
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی )فائو( نشان می دهد 
در حالی که میلیون ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، 
هر ساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره توزیع، برداشت و مصرف هدر 
می رود. آخرین برآوردهای سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان  ملل، فائو، نشان 
می دهد که هر  سال ١/٣  میلیارد تن غذا در جهان هدر می رود. ایران هم با ٢/٧  درصد کل دورریز 
غذای جهان، به عددی معادل ٣۵  میلیون تن می رسد و به این ترتیب، در رتبه سوم جهان می ایستد. در 
آستانه روزجهانی غذا نگاهی انداخته ایم به آمارهای تلخی درباره دورریز موادغذایی. با ما همراه شوید.

 زیبا مغربی

 هر سال ١/٣ میلیارد تن از مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
تولیدی در جهان طی یک  سال از بین می رود که این رقم 
معادل تولید ٢8 درصد از کل زمین های کشاورزی است.

در  موادغذایی  هدررفت  از  درصد   40
و  انبار  بخش های  در  صنعتی  کشورهای 

مصرف اتفاق می افتد.

دورریز غذا در سطح مصرف کننده در کشورهای 
صنعتی ٢٢٢ میلیون تن است که این میزان کم وبیش به 
همان اندازه تولید خالص غذا در کشورهای آفریقایی 

زیرصحرا )٢٣0 میلیون  تن( است.

جمله  از  نیز  ایران  گزارش،  این  براساس 
کشورهایی است که هر سال درصد باالیی از 

مواد غذایی تولیدشده را هدر می دهد.

40 درصد از دورریز  غذا در کشورهای در حال توسعه 
در نتیجه نگهداری و انبار نامناسب آن است.

40 درصد از محل های دفن زباله به دورریز 
غذاها اختصاص دارد.

دورریز در آخرین مرحله برداشت برنج در کشورهای 
آسیایی بین ١0 تا ٢۵ درصد است.

جهان  دورریز  غذای  از  درصد   ٣  تنها 
در حال حاضر بازیافت می شود.

طبق گزارش های فائو، در جهانی که 900 میلیون نفر از جمعیت 
آن گرسنگی می کشند، یک سوم از مواد غذایی تولیدشده 

به وسیله انسان ها هدر می رود.

سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان هدر می رود 
٢/٧ درصد اعالم شده است.

١٢ درصد از مواد غذایی در مرحله برداشت در کشورهای 
 توسعه یافته هدر می رود.

٢۵ درصد از هدررفت غذا در مرحله پیش از برداشت در 
کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد.

برآوردها حاکی است نزدیک به یک سوم تمامی میوه های تازه 
و سبزیجات تولیدشده پیش از اینکه به دست مصرف کننده 

برسد، از میان می رود.

١0 درصد از کل بودجه انرژی آمریکا صرف 
تبدیل مواد کشاورزی به مواد خوراکی 

مصرفی می شود.

١0 درصد از تمامی تولید غالت، 
۵درصد از تولید ماهی و 4 درصد 
از تمامی تولیدات گوشتی در فرآیند 

تولید و بسته بندی از بین می رود.

نزدیک به یک چهارم از تمام آبی که بشر از کره 
زمین می گیرد، در غذاهایی استفاده می شود که 

هیچ کسی آن را نمی خورد.

دست کم یک سوم تولید غذا برای مصارف انسانی در سطح جهانی 
هدررفته و از بین  می رود که این میزان نزدیک به ١/٣ میلیارد تن 

در هر سال است.

هر روز به  ازای هر نفر، ١٣4 کیلوکالری غذا در ایران هدر می رود؛ یعنی 
سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران ١٣4 کیلوکالری است.

تخمین زده می شود که تولید این حجم از غذای هدررفته در هر سال متضمن کشت در 
١98میلیون کیلومترمربع از اراضی کشاورزی کره زمین )تقریبا معادل مساحت کشور مکزیک(، 
صرف ١٧٣میلیارد مترمکعب آب شیرین، مصرف ٢8 میلیون تن کود شیمیایی و تولید گازهای 

گلخانه ای به  میزان ٣٣00 تا ۵600 میلیون مترمکعب )معادل دی اکسیدکربن( است.

برخی گزارش های غیررسمی نشان می دهد ٣۵ درصد از محصوالت کشاورزی تولیدی در ایران هدر می رود. بر این اساس، از ١00میلیون 
تن محصول کشاورزی تولیدشده در کشور، ٣۵ میلیون تن در طول هر سال دور ریخته می شود. این رقم معادل غذای ١۵ میلیون نفر است. 
در این زمینه می توان به ٣0 درصد ضایعات در نان، ٣0 درصد ضایعات در میوه ها و سبزیجات، ١0 درصد ضایعات در برنج، ٢۵ درصد 

ضایعات در خرما و ۵ درصد در بقیه موارد اشاره کرد.
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