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 ضايعات و زباله ها تنوع گوناگوني دارند و معموًال هيچ 
فرايندي از توليد و تجارت و مصرف كاالها را نمي توان يافت 
توليدي  فرآيندهاي  باشد. ضايعات در  از ضايعات  فارغ  كه 
تحقيق،  هدف  به  بسته  و  گوناگون  انحاي  به  مصرفي  و 
را  خود  هدفمند  كاربرد  كدام  هر  كه  مي شوند  طبقه بندي 
اين طبقات موضوع بحث جداگانه اي  از  كدام  دارند(2). هر 
هستند كه بررسي آنها احتياج به متون تفصيلي دارد و در 
ميزان  و  غذايي  مواد  و  خوراك  اهميت  به  توجه  با  اينجا 
باالي ضايعات توليدي و زباله هاي مصرفي آن و اينكه افراد 
دچار سوء تغذيه و گرسنگي رو به تزايد مي باشند، فقط به 

مروري بر اين مبحث  مي پردازيم. 
علت  به  توليد  فرآيندهاي  در  ضايعات  كلي،  به طور 
ضعف تكنولوژي و مديريت توليد و انبار و فروش و نبودن 
حمل  و  سردخانه اي  و  نگهداري  و  فرآوري  تجهيزات 
بازارهاي  به  عرضه  و  ذخيره  و  بسته بندي  براي  مناسب 
توسط  غلط  مصرف  شيوه هاي  و  مي گيرد  صورت  مصرف 
از  بخشي  عنوان  به  غذايي  مواد  تبديل  و  مصرف كنندگان 
زباله هاي خانگي، مهمترين بخش هاي اتالف غذا در سطح 

جهان مي باشد(3). 

اهميت اين موضوع از حيث انساني به اين دليل بسيار 
قابل توجه است كه ساالنه به طور متوسط ربع تا ثلث مواد 
غذايي به صورت ضايعات و زباله تلف مي شود و از سوي 
ديگر، بيش از يك ششم جمعيت زمين كه نزديك به يك 
ميليارد نفر مي شوند، دچار سوء تغذيه اند و تقريبًا يك سوم 
آنان همواره با گرسنگي روبرو مي باشند و تغذيه ضعيف در 
دوران جنيني و نوزادي به طور مستمر علت يك سوم مرگ 
و مير كودكان در كشورهاي در حال توسعه است(4). طبق 
آمار سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحدد (FAO) تعداد 
افراد گرسنه در جهان در سال 2009 به 105 ميليون نفر 
رسيده و حدود 1/02 ميليارد نفر دچار سوء تغذيه اند و تقريبًا 
گرسنگي علت اساسي مرگ و مير ساالنه 30/5 ميليون نفر 

از كودكان سراسر جهان است. 
خانوارها در كشورهاي در حال توسعه به طور ميانگين 
در  خانوارها  و  مي كنند  غذا  صرف  را  درآمدشان  70درصد 
كشورهاي صنعتي بين 15 تا 18 درصد درآمدشان را به غذا 
اختصاص مي  دهند. در يك برآورد از تركيب گرسنگان جهان 
70درصد را زنان و دختران تشكيل مي دهند، در حالي كه زنان 
روستايي به تنهايي نيمي از غذاي جهان و 60 تا 80درصد 

پديده جهاني گرسنگي
و اسراف در غذا 

دكتر بيژن بيدآباد(1) 

هر ساله حدود ربع 
يا ثلث مواد غذايي 

جهان به صورت 
ضايعات و زباله 

تلف مي شود و از 
سوي ديگر، بيش از 

يك ششم جمعيت 
كره زمين، دچار 
سوءتغذيه اند و 
تقريباً يك سوم 

آنان نيز همواره 
با گرسنگي روبرو 

مي باشند. 
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غذا در اغلب كشورهاي در حال توسعه را توليد مي كنند. 
براساس گزارش هاي سازمان ملل متحد، بين سال هاي 
2000 تا 2005 شمار كودكاني كه در كشورهاي آفريقايي 
از كم وزني مفرط رنج مي برند، افزايش داشته است. كمبود 
مفرط  كم وزني  اصلي  عوامل  از  يكي  كه  مغذي ها  ريز 
كودكان است، يكي از اصلي ترين مشكالت بهداشتي جهان 
را تشكيل مي دهد، زيرا كمبود ويتامين A و كم خوني ناشي 
احتمال مرگ زود هنگام كودكان  از كمبود آهن و روي، 
و مادران، كاهش بهره  هوشي كودكان و تنزل قابل توجه 
كيفيت زندگي، بهره وري و رشد اقتصادي را در كشورهاي 
در حال توسعه به شدت افزايش داده است. كم خوني ناشي 
از كمبود آهن، حدود 70درصد از مادران غير باردار در هند 
و بيش از 50درصد از زنان منطقه صحراي آفريقا را رنج 
مي دهد. كمبود ويتامين A نيز بر سيستم ايمني 40درصد از 
كودكان زير پنج سال كشورهاي در حال توسعه اثر گذاشته 
و به طور معمول ساالنه به مرگ يك ميليون كودك در اين 
كشورها مي انجامد. در برخي از كشورها، اين آمارها بسيار 
نااميد  كننده تر هستند كه از آن ميان مي توان به آمار 40 
درصدي كودكان هندي كه از كمبود ويتامين A پيش از 

رفتن به مدرسه رنج مي برند، اشاره كرد. 
متحد  ملل  سازمان  غذا-  جهاني  برنامه  آژانس 
به  اشاره  با  غذا  جهاني  روز  مناسبت  به  اطالعيه اي  در 
شكسته شدن ركورد آمار گرسنگان جهان، بر اين موضوع 
تأكيد دارد كه روند كمك رساني غذايي اكنون در پايين ترين 
سطح خود در بيست سال اخير قرار دارد، و اين موضوع در 
حالي است كه آمار گرسنگان جهان به دليل تأثير تركيبي 
تغييرات  و  جهاني  مالي  بحران  غذايي،  مواد  باالي  نرخ 

الگوهاي آب و هوايي، رو به افزايش است. 
مي گويد:  ارتباط  اين  در  جهاني،  بانك  اجرايي  مدير 
امروزه توجه سياست سازان جهاني بر بدبختي هاي ناشي از 
بحران مالي متمركز است، اما بحران واقعي، همانا گرسنگي 
و سوء تغذيه است ... 75درصد مردم فقير جهان روستايي 
به كشاورزي است و  آنان وابسته  بيشتر  هستند و زندگي 
سوء  گرسنگي،  با  مبارزه  براي  اساسي  ابزاري  كشاورزي 

تغذيه و حمايت از كاهش فقر و توسعه پايدار است.(5) 
ملل  سازمان  كشاورزي  و  خواربار  سازمان  رييس 
بين المللي  سازمان هاي  بي توجهي  به  اعتراض  در  متحد 
نمادين  حركت  يك  در  جهان،  در  گرسنگي  گسترش  به 
در  ساعته   24 غذاى  اعتصاب  به  دست   1388 خرداد  در 
شمار  افزايش  از  نگراني  ابراز  با  و  زد  رم  در   FAO مقر 
گرسنگان جهان طي سال هاي اخير، از همه مردم جهان 
مقام  اين  كنند.  شركت  غذا  اعتصاب  اين  در  تا  خواست 
هم چنين اظهار داشت كه ما از تمام منابع طبيعي و تكنيكي 
براي از بين بردن گرسنگي در جهان برخورداريم و اينكه 

چنين اقدامي انجام نمي شود، تنها داليل سياسي دارد. 
در كشور آمريكا ميزان خوراكي كه زباله مي شود، برابر 
آن  ارزش  و  است  آن كشور  غذاي مصرفي  درصد  با 30 
شده  برآورد  دالر  ميليارد   48/2 ميالدي   2008 سال  در 
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است. سهم بسياري از رقم فوق مربوط به زباله هاي غذايي 
رستوران ها و هتل ها و قهوه خانه ها و كافه ترياهاي مدارس 
كار  محل  ناهارخوري هاي  و  دانشگاه ها  و  دبيرستان ها  و 
استفاده  اسراف در  از  ناشي  زباله ها همگي  اين  مي باشد.(6) 
آن ها  مازاد  كه  هستند  مصرفي  نياز  از  بيش  غذايي  مواد 

به صورت زباله ناچار دور ريخته مي شود. 
به طور كلي، خريد و نگهداري مواد غذايي بيش از اندازه 
و  حمل  قبيل  از  ديگري  هزينه هاي  موجب  خود  مصرف، 
از  نيز مي شود كه معموًال  براي مصرف كنندگان  نگهداري 
نظر دور مي ماند. در اين ارتباط بايد گفت كه براساس آمار 
صرف  جهان  انرژي  مصرف  از  18/7درصد  فقط  منتشره، 

يخچال ها براي حفظ مواد غذايي مي گردد.(7) 
در   (FAO) كشاورزي  و  خواروبار  جهاني  سازمان 
سال  در  غذايي  مواد  توليد  چشم انداز  بررسي  گزارش 
سونامي  زمين،  كره  ميلياردنفري  نُه  جمعيت  براي   2050
آمده  گزارش  اين  در  است.  كرده  پيش بيني  را  گرسنگي 
و  قوانين  بايد   2050 سال  بحران  بر  غلبه  براي  كه  است 
از عدم  تا  يابد  تغيير  اجتماعي جوامع  اقتصادي-  چارچوب 
پرهيز  كشاورزي  محصوالت  توزيع  در  نابرابري  و  توازن 
برابر شده،  دو  غذا  به  نياز  قرن 21  نخست  نيمه  در  شود. 
زمين  كره  دماي  يافته،  تغيير  كامًال  هوايي  و  آب  شرايط 
در  و  يافته،  كاهش  توليد محصول  يافته، ظرفيت  افزايش 
عين حال، تقاضاي مردم براي غذا بيشتر مي شود و چنانچه 

فكر اساسي براي رفع اين معضل نشود، بحران گرسنگي 
كه  مي دهد  نشان   FAO بررسي هاي  بود.  خواهد  حتمي 
الزم   2050 سال  در  ميلياردنفري  نُه  جهان  تغذيه  براي 
است كه توليد محصوالت كشاورزي تا آن زمان 70درصد 
افزايش يابد و اين افزايش بيشتر بايد در زمينه محصوالت 
حياتي و استراتژيك مانند غالت باشد. يكي از مواردي كه 
برابر  توزيع  قانون  وضع  مي دارد،  تصريح   FAO گزارش 
غذا و منابع است. براساس گزارش FAO توليد غالت تا 
آن زمان بايد حدود يك ميليارد تن افزايش يابد، در حالي 
توليد  همچنين  و  است  تن  ميليارد   2/1 كنوني  توليد  كه 
گوشت از 200 ميليون تن، بايد به حدود 470 ميليون تن 
در سال 2050 برسد. گزارش FAO تصريح مي دارد كه 
بايد سرمايه گذاري در  براي رفع گرسنگي در سال 2050 
كشاورزي پايه به عنوان يك نياز تا سال 2050 حدود 60 

درصد افزايش يابد. 
منشور حقوق بشر در سال 1984 گرسنه نماندن و عدم 
سوء تغذيه را جزء الينفك حقوق بشر شناخته و در سال 
1989 در كنوانسيون حقوق كودكان اين اصل مورد تأييد 
مجدد قرار گرفت، در صورتي كه هنوز سازمان ملل متحد 
و جامعه جهان اقدامي پايان دهنده براي اين معضل جهاني 

ننموده است. 
قرآن كريم نيز تبذير به مفهوم مصرف بيش از اندازه 
را در آيات زيادي مذموم دانسته و مي فرمايد:« و اوست كه 
باغ هاي داربست زده و بدون داربست و خرمابن و كشتزارها 
و  همگون  انار  و  زيتون  و  است  متفاوت  آنها  ميوه  كه  را 

ميزان اتالف و 
اسراف مواد غذايي 

در حد چند برابر 
غذايي است كه 

گرسنگان و افراد 
دچار سوء تغذيه 
بدان نياز دارند.  
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ناهمگون آفريد. از ميوه هاي آن، چون ميوه آورد، بخوريد و 
حق خدا را در روز برداشت بدهيد و اسراف مكنيد كه خدا 
برداشت  روز  در  ندارد»(8). حق خداوند  را دوست  مسرفان 
برمي گردد  الهي همچون زكات  پرداخت حقوق  به  مسلمًا 

كه اعطاي مال به مساكين و بينوايان جزو آن است.
در سوره اسراء هم مي فرمايد:«حق خويشاوند و مسكين 
و در راه مانده را ادا كن و هيچ اسراف مكن. اسراف كاران 
با شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس 
بود».(9) پر واضح است كه ابناي بشر خويشاوندانند و مفهوم 
خويشاوند در اين آيه به همه انسان هاي كره زمين معطوف 
مي گردد. اين آيه در مال افراد حقي را براي خويشاوند قرار 
داده و همچنين است براي مسكين، و تفاوتي در مسكين 

آسيايي يا آفريقايي يا آمريكايي يا اروپايي نيست. مسكين 
در هر جا كه باشد، نيازمند است و بايد حق او را كه خداوند 

در اموال اغنيا قرار داده، به او مسترد گرداند. 
هم چنين مي فرمايد:«بخوريد و بياشاميد و از حد نگذريد 

كه او اسراف كنندگان را دوست نمي دارد»(10). 
تا نظام جهاني براساس فرموده  اين موضوع مي طلبد 
خداوند متعال، جستجوي راه حلي اساسي در اين ارتباط را 
بين المللي قرار دهد. اخالقًا  در صدر مسايل سياستگذاري 
از خوراك  از شأن بشريت است كه عده اي 30درصد  دور 
خود را به دور بريزند و عده اي به دليل عدم دسترسي به 

غذا، از گرسنگي و سوء تغذيه رنج برند و هالك شوند. 
در  متحد  ملل  سازمان  غذا-  جهاني  برنامه  آژانس 
مي دارد  تصريح  غذا  جهاني  روز  مناسبت  به  اطالعيه اي 
كه در سال جاري قرار بود آژانس به 108 ميليون نفر در 
به علت  ولي  برساند،  74 كشور جهان كمك  هايي غذايي 
از كشورها را كاهش  كسري بودجه، سهميه غذاي برخي 
داده و برخي ديگر را به حالت تعليق درآورده است و تنها 
2/9 ميليارد دالر از بودجه 6/7 ميليارد دالري اين آژانس در 
سال 2009 توسط كشورهاي اهدا كننده تأمين شده است. 
ميليارد   48/2 با  كه  برد  پي  مي توان  ساده  تناسب  يك  با 
دالر اسراف مواد غذايي فقط در آمريكا مي  توان حدود 775 
ميليون نفر از گرسنگان جهان را غذا دادو اگر به رقم فوق 
صنعتي  كشورهاي  ساير  غذايي  مواد  مصرف  در  اسراف 
همچون اروپا و ژاپن و كشورهاي پردرآمد نفتي را بيفزاييم، 
مواد  اسراف  و  اتالف  ميزان  كه  بود  خواهد  واضح  كامًال 
غذايي در حد چند برابر غذايي است كه گرسنگان و افرادي 

كه دچار سوء تغذيه هستند، محتاج به آن مى باشند. 
اجناس  ساير  مانند  كااليي  عنوان  به  غذا  متأسفانه 

مدير اجرايي بانك 
جهاني معتقد است 

كه بحران واقعي، 
موضوع گرسنگي و 
سوء تغذيه است و 

نه بدبختي هاي ناشي 
از بحران مالي. 

در سال 2008 معادل 30درصد غذاي 
مصرفي آمريكايي ها به ارزش 48/2 

ميليارد دالر به زباله تبديل شد. 
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اساسي  نيازهاي  ميان  تمايزي  و  مي شود  گرفته  نظر  در 
كه  را  چيزي  هر  اغنيا  ندارد.  وجود  لوكس  كاالهاي  و 
مي توانند خريداري كنند، در حالي كه فقرا اغلب از خريد 
نياز  انسان ها  هستند.  ناتوان  نيز  اساسي شان  نيازهاي 
بيولوژيك به غذا دارند و اين موضوع متفاوت از نيازهاي 
ثانويه آنان به ساير چيزها مي باشد، يعني براي ادامه حيات 
درست مانند نياز به آب و هوا نياز به غذا دارند، در صورتى 
مي شود.  عرضه  بازار  در  كاالها  ساير  رديف  در  غذا  كه 
افرادي  بر  عالوه  مردم،  از  تعدادي  شرايطي،  چنين  در 
آوارگي ها  و  جنگ ها  از  ناشي  شديد  گرسنگي  اثر  بر  كه 
به  دسترسي  عدم  و  قحطي  اثر  بر  را  جانشان  مي ميرند، 
غذا از دست مي دهند. افراد زيادي هم دچار سوء تغذيه و 
گرسنگي مزمن و بيماري هاي ناشي از آن مي شوند، طول 
عمرشان كوتاه مي شود و درد و رنج بيشتري مي كشند و 
رشد پايين فكري و جسماني كودكان، آينده آنان و جامعه 
به  موضوع  اين  مي كند.(11)   تهديد  را  فقير  سرزمين هاي 
معني آن است كه بشريت بخشي از نيرو و منابع انساني 
خود را از دست مي دهد و موجب كاهش عرضه در اقتصاد 
مي گردد. اين موضوع از مفهوم اين آيه نيز قابل استنباط 
است كه مي فرمايد: «از چيزهاي پاكيزه اي كه روزي شما 

زياده روي مكنيد كه غضب  قرار داديم، بخوريد و در آن 
من بر شما مباح مي شود و هر كه غضب من بر او حلول 

كند، هالك شده است»(12). 
از لحاظ اقتصادي هم جلوگيري از اسراف و تباه شدن 
كره  در  غذا  قيمت  تا  مي شود  باعث  خوراكي،  محصوالت 
بيشتري  خوراك  بتوانند  فقير  افراد  و  يابد  كاهش  زمين 
بسيار  اقتصادي  لحاظ  از  موضوع  نمايند.اين  مصرف  را 
مهم است و احتياج به اين دارد تا هر فرد و خانوار نحوه 
خوراك خود را به گونه اي اصالح نمايد تا همه مواد غذايي 
خريداري شده به مصرف رسانيده شود و دور ريخته نشود. 
لذا بايد نتيجه گرفت كه اگر افراد بشر تربيت شوند كه از 
خودداري  غذا  ريختن  دور  و  كردن  فاسد  و  نمودن  زباله 
بدون  نمايند،  اعطا  مساكين  به  را  آن  عوض  در  و  نمايند 
تنها  نه  بدهند،  دست  از  را  خود  مصرفي  مطلوبيت  اينكه 
گرسنگان زمين را سير نموده اند، بلكه باعث كاهش قيمت 
تغذيه  نيز شده اند. مسلمًا  رفاه خود  افزايش  و  مواد غذايي 
افزايش  باعث  تغذيه،  افراد دچار سوء  و  مناسب گرسنگان 
افزايش  آنها خواهد شد كه در مرحله بعد سبب  بهره وري 
توليد محصوالت بيش از پيش شده و سبب رفاه همه افراد 

سياره زمين مي گردد. 
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