسته بندی 

جدید برای مواد غذایی است. 
داده اند،  نشان  بررسی ها  البته 
برنامه های  از  این گروه  کاربران 
سایر  با  مقایسه  در  رژیمی 
محصوالت  از  بیشتر  افراد 
بسته بندی شده مانند گوشت های 
فریزشده و سبزیجات بسته بندی 

استفاده می کنند. 

9  رژیم کتوژنیک و اتکینز سنتی: هر 
دوی این رژیم ها میزان کربوهیدرات کمی 
به مصرف  را  دارند. کتوژنیک طرفدارانش 
مواد غذایی پرچرب دعوت می کند، در حالی 
که رژیم اتکینز نوعی رژیم پرپروتئین است. 
چربی  می گویند  کتوژنیک  رژیم  طرفداران 
مورد نیاز را می توان از دانه های گیاهی از جمله 
گردو و آووکادو تامین کرد که آسیبی برای 
محیط زیست ندارد اما مخالفان معتقدند هر 
دوی این رژیم ها غنی از پروتئین و چربی های 
حیوانی هستند که برای محیط زیست مضر 
است. طبق مقاله ای که در سال 2018 میالدی در 
مجله ساینس منتشر شد، محصوالت گوشتی 
بزرگ ترین منبع تولید متان هستند که یکی از 
علت های گرم شدن کره زمین است. گرچه 
رژیم اتکینز مضرتر از رژیم کتوژنیک به نظر 
می رسد، نباید فراموش کرد مصرف زیاد مواد 
غذایی برپایه گیاهی نیز به نفع محیط زیست 
نیست. توجه به این موضوع نیز الزامی است 
منبع روغنی  پالم که اصلی ترین  که روغن 
در جهان محسوب می شود، یکی از دالیل 
جنگل زدایی و تخریب جنگل های بارانی در 

سراسر جهان است. 

رژیم  به  که  رژیم  این  پائلو:  10  رژیم 
»مردان غارنشین« معروف است، بر مصرف 
میوه و سبزیجات، گوشت و حذف شکر، 
غالت و لبنیات تاکید دارد. موافقان معتقدند 
مواد  از  آن  در  که  صورتی  در  رژیم  این 
مفید  استفاده شود، می تواند  غذایی محلی 
باشد و از آنجایی که تاکید بر مصرف تمامی 
اعضای حیوان دارد، تا جای ممکن اسراف 
را کاهش می دهد اما از نظر مخالفان در 
این رژیم همچنان محصوالت 
حیوانی را داریم و روند 
برای  گوشت  تولید 
سنگین  محیط زیست 
که  آسیب زاست  و 
انرژی مصرفی باالیی 

می طلبد.

 در حالی که 46 درصد مردم باور دارند 
خرید محصوالت محلی اهمیت باالیی 
در پیشگیری از آلودگی محیط زیست 

دارد، تنها 16 درصد نگران تاثیر رژیم 
غذایی شان روی محیط زیست هستند. 

واضح است که بشر برای بقای خود روی 
این کره خاکی تالش می کند و گرچه 

افزایش جمعیت، دامپروری و کشاورزی 
سبب بروز تغییراتی در محیط زیست 

شده، ناچار باید راه حل هایی یافت که 
کمترین آسیب را به هستی برساند و 

بقای بشر را تضمین کند
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11  رژیم گوشتخواری
این رژیم به معنی مصرف 

انواع گوشت ها و محصوالت و 

فراورده های وابسته به آن از جمله 

تخم مرغ، کره، پنیر، ماست و... است. از آنجایی 

که این رژیم تماما بر پایه محصوالت حیوانی 

است، نمی توان واقعا در برابر محیط زیست از 

آن طرفداری کرد. مخالفان هم معتقدند خطر 

این رژیم برای محیط زیست غیرقابل توصیف 

است. در سال 2014 میالدی تحقیقی که مشروح 

آن در مجله تغییرات آب و هوایی منتشر شد، 

 7/19 روز  طول  در  گوشتخواران  داد  نشان 

کیلوگرم گاز گلخانه ای تولید می کنند، در حالی 

که این میزان برای گیاهخواران حدود 2/89 

کیلوگرم است؛ یعنی گوشتخواری حداقل 2 

برابر آسیب بیشتری در مقایسه با گیاهخواری 

به محیط زیست و کره زمین وارد می کند.
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