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  ذائی در جھان گرسنهغھدر رفتن مواد 
 

  

  مقدمه 

  : وضعيت کنونی گرسنگی در جھان به طور مختصر به شرح زير است یتابلو. بر روز جھانی غذاست و اکت١٦

 ميليون کاسته ١٣٠ ،١٩٩٠ ميليون نفر در جھان غذای کافی برای خوردن ندارند که اين تعداد از سال ٨٧٠

  عمنب.  کاھش تعداد گرسنگان روند کندی داشته است٢٠٠٨شده اما پس از سال 

 : State of Food Insecurity in the World, FAO, 2012 

  درصد ١۵ که ئیدر کشورھای در حال توسعه زندگی می کنند، جا)  درصد٩٨(تعداد زيادی از اين گرسنگان 

  عمنب. جمعيت آن دچار کمبود تغذيه ای می باشند

 : State of Food Insecurity in the World, FAO, 2012 

 را در خود جای داده است که اين رقم سير )  ميليون۵۶٣حدود ( آسيا و اقيانوسيه بيشترين ميزان گرسنه ۀمنطق

  عمنب. نزولی دارد
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 :State of Food Insecurity in the World, FAO, 2012 

 درصد آمار مربوط به ۶٠ نيمی از جمعيت جھان را تشکيل می دھند اين در حالی است که ًزنان تقريبا 

  عمنب. گرسنگی به زنان تعلق دارد

 :  Strengthening efforts to eradicate hunger,ECOSOC 2007 

  ميليون کودک زير پنج سال می شود، يعنی جمعيتی معادل يک سوم ٢/۶ی ھر ساله باعث مرگ ئفقر تغذيه 

  عمنب. جمعيت کودکان جھان

 : Levels and trends in child mortality, UNICEF, 2011 

  عمنب.  ميليون ، در کشورھای درحال توسعه کمبود وزن دارند١٠٠يک ششم کودکان، حدود  

 :Global health observatory, WHO, 2011 

 بيعی ندارند که اين رقم در کشور ھای در حال توسعه به يک سوم افزايش يک چھارم کودکان جھان رشد ط

  عمنب. می يابد

 : Prevalence and Trends of Stunting among Pre-school Children, Public Health 

Nutrition, 2012  

 عمنب.  کشور زندگی می کنند٢٠ا در  درصد کودکانی که رشد طبيعی ندارند تنھ٨٠  

 : Maternal and Child Undernutrition: Effective Action at National Level,The Lancet, 

2008 

 ۶۶در کشورھای در حال توسعه در سراسر جھان، گرسنه به مدرسه می روند ئیميليون کودک در مقطع ابتدا 

  عمنب.  ميليون نفر آنھا در افريقا ھستند٢٣که 

 : Two Minutes to Learn About School Meals, WFP, 2012 

 ميليارد ٢/٣ را ئی ميليون کودک مقطع ابتدا۶۶ مورد نياز برای کمک به تمامی ۀ جھانی غذا بودجۀبرنام 

  عمنب. تخمين زده است

 : Two Minutes to Learn About School Meals, WFP, 2012 

   

 بسياری صرف نظر از سياست ھای نئوليبرالی و امپرياليستی در اثر عدم توجه به نياز ئیدر چنين وضعيتی مواد غذا

.  به تشديد فقر و گرسنگی ياری می رساندً از بين می رود و عمالئیھا و زيرساخت ھای مرتبط با توليد مواد غذا

سرمايه گذاری ھای کشورھای خارجی در کشورھای پيرامونی بسيار اندک به فراھم آوردن شرايط مطلوب برای بھبود 

يکی از وظايف مھم تحوالت اجتماعی درکشورھای پيرامونی از جمله در .  اختصاص می يابد ئیوضعيت و امنيت غذا

، جلوگيری از ھدر رفتن مواد رای افزايش توليدکشور ما غلبه بر عقب ماندگی زير ساختی و فراھم کردن شرايط ب

 زير به ۀمقال.  به آن بپردازندً معيوب توليد و حمل و توزيع است که کارشناسان اين رشته بايد وسيعاۀ در اثر چرخئیغذا

  . در ھند می پردازدئیھدر رفتن مواد غذا

  یھاتف رحمان

*****  

  ھانی غذا اکتبر روز ج١٦:  در جھان گرسنه ئیھدر رفتن مواد غذا
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 و زمين کشاورزی ويژه ای در اختيار دارد  کافی توليد می کندئیمين نياز ھای تمام جمعيت خود مواد غذاأھند برای ت

ه زنان  ميليون ھا مردم ، به ويژئی غذاۀبا اين حال ، قادر به تغذي. که پتانسيل توليد غذای اضافی برای صادرت را دارد

 ١١٩، در ميان ھمواره جايگاه ضعيفی دارد) در اين فھرست ( که ،ھند در فھرست گرسنگی جھان. و کودکان نيست 

در واقع ، به نظر می رسد ھدف گرسنگی صفر جھانی در حال نزول باشد ). GHI2017(کشور جايگاه صدم را دارد 

  .تا حتی نزديک تر 

 مورد استفاده ئیاکنون تصور کنيد که آن سرزمين تنھا برای توليد مواد غذا. د سرزمينی بزرگتر از چين را تصور کني

 ميليون ھکتار ی خورده نمی شود ٢.٥  از آن زمين  بعد تصور کنيد تمام دانه ھا و محصوالت به دست آمده. قرار گيرد 

 ساله جھان ھدر می دھد به  که ھرئی اين ھا شما تصوری از مقدار غذاۀبا تصور ھم. و برای پوسيدن رھا می شوند

 ميليارد ١.٣اين مقدار از نظر وزنی به .  جھانی است ۀ ھدر رفتئی اين مقدار تازه يک سوم مواد غذا .دست می آوريد

 نفر دچار سوء تغذيه است حتی ٩اقدام عملی زمانی که مالحظه می کنيم در سطح جھانی يک نفر از . تن بالغ می شود 

  .قوی تر می شود

   ٥٨.٠٠٠ بالغ بر مبلغ عظيم ئی، کشور غذاد اين واقعيت که يک دوازدھم ھندی ھا بايد با شکم خالی بخوابندبا وجو

اين مقدار در طی خرمن ، يا درانتقال .  را ھدر می دھدئی درصد از کل توليد مواد غذا٧ روپيه در سال ، تقريبا  ميليارد

سيسات خنک کننده أيد، پردازش ، خرده فروشی و مصرف فاقد ت در حقيقت تول–از مزرعه به بازار از بين می رود 

  .دليل عمده برای نابودی دانه ھا بعد از خرمن است

قدم می زنيد ، انبوھه ای  mandi    دولت يا مندیۀ تحت ادارئیحيات حراج مواد غذا ھمان طور که از مسير گل وشل 

 ھم انباشته شده است، که برای جلب توجه شما زيرنور از به ظاھر محصوالت تازه را خواھيد ديد که ھمه جا روی

موزس عمل بعد از آفقدان . خورشيد در رقابت با سگ ھای بيمار پشم ريخته و موش ھای درحال جست وخيز می پوسند

اين (پردازش بھتر و بازيافت  . می انجامدئیجاه ل ضعيف و آسيب ديدگی محصول در موقع جابو به کنترًخرمن معموال

  . درصد از جمعيت جھان را تغذيه نمايد ١١ می تواند )محصوالت

 ۀھند دومين توليد کنند.  است ئیل ھدر رفتن مواد غذاوسادگی کنتر در ھند بئیيکی از شيوه ھای مھم بھبود امنيت غذا

 ، ترابری ، فقدان نگھداری سردخانه ایۀ درصد آن به خاطر حمايت نابسند٣٠- ٢٥بزرگ سبزيجات و ميوه است اما 

سازمان غذا و . ی ، حمل و نقل ضعيف و کانال ھای بازار يابی توسعه نيافته ھدر می رودئ زنجيره ۀتنگناھای عرض

  .ورد می کندآ بر دالرميليارد ) ھشت و سه دھم ( ٨.٣ درصد، به ارزش ٤٠اين رقم را حدود  FAOکشاورزی 

، ھر ساله به خاطر انبار کردن نا درست  استراليا استۀ برابر با توليد ساالنًيک ميليون متريک گندم، که تقريبا بيست و 

روپيه ) ٢٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( کرور ک ال٢، کشور ساالنه از بين رفتن  وزيرامور تجارتۀطبق گفت. می پوسد 

، در مقايسه با  درصد از توليد ھند٤کمتر از . پسا خرمن را تجربه می کند  ) امريکا دالر٢٧.١٧٣.٩١٣.٠٤٣معادل (

، زير ی بھترئانبار کردن سردخانه .  يخچال دار حمل می شودۀ درصد محصوالت در بريتانيا با زنجير٩٠از بيش 

  . اين وضعيت کمک نمايدييرتغ می تواند به ئیذاغ مواد ئیجاه  جابۀساخت ھای بھبود يافته و آموزش در بار

، بلکه از طريق  نمی رسدء کشور به فقرائی درصد از سوبسيد مواد غذا٦٠ اعالم کرد که نزديک به ًبانک جھانی اخيرا

 و مدرن  ء دانه ھای دارای سوبسيد برای فقراً سيستم متزلزل توزيع عمومی که اساسا اصالح. واسطه ھا تلف می شوند

، مين می کندأ را ت ی بر حرکت وسايل نقليهئل ماھواره و، مانند کامپيوتری کردن رسانه ھا و کنترسازی مناطق آن ھا

  .ند دست واسطه ھا را کوتاه کندمی توا
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، تشويق توزيع ملی و حفظ دانه  ايجاد انگيزه برای سيستم ھای حمايت قيمت  برای١٩٨٤ ھند در سال ئیشرکت غذا

سف باری در مقايسه با نياز ھای کشور نا کافی أن به صورت تآسيس شد اما کارکرد أھای حياتی مانند گندم و برنج ت

 ئیشرکت غذا.   تراشيده می شودئید توليد نا خالص ملی ساالنه به شکل ھدر رفتن مواد غذاحدود يک درص. بوده است

  . را مديريت کندئی بزرگ دانه ھای غذاۀکافی دارد تا اين ذخير ھند نه ظرفيت انبار و نه نيروی انسانی 

،  دھد که آن ھا برای توليدشان از کشاورزان خريداری می کند تا اطمينانئیدولت ھر ساله ميليون ھا تن دانه ھای غذا

حقيقت بی .  سوبسيد دار و برای حفظ يک سپر اضطراری قيمت خوبی می گيرندئیبه خاطر برنامه ھای بسيارزيادغذا

 خرگوش ھا ۀ، اما آن است که بسياری از محصول در فضای باز آسيب پذير زير باران رھا می شود و مورد حملرحم

، از اين رو شانس فساد را افزايش ، پوشيده ازورق ھای تارپولين انبار می شوند موقتقرار می گيرند يا در فضاھای

 قارچ ھا به انبار دانه ھای ۀکشورھای بسياری اکنون از سيلو ھای فلزی دانه ھا برای محافظت از حمل. می دھند

  .خوراکی استفاده می کنند

 ميليون ٢.٢ان طور که مزارع به بازار نابود می شود ، ھمبر آورد می شود که يک ميليون تن پياز در مسير خود از 

 ميليون  روی ھم رفته ، پنج. نگی ھا اگر درکيسه ھای کنفی بسته بندی شوند له می شوندگوجه فر. نگی تن گوجه فر

   –ھاريانا  پنجاب ، مديا پرادش و –تنھا سه ايالت ھند .  به خاطر فقدان سردخانه آسيب می بيند يا می گندد  تخم مرغ

  . بايد به مناطق بسيار دور و پرت افتاده حمل و نقل شود ئی ھند را توليد می کنند و مواد غذائیبيشترين دانه ھای غذا

 از بين رفتن پسا خرمن ۀکيد می کند که سبب عمدأت) ٢٠١٣( انجام شده از سوی شورای تحقيقات کشاورزی ھند ۀمطالع

 در سطح  ه در سطح مزرعه ، ونيز، فقدان پردازشژ، به ويبار کردن کوتاه مدتدر کشور به خاطر زير ساخت برای ان

شته باشد، کشاورزان نمی  مزارع به بازار ھا وجود نداۀاگر راه مناسب ارتباط دھند. ميانه در آب خيز ھای توليد است

بھبود راه و . ن برود بفروشندراحتی محصول مازاد خود را ، که ممکن است قبل از آن که خورده شود از بيتوانند ب

 را به دست يابی به خريداران و به ھمين ترتيب رسيدن کودھا و ديگر منابع کشاورزی به ھن کشاورزانآراه ظرفيت 

 درصد از محصول ١٠ کرده است که تنھا  ء مديريت ھندی کلکته ، افشاۀسسؤم. دست کشاورزان را ميسر می سازد 

 برای سيب زمينی استفاده می شوند تا ًاين امکانات عموما. ردخانه ای دسترسی دارندفساد پذير در ھند به امکانات س

مين ، سبب شده است تا ھند به أ تۀ ھمراه با مديريت نا مناسب زنجير اين ،. مين کنندأدرخواست قوی ھند به چيپس را ت

مطالعات بر آورد می . تبديل شود  ھم در سطح پيش و ھم در سطح پسا خرمن ئی مھم ھدر دادن مواد غذاۀمشارکت کنند

  . ميليون متريک تن محصول آسيب پذير نياز دارد ٣٧٠سيسات انبار برای أکند که ھند به ت

، برآورد متحد ملل طبق اعالم. ن نيز وجود داردآعالوه بر تلف شدن غذا ، از بين رفتن منابع ارزشمند در گير در توليد 

 که در نھايت ھدر خواھند رفت ئی، برای توليد مواد غذاومترمکعب آب آشاميدنیکيل ٢٣٠می شود ھند ساالنه بيش از 

 ميليون نفر در ١٠٠شاميدنی برای آ، اين مقدار آب برای تدارک آب با مورد توجه قرار دادن اين امر. استفاده می کند

  .ند ھا نيز در نھايت ھدر می رود ميليون بشکه نفت استفاده شده در رو٣٠٠عالوه بر اين ، نزديک به . سال کافی است 

توليد .  را در اختيار دارد يلهک درصد از بازار جھانی  دھم ٣ در جھان ، فقط يلهک ۀعنوان بزرگترين توليد کننده ھند ب 

در مقايسه با مزارع تجاری بزرگ مقياس رقبای آن ، با کشاورزان دارای زمين ھای کوچک که حمايت تجاری يا فنی 

  .که است اندکی دارند تکه ت

 باالست و اين به ًسيسات انبار داری ھم کامالأ برای به کار انداختن تئیبه مناطق روستا ، انتقال انرژی به راه دورۀھزين

  .سيسات انبار داری ساخته می شوند ، ممکن است قادر به کار نباشندأی آن است که حتی وقتی تامعن
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 و بازيگران محلی و جھانی برای ھدف قرار ز سوی دولت ھند در سال ھای اخير ، ابتکارات و دخالت ھای بسياری ا

، از طريق اصالح سيستم توزيع عمومی  ارزش کشاورزیۀ و ھدر رفتن آن در زنجيرئیدادن از بين رفتن مواد غذا

دولت . برای کاھش ھدر رفتن و از دست دادن در رابطه با توزيع و انبار داری دانه ھای گياھی انجام گرفته است 

 سرد نصب ۀ طرح زنجير١٣٨ سرد گسترش داده است که در اثر آن ۀسيس طرح ھای زنجيرأنيزحمايت خود را از ت

  .شده اند

ی در مزرعه نيز می تواند نسبت به کاھش از دست دادن غذا و ھدر رفتن ئمطالعات ھمچنين نشان می دھد که دخالت ھا

مورد حمايت بنياد بيل و مليندا گيتز کاھش از دست ) پايلوت( آزمايشگاھی ۀعنوان مثال ، يک مطالعه ب. آن کمک نمايد 

ه ، تکنيک ھای انبار داری کم ارزش و کارکرد جابزرعه بررسی مۀ درصدی را در دور٦٠ حدود ئیرفتن مواد غذا

) يک ميوه مرکبات(» کينناو« ديگری که در پنجاب صورت گرفته است که بر خرمن ۀمطالع.  نشان داده است ئیجا

متمرکز بود نشان داد زمانی که ترکيبی از فن آوری ھای خرمن مورد استفاده قرار گرفت چگونه از دست رفتن مواد 

  . درصد به تنھا دو درصد کاھش يافت ١٠ز  ائیغذا

 در رابطه باشرکت ھای فرآوری غذا ، مانند نستله، پپسی، يونيليور، و دل مونت را  ھند برخی زنجيره ھای مدرن

  . فساد پذير کشور را اداره می کنندئیتوسعه داده است اما اين شرکت ھا تنھا بخشی از مواد غذا

 سردخانه ھا، حمل و نقل يخچالی و ديگر ترابری مدرن ۀکالن در روش ھای زنجيرھند به بسيج سرمايه گذاری ھای 

فکر خالقانه در ت قوی طبقه سياسی و ۀجدای از اين يک اراد.  خود نياز داردئی مواد غذاۀبرای مدرنيزه کردن زنجير

  .سمت سياست گذاران نيز مورد نياز است 

*****  

 دھه در بخش ٤ ًاو تقريبا.  يک بانکدار بدعت گذاراست ئیروستا کتاب پر فروش دفتر خاطرات ۀنويسند معين قاضی

   مالی کار کرده است ۀتوسع

  تکانتر کيورن: منبع 

  


