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Abstract 
 

Food security is one of the most important issues that has been 

considered by development planners and policy makers in recent 

years. Given that poverty and food security are a concern for a 

number of the world's population and climate change is causing 

the greatest damage to the most vulnerable people. Hence, it is 

clear that human beings in this situation need agricultural 

approaches to investigate and explain the place of agriculture in 

food security. The study was conducted using a method based on 

review of theoretical literature. In this article, while giving a brief 

overview of the concepts of food security, nutritional security, 

nutrition-sensitive agriculture and food-agriculture-nutrition 

linkage, strategies to improve nutrition through agriculture are 

discussed. The results showed that the realization of food security 

depends on various approaches, including the approach of 

nutrition-sensitive agriculture, which at the same time due to 

increasing the quantity and variety of food, helps to achieve 

access to higher food quality and health to eliminate malnutrition. 

The goal of nutrition-sensitive agriculture is to produce healthy 

and safe food containing essential nutrients and affordable access 

for rural and urban populations. In order to implement this 

approach, human and organizational capacities must be 

strengthened at all levels and throughout the formal and informal 

sectors. Therefore, the development of nutrition-sensitive 

agriculture as an approach to supporting food security should be 

on the agenda of development programs. 
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 چکیده 

ریـزان توسـعه و هـای اخیـر مـورد توجـه برنامـهغذایی یکی از مباحث مهم است که در سال امنیت

سیاستگذاران قرار گرفته است. با توجه به اینکه فقر و امنیت غذایی دغدغه شماری از جمعیت جهان 

روشن اسـت کـه  کند،پذیرترین اقشار وارد میبوده و تغییرات اقلیمی بیشترین خسارات را بر آسیب

در چنین شرایطی بـه رویکردهـای کشـاورزی نیـاز دارد. در راسـتای بررسـی و تبیـین جایگـاه  بشر

کشاورزی در امنیت غذایی این مطالعه با روش مبتنی بر مرور ادبیات نظری انجام شد. در ایـن مقالـه 

ی، کشـاورزی ا سعی شده است تـا ضمن مـرور اجمـالی بـر مفـاهیم امنیـت غـذایی، امنیـت تغذیـه

تغذیه، به راهکارهـای بهبـود تغذیـه از طریـق کشـاورزی -کشاورزی-حساس به تغذیه و پیوند غذا

پرداخته شود. نتایج بررسی نشان داد که تحقق امنیت غذایی وابسته به رویکردهای مختلفی از جملـه 

وع مواد غذایی باشد که همزمان با توجه به افزایش کمیت و تنرویکرد کشاورزی حساس به تغذیه می

دارد. هـدف  تأکیـدبه دسترسی به کیفیت موادغذایی باالتر و سـالمت آن بـرای رفـع سـوتغذیه نیـز 

کشاورزی حساس به تغذیه تولید غذای سالم و ایمن حاوی مواد مغذی ضروری و دسترسی مقـرون 

ای انسانی همنظور پیاده سازی این رویکرد ظرفیتبه صرفه برای جمعیت روستایی و شهری است. به

های رسمی و غیر رسمی تقویت گردند. بنابر ایـن و سازمانی باید در کلیه سطوح و در سراسر بخش

ای بایـد در کننـده از امنیـت تغذیـهعنوان یک رویکرد پشتیبانی توسعه کشاورزی حساس به تغذیه به

 های توسعه قرار گیرد.دستور کار برنامه

 ای، کشاورزی حساس به تغذیه، توسعه کشاورزی.ذیهامنیت غذایی، امنیت تغواژگان: کلید 
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 مقدمه 

های عمومی درباره کیفیت و سالمت غذا و همچنین های اخیر با افزایش نگرانیدر دهه

تخریب منابع طبیعی، به اصول کشاورزی پایدار بسیار توجه شده است. به نقل از بانک 

های آینده همزمان با افزایش در دهه جهانی پیش بینی شده است که تقاضا برای مواد غذایی

افزایش خواهد یافت، بنابراین خطر کمبود  ۲۰۵۰میلیارد نفر در سال  ۲/۹جمعیت  جهان به 

مواد غذایی در آینده جدی است و با توجه به اینکه نابسامانی در بخش تولیدات کشاورزی 

است. در سطح ملی نیز نشده  تأمینای از مردم غذایی بخش عمده بسیار زیاد است، امنیت

نیاز روزافزون کشور به غذا که ناشی از افزایش جمعیت و تغییر الگوهای مصرف است، 

افزایش تولید غذا را ضروری کرده است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای بهبود امنیت

غذایی و تغذیه توسعه کشاورزی حساس به تغذیه است. در این مقاله سعی شد تا ضمن 

ای جایگاه کشاورزی حساس به گذار بر امنیت غذایی و تغذیهتأثیرها و عوامل ی زمینهبررس

 تغذیه تبیین گردد.

 روش پژوهش

ای، پیوند  این مقاله درصدد است تا بـه طـور مختصـر بـه مفـاهیم امنیت غذایی، امنیت تغذیه

شاورزی تغذیه، کشاورزی حساس به تغذیه و بهبود تغذیه از طریق ک-کشاورزی-غذا

بپردازد. الزم بـه ذکـر اسـت این مقاله از نوع مقاالت مروری بوده که با استفاده از بررسی 

 ای انجام شده است.منابع، ماخذ الکترونیکی و کتابخانه

 امنیت غذایی

 ۰6/6۷تا  6/۳۵دهد حدودمطالعه صورت گرفته نیز گواه این موضوع است و نشان می 

برند درصد از عدم امنیت غذایی رنج می ۴۹هری با میانگین درصد از جمعیت روستایی و ش

های ضعیف؛ ضعف در تواند به دالیل زیرساخت(. این امر می۲88: ۲۰۱6فر، )بهزادی

ها و کاهش دسترسی به مواد بندی مواد غذایی، افزایش قیمتسازی و بستهمدیریت ذخیره

زیست و سنگی؛ تخریب محیطگرغذایی باشند، همچنین وجود مشکالتی همچون افزایش

ترین مسائل  ها، موجب شده تا موضوع امنیت غذایی و تغذیه ای به یکی از مهماکوسیستم
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غذای کافی با اثرگذاری باال  تأمینکشور تبدیل شود. در همین راستا نقش کشاورزی در 

 (. 8۴: ۱۳۹۴روی مجموعه چندوجهی امنیت غذایی، چشمگیر است )ایروانی، 

ی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه منابع انسانی است. دسترسی به غذای کافی امنیت غذای

های رشد و توسعه نسل  و سالم از محورهای اصلی توسعه، سالمت جامعه و زیرساخت

آینده کشور است و دستیابی به آن از اهداف اصلی است. امنیت غذایی یک مفهوم چند 

ها به قتصادی و اجتماعی همه افراد در همه زمانبعدی بوده و عبارت از دسترسی فیزیکی، ا

ای در راستای ترجیحات غذایی و  نیازهای تغذیه تأمینمنظور غذای سالم و مغذی کافی به

داشتن زندگی فعال و سالم است. امنیت غذایی براساس تعریف ارائه شده اجالس جهانی 

، از دسترسی در هر زمان ،( سازمان ملل در رم بدین صورت است که همه مردم۱۹۷۴غذا )

، ایمن و مقوی برخوردار باشند که نیازهای غذایی آنها و فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی

(. ۲۴۴: ۱۹۹۹ترجیحات غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده سازد )فائو، 

زیستی،  ای از عوامل مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده است و به وسیله تعامل دامنه

کافی مواد غذایی در  شود که در عرضهاقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی تعیین می

لفه ؤم چهارکند. بنابراین منظور دستیابی همه به آن بروز میسطح کالن و توزیع عادالنه به

تبیین شده برای امنیت غذایی شامل موجود بودن غذا؛ دسترسی به غذا؛ مصرف غذا و ثبات 

 (. ۱زند شکل )باشد که در نهایت بهبود وضع تغذیه را رقم مییداری مییا پا
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 های امنیت غذاییلفهؤم .۱شکل 

 موجود بودن غذا-الف

موجود بودن غذا بوسیله عوامل گوناگونی ایجاد شده که به اختصار  مؤلفهمشکالت مرتبط با 

را نشان  "د غذای کافیوجو "شود. موجود بودن غذا به تشریح هریک از آنها پرداخته می

های یا واردات )تجارت( و کمک دهد و توسط عواملی همچون تولید مواد غذایی داخلیمی

(. عوامل اصلی که موجود بودن غذا را 6۹: ۱۳۹۷شود )خانزادی و همکاران، می تأمینغذایی 

صورت  هکه ب طوری هکنند تغییر اقلیم، بالیای طبیعی و بحران مدیریت آب است بتهدید می

مستقیم یا غیرمستقیم موجب کمبود آب، تغییر الگوی کشت، کاهش میزان تولید محصوالت 

...(، و  کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزی، افزایش بالیای طبیعی) سیل، خشکسالی، تگرگ

رود در آینده سطح می ها شده و انتظارکاهش راندمان آبیاری و رشد آفات و بیماری

باعث به مخاطره افتادن امنیت غذایی  محصول تغییر کند و این امرزیرکشت و عملکردهای 

ها نیز )افزایش  نهاده تأمین(. عامل گرانی و مشکل ۱۳۹۲شود )ابراهیمی خوسفی و همکاران، 

شود زیرا  قیمت سموم و کودهای مصرفی کشاورزان(، موجب تهدید امنیت غذایی کشور می

، کود و سموم تهیه کند و بدون شک این موضوع های باالکشاورز حاضر نیست با این قیمت
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نابسامانی در تجارت (.  در زمینه ۱۳۹۹موجب کاهش سطح زیر کشت خواهد شد )مجدم، 

دلیل عدم تغییرالگوهای غذا )پایش و کنترل دولت(؛ کشورهای در حال توسعه مانند ایران به

ازاریابی از منافع واقعی ناشی های بهای تولید و کانالمناسب کشت، عدم استفاده از فناوری

شود مند نشده که این امر موجب عدم ثبات امنیت غذایی کشور میسازی تجاری بهرهاز آزاد

رویه و فرسایش منابع طبیعی نیز تهدیدی  برداری بی (. عامل بهره۱۳۹۷نیاز و محمدی،  )بی

ن یکی از عنوا شوند چرا که فرسایش آبی و خاکی بهبرای امنیت غذایی محسوب می

شدن  های اساسی منابع طبیعی کشور مطرح هستند. فرسایش آبی باعث شسته چالش

آرام در حال وقوع می های حاصلخیز کشور شده و از دست رفتن خاک حاصلخیز آرام خاک

جویانه آمریکا در سطح  عبارت دیگر سیاست مداخله هالمللی و بهای بینباشند. عامل تحریم

ها و دخالت در حاکمیت آنان منجر به باال شار قرار دادن سایر دولتالمللی با تحت فبین

های هوشمند های تبادل کاالهای اساسی، کشاورزی و غذایی شده است. تحریمرفتن هزینه

های اقتصادی؛ نا امنی داخلی را هدف قرار داده است. با ساختآمریکا ضمن فروپاشی زیر

وجبات بروز مشکالتی در ورود مواد اولیه صنایع الشعاع قرار دادن مبادالت کاال متحت

کشاورزی و دامی ایجاد نموده که در صورت عدم ایجاد تمهیدات الزم اختالل جدی در 

(. عامل ۱۳۹۹مواد غذایی در سبد معیشت خانوار را رقم خواهد زد )حایک،  تأمینزنجیره 

های الزم برای بازار های حمایتی از بخش کشاورزی و نبود زیرساختآمدی سیاستناکار

گذاری در  شود. عامل کاهش سرمایهغذایی میمحصوالت کشاورزی موجب تهدید امنیت

عبارت دیگر توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشاورزی و وجود  ههای کشاورزی و ب زیرساخت

تنگناهایی در زمینه تأمین منابع مالی مورد نیـاز این بخش را با محدودیت شدید سرمایه

دلیل مواد شیمیایی، سموم، آب آلوده ... و ری مواجه ساخته اسـت. عامل آلودگی غذا بهگذا

های اخیر رو به افزایش است که این امر هایی با منشاء مواد غذائی در سال ابتال به بیماری

های کشاورزی؛ موجب آسیب شود. آلودگی محیطتهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می

نه تنها موجب رفع گرسنگی نشده، بلکه  ده و در حقیقت این سیاستدیدن سالمت انسان ش

ها وارد نموده است. عامل عدم ناپذیری را به محیط زیست و سالمت انسانهای جبرانآسیب

موجب مشکالت جدی زیست گسترش استانداردهای تولید محصول سالم و ارگانیک  نیز

رایج کشاورزی شده است )کشاورز و های محیطی، سالمت و ایمنی محصوالت در سامانه
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ها های انرژی؛ موجب افزایش قیمت نهاده(. عامل افزایش قیمت حامل۱۷۲: ۱۳۹۷موسوی، 

های تولید کشاورزی و غذا افزایش خواهد یافت )خانزادی و شود و در نتیجه هزینهمی

 تأثیرغذایی های گوناگون بر قیمت مواد که انرژی به شیوه طوری ه(، ب6۹: ۱۳۹۷همکاران، 

های حمل و نقل گرفته تا استفاده گذارد از قیمت کود و مصرف انرژی در مزرعه و هزینهمی

ترین دلیل افزایش قیمت مواد غذایی  از محصوالت کشاورزی برای تولید بیوسوخت که مهم

عبارت دیگر مصرف بیش از حد کودهای ازته و  ههای کشاورزی و باست. عامل آلودگی آب

های  یون شود.کادمیوم در محصول می ر اراضی کشاورزی منجر به تجمع نیترات وفسفره د

باشند های سطحی و زیر زمینی میهای منابع آبترین آالینده نیترات و نیتریت از جمله مهم

، صنعتی و ها در فاضالب خام انسانیکه عالوه بر چرخه طبیعت، در اثر ورود  این آالینده

ها موجب تخریب جنگل صنعتی ، مواد زائد جامد شهری وکشاورزیهای همچنین فاضالب

توانند اثرات نامطلوبی بر سالمتی خاک شده و می ومراتع نیز وارد منابع آب و

های خاک را ها نیز عالوه بر اینکه میکروارگانیسمکنندگان برجای گذارند. آفت کش مصرف

، موجب سرطان  ماندغذایی باقی می که بر روی محصوالت برند مقداری از آناز بین می

ریز وسیستم ایمنی بدن  های عصبی و اختالل در سیستم غدد درون، ناهنجاریدستگاه گوارش

عامل آلودگی غذاهای وارداتی به دلیل افزایش نقل و انتقال مواد غذائی در سطح  شوند.می

های مرتبط بیماریالمللی و رشد و رونق صنعت گردشگری که سبب شیوع موارد جدید  بین

 (.۱۳۹۴شود )دماری، با مواد غذائی وارداتی می

منظور مقابله با تهدیدات مرتبط با فراهم کردن غذای کافی راهکارهای ذیل پیشنهاد میبه

پذیر )بر اساس ای به تولیدکنندگان آسیب های پرداخت جبرانی و یارانه شود: اعمال سیاست

های پایی روزانه حدود یک میلیارد دالر صرف یارانهآمارهای جهانی کشورهای صنعتی ارو

کنند تا امنیت غذایی آنها مورد تهدید واقع نشود(. از سوی دیگر  تولید بخش کشاورزی می

ها کند و آن را برابر تحریممی تأمینتوسعه کشاورزی دانش بنیان، امنیت غذایی کشور را 

که متکی به فناوری روز دنیا است توسعه  طوریکه اگر کشاورزی دانش بنیان هکند، ببیمه می

موجود در دنیا و در ایران با تغییر الگوی کشت و کشت  یابد، از طرفی با بحران غذایی

بر و بکارگیری دانش نوین و راهبردهای دانش بنیان   محصوالتی با درآمد بیشتر و کم آب

توسعه و حمایت از  ای بهتر را برای بخش کشاورزی ایران فراهم کند.تواند آینده می
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تر ای آمادهشود جامعهراهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم توسط کشاورزان که موجب می

های آبی وجود داشته باشد برای مقابله با شرایط جوی شـدیدتر از نظـر کمبودها و فراوانی

ملکرد ( نیز از راهکارهای مرتبط با این حوزه است. افزایش ع۲: ۱۳۹۷)مالیی و همکاران، 

برداری و توسعه حمایت از  کشاورزی  در واحد سطح از طریق مدیریت بهتر واحدهای بهره

شود تا حدود زیادی بر ...( نیز موجب میوای  های کنترل شده )کشت گلخانه در محیط

آن بر توسعه کشاورزی کشور بهتر در نظر  تأثیرمشکالت کمبود مواد غذایی فائق آمد و 

 شود.گرفته 

، مقیاس در مناطق روستایی موجب تنوع در اقتصاد روستایی صنایع غذایی کوچکتوسعه 

های گوناگون تولیدی و فراهم آوردن زمینه کارا نمودن این اقتصاد از طریق انواع فعالیت

عنوان  ه. لزوم توجه به این واحدهای کوچک نه تنها بکشاورزی استهای غیر توسعه فعالیت

های هایی که جزئی از شبکه و زنجیرهعنوان واحد ه، بلکه بمجزاواحدهای کوچک منفک و 

، اند، نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته را در خود فراهم کردهتولید هستند و فناوری

(. برنامه افزایش ۱۳۹۹باشند )شعبانعلی فمی، پذیر می بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت

های منابع طبیعی و عبارتی فعالیت ههای مرتعداری( و بحطرتولید علوفه و خوراک دام )

آبخیزداری نقش اساسی در امنیت غذایی و حفظ آب و خاک دارد تا بتوان از طریق آن امنیت 

گذاری  غذایی پایدار را بهبود بخشید. گسترش کشت فراسرزمینی نیز موجب  تشویق سرمایه

که پیامد آن افزایش تولید محصوالت شود مستقیم خارجی برای توسعه بخش کشاورزی می

غذایی و کاهش فقر، انتقال دانش و تجربه خواهد بود. تدوین برنامه اقدام ملی مدیریت آب 

کند و از طریق آن نحوه کشاورزی راهکاری دیگری است که شیوه حکمرانی آب راتعیین می

ه از کلیه شود. استفاداستفاده، مدیریت و تخصیص منابع و توزیع خدمات عملی می

های تنوع اقلیمی و تنوع زیستی نیز موجب کنترل فرسایش زمین و افزایش کارایی  ظرفیت

ای باال از طریق تفاوت در چرخه مواد غذایی باعث  شود. تنوع گونهها میاستفاده از نهاده

تواند منجر به عملکرد بیشتر گیاهان زراعی افزایش حاصلخیزی خاک شده که در نهایت می

 (.۴: ۱۳۹۹نژاد،  پور و انشایی عبارت دیگر امنیت غذایی گردد )خسروی هو ب

های داخلی نهاده تأمینفراهم کردن غذای کافی، ساماندهی  مؤلفههمچنین در راستای بهبود 

بهبود تجارت داخلی، افزایش تولید با استفاده از  هایارزان قیمت و با کیفیت؛ اعمال سیاست
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، صـادرات محصـوالت بخـش کشـاورزی و حمایـت از ایههـای مناسـب منطقـفنـاوری

وری های تولیـد و افـزایش کیفیـت و بهـرهمنظور کاهش هزینه هتولیدکنندگان این بخش ب

نیاز و محمدی،  ناپذیر است )بیامری ضـروری بوده و برای ارتقاء امنیت غذایی، اجتناب

زیست و استفاده بهینه موجب بهبود محیط مدیریت پایدار منابع طبیعی (. از سوی دیگر۱۳۹۷

کیفیت زندگی کشاورزان و  نیازهای غذایی انسان و ارتقاء تأمینشود و در از منابع موجود می

شود )جهانسوزی و فراهانی، جوامع روستایی نقش مهمی دارد و باعث پویایی اقتصادی می

شود. موادغذایی می های کشاورزی؛ موجب افزایش کیفیت(. کنترل آلودگی محیط۱۳۹6

غذا، افزایش سطح درآمد خانوارها و  تأمینهای انرژی در زنجیره مدیریت قیمت حامل

کاهش قیمت تمام شده مواد غذایی، تقاضای خانوارها برای این کاالها و در نهایت سالمت 

خانوارها و جامعه را افزایش داده و نظارت جدی بر کیفیت غذای تولیدی و وارداتی که 

غذای کافی، رویکرد اصلی  تأمینمنظور ب شده کیفیت مواد غذایی افزایش یابد. بهموج

تواند مبتنی بر تولید داخل یا واردات باشد. شایان توجه اینکه باید امنیت غذایی ها میدولت

 ها در هر کشوری باشد.ای و اجرایی دولتهای توسعههای اصلی در برنامه یکی از اولویت

 ادسترسی به غذ-ب

های دسترسی به غذا توسط عواملی همچون فقر، توزیع غذا، قدرت خرید، زیرساخت مؤلفه

 مؤلفه(. مشکالت 6۹: ۱۳۹۷شود )خانزادی و همکاران، حمل و نقل و بازاریابی تعیین می

دسترسی به غذا بوسیله عوامل گوناگونی ایجاد شده که به اختصار مورد بررسی قرار 

کند شامل عامل عدم مطلوبیت رسی به غذا را تهدید میگیرند. عواملی که دست می

ها و مدیریت تاسیسات ذخیره غذا است که موجب دسترسی پایین به آب و برق  زیرساخت

ه تحقیق کاربردی و ئو جاده و دیگر زیربناها، کاهش اثربخشی تحقیق و توسعه و عدم ارا

یمت غذا )عدم ثبات قیمت(؛ رویه ق شود. عامل گرانی و رشد بیوری پایین غذا می بهره

موجب شده وضعیت مواد غذایی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد. عامل وابستگی به 

غذای کافی از تولید داخلی،  تأمینواردات محصوالت غذایی استراتژیک به دلیل نبود امکان 

دن های الزم و قانونی بر سالمت محصوالت  کشاورزی و روی آورافزون بر نبود نظارت

  های جهانی شده برخی از کشورهای کلیدی خودکفا در تولید غذا موجب افزایش قیمت

خارجی(؛ و  –تروریسم )داخلی بیو –است. عامل افزایش هزینه حمل و نقل؛ اگروتروریسم 



 

 
 

 

260 
 

باشد که شامل روستائیان و  های پایین می طور عمده متوجه دهکگسترش فقر روستایی به

ین منظر نیز بهبود تولیدات کشاورزی برای کاهش فقر و افزایش باشند از ا کشاورزان می

گذارد یک امر اساسی و ضرورتی  می تأثیرامنیت غذایی، به دلیل اینکه به جامعه هدف 

 ناپذیر است. اجتناب

توان به راهکارهایی همچون افزایش منظور مقابله با تهدیدات مرتبط با دسترسی به غذا میبه 

های پایین درآمدی؛ توزیع خانوارها؛ بهبود توزیع مواد غذایی بین دهک درآمد و توان خرید

سازی منابع درآمدی اقشار فقیر و روستائیان  های غذایی در بین اقشار کم درآمد و متنوع بسته

ها،  های مناسب کشاورزی، توجه به زیرساخت اشاره نمود. بنابراین عالوه بر اتخاذ سیاست

 (.۱۳۹۱و کاهش ضایعات ضرورت دارد )عالمه، سیستم توزیع، بازاریابی 

 مصرف غذا-ج

مصرف غذا توسط عواملی همچون ایمنی و کیفیت غذا؛ آب پاک؛ بهداشت؛ مراقبت و  مؤلفه

ها  ای در بروز بیماری شود. الگوی غذای مصرفی و شیوه زندگی نقش عمدهتغذیه تعیین می

رف غذا در راستای کنترل خطر بروز داشته و از این رو تعدیل و اصالح الگوی تولید و مص

های تأمین زندگی سالم و  شرطها مطرح است. تأمین غذای کافی و سالم یکی از پیش بیماری

کند شامل ضایعات غذا؛ سالمت فعال عنوان شده است. عواملی که مصرف غذا را تهدید می

های حصولهای شیمیایى که در تولید مرویه کودها و سم غذا )به طور کلی مصرف بی

ها با مانده سم ها و باقیرود به دلیل تجمع فلزهای سنگین، نیتراتکشاورزى به کار می

ها، هورمونی همراه است( و  افزایش خطرهایی همچون اختالالت جسمی و ذهنی، سرطان

 ای غذا است. کیفیت پایین ارزش تغذیه

وان به راهکارهایی همچون تمنظور مقابله با تهدیدات ذکر شده در حوزه مصرف غذا میبه 

سازی، سرو و مصرف(؛ تغییر عادات سازی، ذخیرهمدیریت غذا در منزل )تدارک، آماده

اجتماعی(؛ ضرورت افزایش مصرف میوه و سبزی و -غذایی نامناسب )مداخالت فرهنگی

ای شهروندان؛ بهبود الگوی مصرف  کاهش مصرف شکر روغن و چربی؛ بهبود دانش تغذیه

ایجاد بانک غذا در سطح شهرهای بزرگ برای دریافت و ذخیره غذاهای مازاد و شهروندان؛ 

در معرض فساد جهت توزیع بین اقشار فقیر؛ بهبود حمل غذا و محصوالت کشاورزی با 

بار جهت نگهداری  دار؛ احداث سردخانه در میادین میوه و تره های سردخانه کامیون
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اشاره نمود. به دلیل پیوستگی ارتباط بین های سالمت غذا مدت و ارتقای شاخص کوتاه

ها، توزیع، حمل و نقل، فرآوری، بازار  بازار نهاده غذا شامل  تأمیناجزای موضوعی زنجیره 

 (.۱۳۹۱شود )عالمه، مصرف و انسجام آنها موجب بهبود الگوی مصرفی غذا می

 ثبات در سیستم غذا-د

ع آب و هوایی؛ نوسانات قیمت؛ عوامل پایداری سیستم غذا توسط عواملی همچون تنو مؤلفه

منظور ثبات در (. به6۹: ۱۳۹۷شود)خانزادی و همکاران، سیاسی و توزیع غذا تعیین می

مواردی همچون سازمان یا کمیته ملی هماهنگی  تأمینعبارتی بهبود زنجیره  هسیستم غذا و ب

ارت و پایش بر زنجیره سازی سازوکارهای نظاقدامات مربوط به امنیت غذایی؛ تعیین و پیاده

شود. برای تحقق امنیت ) مانند نهادهای بازرسی محصول( پیشنهاد میسازیو نهاد تأمین

باشد امکانات  ترین بخش آن که تولید غذا به میزان کافی می غذایی و دستیابی به آن در مهم

عیت تغذیه، بایست فراهم آید و اصالح و بهبود وض برای تبدیل شرایط بالقوه به بالفعل می

ریزی اصولی در زمینه  ، برنامهتأمین غذای سالم و بهداشتی و رهایی از گرسنگی و سوءتغذیه

غذا و تغذیه مورد توجه جدی قرار گیرد. با توجه به ابعاد گوناگون غذا که ذکر شد، ضروری 

است در این قسمت با آگاهی و درک صحیح از امنیت تغذیه ای در چارچوب الگوی مناسبی 

 (.۲رداخته شود شکل )پ
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 های اصلی در تأمین امنیت غذا و تغذیه مؤلفه .۲شکل 

 ایامنیت تغذیه

بار جهانی با موضوعات مرتبط با تولید، تجارت، بازاریابی غذا و محصوالت  و سازمان خوار

کند. ای را تضمین می ورد که امنیت تغذیهآکشاورزی سروکار دارد و راهبردهایی را فراهم می

شود که موجب سالمتی ای؛ به مصرف آن دسته از مواد غذایی اطالق می هوم امنیت تغذیهمف

عبارت دیگر دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد،  هشود. بو رشد صحیح فرد می

مندی مؤثر سلولی در تمام اوقات، برای دستیابی به غذای کافی، ایمن، مغذی با جذب و بهره

غذایی که رجحان و نیازهای غذایی را برای یک زندگی سالم، فعال و شاد است. بنابراین 

ای با سازد و هدف آن بهبود سالمت و تغذیه مناسب است. وضعیت امنیت تغذیهبرآورده می

 شود. سه عامل اساسی غذا، سالمتی و مراقبت شناخته می

 میلیارد ۹ت جهان )ای افزایش جمعیها و مشکالت اخیر امنیت تغذیهترین چالش از مهم

میلیون نفر  6۹۰دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و امنیت غذایی؛  هو ب ۲۰۲۵نفری( تا سال 
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امنی میلیون نفر در شرایط حاد نا ۷۵۰درصد جمعیت جهان(؛ حدود  ۹/8دچار گرسنگی )

دسترسی  میلیارد نفر مبتال به کمبود مواد غذایی )عدم ۲غذایی ) از هر ده نفر یکی(؛ بیش از 

منظم به غذای کافی، مغذی و سالم(؛ بیش از سه میلیارد نفر عدم دسترسی به رژیم غذایی 

های فعلی غذا در جهان به دلیل تغییرات اقلیم؛ کاهش استانداردهای سالم؛ ناکارآمدی سیستم

ها و مواد میناتسالمت و زندگی؛ افزایش وابستگی به غذاهای فرآوری شده؛ کمبود شدید وی

مانده سموم کشاورزی  های مزمن ناشی از تغذیه،گرسنگی، چاقی؛ افزایش باقینی؛ بیماریمعد

های آلوده؛ افزایش مصرف مواد های شهری و آبدر محصوالت غذایی؛ آبیاری با فاضالب

میلیون تن  ۲۹شیمیایی و دارو در تولید محصوالت دامی و حجم باالی ضایعات کشاورزی )

ای را در پی (. این موضوع تهدید امنیت تغذیه۱۳۹۹بانعلی فمی، باشند )شعدر ایران( می

گونه مسائل، سالمت و امنیت غذایی در معرض خواهد داشت، زیرا در صورت بروز این

غذا و  تأمینای نیاز به امنیت تغذیه تأمینبه منظور  .قرار خواهد گرفت تأثیرتهدید و 

روع و ابتدای زنجیره نظام غذا و امنیت کشاورزی پایدار است. کشاورزی پایدار، نقطه ش

ای است چرا که مرحله تولید و فرآوری اولیه غذا را شامل شده و سایر ابعاد کشاورزی تغذیه

 دهد.قرار می تأثیرپایدار )زیست محیطی؛ فرهنگی؛ اقتصادی و اجتماعی( را تحت

 غذا–تغذیه  -کشاورزی

امنیـت غـذایی و حاکمیـت  تأمینور منظـهای کشاورزی، سـازوکاری بـهتوسعه نظام

عنوان پایه و اساس فعالیت جامعه طوریکه کشاورزی به هشوند، بغـذایی محسـوب می

روستایی، هم به طور مستقیم با عرضه مواد غذایی و هم به صورت غیرمستقیم با تأمین 

ی بخشی های اشتغال برا بخشی از رشد اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن و نیز ایجاد فرصت

از نیروی فعال کشور به تأمین امنیت غذایی و در نتیجه تقویت امنیت ملی کشور کمک 

ترین شرط برقراری امنیت غذایی، تولید، عرضه کافی و سالم مواد  رساند. اولین و مهم می

باشد. باید توجه داشت که بین کشاورزی، تغذیه و سالمتی یک پیوند عمیق وجود  غذایی می

دیدگاه تغذیه عامل و واسط پیوند بین کشاورزی و سالمتی و بهداشت است. دارد. از یک 

امنیت غذایی جامعه دارند  تأمینهای بخش کشاورزی، نقش مهمی در  بدین جهت سیاست

ترین منافع تغذیه و بهداشت برای کشاورزی که در ادامه به آنها پرداخته شده است. مهم

وزش تغذیه سالم به کشاورزان؛ افزایش تحمل و شامل بهبود سالمت و توان کشاورزان؛ آم
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وری کشاورزی است. همچنین مهم ترین منافع کشاورزی برای تغذیه آوری و بهبود بهرهتاب

و بهداشت شامل بهبود معیشت و درآمد شهروندان؛ ایجاد فرصت شغلی؛ امنیت غذایی و 

مقدار غذا؛ کیفیت غذا؛ کشاورزی بر تغذیه از طریق  تأثیرسازی رژیم غذایی است و  متنوع

ها و ترجیحات مصرف گزینه قدرت خرید تولیدکنندگان؛ تنوع غذایی تولید شده؛ قیمت غذا؛

محدود  طعم بودن ونگهداری خوب غذا؛ افزایش ماندگاری، قابلیت هضم و خوش غذا؛

 شود کردن اتالف غذا و اتالف آن محقق می

وجودی غذا برای مصرف در سطح خانوار؛ توان افزایش مکشاورزی بر تغذیه را می تأثیر

وری افزایش درآمد و قدرت خرید موجب بهبود دسترسی به غذا؛ افزایش تولید و بهره

و ترجیحات غذایی از طریق  هاقهئذاکشاورزی منجر به کاهش قیمت تمام شده غذا؛ تغییر 

یت و توسعه( جنس تنوع بخشی به غذاهای تولیدی مغذی و بهبود جایگاه زنان در خانوار )

 (. ۱۳۹۹دانست)شعبانعلی فمی، 

 کشاورزی حساس به تغذیه 

کشاورزی حساس به تغذیه یکی از رویکردهای کشاورزی که حداکثر توجه را به امنیت 

منظور ای و کمک کشاورزی به تغذیه دارد. همچنین رویکردی مبتنی بر مواد غذایی بهتغذیه

سازی مواد غذایی را به، تنوع و غنیظر تغذیهکشاورزی است که غذاهای غنی از ن توسعه

دهد. کشاورزی تغذیه و کمبودهای ریز مغذی انسان مورد توجه قرار می منظور غلبه بر سوء

ای و بهبود کیفیت مواد غذایی های امنیت تغذیهحساس به تغذیه موجب بهبود نتایج برنامه

ای با تقویت ال بهبود وضعیت تغذیهدنببه های کشاورزی حساس به تغذیهشده است. برنامه

با بهبود  .تر به افراد نیازمند هستندهای کشاورزی برای تهیه غذاهای مناسب و مغذیسیستم

توان کیفیت رژیم و تنوع را بهبود بخشید. تولید و مصرف غذاهای با کیفیت باال می

. این رویکرد شودای متمرکز میهای تغذیهکشاورزی حساس به تغذیه بر تقویت سیستم

های عملی را برای مقابله با خطرات، تضمین تجارت ایمن مواد ها و راهنماییاستراتژی

در کشاورزی (. FAO,2020) کندغذایی، تولید کارآمد و ایمنی مواد غذایی ایجاد می

ای باید در کل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی از حساس به تغذیه مالحظات تغذیه

ترین اصول گیرد. از مهمسازی و مصرف مدنظر قراراک تا فرآوری، آمادهبهبود حاصلخیزی خ

توان به افزایش موجود و در دسترس بودن غذا؛ افزایش تنوع کشاورزی حساس به تغذیه می
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زراعی برای کسب حداکثر منفعت؛ -غذای تولیدی از منابع محلی و پایداری تولیدات دامی

ی و سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات غذایی پذیرآوری، انعطافافزایش توان تاب

ای، ماندگاری و های قیمتی؛ توجه به افزایش و حفظ ارزش تغذیهفصلی، تغییر اقلیم و شوک

های فرایندنامطلوب  تأثیرایمنی غذای تولیدی برای بهبود تغذیه )مغذی( و پیشگیری از 

تغذیه از طریق تعامل با سایر بخش ءهای سوتولید غذا بر تغذیه؛ مورد توجه قرار دادن ریشه

تغذیه(؛ توجه  گذاری و مداخالت کاهش یا پیشگیری از سوءاجتماعی )سرمایه-های اقتصادی

به ارزش و جایگاه سیستم غذا برای حمایت از معیشت و درآمد کشاورزان؛ بهبود تغذیه 

ی غذایی و مقیاس و کاهش ناامنپذیر و کشاورزان کوچکهای آسیبفقرا، زنان، گروه

تا سطح  ۱ای در طول زنجیره ارزش غذا از سطح مزرعهضایعات؛ توجه به مالحظات تغذیه

کننده؛ توجه جدی به آموزش و دانش تغذیه و کاهش شکاف بین غذای موجود و در مصرف

دسترس با غذای مورد نیاز برای یک رژیم غذایی سالم و متعادل اشاره نمود )شعبانعلی 

برداری کوچک مقیاس است که با زی حساس به تغذیه نوعی نظام بهره(. کشاور۱۳۹۹فمی،

تمرکز بر عملیات و سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاستی، محیطی و فنی در جهت 

سازی دو اصل شود. پیادهتولید محصول متنوع و با کیفیت از نظر ارزش غذایی مدیریت می

سازی پایدار با هدف بهبود ردهبخشی و فشکشاورزی حساس به تغذیه همچون تنوع

ها و فرایندداری، ثبات و مصرف غذاهای متنوع و سالم مستلزم رعایت رموجودیت، برخو

آوری اقلیمی و افزایش عرضه خدمات اکوسیستمی مدنظر عملیاتی است که در آن بهبود تاب

 (.FAO,2017)باشد می

 های بهبود تغذیه از طریق کشاورزیراه

منظور ها و کارکردهای نظام غذا اقداماتی بهمؤلفهبه تغذیه در هریک از در کشاورزی حساس 

سازی گیرد که شامل تنوع بخشی و فشردهای و کیفیت غذا صورت میبهبود ارزش تغذیه

تجارت و  فرایندسازی و فرآوری؛ حمل و نقل؛ ذخیره فرایندپایدار تولیدات کشاورزی؛ 

باشد سازی و مصرف غذا و مسائل بین بخشی میهانتخاب؛ آماد فرایندبازاریابی غذا؛ 

(FAO,2017 .)گذاری بهبود تغذیه از طریق کشاورزی در دو مرحله تدوین برنامه سرمایه

گذاری که در مرحله تدوین برنامه سرمایه شود،  بطوریو کشاورزی و برنامه اقدام محقق می

                                                                 
1. Nutrient-rich soils 
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ها و ها، برنامهها، سیاستهای تغذیه در طراحی راهبردتلفیق اهداف، عملیات و شاخص

گذاری کشاورزی؛ ارزیابی و تحلیل دقیق شرایط محلی از دیدگاه  های توسعه و سرمایهپروژه

ها و مواد معدنی، تأمینای مانند گرسنگی حاد و مزمن، کمبود ویهای تغذیهشاخص

عه؛ ای جام های بهبود شرایط تغذیهها و زیرساختزاد، افزایش ظرفیت-های غذا بیماری

های کشاورزی گذاریگذار ناشی از سرمایهتأثیرهای شناسایی و تحلیل مخاطرات و ریسک

پذیر )زنان، جوانان، های آسیبای گروهویژه بر بهبود شرایط تغذیه تأکیدبر تغذیه؛ 

پا و بیکاران( و تبیین سازوکارهای مشارکت و دسترسی این نشینان، کشاورزان خرده خوش

ی شغلی، درآمدی و سالمتی در زنجیره غذا؛ هماهنگی و تدوین چارچوب هااقشار به فرصت

گذار بر بهبود تغذیه تأثیرغذا و نهادهای  همکار بخش تغذیه با سایر کنشگران زنجیره

 اجتماعی، تأمینزیست، بهداشت، شهروندان )بین بخش کشاورزی، مدیریت آب، محیط

دارای علل چندگانه از طریق بهبود ارزش های تغذیه آموزش...( با هدف از بین بردن سوء

(. بهبود تغذیه در مرحله ۱۳۹۹باشد )شعبانعلی فمی، ای محصوالت کشاورزی میتغذیه

منظور بهبود دسترسی سازی زنان بهسازی و ظرفیتبرنامه اقدام از طریق توانمند-کشاورزی 

ارهای زنجیره غذا؛ درآمد ها، خدمات و اطالعات در کسب و کعادالنه آنها به منابع، فناوری

های چندگانه آنها )تولید کننده، مراقبت کننده از منزل یا و غذای سالم با توجه به نقش

دهنده کودکان( به ویژه در شرایط بارداری و تغذیه کودکان؛ تلفیق داری و پرورش خانه

های فعالیت های آموزشی، ارتباطات تغییر رفتار و تشویقی مرتبط با دانش تغذیه دربرنامه

های توسعه کشاورزی؛ حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی برای کاهش ذیل پروژه

آب آشامیدنی سالم؛ مدیریت مناسب منابع طبیعی پایه و تنوع زیستی برای  تأمینها و بیماری

امنی آوری آنها در مقابل ناها، بهبود معیشت و درآمد کشاورزان و افزایش تابکاهش بیماری

ویژه آب؛ تنوع درآمد از اکوسیستم طبیعی به ۱های منتقلهای و کنترل بیماریایی و تغذیهغذ

ای مواد غذایی در این کنشگران زنجیره ارزش غذا از طریق بهبود ارزش افزوده تغذیه

زنجیره؛ کاهش ضایعات غذا در زنجیره ارزش؛ بهبود دسترسی خانوارهای فقیر به بازارهای 

، ایهای یارانههای تغذیه، کمکسالم و مغذی )ارگانیک( از طریق انجمنعرضه کننده غذای 

سازی، مصرف و مدیریت غذای ویژه در آمادهای شهروندان بهتقویت سطح دانش تغذیه

                                                                 
1.Vector-borne illness 
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ها و اقدامات مشترک مازاد؛ ایجاد یک محیط حمایتی سیاستگذاری و قانونگذاری برای برنامه

های کشاورزی با هدف سازی محصوالت و فعالیتوعتغذیه؛ حمایت از متن-بخش کشاورزی

 های فصلی بودن محصول، نوسانات قیمت یا تغییر اقلیم با هدف غایی ارتقاءمقابله با ریسک

های فرآوری، ای خانوار و حمایت از توسعه دانش، زیرساخت و فناوری سالمت تغذیه

ای آنها و مقابله با سازی و نگهداری مواد غذایی با هدف حفظ ارزش تغذیهذخیره

دیگر بهبود  عبارت هباشد. بپذیری عوامل محیطی در موجود و در دسترس بودن غذا می تغییر

ای از دو طریق اقدامات غیرمستقیم مانند توسعه کشاورزی حساس به تغذیه امنیت تغذیه

 شود وای محصوالت موجب ارتقا سطح تغذیه افراد و خانوارها می)بهبود ارزش تغذیه

 .پذیر است گرفته به منظور بهبود تغذیه( امکان ای )اقدامات بکاراقدامات مستقیم تغذیه

 گیرینتیجه

بهبود امنیت غذایی در کشور نیازمند افزایش دسترسی به غذا از طریق افزایش تولید داخلی 

 جانبه باشد، بدین جهت تولید نیازمند حمایت همه است و ویژگی این تولید پایداری آن می

ها و ساختارها است به نحوی که عوامل ناامنی را هدف قرار دهد. در  به ویژه در زیرساخت

واقع عامل ناامنی غذا، بیانگر کنش متقابل و پیچیده موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

 فنی است که توجه به این موضوعات در بسته امنیت غذایی حائز اهمیت است.

های ای کشور، ایجاد و توسعه زیرساختامنیت غذایی و تغذیه از اقدامات ضروری در نظام

ای بین های مداخلهمدیریتی، وجود قوانینی همچون کاهش سوتغذیه کودکان با اجرای برنامه

بخشی بهبود تغذیه کودکان، بهبود شاخص تولید غذا، بهبود دسترسی به غذا وآب آشامیدنی 

عنوان پایه و و مردان بوده است. کشاورزی بهای زنان  سالم و کاهش اختالف سواد تغذیه

اساس فعالیت جامعه روستایی، هم به طور مستقیم با تولید وعرضه مواد غذایی و هم به 

صورت غیرمستقیم با تأمین بخشی از رشد اقتصادی و شتاب بخشیدن به آن و نیز ایجاد 

غذایی و در نتیجه های اشتغال برای بخشی از نیروی فعال کشور به تأمین امنیت  فرصت

ترین رویکرد توسعه کشاورزی  رساند. در همین راستا مهم تقویت امنیت ملی کشور کمک می

ای؛ کشاورزی حساس به تغذیه بوده که دستیابی به غذاهای  در تحقق امنیت غذایی و تغذیه

بودهای منظور غلبه بر سوء تغذیه و کمسازی مواد غذایی را به، تنوع و غنیغنی از نظر تغذیه

مثبت نظام غذا  تأثیردهد و هدف اصلی آن به حداکثر رساندن ریز مغذی مورد توجه قرار می
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های کشاورزی در سالمت عمومی رساندن پیامدهای منفی سیاستبر تغذیه و به حداقل

بر رویکرد کشاورزی حساس به  تأکیداست. بنابراین رشد و توسعه بخش کشاورزی با 

های پرتحرک اقتصادی از کارایی و ضرورت خاص ن با سایر بخشتغذیه به سبب تعامل آ

 برخوردار است. 
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