
 سالمت در دامداری، صاننقش متخص
 انسان تغییر اقلیم، و سالمت  

 (MD(، اریکا فرانک )MD(، هوُپ فردوسیان )MD) (، مایکل گرِگرMD, MPHعایشه اختر )
 1دکتر سیاوش وزیری ،اسدعلی بنیمترجمان: 

 کرمانشاه یاستاد دانشگاه علوم پزشک ،یریو گرمس یعفون یهایماریمتخصص ب 1
 
 کیدهچ

شود. امروزه با کمبود سرعت دارد به یک نگرانیِ جهانی تبدیل میخوریم بهمیآنچه 
 های غذاییِ های مزمن، و گرمایش زمین، تأثیر رژیممواد غذایی، افزایش بیماری

ِ جهانی بهگذاری رسد. نظر میبهتر مهماز همیشه مان یانتخاب  سوی مصرف بیشتر
چنین گذاری . جریان استدر —پایههای گیاهرژیمبه جای —غذاهایی با منشأ حیوانی

های عفونیِ ماریبا ظهور بی این خودشکه  انجامدمیدامپروری  سازیِ فشردهبه 
گیریِ زیست، و همهتیک(، تخریب محیطنووئ)ز  بین انسان و حیوان مشترک
های که رژیمهمچنان های مزمن و چاقی همراه است. متخصصان سالمتبیماری
را  هاآنباید از این روندها آگاه باشند و  کنندرا ترویج می پایدارتریزیستتر و سالم

 در نظر بگیرند.
 

 مقدمه
زی برای غذا کشاااته میلیارد حیوانِ خشاااکی 9از  بیشسااااالنه در ایاالت متحدۀ آمریکا 

درصاااااادِ  5فقط ایاالت متحده  2,1.، یعنی حدوداً یک میلیون در هر ساااااااعتشااااااوندمی
 هر 3کند.درصااااد از عروااااد گوشااااِت دنیا را تولید می 15اما حدود  دجمعیت دنیا را دار 

کیلوگرم گوشاااات  33و  کیلوگرم گوشااااِت قرمز 50طور متوسااااط ساااااالنه آمریکایی به
توجهی به میزان قابلتقاوااای جهانی برای گوشاات  ،های اخیردر دهه 4خورد.طیور می
، مصااااارف ساااااراند 1990تا  1975شاااااود از ساااااا  یافته اسااااات. تخمین زده میافزایش 
شود تولید جهانی گوشت بینی میپیش 5.بیشتر شده است درصد 1.4ساالنه  گوشت
 است ایالمللیمقررات ملی و بین علت این امر تا حدی 6دو برابر شود. 2020تا سا  



 (1)ریزیبرونهایشااااان را دهد هزینهکارهای مرتبط با دامداری اجازه میوکه به کسااااب
 هاییشاااااارکتچنین  جویِ سااااااتیزه ه وانتبلیغاتی بازاریاب کارزارهایکنند و همچنین به 

برای مثا ، ساااااااایسااااااااتم یاراند حکومت فدرا  ایاالت متحده شاااااااادیداً  7-10.گرددبرمی
 کند.غذاهای گیاهی تشویق می را در عوضِ  11-17محصوالت گوشتی و لبنی

 
لبنی در کالیفرنیا توسااط انجمن انسااانی ایاالت  هاییک کشااتارگاه گاو تجساا اخیراً 

که حتی چنان بیمار را (، سااوا اسااتفاده و کشااتار گاوهایی مجرون یا آنHSUSمتحده )
 تُن 64900، 2008رید وو باعث شاااااااد در ف مساااااااتند  ردرفتن هم نداشاااااااتند توان راه

 تجسااااا این  18خوانیِ تاریخِ آمریکا.آوری شاااااودگ بزرگترین پ گوشااااات از بازار جم 
بودن ناکافی از جمله  ،به ایمنیِ عروااااااااد گوشاااااااات ایجاد  ردهای زیادی راج نگرانی
باالی  ساااارعتناشاااای از (، که تاحدی USDAوزارت  شاااااورزی آمریکا ) مقرراتیِ نظارت 

 کشتار حیوانات برای غذا بود.
 

 زیستو تخریب محیطاقلیم  تغییر
 دامداری سنتیِ  ۀو، شییوانو تقاوا برای محصوالت حی تبلیغافزایش مداوم  دجدر نتی
 ۀ دامداریفشااااارد و عظیم مراکزدوم قرن گذشاااااته در ایاالت متحده عمدتاً با  دمدر نی

 4از ش بی ساااااالنه در حا  توسااااعه در کشااااورهای ینیگز یجانرخ این  گشااااد جایگزین
6اساات. درصااد

و  سااتیز طیمح یجهان بیدر تخر  ینقش مهم دامپروری شاادنِ یصاانعت 
19.دارد اقلیم رییتغ

  

از انتشاااااااار  درصاااااااد 64و  ،درصاااااااد 65،  درصاااااااد 37وبانیِ باعث بیبه ترت دامپروری
ِ انسااااااان  ایِ روده ریتخماساااااات که ناشاااااای از  اکیو آمون ،نیتروژن اکسااااااید، متان (2)زاد

پتانسااااایل  20اند.عوامل ریاساااااتفاده از کود و ساااااا، یدامفضاااااوالت نشاااااخوارکنندگان، 
اکسید کربن برابرِ دی 296تا  23به ترتیب  نیتروژن متان و اکسید (3)گرمایش جهانیِ 

اعالم کرد دامپروری  ملل متحد )فائو( یو کشاورز غذاسازمان  2006در سا   20است.
بر شااااده محاساااابه—درصاااادی دارد 18زاد سااااهمی ایِ انساااااناز انتشااااار گازهای گلخانه

20.نقلوحمل از تمام بخشش یعنی بی—کربن اکسااااایددی اسااااااد معاد ِ 
 تغییر آثار 

 ئتیو ه شاااااودیاحسااااااد ماقلیم بر ساااااالمت عمومی همین حاال در سااااارتاسااااار دنیا 



طرز بهاین پدیده  کندبینی میپیش سازمان ملل متحد( IPCC)تغییر اقلیِم  یدولتنیب
 21-26خواهد شد. خطیرتر یریچشمگ

 
 نیشاااتر یبیعنی ن گ ایاشاااغا  کرده اساااترا  نیاز کل ساااطم زم درصاااد 30 دامپروری

20.هاتوسااط انسااان نیاسااتفاده از زم زانیم
کشاات قابل یدرصااد از کل اراواا سااهویساا 

20،رودکار میبه خوراکِ حیوانات دیتول یبرا
ِ با   از مراتب بیشتر بهکه دادی  درونانرژی

ِ برون ً یتقر  است.آن  داد ً  یاراودرصدِ  70 با به  نیالت یکایآمر  در آمازونِ  یجنگل سابقا
20شاااود.یاساااتفاده م خوراکِ حیوانات دیتول یبرا شاااتریآن ب یو مابق اچر  ت ِ عنوان مر 

 

ُ  ونیلیم 7.5 دیتول یبرا یاهیگ نیپروتئ تُن ونیلیم 45 ساااااااااالنهمتحده  االتیدر ا ن ت
27(4)شااااود.یم صاااارف یوانیح نیپروتئ

تواند می یاهیگ نِ یپروتئ نیا شااااتریدر عوض، ب 
ً یمسااتق  یهاینگراناز  یتا حدودتواند می شااود، چنین کاریمصاارف توسااط انسااان  ما
ِ روبه  (5).بکاهدغذا  یِ کمبود جهان مرتبط با رشد

ِ  70 دامپروری و آب  ،، هوانیزم یآلودگ بهکند و یرا مصاارف م  دنیانِ یر یآب شاا درصااد
ا هممکن است آبراهه ،فضوالت حیوانیاز جمله  ،و کودهاها کشتآف .شودمنجر می

20را آلوده کند.
ِ  37 وبانیِ باعث دامپروری، کایآمر  ۀمتحد االتیدر ا  اساااتفاده از  درصاااد

ِ  تروژنیبار ناز  درصااااااد 33و  درصااااااد 32 بیو به ترت هاکشتآف موجود در  و فساااااافر
20.اسااااات نیر یمناب  آب شااااا

 ووایو آ یشااااامال ینایدر کارول 2008ساااااا   یهابررسااااای 
 یکیساااااااااکن در نزد کودکانِ  آساااااااامِ  عالئم در یامالحظهبلقا شیافزادهندۀ نشااااااااان
ها آن جوام  اطراف یِ زندگمعیارهای  تیفیو کاهش ک صاااااااانعتی خوک هایپروارگاه

28-30.بود
 اعالم کند 2006فائو در سااا   باعث شااد پرویدامکلی  یطیمحسااتیز  ریتأث 

 یطیمحساااتیمشاااکالت ز به  که ساااتمهمی عواملساااه  ایدو  جزوپروری ش دامبخ»
 20«.یتا جهان گرفته یاز محل یاسیدر هر مق ،انجامدمی

 
 و بازپدید نوپدید ی  عفون یهایماریب

فائو گزارش  حیوانات، و سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی سالمتِ  2004سا  
با حیوانی در رژیم غذایی انسااااااااان، که  کردند تقاوااااااااای فزایندۀ جهانی برای پروتئینِ 

های طوالنی، زنده در مسافت نقلِ حیواناتِ ودامپروری، حمل سازیفشردهو  گسترش



 31اند.های مشااااااااترک دساااااااات داشااااااااتهدر ظهور بیماری همراه اساااااااات و عوامل دیگر
 bovine spongiform بااااه علاااات پاااادیاااادآوردنِ دامپروری  هااااای صاااااااانعتیِ فعااااالیاااات

encephalopathy  ، کاااه باااه چنااادین دارو  منتقلاااه از غاااذا هاااایبااااکتری]جنون گااااوی
 32.اندسرزنش شده زای آنفوالنزای طیورهای شدیداً بیماریو سویه ،اندمومقا

 منتقله از غذا هایبیماریمیلیون آمریکایی دچار  76شااااااود هر سااااااا  تخمین زده می
میلیون نفر  20منتقله از غذا در دنیا ساالنه حدود  های میکروبیِ بیماری 33شوند.می

 34دهد، که محصاااوالت حیوانی در صااادر فهرسااات علل آن قرار دارد.را به کشاااتن می
های منتقله از غذا به مصاااارف بیشااااتر محصااااوالت جهانی در بروز بیماری افزایشِ این 

نساابت داده شاادن دما  ، و بیشااترهای حیوانات مزرعهپروارگاهتشاادید تمرکز  حیوانی،
 36,35شود.می

به یاالت متحده  ید در ا نه ساااااااااالنه بیش از یک تُن فضااااااااوالتِ دامی تول طور ساااااااارا
که  38اندهای مشااااترکبیماری پاتوژنِ  100از فضااااوالتِ دامی منشااااأ بیش 37شااااود.می

شااااااااده با آب را آلوده کنند. برای مثا ، آب آبیاریِ آلوده مناب غذا و  اسااااااااتممکن 
بوده  Escherichia coli O157:H7ترین شاااایو  احتما  قوی عامل بزرگفضااااوالت، به
و  پدیدآمدندر شرایطی که 39 آموزِ ژاپنی را درگیر کرد.دانش 000,7از  است که بیش
اخته اساااات، مثل حب  آماده ساااا-و-های مشااااترک را حاوااااربیماری هایانتقا  پاتوژن

با توجه به ، نرخ رشاد این حیوانات 6مزرعه در شارایطی غیربهداشاتی حیواناتِ  متراکم
با توان می. اختال  شاااوددچار   ممکن اساااتکه در معرض آن قرار دارند  اییبار عفون

نیمی  40کاست.اختال  رشد، از این  محرکِ های بیوتیکاستفادۀ مداوم و زیاد از آنتی
ِ از واادمیکروب اسااتفادۀ انبوه  42,41شااود.حیوانات داده می های ایاالت متحده به خورد

دارو  بههای مقاوم وژنهایی که مصااااارف بالینی دارند در دامپروری، پاتبیوتیکاز آنتی
-و-باعث ه ممكن است  شوندهای مقاومت به دارو میانتقا  ژن باعث وایجاد کرده 

 کبيوتيیمقاوم به آنت یِ انسااااااااانی هاایزولهدر شااااااااده ی گزارشهاافزایشعمدۀ  بانی
 44,43(6).دباش

  



 های مزمنبیماری
 کرده يافته را گرفتار، جهان توسااااعهیاز جمله چاق مزمن یهایبيمارلحاظ تاریخی، به
با . اندقرار گرفته واگیردار یهایثير بيمارأدر حا  توسااعه بيشااتر تحت تی  شااورها و
رو به رشدی  یِ در حا  توسعه نگران یمزمن در کشورها یهایماریو ب یحا ، چاق نیا

10.اساات
 ایدارند وزن متحده اوااافه االتیا بزرگساااالنِ  درصااد 65شااود یزده م نیتخم 

 و یشاااااااا 46وزن دارند.، و در کل دنیا حدود یک میلیارد بزرگسااااااااا  اوااااااااافه45نداچاق
46کننده اساات.نگران ایویژهطور به، کودکان یِ چاق یِ جهان ۀندیفزا

خطر ابتال به  یچاق 
47دهد.بود کلسااااترو  را افزایش میبیش و ،خون آساااام، فشااااار ،، آرتروزابتید

سااااه  
و  ،، ساارطانیعروق-یقلب یهایماری، بدنیامرگ در سااراساار  یِ از چهار عامل اصاالمورد 

 48اند.ابتید

 
ً  ییِ رژيم غذاک از ي یجهان گذاری از  کیپرگوشااااااات، ي اییبه رژيم غذاي پایهگياه عمدتا

49,10مزمن شاااناخته شاااده اسااات. هاییتوجه در افزايش بيمارعوامل قابل
محصاااوالت  

، و تنها منب  49یعروق-یقلب یهایماریب سبب ،اشبا  یهایچرب یاصل منشأ یوانیح
پایه گیاه ییغذا یهامیکه رژ  یدهد افرادینشان م یاسهیمطالعات مقا اند.کلسترو 

 کمتر شااااااااانمعموالً وزنهایی ندارند که چنین رژیمی ی، نساااااااابت به کساااااااااندارند
50نیز صااااادق اساااات. های قومیتیِ متفاوتحتی در گروه و این امر 51,50اساااات

 هرچند 
در  ابتیو د یچاق شیکه افزا حاکی از این اساااااااات شااااااااواهد، گفت یقطعتوان نمی

 تا ممکن اساااتی دیگر عوامل نیز و بدنیفعالیت  تر شااادنِ کمعالوه بر ساااراسااار جهان 
 10.محصوالت حیوانیمصرف  شیافزا حدی مربوط باشد به

مصااارف گوشااات و بروز  نیب یداراارتباط معن ،52دا آرمساااتران  و  کِ یکالسااا دمطالع
ِ  25از  شیدر برا  کولون ساااارطانِ  در صااااورت گرفته مطالعات  .نشااااان داد دنیا کشااااور

و مصاارف  یغرب ییغذا میرژ  هایتعاد تبعیت ازشاادنِ شااتر یبا بآشااکار ساااخت ژاپن 
54,53.یافت شیافزا کولورکتا  و روغن، بروز سرطانِ  یچرب ، ومرغ، تخمریگوشت، ش

 

و  ییایآساا یمصاارف گوشاات در کشااورها شیافزا نیب یارتباط مشااابه گریمطالعات د
ناشاااااااای از آن ومرگ ایو/ کولونبروز ساااااااارطان  56,55.نشااااااااان دادمیر 

اگرچه عوامل  
 گرید یمطالعاتکل طور مطالعات و به نیا ،در نظر گرفته شااااااااود دیبا زین گرمداخله



ارائه  کولورکتا گوشاااات و ساااارطان  نیب معلولیوتدر مورد ارتباط عل   یقو یشااااواهد
 کایآمر سرطان  قاتیتحق دسسؤم هیئتسرطان و  قاتِ یتحق یصندوق جهان .دهدیم

 ردن محدود یبرا یا نندهگرفتند شااااااواهد قان  جهینت 2007سااااااا  گزارشاااااای به در 
 یبرا پایهرژیمی گیاهاز  یرویو پ ،شااااادهیورااز گوشااااات فر  کامل زیگوشااااات قرمز، پره

 59سرطان وجود دارد. ی اهش خطر  ل

ها همراه اسات. سارطان ریخطر ساا شیبا افزا نیز یوانیح مصارف محصاوالت مختل ِ 
 یوانیاز مناب  ح نیو پروتئ ،ی، چربکل یانرژ دریافت شیخطر سرطان آندومتر با افزا

60.در ارتباط اسات
 شیخطر سارطان آندومتر با افزااین بود که از  یحاک فراتحلیل کی 

61.یابدمی، افزایش گوشاااات قرمز ژهیو، بهگوشااااتمصاااارف 
با ساااارطان  اتیمصاااارف لبن 

 European) نگرِ سرطان و تغذید اروپاآیندهمطالعد  62-64گپروستات همراه بوده است
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) را شااامل  مرد 251,142 که

 خطر ابتال به سااااااارطانِ  نیپروتئو  یلبن مِ یکلسااااااا نشاااااااان داد دریافت زیاد، شااااااادمی
65دهد.یم شیپروسااااتات را افزا

خطر  شیبا افزا یلبنر یغ یحاصاااال از غذاها مِ یکلساااا 
گوشت  شتریب دریافت، خطر سرطان پستان با ریاخدر مطالعات  سرطان همراه نبود.

 بیشااااااتر دریافت زانیو م 66-69،گوشاااااات قرمز ایگوشاااااات، و/ ، کل انوا شاااااادهیفرآور
69.شبا  همراه بوده استکل و ا یهایچرب

  

 االتیدر ااسااااات،  توجهاز مصااااارف گوشااااات قابل یناشااااا ساااااالمتمراقبت  یهانهیهز 
 نیتخم—1992 سا  با ارزش دالر—دالر اردیلیم 61تا  29 نیب این رقم ساالنه متحده
70شااااود.یزده م

 یهامیکه رژ  یافراد دهدیاز مطالعات نشااااان م یاری، بساااادر مقابل 
 74،ابتید 71-73،یعروق-یقلب یهایماریب ویر  شیپ ای/و ریمومرگ خطر پایه دارندگیاه

 رسااااااادینظر مبه 79,78اند.را کاهش داده یو چاق 75-77اص،خ هایسااااااارطانبعضااااااای 

 یهایماریب نیبرابر ا در ،جاتیو سبز  وهی، م کاملحبوبات، غالتِ سرشار از  یهامیرژ 
 80-82اند.ندهکنمزمن محافظت

  



 آیدبرمی تسالمدهندگان خدمات ارائهآنچه از دست 
 ییِ غذا یهانهیتوانند در ارتقاا گز یم خدمات سااااالمتدهندگان ارائه دیگرپزشااااکان و 

محصااااااااوالت  شااااااااتریب مصاااااااارف در جهت که جریان حاواااااااار کردنوارونهتر و سااااااااالم
توانند به یم سااالمتهندگان خدمات دارائه .داشااته باشااند ینقش مهم سااتحیوانی

و  ،هدهندارائه در جایگاهمداف ، در جایگاه  کار را انجام دهند: نیا عمده قِ یسااااااااه طر 
 و.الگ در جایگاه

 بهتوانند می ،ادیشااااااااواهدبنعلِم  مدافعینعنوان به، خدمات سااااااااالمتدهندگان ارائه
 اطالعاتو  ورود کنند، گذاردیم ریو ساااالمت تأث هیکه بر تغذ حکومتی یهااساااتیسااا

و  ،كایآمر  ی(، انجمن پزشكAPHA) كایآمر  یعموم سالمتانجمن  ارائه دهند. یپزشک
 گیریِ همه تیاهمبر  ،ساارطان یِ مل مؤسااساادجمهور از   یرئ منتخبِ  ساارطانِ  هیئت
 راهبریو  انپزشاااک تیاهم نیو همچن حکومتی ییغذا هایگذاریاساااتیسااادر  یچاق

84,83,8اند.تأکید کرده فدرا  های غذاییِ گذاریاسااااتیدر اصااااالن ساااا یعموم سااااالمت
 

ایاالت متحده، درحا  تقال در جهت ترویج  های کشااااااورزیِ درحا  حاوااااار سااااایاسااااات
های رژیم غذایی ایاالت متحده ساااات که البته این امر با راهنماییمحصااااوالت حیوانی

ِ  72شااده اساات که محاساابه  ورزد مغایرت دارد.که بر غذاهای گیاهی تأکید می  درصااد
رف مصاااااااا یبراتوسااااااااط حکومت فدرا  کاالها  مبلغ پرداختیِ دالر  اردیلیم 60از  شیب

و  ،مرغگوشاااااااات، تخم دیاز تول ،2005تا  1995 هایسااااااااا  نیب ییمواد غذا یداخل
ِ  یبانیپشت با میرمستقیغ ای ،میمستق گ حمایتیکندیم تیحما اتیلبن خوراک  از تولید

ها و سااابزیجات تخصااایص های فدرا  به میوهدرصااادِ یارانه 0.5کمتر از  11-17.حیوانات
 داده شده است.
 یهاینگران ،2008خوانیِ گوشت در فورید خاند کالیفرنیا و پ سالخپ  از تجس  

 عمدۀکه بخش چرا ،افتی شیافزا ایطور ویژهبه یعموم ییِ غذامواد  یِ منیمربوط به ا
18.شاااده بود  یتوز  اردناهار مدد در برنام پیش از آن شااادهخوانیپ  گوشاااتِ 

مازاد  
 کلساااترو و پر  پرچرب یِ وانیمحصاااوالت ح که بخش عمدۀ آن ،یمحصاااوالت کشااااورز

زده  نیتخم شااااود.یمتوزی   غذایاری یهابرنامه باقیو  مداردناهار  قیاز طر  ،اساااات
 نیبه امنجر حتماالً کنند که امدرساااه چنین کاالهایی را دریافت می 100,000شاااود یم



ً یکه تقر  شاااااودمی  شاااااده برووااااا  یهاتیمحدود ،و متوساااااطه ییابتدا ٪ مداردِ 80 با
 86,85کنند.کل و اشبا  را نقض  یچرب میزان

ِ ارانهی هایگذاریاساااااتیسااااا رییتغ اندنشاااااان داده یالمللنیمطالعات ب  یکشااااااورز ای
 عمده یهاارانهی حذفدر لهسااااتان،  .بکاهدمزمن  هاییمارینرخ ب شیافزا از تواندیم
 وهیم دریافت شیاشااابا  و افزا یچربدریافت منجر به کاهش  یوانیمحصاااوالت ح بر

ی را در پی قلب کِ یساااااکمیا یماریاز ب یناشااااا ریموکاهش مرگشاااااد که  جاتیو سااااابز 
87.داشت

و  یقلب یهایماریاز ب یناش ریوممرگ زانی، ممدتی طوالنیشیافزا پ  از 
ساااااااااله بودند  64تا  45در میان افرادی که  1994 و 1991سااااااااا   نیبی مغز دسااااااااكت

 کاهشی ،1994و  1990تا  1986 یهاسا  نیب .افتیدرصد  اهش  10و  25 بیترتبه
 دسااااترساااای در شِ یافزا درصااااد 48نی دردسااااترد، وایح یِ چرب زانیم درصاااادی در 23
در  .وقو  پیوسااااااااتدرصااااااااد افزایشِ واراداتِ میوه به 50ی، و حدود اهیگ یهایچرب

با  یعروق-یقلب ریوممرگ توجهِ ، کاهش قابل2002در سااا   یشاارق یاروپا یکشااورها
 88بود. در ارتباط کینولنیآلفال دیسرشار از اس یِ اهیگ یهامصرف روغن شیافزا

 دیبا سااالمتدهندگان خدمات ، ارائهییغذا یهاگذاریاسااتیبر مشااارکت در سااعالوه
 انجمن سالمت عمومی استیس .صدا باشندهم نیز یطیمحستیز  یهااستیدر س
دهندۀ ارائه یهاپزشااکان و گروه ریسااا 89.اساات های صاانعتیدامپروری تعلیق آمریکا
ً یاخ .پیش بگیرند در سیاستیچنین توانند یمهم  سالمت خدمات ، آژان  حفاظت را
میزان از گزارش  هادامپروری ه  ه اسااااتداد شاااانهادیمتحده پ االتیا سااااتِ یز طیاز مح

ورود  90ها معاف شااااااااوند.ندهیآال ریو سااااااااا ،دروژنیه دی، سااااااااولفکایانتشااااااااار آمون
 هاییرویپ  نیاز چن یریجلوگ یبرا این مووااااو دهندگان خدمات سااااالمت به هئارا

 یواقبتواند عیصااااورت م نیا ریکه در غالزم اساااات چرا سااااتیز طیدر محافظت از مح
 .داشته باشد یعموم سالمت برای نامطلوب

 کنندگان خدمات سااالمت، در مقام ارائهدسااتیار پزشااکانتمام پزشااکان، پرسااتاران، و 
پزشااااکان به  وقتی دهند.ی شااااان جاای را در مراقبت هرروزهتوانند مشاااااورۀ تغذیهمی
مزمن  یهایماریکنند، ممکن اساااااااات بروز بیم هیتوصاااااااا هیتغذ ۀخود دربار مارانیب

91-94.ابدیکاهش 
، یمیرژ  کردارهایدر جهت بهبود  دهیمشااااااااوره لِ یپتانسااااااا وجود با 

 ۀمشااااااور ای هیتغذ خود انمار یب تیز یهرگز در و درمان خط او ِ  پزشاااااکانِ از  یاریبسااااا



95-98.دهندساااارسااااری می ییهافقط مشاااااوره ای را جای نداده یمیرژ 
 یجوام  پزشااااک 

یْی غذاۀ مشاااور دارائ یبرا حق ویزیت شااتریب بازپرداختِ حمایت از  از طریقتوانند یم
 مداوم چنین خدماتی باشند. دارائ گرتسهیل

 یسبک زندگ ی، رفتارهاافراد در مقامسالمت، خدمات دهندگان ارائهوقتی سرانجام، 
ترین کنندهتعیین از یکی .اهبر باشاااااندو ر الگو توانند می دهند،شاااااان را تغییر میخود

سااااااااالم مثبت اقدامات  ریتأث شااااااااودی از آن میبرداربهره نیکمتر مواردِ مشاااااااااوره که 
 99-103.است ینیبال یریشگیمربوط به پ یپزشک بر عملکردهایِ خود شخص

 103,102,99,91یو رفتارها 99هاپزشاااااااکان بر نگرش ساااااااالمِ  رژیمی ویژه، کردارهایطور به
ایاالت  یپزشااک انِ یدانشااجوگ چنانچه گذاردیمثبت م ریتأث انآن ینیبال یدتغذ ۀمشاااور

بیشتری  بهای ایبه مشاورۀ تغذیه، بیشتر باشد شانتجایو سبز  وهیمصرف م حدهتم
 104.دهندمی

در خانه و محل کار،  یوانیتوانند با مصرف کمتر محصوالت حیم سالمتمتخصصان  
ِ سالم یهانهیگز  درخواستو با  اتاق استراحت ، هامارستانیبتریای کافهدر  پایهاهیگ تر

انجمن   .الگو باشاااند های تخصاااصااایها و گردهماییرساااتاران، و کنفران پزشاااکان و پ
 یهامثا  ای زیستنیندهیآ یبرا نزیجان هاپکدانشگاه و مرکز  كایآمر  یعموم سالمت
106,105دهند.میبدون گوشاااااااات ارائه  ییغذا یهاوعده جیترو یچگونگ برای یکیدرجه

 

 مارستانیب 122از  شیب «زیان،بدون  یْ بهداشتمراقبت »ائتالف  هایدرنتیجد فعالیت
و  ،مارانی، بمراجعینسااااااااالم به  هاییغذاد ارائ یرا برا ایعهدنامهتمتحده  االتیدر ا

107اند.امضا کرده شانکارکنان
آموزش اهمیت توانند یم نیهمچن سالمتمتخصصان  

 خاطرنشان کنند. (CME) آموزش مداوم جامعد پزشکی یهادر دورهرا  هیتغذ
، ظهور سااااااااتیز طیمح بیدر تخر دامپروری بخش  ی کهتوجهبا توجه به نقش قابل

 جیدام و ترو دیکاهش تول ،دارد مزمن یهایماریب ویر  یشپو های مشااااااااترک یماریب
یهگیاه سااااااااالمِ  ییِ غذا یهامیرژ   باشااااااااد. یبهداشاااااااات جهان یهاتیاز اولو دیبا پا

حصااااااااو   در یو جمع انفرادیصااااااااورت توانند بهیم سااااااااالمتدهندگان خدمات ارائه
ی مهم نقشااا پایدارزیسااات ساااالم و  ییغذا کردارهایها و گذاریاساااتیاز سااا نانیاطم
 .فرینندابی
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 های مترجمانیادداشت
 
حقیقی یا حقوقی به دیگران  شاااخصِ یک  فردیِ های ( یعنی تحمیل هزینهexternalizeریزی )برون. 1

 ها.کردن از پرداخت آنخالیو شانه
آنچه انسااان آن را ( معاد  مصااوب فرهنگسااتان اساات برای اشاااره به anthropogenic) زادانسااان .2

ای که انساااااان . به آن بخش از گازهای گلخانهآمده باشاااااد دیپد هایشتیفعال جدیدر نت ایسااااااخته 
 گویند.زاد میانسانگازهای وجودشان آورده است به
متفاوت اساااااات و برای  نیزم ۀکر یدما شیبر افزا یاگلخانه یاز گازها کیهر  یگذارر یثأت زانیم .3

                                                                                            یجااااااهاااااااناااااا شیااااااگاااااارمااااااا لیااااااپااااااتااااااانسااااااااااااا هااااااا ازسااااااااااااانااااااجااااااش اثاااااار گاااااارمااااااایشااااااااااااایِ آن
(global warming potentialاسااتفاده می )محاسااباتروزترین شااود. طبق به IPCC  گاز متان در افق

اکسید کربن است. تر از گاز دیبرابر قوی 86ساله برابر و در افق زمانی بیست 34صدساله زمانی 
بر اثر  افق زمانی مدنظر و برای کساااااب اطالعات بیشاااااتر درمورد اهمیت پتانسااااایل گرمایش جهانی
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