
70درصد آب در جهان برای کشاورزی و تولید غذا 
در  تولیدشده  اما یک سوم غذای  برداشت می شود 
چرخه توزیع و مصرف مواد غذایی از بین می رود.

این یک خبر و برآوردی کلی در آستانه روز جهانی 
غذا، 25 مهر، بود. با وجود اینکه کمبود منابع آبی 
در همه جای جهان، به خصوص در کشور ما که در 
اقلیمی نیمه خشک قرار دارد، خطری جدی است، 

هدررفت غذا همچنان ادامه دارد.
با شیوع کرونا و در ادامه آن در خطر افتادن امنیت 
غذایی، به نظر رسید باید جلوی اتالف منابع و غذا 
را گرفت اما چنین افقی حتی از دور هم پیدا نیست.

ضایعات غذا، 50درصد درآمد نفت
جالل الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات 
تغذیه  ای و صنایع غذایی ایران به مناسبت روز جهانی 
غذا در پیامی از ضایعات مواد غذایی در ایران انتقاد 
کرده است. وی گفته است 3 عامل ویروس کرونا، 
تحریم آمریکا و وضعیت ناپایدار اقتصادی در صورت 
ادامه در بلندمدت می  تواند بر امنیت غذایی ایران اثر 
بگذارد و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به 

سالمت جامعه وارد کند.
بررسی  های به عمل آمده نشان می دهد در ایران حدود 
30 درصد غذا از چرخه تولید تا مصرف به صورت 
زباله درمی آید. چرخه و زنجیره غذا از مزرعه شروع 
می  شود و پس از طی چرخه فراوری و عرضه به 
سفره  ها می  رسد. میرزای رزاز افزوده است که براساس 
گزارش سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد، هرروز به ازای هر نفر 134 کیلوکالری غذا در 
ایران هدر می رود؛ یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در 
ایران 134 کیلوکالری است. او ارزش مادی ضایعات 
موادغذایی در ایران را 15 میلیارد دالر برآورد کرده که 
در مقایسه با عواید نفتی در شرایط غیرتحریم نشانی 
می دهد مردم ایران معادل تقریبا 50  درصد درآمد 
نفتی مان را با ضایعات غذا به سطل زباله می ریزند. 

ضایعات غذایی در ایران ۳0 درصد است
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت:  »ضایعات غذایی 
در ایران حدود 30 درصد تخمین زده شده است.«

به گزارش روز دوشنبه وبدا، زهرا عبداللهی با اعالم 
این خبر افزود: »امسال سازمان خواروبار و کشاورزی 
ملل متحد)فائو( شعار روز جهانی غذا را به نام »توسعه، 
تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر« نامگذاری کرده 
است.« وی ادامه داد: »بر اساس گزارش »فائو« در سال 
2020میالدی بیش از 2 میلیارد نفر در جهان به غذای 
ایمن، سالم، مغذی و کافی دسترسی منظم ندارند.«
هر  غذایی  مواد  ضایعات  اینکه  بیان  با  عبداللهی 
ساله حدود 1/3 میلیارد تن بر آورد شده، تصریح 
کرد: »این ضایعات معادل یک سوم کل مواد غذایی 
تولیدشده برای مصرف انسان است و معادل غذای 2 
میلیارد نفر در هر سال محسوب می شود. در کشور 
ما نیز ضایعات غذایی در حدود 30 درصد تخمین 

زده شده است.«
وی تاکید کرد: »اطالع رسانی و برنامه های آموزشی 
با هدف فرهنگ سازی الگوی درست مصرف غذایی 

به ویژه در شرایط فعلی بحران کووید- 1۹ می تواند 
نقش موثری در اصالح الگوی غذایی برای پیشگیری 

و کنترل بیماری کووید-1۹ داشته باشد.«

امنیت غذایی چیست؟
بانک جهانی، امنیت غذایی را »دسترسی همه مردم در 
تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم« 
تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت.
 این تعریف به 3 عنصر »موجود بودن غذا«، »دسترسی 
به غذا« و »پایداری در دریافت غذا« استوار است. 
عنصر »موجود بودن غذا« تنها به میزان مواد غذایی 
در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت 
غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید )عرضه 

داخلی( و واردات مواد غذایی است.
مفهوم »دسترسی به غذا« نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی 
به منابع برای تامین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه است 
که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت بوده و معنای 
»پایداری در دریافت غذا«، ثبات و پایداری دریافت 

ارزش های غذایی« مورد نیاز جامعه است.
 امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی 
در سطح کالن است، بلکه ناظر بر توزیع عادالنه غذا 

برای دستیابی همگان به آن نیز است.

کجا بیشتر غذا هدر می رود؟
 در کشورهای در حال توسعه هدررفت غذا در مراحل 
اولیه زنجیره ارزش غذایی اتفاق می افتد و دلیل اصلی 
این هدررفت را می توان محدودیت ها و ضعف های 
فنی و مدیریتی و مالی در این کشورها دانست. این 

محدودیت ها سبب شده روش های برداشت محصول، 
نگهداری و تجهیزات سرمایشی برای نگهداری از مواد 
غذایی و محصوالت کشاورزی مطابق با استانداردهای 
جهانی نباشد و زمینه برای هدررفت مواد غذایی در 
این کشورها ایجاد شود. به منظور کاهش هدررفت 
مواد غذایی در این کشورها تقویت زنجیره عرضه از 
طریق حمایت های مستقیم از کشاورزان و سرمایه گذاری 
در بخش های زیر ساختی، حمل ونقل و توسعه صنعت 
تولید مواد غذایی و بسته بندی می تواند کمک زیادی 

به کاهش هدررفت غذا کند.
 در کشورهای ثروتمند و دارای منابع مالی متوسط 
هدررفت غذا در مراحل پایانی زنجیره عرضه اتفاق 
می افتد. در این کشورها عادات غذایی مصرف کنندگان 
در هدررفت غذایی بسیار موثر است و به همین دلیل 
آگاهی دادن به مصرف کنندگان نهایی در کاهش این 
بحران اهمیت و نقش زیادی دارد. در این کشورها 
آموزش می تواند سهم بزرگی در کاهش هدررفت 

مواد غذایی داشته باشد.

فقر و گرسنگی
باید در نظر داشت افراد فقیر در کشورهای در حال 
توسعه بین ۶0 تا ۸0 درصد از درآمد خود را برای 
خرید مواد غذایی صرف می کنند، در حالی که در 
افراد برای  از درآمد ماهانه  تنها 10 درصد  آمریکا 
خرید مواد غذایی هزینه می شود. از طرف دیگر، 75 
درصد از غذای دنیا تنها از 12 گیاه و 5 گونه حیوانی 
تامین می شود و دیگر محصوالت کشاورزی نقش 
چندانی در تامین غذای مردم ایفا نمی کنند. به دلیل 
شیوع بحران غذایی در جهان، بالغ بر 1۶5 میلیون 
نفر از سوء تغذیه در دوران کودکی رنج می برند و 
این افراد بیشتر در کشورهای در حال توسعه هستند 
ولی شمار زیادی از ساکنان کشورهای صنعتی هم 
در این گروه جا گرفته اند. جالب این است که بدانید 
از هر 10 مزرعه ای که در دنیا وجود دارد، ۹ مزرعه 
خانوادگی است و ۸0 درصد از غذای دنیا هم از 

همین مزارع تامین می شود.

البته از نظر حجم غذایی که در کشورهای صنعتی و 
در حال توسعه از بین می رود تفاوت زیادی وجود 
ندارد ولی در مورد نحوه هدر رفت این مواد غذایی در 
کشورهای مختلف اختالفات زیادی دیده می شود. در 
سال گذشته ۶70 میلیون تن در کشورهای صنعتی و 
۶30 میلیون تن غذا در کشورهای در حال توسعه دنیا 
هدر رفت که بیشترین سهم از این غذاها را میوه ها 
و سبزی ها تشکیل داده بودند. آمارها نشان می دهد 
غذاهای پخته شده کمترین هدررفت غذایی را دارند 
و بیشترین سهم از مواد غذایی هدررفته در دنیا به 

میوه و سبزی ها اختصاص داشته است. 

بیشترین سوء تغذیه و فقر غذایی در زنان 
دیده می شود

سال  در  و  دارند  کشاورزی  در  زیادی  نقش  زنان 
گذشته 43 درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی 
در کشورهای در حال توسعه دنیا را زنان تشکیل می دادند. 
این زنان در نگهداری از دام هم نقش مهمی داشتند 
و بالغ بر دو سوم از مجموع ۶00 میلیون دامدار دنیا را 
زنان تشکیل می دادند. بیشترین تعداد زنان کشاورز و 
دامدار در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی 
می کردند. کشاورزی برای 40 درصد از ساکنان زمین 
شغل ایجاد کرده؛ به این معنا که صنعت کشاورزی 
بزرگ ترین کارفرما در جهان است اما سطح زیر کشت 
محصوالت کشاورزی در آفریقا 3 برابر سطح زیر کشت 
در آمریکاست و مساحت زمین هایی که برای تولید 
محصوالت کشاورزی آبیاری می شوند ۶ /2۶ درصد 
بیشتر از مساحت زمین های آبیاری شده در آمریکاست. 
مطالعات نشان می دهد بیشترین سوء تغذیه و فقر غذایی 
در زنان دیده می شود زیرا این قشر دوره های بارداری و 
رسیدگی به کودک را هم طی می کنند و به دالیل فرهنگی 
مورد تبعیض قرار می گیرند. زنان هم در فرایند تولید 
غذا و محصوالت کشاورزی بسیار فعال هستند و هم 
نقش مهمی در خانواده ها ایفا می کنند و به همین دلیل 

توجه به سالمت آنها اهمیت زیادی دارد.
منابع: تجارت فردا، ایسنا

محیط زیست شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه14

یادداشت سبز

30درصد از تولیدات غذایی از ابتدای چرخه تولید تا سر سفره هدر می رود 
مردمایران50درصددرآمدنفتیراباضایعاتغذابهسطلزبالهمیریزند

ارزشمادیضایعاتموادغذاییدرایران
ساالنه15میلیارددالراستکهدر

مقایسهباعوایدنفتیدرشرایطغیرتحریم
نشانمیدهدمردمایرانمعادلتقریبا
50درصددرآمدنفتیمانراباضایعات

غذابهسطلزبالهمیریزند

روشنکردنآتشدرطبیعتباعثلکهدارشدنزمین،
مرگموجوداتزندهخاک،آلودگیهواوافزایششدید

خطرآتشسوزیمیشود.تاحدامکانازاینکارخودداری
کنیدوبرایگرمکردنیادرستکردنخوراکازاجاقهای

مسافرتییامنقلاستفادهکنید

پیشنهاد سبز

سالمت: به طبیعت و گشت و گذار می رویم. فکر می کنیم همین هوای 
خوب و مناظر دلپذیر کافی است. می رویم بدون آنکه بدانیم چطور باید 
طبیعت را حفظ کنیم. نتیجه می شود همین که می بینیم؛ طبیعتی آلوده و 
پر از زباله به جا می گذاریم، بدون آنکه فکر کنیم نه آیندگان دور، بلکه 
خود ما در چند هفته آینده قرار است دوباره به آنجا برگردیم. حرف 

بر سر این است که آیا اصوال فکر می کنیم؟
عباس محمدی، مدیر گروه دیده بان کوهستان و فعال محیط زیست  در 
کتاب خود، »طبیعت پیمایی بی رد پا«، به نکاتی اشاره کرده که رعایت 

آنها به حفظ طبیعتی پاک کمک می کند.
کوه ها و دشت ها و ساحل ها ذخایری هستند که باید برای نسل های بعد 
هم باقی بمانند پس جا دارد در طبیعت گردی به چند نکته توجه کنیم:
 همیشه هنگام حضور در طبیعت یک کیسه همراه داشته باشید 
زباله  جمع آوری  محل  به  و  بریزید  آن  در  را  خود  زباله های  تا 
و  چایخانه ها  یا  روستاها  بیشتر  در  باشید  داشته  توجه  برسانید. 
دفع  و  گردآوری  برای  الزم  امکانات  راهی  بین  خوراکخانه های 
اصولی یا بازیافت زباله وجود ندارد؛ بهتر است پسماندهای خود 

را به شهر برگردانید.
 زباله های تجزیه نشدنی مانند پالستیک، نایلون، شیشه و قوطی های 
فلزی برای همیشه در طبیعت می مانند و چشم اندازهای طبیعی را مخدوش 
می کنند. گردآوری جداگانه این پسماندها بازیافت آنها را آسان تر می کند 

و درآمدی برای افراد دست اندرکار فراهم می سازد.
 زباله های تجزیه شدنی مانند پسماندهای خوراک، پوست میوه و کاغذ 
برای تجزیه به زمانی کم و بیش طوالنی و شرایط ویژه نیاز دارند؛ ریخت 
و پاش آنها در طبیعت باعث زشت شدن محیط، ایجاد آلودگی های 

میکروبی و ترغیب دیگران به ریخت و پاش می شود.
 از دفع ادرار و مدفوع و استفاده از مواد شوینده و صابون داخل 

رودها  یا حریم رودها و جویبارها )فاصله حدود 70 متر از کنار آب( 
خودداری کنید. برای دفع ادرار از حریم رودخانه فاصله بگیرید و مدفوع 

را حتما در چاله ای دفن کنید.
 ته سیگار دربردارنده ده ها ماده سمی است، هیچ گاه آن را در طبیعت 

یا کوچه و خیابان رها نکنید.
 از لگدکوب کردن گیاهان یا آسیب رساندن به جانوران خودداری 
کنید. به مکان هایی که ممکن است آشیانه پرندگان و دیگر جانوران 

باشد، نزدیک نشوید.
 در کوهستان و دیگر محیط های طبیعی همیشه از راه های ژاکوب 

استفاده کنید و میانبر نزنید تا خاک فرسوده نشود.
 با خودرو وارد پهنه های طبیعی نشوید. از شستن خودرو و تعویض 

روغن کنار رودها و دیگر نقاط طبیعت خودداری کنید.
مرگ  زمین،  شدن  لکه دار  باعث  طبیعت  در  آتش  کردن  روشن   
موجودات زنده خاک، آلودگی هوا و افزایش شدید خطر آتش سوزی 
می شود. تا حد امکان از این کار خودداری کنید و برای گرم کردن یا 
درست کردن خوراک از اجاق های مسافرتی یا منقل استفاده کنید. در 
صورت درست کردن آتش، دقت کنید باد جرقه های آن را به سمت 
گیاهان خشک نبرد. هنگام ترک محل، روی بقایای آتش آب و خاک 

بریزید و مطمئن شوید خاموش شده.

به نکات باال چند نکته دیگر را هم می توان اضافه کرد:
اول: از چیدن گیاهان کوهی و خودرو در مسیرتان خودداری کنید. بسیاری 
از افرادی که به طبیعت می روند، طریقه درست چیدن گیاهان کوهی را 
نمی دانند و اغلب آنها را از ریشه درمی آورند. کندن گیاه به خودی خود 
کار اشتباهی است، از ریشه درآوردن آن باعث می شود امکان رویش 

دوباره گیاه را هم از او بگیریم و درواقع نسلش را هم از بین ببریم.
دوم: عالوه بر اینکه با خودرو نباید وارد طبیعت شد، بالی دیگری این 
روزها به جان طبیعت افتاده به نام آفرود. آفرود در مسیر خود هم گونه های 
گیاهی را از بین می برد و هم گونه های جانوری درون خاک را و هم 

با ایجاد آلودگی صوتی، آرامش زندگی موجودات را به هم می زند.

بهگونهایواردطبیعتشویدوازآنبیرونبرویدکهردیازحضورشماباقینماند

قاب سبز

خورشید می تواند انرژی تمام بشر را تامین کند. ایالن ماسک، 
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت های تسال و اسپیس ایکس: »انرژی 
موردنیاز تمام جمعیت سیاره زمین می تواند از انرژی خورشیدی 

تأمین شود و ما فقط باید راهی پیدا کنیم که 4 میلیون تن انرژی انبوه 
تولیدی خورشید در هر ثانیه را قابل ذخیره و استفاده کنیم.«

بدون شرح

چرا نباید پرنده مهاجر را شکار کرد؟ پرندگان در شمار مفیدترین 
جانداران روی زمین هستند که در کنترل آفات، افزایش حاصلخیزی 
خاک، تامین غذای آبزیان، گرده افشانی و احساس رضایت از زیستن 

در طبیعت نقشی انکارناپذیر دارند. متاسفانه گزارش های متعددی 
ساالنه منتشر می شود که در محیط های ساحلی شمال و جنوب کشور، 
دست کم بیش از یک تا یک و نیم میلیون پرنده مهاجر شکار می شود 

که در نوع خود بزرگ ترین قتل عام مهمان توسط میزبان است.

وقتی درختان را قطع می کنید، فقط جنگل ها را نابود نمی کنید، 
بلکه حیواناتی که زندگی شان وابسته به محیط جنگل است را هم 

نابود می کنید!

نخاله ها و مصالح ساختمانی حاصل از تخریب شهر موصل به قدری 
هستند که می توان با آنها اهرام مصر را از نو ساخت.  نخاله های 

ساختمانی را به جای رها کردن می توان بازیافت کرد.

اثر اشرف مخلوقات بر طبیعت


