
هر سال در روز جهانی غذا در حدود 150 کشور جهان، 
برنامه های خاصی به منظور یادآوری و افزایش آگاهی 
عمومی و تفهیم گرسنگی و فقر اجرا می کنند. بر اساس 
آخرین آمار، حدود 1 میلیارد انسان از سوء تغذیه و 
گرسنگی رنج می برند که از این میان حدود 50 درصد 
در آسیا و 25 درصد در آفریقا زندگی می کنند. در مقابل 
این گرسنگان اما حدود 2 میلیارد نفر در دنیا دچار 

اضافه وزن و چاقی هستند. 
از برنامه های مهم سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو( و دیگر سازمان های بین المللی، حذف 
گرسنگی تا پایان 2030 میالدی در دنیا با همراهی و 
مشارکت اهالی زمین است. به تازگی برنامه جهانی 
غذا که از سوی سازمان ملل متحد ارائه شده بود به 
شرایط  بهبود  و  گرسنگی  با  مبارزه  در  تالش   دلیل 
صلح  جایزه  برنده  درگیری،  دچار  مناطق  در  صلح 

نوبل سال2020 میالدی شده است. شاخه کمک غذایی 
سازمان ملل متحد که بزرگ ترین نهاد انسانی جهان 
در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی است، اعالم 
کرده هنوز یک نهم جمعیت جهان غذای کافی ندارند 
بنابراین نیاز به همبستگی و همکاری چندجانبه بیش 

از هر زمانی آشکارتر است.
وقتی در رابطه با غذا صحبت می کنیم می توان آن را از 
دو بعد امنیت غذایی و ایمنی غذایی مورد کنکاش و 
بررسی قرار داد که دو مقوله کامال متفاوت و جدا از 
هم هستند. در بررسی امنیت غذایی بر اساس تعاریف 
که  ارائه شده  بین المللی گزینه های مختلفی  مختلف 

مهم ترین آنها 4 شاخص زیر هستند:
فراهم بودن غذا و مواد غذایی در همه ایام، دسترسی 
به غذا )هم دسترسی فیزیکی و در دسترس بودن غذا 
و هم فراهم بودن شرایط اقتصادی خانوار برای خرید 
پردازش و  آوردن،  به دست  برای  دانش الزم  غذا(، 
درک اطالعات اولیه در مورد غذا و به طور خالصه 
سواد تغذیه ای و درجه  ایمنی و مغذی بودن و مفید 
بودن غذا و  فراهم بودن غذای سالم. در حال حاضر 

در کشور عزیزمان ایران در مقوله امنیت غذایی با 3 
در  کرونا  هستیم؛  مواجه  ریشه دار  و  اساسی  چالش 
ابعاد جهانی و ملی، تحریم های شدید و ناجوانمردانه 

اقتصادی و وضعیت اقتصادی ناپایدار.
در  ادامه دار شدن  در صورت  عامل   3 این  متاسفانه 
بلندمدت می تواند امنیت غذایی را در کشور تحت الشعاع 
قرار دهد و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به 
بررسی،  بنابراین ضرورت  کند  سالمت جامعه وارد 
و  کارشناسی  راهکارهای  ارائه  و  موضوع  واکاوی 
تخصصی برای برقراری امنیت غذایی کشور بیش از 

هر زمان دیگری احساس می شود.
معدود  از  توانست  ایران  اما  کرونا  دوران شیوع  در 
کشورهای دنیا باشد که حتی در مقایسه با کشورهای 
توسعه یافته تنوع و کفایت مواد غذایی را در کشور؛ چه 
از لحاظ فراوانی و چه دسترسی فیزیکی فراهم کند تا 
جایی که در روزهایی که در اروپا فروشگاه های عرضه 
مواد غذایی توسط مردم متمدن شان غارت می شد، در 
ایران گویی اتفاقی نیفتاده و در شرایط کامال عادی 
تنوع، ارائه و کفایت محصوالت و مواد غذایی کامال 
حفظ شده بود، گرچه این فراوانی و تنوع بر اساس 

تعریف امنیت غذایی یکی از شاخص های الزم و 
مهم است، بر اساس عوامل دیگر تعریف امنیت 

غذایی کافی نیست. البته عوامل سه گانه و 

تهدیدآمیز فوق که به آنها اشاره شد عمدتا مداخله 
دولتمردان، سیاستمداران و مسووالن اجرایی کشور 
وضعیت  در  آنها  به  توجه  ضرورت  که  می طلبد  را 

هشدار و قرمز قرار دارد.
 مردم نیز با ورود به نحوه مصرف و توجه به آموزه های 
اعتقادی، مذهبی، ملی و اخالقی می توانند تا حدود 
زیادی مانع بروز ناامنی غذایی در کشور باشند و الزم 
است تک تک هموطنان عزیز با درک شرایط موجود 
به سهم خود در برقراری امنیت غذایی مشارکت کنند.
بر اساس مطالعات و آمارهای ارائه شده، هر سال 1/3 
میلیارد تن ضایعات مواد غذایی در دنیا وجود دارد که 
این ضایعات معادل یک سوم کل مواد غذایی تولیدشده 
برای مصرف انسان هاست و می تواند غذای کافی برای 

2 میلیارد نفر انسان گرسنه را در سال فراهم کند. 
در کشور ما نیز بر اساس بررسی های به عمل آمده 
تا  تولید  چرخه  از  غذا  ضایعات  درصد   30 حدود 
مصرف وجود دارد. چرخه و زنجیره غذا از مزرعه 
شروع می شود و پس از طی چرخه فراوری و عرضه 
به سفره ها می رسد. براساس گزارش سازمان جهانی 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، هر روز به ازای 
هر نفر 134 کیلوکالری غذا در ایران هدر می رود؛ 
یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران 134 
کیلوکالری است. سهم ایران از کل غذایی 

که هر سال در جهان هدر می رود 2/7 درصد اعالم 
شده است. بر همین اساس ضایعات موادغذایی در 
ایران معادل 35 میلیون تن است، این درحالی است که 
در اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو، تنها ٩0 میلیون تن 
موادغذایی راهی زباله ها می شود. یک پژوهش علمی 
ارزش مادی ضایعات موادغذایی در ایران را 15 میلیارد 
دالر برآورد کرده که اگر این رقم را با درآمد نفتی در 
شرایط غیرتحریم مقایسه کنیم، متوجه می شویم مردم 
ما معادل تقریبا 50  درصد درآمد نفتی مان را با ضایعات 
غذا به سطل زباله می ریزند. بیشترین ضایعات غذا در 

ایران مربوط به نان، میوه، برنج و سبزیجات است.
برای  کشور  اورژانسی  ورود  و  ساماندهی  بنابراین 
جلوگیری از آمار 30 درصدی ضایعات غذا در کشور 
با آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در جهت 
اصالح الگوهای ناصواب مصرف که متاسفانه در بسیاری 
از خانواده های شهری نهادینه شده، می تواند تا حدود 
زیادی ناامنی غذایی را از ما دور کند و در صورت طوالنی 

بودن یا تداوم وضع موجود، آن را به تاخیر بیندازد. 
همه ما ایرانیان سربازان برقراری امنیت غذایی هستیم و با 
برداشتن قدم اساسی جلوگیری از اسراف و ضایعات مواد 
غذایی می توانیم نقش سازنده خود را ایفا کنیم، باشد که 
سیاستمداران، دولتمردان و مسووالن اجرایی کشور هم 

بسان فرماندهان امنیت غذایی به وظایف شان عمل کنند.

تاکید متخصصان حوزه غذا درمورد حجم باالی ضایعات غذایی کشور

کاهشضایعات،ناامنیغذاییرابهتاخیرمیاندازد!
تا  مزرعه  از  غذایی  مواد  زنجیره 
سفره، کل وضعیت امنیت و ایمنی 
غذایی هر کشوری را نشان می دهد. 
در واقع سالمت هر ماده غذایی در 
گرو مراحلی است که از مزرعه و از زمان کاشت تا 
سفره مردم طی کرده است. حال اگر موضوع را از 
زاویه دیگر نگاه کنیم به میزان ضایعات مواد غذایی در 
کشور می رسیم که به گفته رئیس انجمن تغذیه ایران، 
معادل نیمی از درآمد نفتی کشور است. البته این بدان 
معنا نیست که بخش اعظم ضایعات مواد غذایی به 
سفره مردم برمی گردد، بلکه بیشترین ضایعات مختص 
محصوالت کشاورزی است. این یعنی آنکه بسیاری 
از محصوالت کشاورزی هنوز به سفره مردم نرسیده، 
هدر می روند و کنار آن بخشی از مواد غذایی هم به 
دست مصرف کننده دور ریخته می شود. همان طور که 
بارها بیان شده ضایعات نان های سنتی در کشور بسیار 
باالست و این قضیه هم به آموزش مربوط می شود 
و هم به نحوه طبخ نان که باز هم نیازمند نظرات و 
آموزش نانواست. با این اوصاف مساله ضایعات مواد 
غذایی در کشور ما رقم قابل توجهی است و حدود 
35 میلیون تن غذا دور ریخته می شود. از این رو، 
رئیس  پیام  به  اشاره  با  تغذیه«  »دیده بان  در صفحه 
انجمن تغذیه ایران در مورد ضایعات مواد غذایی، 

به چالش های این قضیه در کشورمان پرداخته ایم.
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 همان طور که آمارها نشان می دهد بیشترین ضایعات 
برنج  و  سبزی  میوه،  به  غذایی  مواد  زمینه  در  ما 
برمی گردد. بخشی از این ضایعات در مزرعه است 
که مربوط به تکنولوژی های قدیمی بسته بندی در 

کشور است. 
میوه  برای  متاسفانه، سیستم بسته بندی مدرنی که 
و سبزی در دنیا تعریف شده، در کشور ما وجود 
ندارد و به همین علت ضایعات در حوزه میوه و 

سبزی زیاد داریم. 
عالوه بر آن، سیستم حمل ونقل و جابجایی خوبی 

هم برای محصوالت کشاورزی نداریم. 
تصور کنید میوه و سبزیجاتی را که قرار است از 
تهران حمل شود،  مثل  مناطق دیگر  به  خوزستان 
اغلب با وانت بار روباز حمل می شود، در حالی که 
برای این کار نیاز به ماشین های سردخانه ای داریم 
بنابراین، میوه و سبزی تا قبل از اینکه به تهران و به 
دست مصرف کننده برسد، نصفش گندیده می شود 

و آفتاب می خورد. 
کشاورزی،  محصوالت  ضایعات  کاهش  برای 
این  برای  شود.  اصالح  باید  نامناسب  حمل ونقل 
قسمت  که  شهرداری  تره بار  و  میوه  میادین  کار، 
دارند،  دست  در  را  تره بار  و  میوه  بازار  اعظم 
ملزم  را  توزیع کنندگان  و  تولید کننده ها  می توانند 
با خودروهای  تره بار  و  میوه  که حمل ونقل  کنند 

سردخانه دار باشد. 

کاهش ضایعات با انبارداری مناسب و 
درجه بندی محصوالت 

بخش دیگری که برای کاهش ضایعات مواد غذایی 
باید به آن توجه کنیم، انبارها و سردخانه های نگهداری 
مواد غذایی است که در این زمینه هم تعداد سردخانه ها 
نیاز  کشاورزی جوابگوی  انبارهای محصوالت  و 
بازار نیست. از آنجایی که همه میوه و سبزی ها طی 
یک روز به فروش نمی روند یا توزیع نمی شوند، 
نگهداری آنها مستلزم سردخانه های بزرگ و انبارهای 

مناسب است. 
بخش دیگری از ضایعات در میوه فروشی ها اتفاق 
می افتد زیرا عمال تجهیزات مناسبی برای نگهداری 
میوه و سبزیجات ندارند، درصورتی که این مغازه ها 
هم باید سردخانه داشته باشند تا میوه و سبزیجات را 
در آنها نگهداری کنند. خود صنف فروشندگان میوه و 
تره بار یا وزارت جهاد کشاورزی باید استانداردی برای 
میوه فروشی و نگهداری محصوالتشان تعریف کند. 
افزایش ضایعات نقش  موضوع مهم دیگر که در 
مثال  است،  تره بار  و  میوه  درجه بندی  عدم  دارد، 
میوه ها باید از درجه 1 تا 4 بسته بندی شود و هر 
کس باتوجه به توان مالی اش، میوه را انتخاب کند. 
البته باید متذکر شوم همه این 4 گروه باید قابل مصرف 
باشند و افراد با هر نوع شرایط مالی می توانند خرید 
باید بپذیرند که به طور  انجام دهند. مردم هم  را 
مثال، پرتقال کوچک همان خواص پرتقال مجلسی را 
دارد و بدان معنا نیست که میوه سالمی نمی خورند. 
متاسفانه این درجه بندی در صنایع غذایی به رسمیت 
شناخته نشده است. به تازگی سازمان دامپزشکی 
روی درجه بندی مرغ و تخم مرغ کار می کند تا آنها 
را درجه بندی کند. از سوی دیگر چون درجه بندی 

برای  مناسب 
محصوالت 

در  کشاورزی 
وجود  عرضه  سطح 

ندارد، هیچ کس نمی تواند 
از میوه فروشی به اندازه نیازش 

میوه بخرند و به طور مثال بگوید 3 
عدد سیب می خواهم زیرا تصور می کند 

با این کار آبرویش می رود و حتما باید یک 
تا دو کیلوگرم سیب بخرند و بعد مقدار مازاد بر 

مصرف دور ریخته می شود، درصورتی که اگر از قبل 
سیب بسته بندی شده و 3 عدد سیب در بسته بندی 

باشد همان 3 عدد انتخاب می شود. 
باید قبول کنیم بخشی از ضایعات مواد غذایی در 
کشور، به فرهنگ ما مربوط می شود و شاهد هستیم 
با وجود کرونا هم هنوز مهمانی و مجالس به راه 
است و چند غذا در مهمانی ها سرو می شود که بخش 

اعظم این غذاها دور ریخته می شود. 
دارد  وجود  خیریه  موسسه  چند  حاضر  حال  در 
البته  می رسانند،  نیازمندان  به  را  غذاها  این  که 
مسووالن این خیریه ها باید به این نکته توجه کنند 
که حمل ونقل و نگهداری این غذاها مناسب باشد 

تا ایجاد مسمومیت نکند.

قابل استفاده بودن ضایعات مواد غذایی 
 موضوع دیگر که در دنیا هم بسیار مطرح است، 
است.  تولید  در  غذایی  مواد  ضایعات  از  استفاده 
کرونا  که  تاثیراتی  به  توجه  با  و  حاضر  حال  در 
داشته، بخشی از ضایعات هم می تواند در صنایع 
تبدیلی استفاده شود، مثال ضایعاتی که در صنعت 

آبمیوه وجود دارد، می تواند به 
کمک سرمایه گذار بخش 
خصوصی در تخمیر 
الکل  تولید  و 
استفاده  مورد 
قرار گیرد. عالوه بر 
این، قسمتی از ضایعات 
می تواند برای غذای دام و 
طیور استفاده شود. الزم است 
تاکنون  زمینه  این  در  شوم  یادآور 
چند پایان نامه در دانشگاه دامپزشکی، 
تهران، آزاد با همین مضمون ارائه شده است.
 شرایط کرونایی بیشتر در تولید محصوالت غذایی 
تاثیر گذاشت و بنا به اعالم خود فائو بیشتر افرادی 
که در خانه ماندند، تولید کننده بودند بنابراین می توان 
گفت در این شرایط تولید بیشتر آسیب دید. در 
کشور ما هم، در زمان اولین قرنطینه، رستوران ها و 
تاالرها به دلیل آنکه مواد غذایی زیادی برای کسب 
و کارشان تهیه کرده بودند، این مواد غذایی تبدیل 
به ضایعات شد ولی مراحل بعدی قرنطینه ضایعات 
نان  نبود. همان طور که می دانید ضایعات  جدی 
هم در کشور ما باالست و چاره اش صنعتی شدن 
این زمینه کمک کرد و  البته کرونا در  نان است. 
مردم به دلیل شرایط بهداشتی، نان بسته بندی بیشتر 

استفاده کردند. 

وزارت جهاد کشاورزی؛ مسوول امنیت 
غذایی کشور

جهت کاهش ضایعات مواد غذایی در کشور باید 
اینکه فقط  باشیم.  از چند جنبه اصالحات داشته 
به مردم آموزش دهیم که چگونه از مواد غذایی 
کاهش  را  غذایی  مواد  دورریز  یا  کنند  نگهداری 
دهند، دردی را دوا نمی کند، باید فرهنگ سازی را 

از زنجیره تولید شروع کنیم. وقتی میوه و سبزی با 
وانت به تهران می آید و نصفش خراب می شود، با 
آموزش به مردم ضایعات کمتر نمی شود. برای اینکه 
زنجیره غذا را درست کنیم باید به قانونگذاری توجه 
ویژه ای داشته باشیم.10 سال پیش، وقتی کشتی های 
صیادی برای صید ماهی تن به دریا می رفتند، کنار 
دریا بوی بسیار بدی به مشام می خورد و انگار کنار 
فاضالب ایستاده ایم چون بخشی از فساد در 10 تا 
15 روزی که کشتی ها روی آب بودند اتفاق افتاده 
بود. برای مدیریت این قضیه، سازمان دامپزشکی 
قانون گذاشت باید کشتی ها سردخانه داشته باشند 
و از آن طرف بانک ها هم دعوت به همکاری شدند 

برای اینکه به صیادان وام بدهند. 
در حال حاضر، لنجی بدون سردخانه نمی بینیم و 
فرهنگ این قضیه هم جا افتاد و کیفیت ماهی های 
تن هم بهتر شده است. این فرهنگ سازی را وزارت 
جهاد کشاورزی در بخش میوه و سبزی هم باید 
انجام دهد ولی متاسفانه ما وزارت جهاد کشاورزی 

را وزارتخانه پرکاری نمی بینیم. 
کشاورزی  محصوالت  کیفیت  با  مرتبط  قوانین 
قانون  باید  وزارتخانه  این  دارند.  شدیدی  ضعف 
بگذارد و بانک ها هم به تولیدکننده وام بدهند تا 
آن تولیدکننده ای که 10 تا وانت میوه به شهرهای 
مختلف می فرستد، 10 تا وانتش سردخانه دار باشد. 
به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی کاری به 
کیفیت محصوالت کشاورزی ندارد، در حالی که 
بزرگ ترین سیاست گذار کیفیت غذا در تمام دنیا فائو 
است که معادلش وزارت جهاد کشاورزی در کشور 
ماست. حتی متولی روز جهانی غذا وزارت جهاد 
کشاورزی است و این روز ربطی به وزارت بهداشت 
ندارد چون بخش کوچکی از امنیت غذایی، تغذیه 
است که به وزارت بهداشت مرتبط است و٩0 درصد 

زنجیره در دست وزارت جهاد کشاورزی است.

  وزارت جهاد کشاورزی باید به کیفیت محصوالت توجه کند

 آژیر قرمز برای پرهیز از ضایعات غذایی در کشور

 دکتر آراسب دباغ مقدم
متخصص بهداشت مواد غذایی و عضو 

کمیته بهداشت مواد غذایی سازمان 
دامپزشکی کل کشور 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
متخصص تغذیه و رئیس انستیتو تحقیقات 

تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 


