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   اسراف در غذاگرسنگي و جهاني پديدة 

  
1بيژن بيدآباد  

 

  
توان  تنوع گوناگوني دارد و معموال هيچ فرايندي از توليد و تجارت و مصرف كاالها را نميها  و زبالهضايعات 

ضايعات در فرآيندهاي توليدي و مصرفي به انحاء گوناگون بسته به هدف تحقيق . يافت كه فارغ از ضايعات باشد
اي هستند  مباحث جداگانه موضوعطبقات اين هركدام از  2.شوند كه هركدام كاربرد هدفمند خود را دارند بندي مي هطبق

كه بررسي آنها احتياج به متون تفصيلي دارد و فقط اينجا با توجه به اهميت خوراك و مواد غذايي و ميزان باالي 
به مروري بر اين باشند  چار سؤتغذيه و گرسنگي رو به تزايد ميو اينكه افراد دهاي مصرفي آن  ضايعات توليدي و زباله

  .پردازيم مبحث مي
بطور كلي ضايعات در فرآيندهاي توليد به دليل ضعف تكنولوژي و مديريت توليد و انبار و فروش و نبودن 

رهاي مصرف بندي و ذخيره و عرضه به بازا اي و حمل مناسب براي بسته هداري و سردخانهگفرآوري و نتجهيزات 
هاي  هاي مصرف غلط توسط مصرف كنندگان و تبديل مواد غذايي به عنوان بخشي از زباله گيرد و شيوه صورت مي

   3.باشد خانگي مهمترين بخشهاي اتالف غذا در سطح جهان مي

                                                            
  .دكتر بيژن بيدآباد، مشاور موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 1
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هاي محصوالت اصلي و فرعي حيواني، ضايعات  و زباله ضايعات: بندي انواع ضايعات تحت عناوين زير بسيار متداول است براي مثال طبقه 
هاي كلينيكي، فاضالب و قهوه  هاي شيميايي، زباله ، ضايعات تجاري، ضايعات و زباله)اثاث( هاي پزشكي، ضايعات انبوه مخرب زيست، زباله

هاي خانگي، ضايعات الكتريكي و  بالهفاضالب، ضايعات ساختماني و ساخت و ساز، ضايعات كنترل شده، ضايعات تركيبي يا كامپوزيت، ز
هاي سبز، آب خاكستري، ضايعات تخريب، ضايعات و  هاي غذائي، ضايعات مواد غذايي، زباله اتالف انرژي، ضايعات مزارع، ضايعات و زباله

، انتشار خاكستر، لجن، هاي صنعتي شامل سرباره هاي انساني شامل فضوالت انساني، ضايعات و زباله هاي خطرناك، ضايعات و زباله زباله
هاي آلي، ضايعات مايع، ضايعات دارويي، ضايعات مخلوط،  اي، ضايعات و زباله هاي آشپزخانه اثر، ضايعات و زباله هاي بي ضايعات و زباله
اي شامل  هستههاي راديواكتيو و  بندي، ضايعات بعد مصرف، ضايعات و زباله هاي بسته هاي جامد شهري، ضايعات و زباله ضايعات و زباله

هاي قابل بازيافت، ضايعات خطرناك خرده، ضايعات كشتارگاهي،  اي، زباله هاي سطوح پايين و باال و مخلوط و سوختهاي مصرفي هسته زباله
  ...هاي توليدي،  هاي كارخانه هاي سمي، ضايعات غيرقابل كنترل، ضايعات و زباله زباله

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_waste_types  
 شود به دور ريخته ميالزاماً شده و يا احصاء د است، و يا وهاي غذايي هرگونه ماده غذايي، خام و يا پخته شده، كه دور انداخته ش زباله  3

همچنين نگاه كنيد  .كند مواد غذايي خورده نشده تعريف ميهاي مواد غذايي را  زبالهآمريكا  زيستسازمان حفاظت محيط  .گردد تعريف مي
  :به

"The Definition of Waste, Summary of European Court of Justice Judgments". Defra. Updated 2009. 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/topics/pdf/ECJCaseLaw20090209.pdf. Retrieved 2009-08-20. 
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واد اهميت اين موضوع از حيث انساني به اين دليل بسيار قابل توجه است كه ساالنه بطور متوسط ربع تا ثلث م
يك ميليارد  نزديك بهجمعيت زمين كه  ششميك بيش از شود و از سوي ديگر  غذايي بصورت ضايعات و زباله تلف مي

تغذيه ضعيف در دوران جنيني و و  .روبرو هستند گرسنگيهمواره با  آنانتقريباً يك سوم و  سؤتغذيهشوند دچار  نفر مي
طبق آمار فائو تعداد  4.كشورهاي در حال توسعه است ان درنوزادي به طور مستمر علت يك سوم مرگ و مير كودك

 اند و تقريباً ميليارد نفر دچار سوءتغذيه  02/1ميليون نفر رسيده و حدود  105به  2009افراد گرسنه در جهان در سال 
  . ميليون نفر از كودكان سراسر جهان است 5/30گرسنگي علت اساسي مرگ و مير ساالنه 

خانوارها در و كنند  درآمدشان را صرف غذا مي % 70اي در حال توسعه به طور ميانگين خانوارها در كشوره
را % 70جهان  گانگرسنتركيب در يك برآورد از . دهند درآمدشان را به غذا اختصاص مي %15-%18كشورهاي صنعتي 

غذا در اغلب  %60-%80ن و زنان روستايي به تنهايي نيمي از غذاي جهادر حالي كه . دهند زنان و دختران تشكيل مي
  .كنند كشورهاي در حال توسعه را توليد مي

كشورهاي آفريقايي از  شمار كودكاني كه در 2005تا  2000سالهاي  بينسازمان ملل متحد،  اتبر اساس گزارش
دكان ها كه يكي از عوامل اصلي كم وزني مفرط كو كمبود ريزمغذي. برند، افزايش داشته است كم وزني مفرط رنج مي

و كم خوني ناشي از  A جهان را تشكيل مي دهد، زيرا كمبود ويتامين است، يكي از اصلي ترين مشكالت بهداشتي
كيفيت  احتمال مرگ زود هنگام كودكان و مادران، كاهش بهره هوشي كودكان و تنزل قابل توجه كمبود آهن و روي،

كم خوني ناشي از . داده است سعه به شدت افزايشزندگي، بهره وري و رشد اقتصادي را در كشورهاي در حال تو
كمبود  .دهد از زنان منطقه صحراي آفريقا را رنج مي %50غيرباردار در هند و بيش از  از مادران %70كمبود آهن، حدود 

نه توسعه اثر گذاشته و بطور معمول ساال از كودكان زير پنج سال كشورهاي در حال %40نيز بر سيستم ايمني  A ويتامين
تر هستند كه  در برخي از كشورها، اين آمارها بسيار نااميدكننده. انجامد به مرگ يك ميليون كودك در اين كشورها مي

رنج مي برند  پيش از رفتن به مدرسه A درصدي كودكان هندي كه از كمبود ويتامين 40مي توان به آمار  از آن ميان
  .اشاره كرد

اي به مناسبت روز جهاني غذا با اشاره به شكسته شدن  ل متحد در اطالعيهآژانس برنامه جهاني غذا سازمان مل
ترين سطح خود  رساني غذايي اكنون در پايين روند كمك بر اين موضوع تاكيد دارد كهركورد آمار گرسنگان جهان، 
ركيبي نرخ باالي مواد حالي است كه آمار گرسنگان جهان به دليل تاثير ت درموضوع اين و در بيست سال اخير قرار دارد، 

 . غذايي، بحران مالي جهاني و تغييرات الگوهاي آب و هوايي رو به افزايش است

                                                            
مواد غذايي بعنوان اتالف در اين اطالعيه از . اتحاد بين المللي عليه گرسنگي در خصوص غذا ،اطالعيه مركز اطالعات سازمان ملل متحد  4

بيشتر از آنچه را به صفر تقليل دهند و ضايعات غذا  ميزانو از همه احاد بشر درخواست كرده تا است، نام برده شده » رانهجنايتكا«يك پديده 
آيا كه د، نغذا صبر و با خود فكر كن قبل از دور ريختن هرو تا از بين نرود،  نمايندسالم از غذا نگهداري  هاي شيوه ابو  دنپزن د يانخرند ننياز دار

را ترغيب  يشاندولتهااين بيانيه همچنين از مردم كشورها درخواست كرده تا  ؟نموددرست  هاخوشمزه يا غذاهاي ديگر از آن يان سوپتو مي
  .هاي مؤثر بردارند قدمكه براي از بين بردن گرسنگي و سوءتغذيه  دنكن

http://www.fao.org/UNFAO/Bodies/cfs/cfs34/index_en.htm  
  : همچنين  نگاه كنيد به

http://www.iaahp.net 
Olivier De Schutter, 2009, UN Special Rapporteur on the right to food, Accountability to combat hunger. 
http://www.iaahp.net/fileadmin/templates/iaah/WFD2009/contributions/IAAHeditorial_DeSchutter_EN.pdf  
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 ناشي از ايهبدبختي بر انيهج سازان سياست توجه امروزه :گويد ميارتباط  اين در 5انيهج بانك اجرايي مدير

 ستنده روستايي انهج فقير مردم درصد %75 ...است سوءتغذيه و گرسنگي واقعي بحران اما، .است متمركز مالي بحران

 از حمايت و سوءتغذيه گرسنگي، با مبارزه براي اساسي ابزار كشاورزيو  است كشاورزي به وابسته آنان بيشتر زندگي و

  6.است پايدار ةتوسع و فقر شهكا
المللي به  سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد در اعتراض به بي توجهي سازمانهاي بين 7رئيس

. ساعته در مقر فائو در رم زد 24دست به اعتصاب  1388در يك حركت نمادين در خرداد گسترش گرسنگي در جهان 
المللي براي مبارزه با  به منظور فراخواندن سازمانهاي بين) فائو(رئيس سازمان خوار بار و كشاورزي سازمان ملل متحد وي 

شمار گرسنگان جهان طي سالهاي اخير از افزايش وي با ابراز نگراني از  .گسترش گرسنگي در جهان اعتصاب غذا كرد
ما از تمام منابع طبيعي و تكنيكي  اظهار داشت كهديوف  .همه مردم جهان خواست در اين اعتصاب غذا شركت كنند

  .سياسي داردبراي از بين بردن گرسنگي در جهان برخورداريم و اينكه چنين اقدامي انجام نمي شود، تنها داليل 
غذاي مصرفي آن كشور است و ميزان آن در سال % 30شود برابر با  در كشور آمريكا ميزان خوراكي كه زباله مي

هاي غذايي رستورانها و  سهم بسياري از رقم فوق مربوط به زباله. ميليارد دالر برآورد شده است 2/48ميالدي  2008
اين  8.باشد هاي كار مي محلهاي  نهارخوريها و  س و دبيرستانها و دانشگاهترياهاي مدار ها و كافه خانه ها و قهوه هتل
ها همگي ناشي از اسراف در استفاده مواد غذايي بيش از نياز مصرفي است كه مازاد آن بصورت زباله ناچاراً دور  زباله

هاي ديگري از قبيل  ينهبطور كلي خريد و نگهداري مواد غذايي بيش از اندازه مصرف خود موجب هز. شود ريخته مي
در اين ارتباط بايد گفت براساس . افتد شود كه معموالً از نظر دور مي حمل و نگهداري براي مصرف كنندگان نيز مي

  9.گردد از مصرف انرژي جهان فقط صرف يخچالها براي حفظ مواد غذايي مي% 7/18آمار منتشره فقط 
 براي 2050 سال در غذايي مواد توليد انداز چشم بررسي زارشگ در) فائو( كشاورزي و خواروبار جهاني سازمان

 بر غلبه در اين گزارش آمده كه براي. است كرده بيني پيش را گرسنگي سونامي زمين كره نفري ميليارد 9 جمعيت
 توزيع در نابرابري و توازن عدم از تغيير يابد تا جوامع بر اجتماعي اقتصادي چارچوب و قوانين بايد 2050سال بحران

 يافته، تغيير كامال هوايي و آب شرايط شده، برابر دو غذا به نياز 21 قرن نخست نيمه در شود پرهيز كشاورزي محصوالت
 شود مي بيشتر غذا براي مردم تقاضاي حال عين در و يافته، كاهش محصول توليد ظرفيت يافته، افزايش زمين كره دماي

 دهد مي نشان فائو هاي بررسي. اتخاذ نشود بحران گرسنگي حتمي خواهد بودچنانچه فكر اساسي براي رفع اين معضل  و
 افزايش درصد 70 زمان آن تا كشاورزي محصوالت توليد است الزم 2050 سال در نفري ميليارد 9 جهان تغذيه براي
واردي كه گزارش فائو يكي از م. باشد غالت مانند استراتژيك و حياتي محصوالت زمينه در بايد بيشتر افزايش اين و يابد

 يك حدود بايد زمان آن تا غالت توليدفائو  گزارش اساس بر. است منابع و غذا برابر توزيع قانوندارد وضع  تصريح مي
 به بايد تن ميليون 200 از گوشت توليد همچنين و است تن ميليارد 1/2 كنوني توليد كه حالي در يابد افزايش تن ميليارد
 اين اكنون و رسد مي مصرف به پيشرفته كشورهاي در ميزان اين درصد 72 و برسد 2050 سال در تن ميليون 470 حدود

                                                            
5 Ngozi Okonjo-Iweala 
6 All-Africa Global Media, Feb.,19, 2008. 

  ژاك ديوف  7
8 Robin Shreeves, The Shocking Statistics of Food Waste (and How to Keep Your Contribution to the Problem at a 
Minimum) Published on August 25th, 2008, Home & Garden 
9 http://www.refrigeratorsaver.com/  
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گي در گرسن براي رفعدارد كه  تصريح ميفائو  گزارش. است توليد كل از درصد 58 يافته توسعه كشورهاي در مصرف
  . يابد افزايش درصد 60 دودح 2050 سال تا نياز يك عنوان به پايه كشاورزي در گذاري سرمايه بايد 2050سال 

گرسنه نماندن و عدم سوء تغذيه را جزء الينفك حقوق بشر شناخته و در سال  1948منشور حقوق بشر در سال 
در صورتي كه هنوز سازمان ملل متحد و  قرار گرفتمجدد در كنوانسيون حقوق كودكان اين اصل مورد تأييد  1989

  .اين معضل جهاني ننموده استجامعة جهاني اقدامي پايان دهنده براي 
و اوست كه « :فرمايد و ميقرآن كريم تبذير به مفهوم مصرف بيش از اندازه را در آيات زيادي مذموم دانسته 

باغهاي داربست زده و بدون داربست و خرمابن و كشتزارها كه ميوة آنها متفاوت است و زيتون و انار همگون و 
ون ميوه آورد، بخوريد و حق خدا را روز برداشت بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا هاي آن، چ از ميوه. ناهمگون آفريد

گردد كه  حق خداوند در روز برداشت مسلماً به پرداخت حقوق الهي نظير زكات برمي 10.»مسرفان را دوست ندارد
  اعطاي مال به مساكين و بينوايان جزء آن است؟ 

كاران با  اسراف. مانده را اداكن و هيچ اسراف مكن كين و راهحقّ خويشاوند و مس«: فرمايد در سورة اسراء مي
پر واضح است كه ابناء بشر خويشاوندانند و مفهوم  11».شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود
ند قرار و اين آيه در مال افراد حقي براي خويشاو. گردد خويشاوند در اين آيه به همه انسانهاي كره زمين معطوف مي

مسكين هرجا . آسيايي يا آفريقايي يا آمريكايي يا اروپايي نيستمسكين و تفاوتي در . داده و همچنين است براي مسكين
  . كه باشد نيازمند است و بايد حق او را كه خداوند در اموال اغنياء قرار داده به او مسترد گرداند

   12.»ه او اسراف كنندگان را دوست نميداردد كريبخوريد و بياشاميد و از حد نگذ«: فرمايد ميو 
طلبد تا نظام جهاني براساس فرمودة خداوند متعال راه حلي اساسي در اين ارتباط را در صدر  اين موضوع مي
از خوراك خود را به دور % 30اي  اخالقاً دور از شأن بشريت است كه عده. المللي قرار دهد مسائل سياستگزاري بين

  . به دليل عدم دسترسي به غذا از گرسنگي و سؤ تغذيه رنج برند و هالك شونداي  بريزند و عده
اي به مناسبت روز جهاني غذا با اشاره به شكسته شدن  برنامه جهاني غذا سازمان ملل متحد در اطالعيهآژانس 

قرار  ه در سال جاريكدارد  در گزارش پاييز خود تصريح مي ركورد آمار به آژانس برنامه جهاني غذا سازمان ملل متحد
به دليل كسري بودجه سهميه غذا ولي هايي غذايي برساند،  كشور جهان كمك 74 ميليون نفر در 108به آژانس بود 

ميليارد دالر  2/9و در حال حاضر تنها  .ه استتعليق درآوردحالت يگر را به دبرخي از كشورها را كاهش داده و برخي 
با يك تناسب ساده . توسط كشورهاي اهداكننده تامين شده است 2009 ميليارد دالري اين آژانس در سال 6/7از بودجه  

است  گذشته بوده ميليارد دالر در سال 2/48توان پي برد كه ميزان اسراف مواد غذايي فقط در آمريكا كه حدود  مي
ه رقم فوق اسراف در مصرف مواد غذائي ساير ميليون نفر از گرسنگان جهان را غذا داد و اگر ب 775توان حدود  مي

كشورهاي صنعتي نظير اروپا و ژاپن و كشورهاي پردرآمد نفتي را بيافزائيم كامالً واضح خواهد بود كه ميزان اتالف و 

                                                            
ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمَتَشابًِها َوغَْيَر  َوُهَو الَِّذي أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع .142-143سورة انعام، آيات  -  ١٠

  ْسرِِفَنيُمَتَشابٍِه كُلُواْ ِمن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسرِفُواْ إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الُْم
إِنَّ الُْمَبذِّرِيَن كاُنوا إِْخوانَ الشَّياِطنيِ َو كانَ الشَّْيطانُ . َحقَُّه َو الِْمْسِكَني َو اْبَن السَّبِيلِ َو ال ُتَبذِّْر َتْبِذيراً  َو آِت ذَا الْقُْرىب ،26-27سورة اسرا، آيات  - 11

  .ِلَربِِّه كَفُوراً
  .َنيَوكُلُوا َو اْشَرُبوا َوالَ ُتْسرِفُوا إنَُّه الَ ُيِحبُّ املُسرِِف .31سورة اعراف، آيه  -  ١٢
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  .اسراف مواد غذايي در حد چند برابر غذايي است كه گرسنگان و افرادي كه دچار سؤتغذيه هستند محتاج به آن هستند
كاالهاي تمايزي ميان نيازهاي اساسي و  وشود  در نظر گرفته مي اجناسغذا به عنوان كااليي مانند ساير انه متأسف

نيز شان  توانند خريداري كنند در حالي كه فقرا اغلب از خريد نيازهاي اساسي اغنيا هر چيزي را مي. لوكس وجود ندارد
. باشد و اين موضوع متفاوت از نيازهاي ثانويه آنان به ساير چيزها مي غذا دارند بهبيولوژيك  نيازها  انسان. هستندناتوان 
نياز به غذا دارد در صورتي كه غذا در رديف ساير كاالها در بازار  حيات درست مانند نياز به آب و هوا ةبراي اداميعني 

ها و  ديد ناشي از جنگدر چنين شرايطي، تعدادي از مردم، عالوه بر افرادي كه بر اثر گرسنگي ش. شود عرضه مي
افراد زيادي دچار سوءتغذيه و . دهند از دست ميو عدم دسترسي به غذا ميرند، جانشان را بر اثر قحطي  ها مي آوارگي

رشد  و كشند شود و درد و رنج بيشتري مي شوند؛ طول عمرشان كوتاه مي هاي ناشي از آن مي گرسنگي مزمن و بيماري
اين موضوع به معني اين است  13.كند را تهديد ميهاي فقير  و جامعة سرزمينآنان  ةآيند فكري و جسماني كودكان،پائين 

اين . دگرد و موجب كاهش عرضه در اقتصاد ميدهد  كه بشريت بخشي از نيرو و منابع انساني خود را از دست مي
ه اي كه روزي شما قرار داديم ما از چيزهاي پاكيز«: 14فرمايد ميكه موضوع از مفهوم اين آيه نيز قابل استنباط است 

شود و هر كه غضب من بر او حلول كند هالك شده  بخوريد و در آن زياده روي مكنيد كه غضب من بر شما مباح مي
  . »است

شود تا قيمت غذا در كره زمين  از لحاظ اقتصادي جلوگيري از اسراف و تباه شدن محصوالت خوراكي باعث مي
اين موضوع از لحاظ اقتصادي بسيار مهم است و احتياج . نند خوراك بيشتري مصرف نمايندكاهش يابد و افراد فقير بتوا

اي اصالح نمايد تا همة موتد غذايي خريداري شده به  به اين دارد تا هر فرد و خانوار نحوه خوراك خود را به گونه
تربيت شوند كه از زباله نمودن و فاسد لذا بايد نتيجه گرفت كه اگر افراد بشر . مصرف رسانيده شود و دور ريخته نشود

 يكردن و دور ريختن غذا خودداري نمايند و در عوض آن را به مساكين اعطا نمايند بدون اينكه هيچ مطلوبيت مصرف
بلكه باعث كاهش قيمت مواد غذايي و افزايش رفاه خود  اند گرسنگان زمين را سير نمودهنه تنها خود را از دست دهند 

وري آنها خواهد شدكه در مرحله  افزايش بهره عثباو افراد دچار سؤتغذيه مسلماً تغذيه مناسب گرسنگان  .اند نيز شده
   .گردد ميتوليد محصوالت بيش از پيش شده و سبب رفاه همة افراد سيارة زمين سبب افزايش بعد 
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