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 چکیده 
وجه به های اخیر با تدر سالباشد. ی پایدار جوامع بشری در قرن اخیر میترین ارکان توسعهامنیت غذایی از مهم

ه دلیل ب همچنین شته ودا نزولی یتولیدات کشاورزی روند ،و هوایی کشور و کاهش نزوالت آسمانی شرایط آب

 ر جامعه،د ناصحیح فرهنگ مصرف و حاکمیت مواد غذاییسانی رهای سنتی و غیراستاندار در بازاراستفاده از شیوه

ع های مضاعف جهت دفهزینه و منجر به تحمیلرود می ای از مواد غذایی به صورت زباله از بینهرساله بخش عمده

شود تا مقادیر متنابهی از منابع انرژی، دورریز موادغذایی باعث می .دشوهای تولیدی به کشور میو ساماندهی زباله

معموال افزایش جمعیت با افزایش تقاضا برای  ی مصرف صحیح خارج شود.های ملی از گردونهمنابع آبی و سرمایه

کشت و  تبع آن افزایش سطح زیر تامین مواد غذایی همراه بوده که نیازمند افزایش تولید محصوالت کشاورزی و به

وجه به باشد که با تای میشتر گازهای گلخانهافزایش آب مصرفی و افزایش کود و سموم کشاورزی و تولید بی

غذایی  توجه ویژه به استفاده بهینه از منابع آبی در تولید موادی باشد. در این راستامحدودیت منابع طبیعی ممکن نمی

 تواند در تامین امنیت غذایی کشور مفید باشد. مواد غذایی می و از آن مهمتر مدیریت ضایعات

 

 .آب منابع بحران زیستی، محیط هایچالش غذایی، امنیت: کلیدواژه

 

 مقدمه -1

ی تغيير آنها به حدکيفيت  به آن بخش از مواد غذايي که، ملل متحد خواروبار جهاني و برنامه محيط زيستاز ديدگاه سازمان 

 همرحل از محصول کاهش محققين از ایعده. شودمي اطالقضايعات مواد غذايي  باشد،که برای انسان غيرقابل مصرف کند 
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 رآرویف مراحل و برداشت مرحله از محصول ضايعات که معتقدند ایضايعات تلقي و دسته یزمره در را مصرف مرحله تا کاشت

 ش : ضـايعات عبـارت از هرگونـه کـاهشوديارائه م يرز يکل يفتعر ،اساس اين بر. داد قرار ارزيابي در بايد را مصـرف مرحلـه تـا

توليد  (کشاورزی و يا افزايش در هزينه عام )اعتبارات عمومي( و خاص )توليدکنندگان محصوالتکيفـي يـا کمـي در عملکرد 

 ماهنگه مشارکت ضرورت ضـايعات، ايـن خاص ويژگي. کرد جبران را آن بتوان ضايعات ارزش از کمتر ایاست که با هزينه

 .[0] اسـت آن کـاهش در کننـدگانمصـرف و توليدکننـدگان دولت،

دود مهمترين و مح عنوانکه به باشدميهای مصرفي در بخش کشاورزی ترين نهادهيکي از مهمآب  توسعه،کشورهای درحال  در

ويه، و رهای غير مجاز و بيبرداریشديد منابع آب ناشي از بهره . از يک طرف کاهششودتوسعه محسوب مي ترين عاملکننده

 ده استتر نموش اين ماده حياتي را در زمينه توسعه برجستههای مختلف مصرف، نقاز طرف ديگر رشد شديد تقاضا در بخش

کيلومتر مکعب بوده  011های کشاورزی، صنعت و شرب در ابتدای قرن بيستم، کمتر از مجموع مصرف ساالنه آب در بخش .[2]

در اين  [.5]کيلومتر مکعب فراتر رفته  5011کيلومتر مکعب رسيده و در ابتدای قرن بيست و يکم از  0531که در اواسط قرن به 

ايران يکي از بزرگترين  ،ون شکبد .[4] است یکشاورز مربوط به بخش دنيا ينريمنابع آب ش مصرفدرصد  71 از يشميان، ب

از مورد  02ايران در اگرچه  موجود، هایبراساس آمار باشد.مي های اقتصادی و کشاورزی در خاورميانه و آسيای مرکزیقدرت

ات مواد ضايعتوليد از نظر  لکن گيردکشور برتر قرار ميچهل در جهان، در فهرست  شده شاورزی توليدکمحصوالت نوع  05

-هندهدتکان هایتحليل زيان ناشي از ضايعات غذا در ايران در بخش منابع آبي واقعيت. [3] باشداول دنيا مي کشور غذايي جزو سه

 تميليون تن محصوال 011از  ،رود. بر اين اساسدرصد محصوالت کشاورزی توليدی در ايران به هدر مي 53دارد. ای را در بر

سهم ايران از کل  باشد.ميميليون نفر  03معادل غذای  که شودميليون تن در سال دور ريخته مي 53کشاورزی توليدی در کشور 

 .[0] درصد اعالم شده است 7/2رود در جهان به هدر مي غذايي که هر سال

ميزان تلفات آب ناشي از ضايعات ( با  ميليارد مترمکعب 7)حدود تنها  شرب و صنعت هایدر بخشمقايسه ميزان مصرف آب در 

ود، به شات کشاورزی در ايران تلف ميميزان آبي که با ضايع حاکي از آن است که (ميليارد مترمکعب 5/9 )حدود کشاورزی

 های اخير در کشورباشد در پي خشکساليالزم به يادآوری مي .[7] کنندمردم کشور و صنايع مصرف مي اندازه تمام آبي است که

و  ييناساشدليل تقاضای زياد بخش کشاورزی از مجموع آب مصرفي، و به شده است تروخيمقبل  نسبت بهآب  هوضعيت ذخير

 [.0،9] طلبدمي ينمتخصص فرا از طر يشتریورت برتوجه و ض ،آب منابع بر یات بخش کشاورزراث يريتمد

 

 طرح مسئله -2

مديريت  الن،گذاريهای کسياستتوان مي. باشدمي کشور مساله امنيت غذايي ترين ارکانهای سياسي و اجتماعي هريکي از اساسي

موثر  ترين عواملبه عنوان مهم را کميت و کيفيت مواد غذايي از توليد تا مصرف و صرف در جوامعممتداول الگوهای  ،راهبردی
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به نوبه دورريز مواد غذايي  ،[01] باشنددر حاليکه بيش از ده درصد مردم جهان گرسنه مي .بر تامين و حفظ امنيت غذايي نام برد

 اييشود و امنيت غذمي کشاورزی و مديريت منابع طبيعي های اقتصادی،شای بر بخخود موجب بروز خطرات و خسارات عديده

شود که يمدورريز مواد غذايي  افزايش سبب توزيع نامتوازن کمي و کيفي غذا بين مردماز طرفي . اندازدرا به مخاطره مي جامعه

کن علت محدوديت منابع طبيعي اين امر ممبه باشد. اما به وضوح روشن ميطلبدرا مياين امر افزايش سطح زير کشت محصوالت 

ای مدرن بازيافت هعدم دسترسي به تکنولوژی. وری از اين منابع افزايش يابدشود تا بهرهطراحي ایبرنامهبايد  در نتيجه باشدنمي

راضي های با ارزش اخاک محصوالت ها تن ازميليونشود مواد غذايي در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم سبب مي

در رفتن ه به خطر افتادن بهداشت و سالمت عمومي،آلودگي روز افزون محيط زيست،  به معني دور ريخته شود و اين حاصلخيز

انتقال آن  و آب شيريناثرات سوء ناشي از کمبود يا اتمام  افزايش مصرف سموم و کودهای شيميايي،، ميليونها تن خاک با ارزش

 چگونه مي توان امنيترسد آن است که حال سوال اصلي که به ذهن مي شود.مي الملليحتي بين ای ومانند نزاع قومي، منطقه

چالش با ای چه رابطهدورريز موادغذايي است؟ اجرا شده يهايتمهيدات و روشچه تاکنون ؟ غذايي را در جامعه تامين کرد

   ؟ دارد آبمنابع

 متن اصلی -3

 0593-90ه بودج شده در بينيه اگر اين رقم را با درآمد نفتي پيشک يي بودهکشور اروپا 24به اندازه  يباتقر يرانغذا در ا يعاتضا

 .[0، 7]کنند يزباله م يغذا راه ضايعات عنوانرا به شانيدرصد درآمد نفت 01معادل  هايرانيا شويميمتوجه م ،مقايسه کنيم

 يلياردم 5/9 یکشاورز از ضايعات براساس گزارش مرکز ملي مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، ميزان تلفات آب ناشي

 از آب شيريني است که از رودهای کرخه، کارون و جراحي به خليج يميمعادل ن يبارقم تقر اين. است مترمکعب برآورد شده

کند و وزارت کشاورزی به عدد ميليارد مکعب آب کشور را مصرف مي 05 وزارت نيرو معتقد است، کشاورزی .ريزدفارس مي

شده رفمص نهم کل آب ، ضايعات کشاورزی حدود يکصورت تاييد گزارش وزارت نيرودر  دارد. ميليارد مترمکعب تأکيد 37

ا ششم آب کشاورزی ب کشاورزی، تقريبا يک گزارش وزارتبا استناد به دهد و در بخش کشاورزی را به خود اختصاص مي

آن است که ضايعات غذايي در شمار  یکننده اين پيامدهای ضايعات غذايي نشان دهندهابعاد خيره .[7،00] رودضايعات هدر مي

  .آيندبه شمار مي« توسعه پايدار»يکي از بارزترين مصاديق اتالف و اسراف در جوامع بشری و انحراف آنها از معيارهای 

ميليارد مترمکعب برآورد  021کمتر از  دپذير کشورحجم آب تجدي(، 0593-0505)ی اخير توجه به خشکسالي های دههبا 

ميليارد متر مکعب  011حجم آب تجديدپذير کشور را در حال حاضر کمتر از  شود. بعضي از گزارشات موجود ميزان متوسطمي

 يد نزولرون .دهدکاهش نشان مي 51حدود  ،ميليارد متر مکعب(051های گذشته )که نسبت به آمار بلندمدت سال دهدنشان مي

 يندر ا يرزمينيحجم مخزن منابع آب ز يتجمع ی. کسراستيافته يدشدتاخير ی هاسال يط يرزمينيز یهاافت تراز آب سفره
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در  نيزيرزمي برداشت از منابع آب يش. به علت افزايافت يشمترمکعب افزا يلياردم 019حدود  به مترمکعب يلياردم 03از  ،دوره

 .[02،05]انداعالم شده بحراني ممنوعه يادشت کشور ممنوعه و  019ع دشت از مجمو 290، دوره ينا

آب زيرزميني، نشست زمين درتعدادی  های بي رويه موجب افت تراز و کاهش کيفيتهای مجاز و غيرمجاز و برداشتحفر چاه

ار داد. کاهش های کشور را درمعرض نابودی قرشده و تعدادی از آبخوان هاها و پايين آمدن محسوس آبدهي چاهاز دشت

 .ني و مديريتي داردمنشأ انسا نابع آب به ويژه تراز آب زيرزميني بيش از آنکه متأثر از خشکسالي و تغيير اقليم باشد،م چشمگير

 .به همراه خواهد داشت برای کشور ادامه اين روند، عوارض محيطزيستي، اقتصادی، اجتماعي بسيار شديدی

 

 گیری و بحثنتیجه -4

ايي انساني و امنيت غذ بهداشت جمعيت ،در حال حاضر چالش پايدار برای منابع زيربنايي کشاورزیمصرف ناپايدار  لگویا

در  اشد کهبميجهاني  ضايعات مواد غذايي يکي از مظاهر بارز فقر اقتصادی و انحراف از پايداری توسعه ملل در ديدگاه .باشدمي

زمين و جوامع انساني است. بخش عمده ضايعات غذايي در کشورهای  رهحال بلعيدن و يا تخريب حيات و منابع مورد نياز آن در ک

 يافته از نارسايي در فناوری و نظارت بر چرخه نظام عرضه محصوالت )از کشت تا مصرف( نشات درحال توسعه و کمترتوسعه

. همانند باشديمف گرايانه مصر گيرد، حال آن که ضايعات غذايي در کشورهای توسعه يافته بيشتر ناشي از نگرش و رفتارهایمي

اهش ميلياردها دالر ضرر اقتصادی، ک باعثنقاط ديگر جهان، ضايعات موادغذايي در ايران نيز يک معضل بزرگ به شمار رفته و 

ر در ابعاد ضايعات غذايي در کشوباشد. ميزيست و فرسايش قدرت اقتصادی کشور و اتالف منابع ، آلودگي و ويراني محيط

انداز ملي جمهوری اسالمي ايران و رهنمودهای اقتصاد مقاومتي است. الگوهای ضايعات موادغذايي در ايران با چشمتضاد کامل 

؛ ضايعات [0] المللي غذا و دارو در جنوب و جنوب شرق آسيا قرار دارندبندی سازمان بينشبيه به کشورهايي است که طبق گروه

ی اسالمي تجلي اعطای روز -. غذا در فرهنگ ايراني هم دارد ماهيت فرهنگيي تکنولوژيک یجنبه عالوه بر ايرانادغذايي در مو

کرگزاری غذايي و شو برکت از سوی خداوند به انسان است؛ اين نگرش فرد ايراني را پايبند به حفاظت و استفاده مؤثر از مواد

برخي از الگوهای مصرف مضر در سطح محدود در جوامع ايراني  ذکر شدکه اين حال چنان کند. بامندی از آن ميبرای بهره

ذايي ) کارها و صنايع غوويژه در برخي کسب؛ اين الگوها بايد بهباشندميگرايي و اسراف شوند که حاکي از مصرفمشاهده مي

 غذايي حاکي از اتالفهایچه وضعيت کنوني ضايعات موادها و غيره( کنترل شوند. اگرها، آشپزخانهها، رستوراناز جمله هتل

، اما اين وضعيت در عين حال حاکي از فرصت و فضای بسيار گسترده فراهم برای بهبود و باشدمياقتصادی کالن در سطح ملي 

ي( مستلزم کار چند نگويژه در بعد فرههای کنترل ضايعات غذايي )بهدستيابي به نتايج مثبت در طرح باشد.نيز ميرشد اقتصادی 

های اقتصادی، جويي و جلوگيری از زياناست. در اين برهه خطير، الزم است برای صرفه بشریهای جوامع ای روی نسلدهه

محيطي، پيشگيری از انحراف از معيارهای اخالقي کارساز موجود در الگوهای مصرف غالب در جوامع ايراني، اجتماعي، زيست
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ا اتالف و کار بستن مديريت جهادی به مبارزه بکارانه، با بسيج عزم ملي و بهگرايانه و اسرافلگوهای مصرفو پيشگيری از غلبه ا

 پرداخت. ضايعات موادغذايي در سرتاسر کشور 

 پیشنهادات  -5

 های الزم و ارتقاء سطح تکنولوژیبا آموزش کاهش ضايعات محصوالت کشاورزی .شودکارهای زير پيشنهاد ميدر اين مسير راه

متری اين امر فشار ک د.شوميمحصوالت سبب افزايش در توليد بدون افزايش در سطح زير کشت  تمامي مراحل کشاورزی،در 

های توليد کاهش و کيفيت محصوالت با کاهش ضايعات محصوالت کشاورزی هزينه .خواهد داشتبه محيط زيست را در پي

ای عيت تغذيهيابد و وضه کشاورزان خرده پا و ديگر شاغلين افزايش مييابد، به دنبال آن درآمد توليدکنندگان بويژافزايش مي

 .يابدمردم با افزايش دسترسي آنها به محصوالت کشاورزی اصالح و بهبود مي

اری ايجاد های آبيوری و مديريت آب، اصالح سيستمبهره ، های اين بخشتقويت بخش کشاورزی، تقويت و افزايش زيرساخت

 ،به اين بخش تسهيالت بانکياز  مناسبيو اختصاص بخش  صنايع تبديليتشويق و توجه به  ،ته و مدرن کشاورزیهای پيشرفمجتمع

آن مردم و  يک سمتکه ريزی دولتي در هر برنامه خواهدکرد.ه اقتصادی تبديل معيشتي ب -را از حالت سنتيکشاورزی کشور 

ی تا اجرا ريزبرنامه تمام دوره ازکه نقش مردم را در  باشندميتر هايي موفقالزاماً برنامهتوان گفت مي باشدمي حفظ منافع آنها

 .برنامه مترادف با تغيير رفتار جامعه باشد یمنظور نموده باشند، خصوصاً اگر اجرا
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