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«امنيت غذايي» تنها يك واژه و مفهوم نيســت، بلكه 
زندگي انساني، حيات جانوری، گياهي و محيط زيست 
را تحت تأثير قرار مي دهد. دسترسي به غذای كافي و 
سالم، گرســنگي را كاهش مي دهد و سالمتي را برای 
انسان به ارمغان مي آورد؛ يعني اميد به اينكه حدود ۸۲۱ 
ميليون نفر گرسنه در جهان ديگر گرسنه نباشند. تقريباً 
از هر ۹ نفری كه يك نفر آنها از نظر تغذيه در جهان با 
مشكل روبه رو هستند، از مشكل رها شوند (فائو، گزارش 

امنيت غذايي سال ۲۰۱۸).
از سوی ديگر توليد بيشتر غذا برای رفع گرسنگي در 
جهان، محيط زيست، حيات جانوری و گياهي و منابع 
پايه (آب و خاک) را به خطر مي اندازد و نمي توان بيش 
از ظرفيت و تحمل منابع و محيط زيست، توليد غذا را 
افزايش داد. توليد غذای بيشتر زيان از دست دادن منابع 
پايه، منابع طبيعي و آلودگي محيط زيست و هزينه های 
جبران ناپذيری برای نسل فعلي و نسل های آتي به همراه 
خواهد داشــت و چرخه نابودی منابع و كاهش امنيت 

غذايي برقرار و اين دور تسلسل ادامه خواهد داشت.
 تغييرات اقليم و محدوديت منابع پايه آب و خاک، 
توليد غذای بيشتر را با تهديد مواجه مي سازد. براساس گزارش فائو از آنجا كه جمعيت 
جهاني تا سال ۲۰۵۰ ميالدی به بيش از نه ميليارد نفر مي رسد، جهان به سرعت در حال 
شهرنشيني و ثروتمند شدن است. با توجه به وضعيت موجود، ترجيحات مواد غذايي در 
حال تغيير بوده به طوری كه روند نزولي مصرف كربوهيدرات های اصلي و افزايش تقاضا 
برای محصوالت ديگر همانند شــير، گوشــت، ميوه و سبزيجات در حال افزايش است، 
محصوالتي كه در بسياری از نقاط جهان، به شدت به آبياری وابسته هستند. تأمين نهاده ها 

برای توليد محصوالت دامي به مراتع و مزارع زراعي وابسته است.
 انتظار مي رود تقاضای جهاني غذا تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰ درصد افزايش يابد و برای 
كشورهای در حال توسعه تقريباً دو برابر خواهد شد. با فرض اين كه جهاني بدون تغيير 
آب و هوايي داشته باشيم، برای تأمين تقاضای جهاني برای غذا، مقدار آب برداشت شده 
توســط كشاورزی بايستي ۱۱ درصد افزايش يابد، يعني فشار بر مصرف بيشتر آب. اين 
درحالي است كه تغييرات آب و هوايي همانند خشكسالي و كاهش بارندگي، محدوديت 

منابع آبي را بر جهان تحميل كرده است.
 بــا اين چالش ها و موانع موجود و پيش رو، برای تأمين غذای جهاني چه بايد كرد؟ 
امنيت غذايي را چگونه مي توان در افق زماني مشخص (كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت) 
صيانت و حمايت كرد به طوری كه به منابع طبيعي، پايه و محيط زيست كمترين هزينه 
وارد شــود؟ به نظر مي رسد چاره ای جز اين نداريم كه به سمت رويكردهای جديد برای 

تأمين غذای مردم باشيم.

غذای بومي، غذای جهاني

 اولين گام تدوين استراتژی تأمين امنيت غذايي است كه در آن به رويكردهای جديد 
و تجربه شده تغذيه در جهان و بومي منطقه و كشور توجه شود. يكي از اين رويكردهای 
جهاني برای مبارزه با گرسنگي و تأمين امنيت غذايي دوستدار طبيعت، كاهش ضايعات 
و هدرفت غذا است. سازمان خواروبار و كشاورزی ملل متحد (FAO)  ضايعات و هدررفت 
(دورريز) مواد غذايي در مراحل مختلف زنجيره ارزش غذا از مرحله توليد، ذخيره ســازی، 
 (Food loss)  فراوری تا توزيع را تعريف مي كند كه در اين تعريف منظور از ضايعات غذا
آن بخش از محصول غذايي است كه در مراحل توليد، ذخيره سازی، فرآوری و عرضه تا قبل 
از مصرف را در زنجيره ارزش غذا شــامل مي شود. در تعريف ضايعات مواد غذايي، هرگونه 
تغيير در كيفيت كه منجر به غيرقابل دسترس شدن و عدم ايمني محصول شود و درنهايت 
محصول را برای انســان غيرقابل مصرف كند از ديدگاه سازمان خواروبار جهاني(FAO)   و 

برنامه محيط زيست ضايعات تلقي مي شود.
در اين ميان به ضايعاتي كه در مراحل پاياني زنجيره ارزش غذا يعني خرده فروشــي و 
مصــرف اتفاق مي افتد، هدررفت يا دورريز غذا (Food waste) مي گويند. هدررفت مواد 
غذايي اشاره به مواد غذايي است كه با كيفيت خوب و مناسب برای مصرف بوده، اما مصرف 
نشده و دور انداخته مي شود (يا در مرحله خرده فروشي يا مصرف نهايي). بنابراين تفاوت بين 
ضايعات و هدررفت يا دورريز مواد غذايي در اين است كه ضايعات منجر به محصول غيرقابل 

مصرف مي شود، اما در هدررفت محصول قابل مصرف دور ريخته مي شود.

 
طبق تعريف فائو، ضايعات يا هدررفت غذا فقط برای محصوالتي كه به منظور مصرف 
انسان توليد مي شوند محاسبه مي شود و به آن دسته از محصوالت كشاورزی كه مصرف 
غذای انساني ندارند، اطالق نمي شود. آمار سازمان غذا و كشاورزی  (FAO) نشان مي دهد 
كه ســاالنه در سراسر جهان در حدود ۱, ۳  ميليارد تن مواد غذايي يعني در حدود يك 
ســوم مواد غذايي توليد شــده در جهان از بين رفته يا هدر مي رود. اين هدررفت مواد 
غذايي معادل مصرف ۲۵۰ كيلومترمكعب آب، به كارگيری ۱,۴ ميليارد هكتار از اراضي 
قابل كشت و اضافه كردن ۳/۳  ميليارد تن گازهای گلخانه ای به اتمسفر زمين است. براساس 
مطالعاتي  كه فائو انجام داده، تخمين زده مي شود ساالنه ضايعات و هدررفت مواد غذايي 
در حــدود ۳۰ درصد برای غالت، ۴۰ تا ۵۰ درصد برای محصوالت ريشــه ای، ميوه ها و 
سبزيجات، ۲۰ درصد برای دانه های روغني، گوشت و محصوالت لبني و ۳۵ درصد برای 
ماهي اســت. در كشورهای در حال توسعه ۴۰ درصد ضايعات در سطح پس از برداشت 
و فرآوری اتفاق مي افتد، در حالي كه در كشورهای صنعتي بيش از ۴۰ درصد ضايعات 
در خرده فروشــي و مصرف كننده اتفاق مي افتد. ازاين رو ضايعات و هدررفت مواد غذايي 
مورد توجه سازمان های بين المللي است و كاهش ضايعات و هدررفت مواد غذايي به عنوان 
فرصت و راهكاری برای مقابله با ناامني غذايي در جهان مطرح اســت. در كشورهای در 
حال توســعه ضايعات و تلفات مواد غذايي به طور عمده در مراحل اوليه زنجيره ارزش 
غذايي اتفاق مي افتد و مي توان با تقويت زنجيره ارزش از طريق حمايت مستقيم كشاورزان 
و سرمايه گذاری در زيرساخت ها، حمل و نقل و همچنين گسترش صنعت مواد غذايي و 

امروز دنيا با چالش های متعدد در حوزه زيست محيطي روبه رو شده كه تأمين غذا را با مشكل مواجه كرده است. چگونه مي توان امنيت غذايي را در افق زماني مشخص صيانت و حمايت 
كرد تا به منابع طبيعي، پايه و محيط زيست كمترين هزينه وارد شود؟ ما چقدر به سمت رويكردهای جديد برای تأمين غذای مردم رفته ايم؟ اين مقاله را بخوانيد.
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بسته بندی به كاهش ميزان هدررفت و ضايعات مواد غذايي كمك كند. اگر يك سوم از 
مواد غذايي توليد شده در جهان كه تقريباً ۱,۳ ميليارد تن بوده و هدررفت مواد غذايي 
اســت، به چرخه مصرف برگردد مي توان بخشي از غذای ۷۹۵ ميليون نفر در جهان را 
كه غذای كافي ندارند تأمين كرد. در كشــور ايران نيز ضايعات و هدرفت غذا وجود دارد 
به طوری كه برآورد فائو نشان مي دهد در حدود ۳۵ ميليون تن غذا در سال دور ريخته 
مي شــود كه اين رقم معادل غذای ۱۵ ميليون نفر اســت. آيا نمي شود هدررفت غذا را 

مديريت كرد؟

 
توجه به كشت فراسرزميني يكي ديگر از رويكردهايي است كه به تأمين غذا برای مردم 
يك كشــور كمك مي نمايد. در ادبيات موضوع، كشت فراسرزميني به خريد و فروش يا 
اجاره طوالني مدت زمين های مرغوب كشاورزی يك كشور توسط دولت يا سرمايه گذاران 
و توليدكنندگان بخش خصوصي كشورهای ديگر گفته مي شود. در اين نوع همكاری كه 
موســوم به كشت فراسرزميني است، زمين های مرغوب كشور هدف، خريداری يا اجاره 
شده و عمليات كشت توسط متخصصان كشــور خريدار انجام و توليد نهايي به كشور 
خريدار وارد يا به بازارهای جهاني صادر مي شود. در حقيقت هدف از اعمال و اجرای اين 
سياست تأمين بخش عمده ای از نيازهای غذايي كشــور يا ايجاد درآمد ارزی از طريق 
صادرات محصوالت كشت شده است. در اين سياست، كشوری كه با محدوديت زمين، 
آب و خاک و هزينه باالی نيروی انساني و قيمت باالی تمام شده محصول مواجه است، با 
اجاره اراضي در ساير كشورها، اقدام به توليد مايحتاج خود يا توليد برای صادرات كرده و 

از اين طريق امنيت غذايي و اقتصادی را برای خود به همراه مي آورد.

 
در ايران نيز اين روش مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و آيين نامه كشت فراسرزميني 
به تصويب هيئت وزيران رســيده و برای اجرا ابالغ شــده و مشوق هايي همچون انجام 
پشتيباني، ارائه اطالعات و مشاوره های الزم به متقاضي، تعهد خريد محصوالت يا توليد 
قراردادی در شرايط رقابتي در مورد محصوالت مورد نيازی كه اولويت آنها توسط وزارت 
جهاد كشاورزی اعالم شده در چارچوب مقادير مصوب انجام شود. اتخاذ اين سياست برای 
كشور ما با هدف حفظ و صيانت از منابع پايه كشور (آب و خاک و جنگل و مرتع) و تأمين 
نيازهای غذايي داخل كشور و نهاده های مورد نياز صنايع فرآوری بخش كشاورزی است. از 
سوی ديگر اين سياست با ايجاد فرصت های شغلي در خارج كشور و ايجاد درآمد مي تواند 
به ايجاد شغل و درآمد ارزی برای كشور كمك كند. البته توجه به خارج به تنهايي برای 
تأمين امنيت غذايي و تأمين نهاده های صنايع غذايي سياست مناسبي نيست. در كنار آن 
توجه به سرمايه گذاری مناسب و به اندازه در حوزه توليد، فناوری، بازار، تشكل ها و صنايع 
فرآوری بخش كشاورزی همراه با مشوق ها و سياست های مناسب و بهينه جهت توليد 

پايدار ضرورت دارد.

 
توجه به غذاهای جديد و بومي در ســبد غذايي مــردم از جمله راهكارهای كاهش 
 (Entomophagy) گرسنگي در جهان است. در اين ميان تغذيه با حشرات يا آنتوموفيژی
مطرح است. تغذيه با حشرات در بسياری از كشورهای جهان انجام مي شود اما در مناطقي 
از آسيا، آفريقا و آمريكای التين شدت بيشتری دارد. حشرات در رژيم های غذايي تقريباً 
۲ ميليارد نفر از جمعيت جهان حضور دارند و همواره بخشي از رژيم های غذايي آنان بوده 
با اين حال، اخيراً به آن توجه زيادی شــده است به طوری كه توجه رسانه ها، مؤسسات 
تحقيقاتي، سرآشــپزها، صنايع غذايي، قانون گذاران و آژانس هايي را كه با غذا و خوراک 
ســروكار دارند به خود جلب كرده اســت. به طوری كه در فائو برنامه حشرات خوراكي 
به عنوان پتانســيلي برای تغذيه مردم به آن توجه شده است. به عقيده سازمان خواربار 
كشــاورزی ملل متحد (فائو) پرورش حشــرات به عنوان غذا برای انسان مي تواند عالوه 
بر ايجاد فرصت های شــغلي و درآمد محلي، تبديل به يك صنعت برای رفع گرسنگي 

ميليون ها نفر در سراسر جهان شود.
هم اكنون بيش از ۱۹۰۰ گونه حشــره در جهان توسط انسان به عنوان غذا استفاده 
مي شوند. مطالعات نشان داده است كه حشرات از پروتئين و مواد مغذی باكيفيت برخوردار 
بوده و همچنين سرشــار از فيبر و مواد مغذی مانند مس، آهن، منيزيم، منگنز، فسفر، 
سلنيوم و روی هستند. همچنين حشــرات كم خطر برای انتقال بيماری از حيوانات به 
انســان هستند. حشرات پروتئين زيادی توليد و انرژی كمي مصرف مي كنند و منافعي 
برای محيط زيســت دارند. پرورش حشرات بسيار ساده بوده و در هرجای جهان به ويژه 
كشــورهای فقير دست يافتني اســت و محصول پايه آن تنها به عنوان غذا نيست بلكه 
مي تواند به عنوان غذا برای حيوانات استفاده شود. طبق اعالم فدراسيون بين المللي صنايع 
خوراک حشرات مي توانند جايگزين منابع سنتي خوراک طيور مانند سويا، ذرت، غالت 
و آرد ماهي باشند. توليدكنندگان در چين، آفريقای جنوبي، اسپانيا و اياالت متحده در 
حــال حاضر مقدار زيادی مگس برای تغذيه آبزيان و طيور پرورش مي دهند. نكته قابل 
توجه آن اســت كه تغذيه مگس ها با استفاده از زباله های آلي بيولوژيكي است. در ايران 
صنعت پرورش طيور علي رغم گردش مالي باال، بيش از ۹۰ درصد وابستگي به نهاده های 
خوراكي وارداتي دارد و با توجه به افزايش قيمت نهاده های وارداتي هزينه تمام شده مرغ و 
تخم مرغ را افزايش مي دهد كه تهديدی برای امنيت غذايي مردم است. از اين رو مي توان 
با جايگزين كردن حشرات در جيره غذايي مرغ به كاهش قيمت تمام شده محصول برای 

مصرف كننده كمك كرد.
نكته ديگر، مواد غذايي بومي و سنتي كه در سرتاسر جهان مرسوم بوده شايد بتواند 
جايگزين غذايي ارزان قيمت برای افرادی كه درآمد كافي برای تهيه غذا ندارند، باشــد، 
مواد غذايي همانند ارزن و سورگم از اين قبيل مواد غذايي هستند. بررسي و تحقيق در 
خصوص مواد غذايي كه بتواند بهبود تغذيه مردم و مصرف بهينه آب را هدف قرار دهد 
از جمله راهكارهای تأمين امنيت غذايي برای مردم است. در اين ميان به منظور تأمين 
خوراک دام نيز مي توان به خوراک جايگزين كه آب بری كم و عملكرد باال دارد، توجه كرد 
و اين نوع كشت ها را رواج داد. به عنوان نمونه كشت تريتيكاله به منظور تأمين علوفه مورد 

نياز دام، مي تواند يك جايگزين مناسب باشد.
تأمين امنيت غذايي پايدار برای كشور نيازمند تحقيق، مطالعه، آموزش و ترويج است 
و همه اين موارد نيازمند تأمين بودجه، تسهيل در ارتباطات محققان داخلي با خارجي، 
به كارگيری شــيوه ها و روش های مناســب آموزش و ترويج به همراه مديريت كارآمد و 
هوشمند بخش تحقيقاتي كاربردی و اجرايي. تأمين غذای سالم و ارزان قيمت برای مردم 
كشور، وظيفه حكمراني خوب اســت و تا حكمراني خوب حاكم نشود نمي توان انتظار 

كاهش گرسنگي و سوءتغذيه را داشت. 

تقاضای جهاني غذا تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰ درصد افزايش خواهد يافت و 
برای كشورهای در حال توسعه تقريباً دو برابر خواهد شد.

يكي از رويكردهای جهاني برای مبارزه با گرسنگي و تأمين امنيت غذايي 
دوستدار طبيعت، كاهش ضايعات و هدررفت غذا است.

تفاوت بين ضايعات و هدررفت يا دورريز مواد غذايي در اين است كه 
ضايعات منجر به محصول غيرقابل مصرف مي شود، اما در هدررفت محصول 

قابل مصرف دور ريخته مي شود.
تأمين غذای سالم و ارزان قيمت برای مردم كشور، وظيفه حكمراني خوب 

است و تا حكمراني خوب حاكم نشود نمي توان انتظار كاهش گرسنگي و 
سوءتغذيه را داشت.

براساس مطالعاتي  كه فائو انجام داده، تخمين زده مي شود ساالنه ضايعات 
و هدررفت مواد غذايي در حدود ۳۰ درصد برای غالت، ۴۰ تا ۵۰ درصد برای 

محصوالت ريشه ای، ميوه ها و سبزيجات، ۲۰ درصد برای دانه های روغني، 
گوشت و محصوالت لبني و ۳۵ درصد برای ماهي است


