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 غذايي امنيت شناسي آسيب

 ايران در

 ميراني طاهري نرجس سيده : توسط گزارش تهيه

 روستايي توسعه و كشاورزي اقتصاد و ريزي برنامه هاي پژوهش مؤسسه
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 ايران در غذايي امنيت اقتصادي ابعاد .3

 كشور در غذايي مواد عرضه وضعيت -

 تغذيه در آن جايگاه و مصرف الگوي -

 واردات و توليد نوسانات -

  غذايي صنايع صادرات توسعه -

 كشاورزي بخش ضايعات -

 ايران در غذايي امنيت اجتماعي .ابعاد4
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چكيده : 

 به والنئمس سوي از و شده است پرداخته آن به اي توسعه اسناد در امروزه كه است كاربردي و مهم هاي واژه از غذا ايمني و غذايي امنيت

 فعال و سالم زندگي داشتن براي سالم و كافي غذاي به ادوارعمر تمام در جامعه، يك افراد همه دسترسي به غذايي امنيت مي شود. گرفته كار

 غذايي امنيت تامين در ديگر مهم عامل مي باشد. اجتماعي نظام يك در غذايي امنيت تامين در مهم عوامل از خانوار آمد در و مي شود گفته

 در غذا تقسيم چگونگي و دسترس در غذاي نوع بهترين تهيه براي بودجه تخصيص نحوه در ها خانواده تغذيه اي دانش و ذائقه جامعه،

 مواد و عناصر تا شود، تهيه و انتخاب صحيح صورت به خانواده غذايي سبد سرانه كه مي شود تامين زماني غدايي امنيت مي باشد. خانواده

 هم با نهادها و سازمان ها بايد اجتماعي نظام و كشور يك در غذايي امنيت تامين براي برسد. بدن اندام هاي و سلولها به صحيح و سالم غذايي

 و تبليغ و آموزش غذايي، محصوالت و مواد واردات يا توليد بر غذايي، امنيت متولي سازمان يك هماهنگي با و باشند داشته همكاري

 و ميزان غذايي، مواد نوع به نسبت بايد غذايي امنيت متولي سازمان كنند. ايفا نقش اقتصادي كالن گذاريهاي سياست و جامعه به دادن آگاهي

 صورت در سازمان اين  و باشند داشته دسترسي غذا اين به فيزيكي نظر از مردم همه كه كند بررسي و باشد مطلع هميشه آنها قيمت

 .بگيرد عهده بر را امنيت اين گيري اندازه و آورد در صدا به را خطر زنگ بايد بحران بروز
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مقدمه : 

 در كشورهاي در مردم از عمده اي بخش غذايي امنيت و است زياد بسيار كشاورزي توليدات بخش در نابساماني و نابرابري كنوني، دنياي در

 جهان، در انسان ها مصرف براي شده توليد غذاي از سوم يك حدود بين المللي، سازمان هاي مطالعات اساس بر است. نشده تأمين توسعه حال

 جمله از ضعيف، زيرساخت هاي علت به توسعه حال در كشورهاي در كه مي افتد اتفاق حالي در امر اين مي رود. هدر يا رفته بين از سال هر

 بخش ناسالم تغذيه و سالم غذايي مواد به دستيابي كاهش قيمت ها، افزايش شاهد بسته بندي، نحوه و غذايي مواد ذخيره سازي روند در ضعف

 .هستيم افراد از عمده اي

 طبيعي منابع و زيست محيط نابودي افراد، روزانه غذايي رژيم در تعادل وجود عدم جهان، سطح در گرسنگي افزايش چون چالش هايي امروزه

 از تعدادي در ناامني اين شود. تبديل بشري جوامع مسايل مهمترين از يكي به غذايي امنيت موضوع كه شده باعث دست، اين از مسايلي و

 .است اقتصادي توسعه اركان از و ملي امنيت تحقق شروط از يكي غذايي، امنيت تأمين اساس اين بر است. داده رخ نيز اسالمي كشورهاي

 ) 1391 ، (مرتضوي

 انساني ي توسعه شاخص بودن باال دارد اعتقاد ) 1391( مرتضوي .هستند نيز پايين انساني توسعه داراي دارند پايين غذايي امنيت كه كشورهايي

  .دهد مي تشكيل را فقير خانوارهاي هزينه از بااليي نسبت خوراك و غذا هزينهي ايران كشور در.است غذايي امنيت بهبود از اي نشانه

 به شود مي مشاهده كاربردي، منظر از چه و متدولوژيك منظر از چه ايران در فقرزدايي پديده زمينه در گرفته صورت مطالعات كليه بررسي با

 ملي اراده يك فقدان دليل به است. رو روبه زيادي هاي چالش با مساله اين حل هنوز ايم داشته زمينه اين در كه دستاوردهايي كليه رغم

 همچنين و نظران صاحب سوي از اجماع عدم دليل به پديده اين با برخورد نحوه شده موجب خصوصي بخش و ملت دولت، درون از برخاسته

 ) 1384 ، آرايي (.شود تر طوالني و تر پيچيده كار فرآيند فقر، رفع در ناكارآمد هاي روش اتخاذ و متفاوت هاي توصيه وجود

 غذايي مصرف الگوي در مخاطره گونه هر يا تغذيه سوء گرسنگي، با كه است غذايي ناامني  پذير آسيب و فقير اقشار تعيين مالكهاي از يكي 

 تغذيه .شود مي تعريف خانوار متعارف غذايي تركيب و و كالري ميزان تغذيه، الگوي مبناي بر غذايي امنيت درجه و شود مي تعريف خانوار

 ) 1392 ، شيخي ( . است كننده تعيين و مهم عوامل از غذايي امنيت درجه تبيين در نامناسب غذايي عادات و پايين بهداشتي خدمات ناكافي،

 اخير سالهاي طي كشور در تغذيه الگوي اساس بر دارد وجود آن ناعادالنه توزيع و تغذيه مصرف الگوي از ناشي تغذيه سوء ما كشور در 

 ) 1387وبرقي، (قنبري برند مي رنج ناكافي تغذيه از درصد 50 حدود و تغذيه سوء دچار جمعيت درصد 25 حدود

 با گردد برمي خانوارها اي تغذيه سالمت و مصرف وضعيت به كشور غذايي امنيت فراروي چالش كه اند عقيده اين بر ) 1387( برقي و قنبري

  . دارد وجود ها)كمبودهايي ريزمغذي تأمين ( كيفي منظر از و  ) انرژي دريافت كمي( ديدگاه موجوداز روند به توجه

 بر غذا كميت همواره و بوده توليد كميت است شده توجه آن به بيشتر تاكنون غذايي امنيت مقوله در كه را آنچه گفت بايد پرده بي واقع در 

 برخوردار اهميت درجه از اندازه يك به را غذا كيفيت و كميت مقوله دو هر يافته توسعه كشورهاي در .امروزه است انداخته سايه آن كيفيت
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 محصوالت بسيار چه باشد، برخوردار الزم سالمت از كه شد خواهد غذايي امنيت هاي شاخص ارتقاي باعث توليد افزايش زماني مي دانند.

 از نيمي كه مي دهد نشان بررسي ها منظر اين از . شود حذف بايد غذايي زنجيره از انگل يا سم ميكروب، يك به آلودگي بعلت كه كشاورزي

   ) 1389 نوروزي، ( هستند. مشكل دچار تغذيه اي سالمت تامين نظر از كشور مردم

 امنيت براي جدي تهديدي  رويه بي واردات ديگر طرف از است. انداخته خطر به را كشاورزي محصوالت و مردم سالمت ناسالم واردات 

 گذشته قرن يك در ايران نفتي درآمد كل از نيمي به نزديك گذشته سال 6 در نفت فروش از حاصل درآمد بطوريكه ميشود محسوب غذايي

 )  DW ،2011.( است شده غذايي مواد بويژه مصرفي كاالهاي واردات صرف آن درصد 85 كه است بوده

 به نهايتا پايان در و كرده بررسي  اقتصادي و اجتماعي منظر از را غذايي امنيت تهديدهاي و تنگناها و مشكالت ، موانع تا برآنيم گزارش اين در

 و خبري گزارشات و اينترنتي هاي سايت در موجود مقاالت از گزارش اين به مربوط .اطالعات برسيم زمينه اين در اي عملي راهبردهاي

 . شد خواهد آورده تفصيل به اطالعات مأخذ پايان در كه است شده گردآوري موجود تحليلي

ابعاد اقتصادي امنيت غذايي در ايران : 

 ميعانات هم غيرنفتي صادرات كاالي اولين و نفت ما صادراتي كاالي اولين گذشته، سال هاي همانند  جاري سال اول دوماهه آمار اساس بر

 ) 1393 ، محمودي ( . است ذرت كنجاله و گندم و است برنج ما واردات اول رقم سه مقابل در است. گازي

 تامين نحوه )1393 ( محمودي ميشود مطرح غذايي مواد به دسترسي و غذايي مواد موجودي مؤلفه دو ايران اقتصادي اوضاع تشريح در

 توليد حوزه در كشوري قدرت هرچه ميشود يادآور و داند مي واردات راه از يا كشور داخل در غذايي مواد توليد طريق از را غذا موجودي

 نوسانات .مي شود تهديد غذايي امنيت باشد باالتر غذايي مواد واردات به وابستگي هرچه و دارد بيشتري غذايي امنيت باشد بيشتر غذايي مواد

 شايد واردات و توليد موادغذايي، به دسترسي بحث در مي اندازد. مخاطره به موجودي منظر از را غذايي امنيت نيز واردات حتي و توليد در

 نرخ باال، تورم نرخ چون عواملي وجود بدليل را غذايي مواد به  مردم اقتصادي دسترسي اما كند امكان پذير را غذايي مواد به فيزيكي دسترسي

 و )،43/0 جيني (ضريب درآمد نامتعادل توزيع درصد)، 20 حدود در (چيزي فقر خط زير جمعيت درصد درصد)، 11-14 (بين باال بيكاري

  مي اندازد. مخاطره به كشور در ، دست اين از ديگري موارد و غذايي مواد برخي باالي قيمت بعضا

 عرضه است.افزايش داخلي توليد منابع از كشور اساسي غذايي نيازهاي تأمين درجه ديگر عبارتي به يا غذايي محصوالت خودكفايي ضريب 

 گروه هاي دستيابي نهايت در و غذايي مواد قيمت كاهش غذايي، مواد به دسترسي گسترش به كشور خودكفايي ضريب تقويت و غذايي مواد

 بهبود بر داللت تلويحي طور كشوربه خودكفايي ضريب افزايش .شود مي غذايي مواد به روستايي كم درآمدتر و آسيب پذير اقشار و محروم

 توسعه و پژوهش روستايي، توسعه دولت، سياست هاي اثربخشي كشاورزي، بخش در كار نيروي و سرمايه كارايي كشاورزي، بهره وري

 نتيجه در و وابستگي كاهش ارزي، هزينه هاي در صرفه جويي كشور، اقتصادي رشد افزايش به عوامل اين مجموعه كه دارد نيز كشاورزي

 گوشت قرمز، گوشت حبوبات، سيب زميني، جمله از غذايي محصوالت بيشتر مورد در كشور خوداتكايي ضريب .مي انجامد ملي امنيت تقويت
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 خوداتكايي ضريب ميان اين در دارد. نزولي سير بعد به سال آن از داشته، قرار خوبي بسيار وضعيت در 1380 سال تا شير و ماهي انواع مرغ،

 هاي روغن خصوص در دارند. مطلوب سطح به آنها افزايش امكان از نشان بررسي ها كه است پايين غذايي مواد بقيه به نسبت برنج و گندم

 هاي دانه توليد است. برخوردار تحريمي شرايط در ويژه به بااليي بسيار پذيري آسيب از كه است درصد 92 واردات به وابستگي خوراكي

 صنعت در آن تبع به و طيور و دام تغذيه در مصرفي كنجاله توليد در فرآوري از پس ، اشتغال ايجاد و آن كشت توسعه بر عالوه روغني

 سه در خودكفايي ضرورت داريم. واردات درصد 50 حدود گسترده مصرف بعلت نيز شكر خصوص در است. تاثيرگذار بسيار دامپروري

 ) 1392فر، اسماعيلي( . است استراتژيك هاي اولويت از آرد و شكر روغن، محصول

 امنيت شاخص  )1364-78 ( ايران شهري مناطق در (فائو) كشاورزي بار و خوار جهاني سازمان بررسي هاي به استناد با ) 1392 ( فر اسماعيلي

 73 از شاخص عددي مقدار و داشته صعودي روند خانوار غذايي امنيت تأمين مجموع در دارد عقيده و كرده بررسي را ايران در خانوار غذايي

 روندي 1373 تا 1364 از روستايي مناطق براي غذايي امنيت تأمين همچنين است. يافته ارتقاء 1378 سال در درصد 96 به 1364 سال در درصد

 است. رسيده درصد 7/95 به 1378 در و است داشته صعودي روند 1378 تا 1374 از و نزولي

 روبه رو انرژي دريافت اضافه با كشور خانوارهاي درصد 48 حدود در 1380 سال در خانوار غذايي مصرف مطالعات، نتايج اساس بر همچنين

 2644 حدود انرژي مصرف سرانه ميانگين و 2573 حدود انرژي به نياز سرانه ميانگين ،1391 سال در نيز مناسب غذايي سبد مطالعات بودند؛

 سرانة عرضة وضعيت مقايسه. است  شده توصيه مقدار از باالتر انرژي دريافت ميانگين، سطح در كه است معنا بدان اين . است كرده برآورد

 اما است، ملي و كالن سطح در غذايي امنيت مطلوب وضعيت بيانگر توسعه حال در و پيشرفته كشورهاي با كشور در غذايي مواد و انرژي

 اسماعيلي( . مي باشد غذا به كشور مردم دسترسي فقدان مواردي در و نابرابر دسترسي و غذا نابرابر توزيع كشور در غذايي امنيت اصلي مشكل

 ) 1392فر،

وضعيت عرضه مواد غذايي در كشور 

 بتواند كشاورزي اگر است. بوده كشور اقتصادي بخش هاي تواناترين و مهمترين از كشاورزي بخش كشور، در غذائي مواد عرضه نظام در

 برد كار به فناوري و علم جذب جهت در مي توان را ارز جمله از و توليد كمياب منابع كند، تأمين فزاينده سرعتي با را نياز مورد و كافي غذاي

 واردات صرف بايد كشور ارز ويژه به و منابع كند، ايفا را خطير وظيفه اين نتواند كشاورزي اگر ولي بخشيد. سرعت را توسعه فرايند و

 و (كيمياگر .مي يابد استمرار مزمن نيافتگي توسعه و مي گرايد كندي به توسعه روند صورت اين در شود. اساسي غذائي مواد اجتناب ناپذير

 )1383 همكاران،

 حيواني فرآورده هاي و است شده تأمين ميوه و سبزي چربي ها، و روغن غالت، طريق از عمدتاً انرژي ايران در كه است اين توجه درخور نكته

 مناطق در ويژه به آن مصرف كه به طوري داشته اند، اين باره در كمتري نقش متعدد، مشكالت دليل به لبنيات، و قرمز گوشت عمده به طور و

 كرد نتيجه گيري چنين مي توان فوق اطالعات مجموع .از.است بوده نامطلوب و حداقل سطح در مصرف درآمد كم گروه هاي در و روستائي
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 همكاران، و (كيمياگر .است نبوده كافي اقشار همه براي سرانه ارقام بوده، كافي سرانه نيازهاي تأمين براي اگرچه شده عرضه غذائي منابع كه

1383(  

 غذا عرضه كه دارند عقيده و كنند مي اشاره مردم اي تغذيه نيازهاي به توجه بدونكشور در غذا عرضه موضوع به)1383 (همكاران و كيمياگر

 و كيفيت تنوع، سلولي، سيري و كافي مغذي مواد تأمين نظر از ولي مي كند، كفايت شكم سيري اصطالح به يا انرژي تأمين براي كشور در

 است. توليد تركيب در عمده تغييرات مستلزم تغذيه اي نيازهاي با توليد الگوي كردن همسو.دارد بسياري كمبودهاي غذا سالمت هم چنين

 ناهماهنگ تدوين از ناشي مشكالت اين ..دارد نياز توليد تركيب در عمده تغييرات به نيز كشور در مطلوب غذائي امنيت به دسترسي

   .است بوده تغذيه اي سالمت و مصرف و توليد سياست هاي

 غذا توليد با مرتبط تصميمات است. غذائي سياست فاقد كشور اما دارد، وجود كشاورزي سياست ايران در كه مي دهد نشان موجود بررسي هاي

 موجود سياست هاي بررسي .گردد اتخاذ تصميمات اين اجراي از ناشي تغذيه اي پيامدهاي درك و جمعيت تغذيه اي نيازهاي از آگاهي با بايد

 به محدود گونه اي به اما مي شود، تنظيم كشاورزي توليد افزايش هدف با گرچه كشاورزي سياست هاي كه مي دهد نشان تغذيه و غذا زمينه در

 روستائي توسعه و كشاورزي سياست آن در كه مرحله اي داريم قرار گذار مرحله در توسعه فرايند در ما عبارتي به .مي شود غذا تأمين مسئله

 )1383 همكاران، و (كيمياگر .شود مطرح غذائي سياست از جزئي به عنوان بايد

 حدود كه دهد مي نشان كشور در سابق كشاورزي اقتصاد و برنامه ريزي مطالعات مركز و غذائي صنايع و تغذيه اي تحقيقات انستيتو مطالعات

 110 ـ 90( نياز مورد حد از بيش نيز درصد 40 ـ 35 مقابل در و غذائي اند ناامني دچار درآمدي پائين گروه هاي نمونه خانوارهاي از درصد 25

 كه است مطرح واقعيت يك به عنوان حالي در جامعه طبقات از گروهي در غذائي مواد به كافي دسترسي نبود مي كنند. دريافت غذا درصد)

 نياز حد از بيش شهرها در خصوصاً مردم از درصد 40 حدود كه به طوري هستند مصرفي مازاد داراي مواد همان مورد در ديگر اقشار برخي

 )1383 همكاران، و (كيمياگر .كنند مصرف

 نيازهاي با همانگي براي غذا عرضه تعديل دارد مي بيان كشور در غذا مطلوب سبد بررسي هاي به استناد با ) 1383(همكاران و كيمياگر

 و %35 مقدار به حدوداً لبنيات ،%30 ميزان به گوشت ،%25 ميزان به ميوه و سبزي عرضه افزايش مستلزم جامعه افراد سالمت حفظ و تغذيه اي

  .است %25 ميزان به غالت كاهش

 در برنامه ريزي و موجود وضع شناخت است، مطرح مدت كوتاه بعد در غذا كمي تأمين جهت عرضه و توليد نظر از غذائي امنيت هنگامي كه

 با همگام مدت دراز و مدت ميان ديدگاه از ولي است، اساسي اولويت هاي جمله از كاال) 12 ـ 10( راهبردي كاالهاي توليد توسعه زمينه 

 تهيه براي الزم امكانات و وقت كننده، مصرف ذائقه و سليقه آنها، انرژي و مغذي مواد غلظت مغذي، مواد زيست شناختي ـ اقتصادي تحوالت

 كاالهاي افزايش ضرورت و... درآمدي مختلف گروه هاي اقتصادي دسترسي و قيمت انبارداري، و نگهداري ويژگي هاي غذا، پخت و

 .يابد افزايش بايد ميوه و سبزي گوشت، از دريافتي كالري درصد ديگر بيان به مي كند؛ توجيه كاال 20 تا 15 به غذائي سبد در را راهبردي
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 )1383 همكاران، و (كيمياگر

 عمده كاالهاي مصرف و توليد ميان فاصله كه مي دهد نشان كشور در غذا بازاريابي و توليد مديريت ساختار و سياست ها ارزيابي و تحليل

 به طوري نمي كند، عمل درستي به سياست ها اين ولي دارد، وجود شده اي تعريف غذائي سياست هاي نان و گندم مورد در است. زياد غذائي

 كاالئي عمومي بودجه در آن يارانه و باالست نان ضايعات ديگر طرف از و دارد مشكل گندم توليد خودكفائي به دسترسي طرف يك از كه

 تابع بازار تنظيم ديگر عبارت به است. بازار تقاضاي راستاي در توليد سياست هاي ميوه و سبزي و گوشت و شير توليد زمينه در.دارد پائين

 ديگر طرف از .دارد عمده اي مشكالت غذائي تنوع و كيفيت و ريزمغذي ها نظر از درآمد كم طبقات نيازهاي تأمين ولي تقاضاست، و عرضه

 در چربي ها كميت و كيفيت با مستقيم ارتباط مشكالت اين و مي كند تهديد را شهري جوامع قلبي بيماري هاي و چاقي بروز روزافزون خطر

 مصرفي روغن تركيب ندارد. وجود روغن مصرف و توليد درباره شده اي تعريف و روشن سياست هاي هنوز ەحالي ك در دارد، غذائي رژيم

 سياست هاي اجراي و تدوين داريم، نياز آن چه اين باره در است. نداشته بهبودي كوچك ترين گذشته سال 20 در و نيست مناسب جامعه در

 )1383 همكاران، و (كيمياگر است. متابوليك بيماري هاي گسترش از پيشگيري و جامعه سالمت با هماهنگ به صورت روغن مصرف و توليد

 توليد سياست هاي است. كمرنگ شدت به كشور در فعلي شرايط در كه است غذائي سياست هاي تحقيقات مستلزم غذائي سياست هاي تدوين

 )1383 همكاران، و (كيمياگر .است نخورده گره جامعه سالمت و سلولي سيري نيازهاي تأمين و مصرف تعادل با غذا عرضه و

الگوي مصرف و جايگاه آن در تغذيه 

 در حركت عملي راهنماي عنوان به كه است بخشي چند اطالعات سيستم ابزار مهمترين جمله از غذايي مواد مصرف الگوي هاي داده مجموع

 جامعه آحاد تمام دسترسي امكان و غذا عرضه و توليد . است مطرح محلي و ملي سطح در جامعه سالمت و رفاه تامين و غذايي امنيت راستاي

 راستا اين در . است ايران اسالمي جمهوري ملي توسعه هاي برنامه از اي تغذيه سالمت از برخورداري و سالم و مطلوب ، كافي غذاي به ايران

 و عرضه ، توليد الگوي ميان هماهنگي ايجاد هدف با غذايي مواد مصرف الگوي ويژه به مصرف الگوهاي برنامه تدوين به موظف دولت

 )1388 ، (صفوي . باشد مي جامعه سالمت و اي تغذيه نيازهاي تامين راستاي در مصرف

 نقش دولت هاي مجموعه زير عنوان به نيز هستند نفوذ داراي غذايي مواد مصرف الگوي در نوعي به هريك كه توسعه هاي بخش تمامي طبيعتاً

 مصرف الگوي مطالعات جمله از مختلف مطالعات نتايج به توجه ضرورت ي دهنده نشان امر اين و دارند تغذيه و غذا هاي برنامه در اساسي

 غذايي مواد مصرف الگوي اطالعات به توجه و استناد مسلماً . است تغذيه و غذا مختلف ابعاد در جامع اطالعات به دسترسي براي غذايي مواد

  : جمله از باشد داشته مدت دراز و مدت كوتاه هاي ريزي برنامه در متعددي كاربردهاي و شايان كمك تواند مي

 مي توسعه هاي بخش ديگر در موجود هاي داده و مختلف تحقيقات نتايج به استناد با ها استان تغذيه و غذا امنيت شوراي ، استاني سطح در ـ 1

 غذايي امنيت به دستيابي و غذايي مواد عرضه و توليد ، استاني هاي سياست تدوين در و كند تعيين را غذايي مواد مصرف الگوي وضعيت تواند

  . بگيرد كمك اطالعات اين از استان اجرايي سطح باالترين عنوان به تغذيه و غذا زمينه در اجرايي هاي برنامه و ها سياست ارزيابي و
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 ارائه و اطالعات صحيح تحليل و تجزيه براساس خانواده افراد تغذيه وضعيت ارتقاي منظور به جامعه و ها خانواده سازي توانمند ـ 2

 ، خميني امام امداد كميته ، پرورش و آموزش ، سيما و صدا همچون هايي سازمان در ها خانواده آموزش براي كاربردي و مناسب راهكارهاي

  . علميه هاي حوزه و سوادآموزي نهضت ، بهزيستي

 در شده مشاهده وكمبودهاي بررسي نتايج به توجه ، غذايي مطلوب سبد تامين منظور به كشاورزي توليدات كيفي و كمي رشد ارتقاي ـ 3

 مواد توليد سمت به دامپروري و كشاورزي بخش در توليد امكانات دادن سوق و توليدها كردن هدفمند در حيواني هاي پروتئين و ها ريزمغذي

  ). حيواني پروتئين كمبود جبران براي ماهي و مرغ ، مرغ تخم و ها ريزمغذي جبران براي حبوبات و ها ميوه ، ها سبزي مثل تر( ارزش با غذايي

 نيز و ... و خشك ميوه ، خشكبار ، كلزا مايع روغن نظير مناسب و مفيد غذايي مواد واردات و توزيع ، توليد به توجه بازرگاني بخش در ـ 4

  . جامعه سطوح همه در مناسب غذايي مواد به دسترسي تسهيل و تكميلي غذايي صنايع كيفيت بهبود

  ) ... و والدين ، مربيان ، معلمين ، طالب ، دانشجويان ، آموزان دانش از (اعم كشور رسمي آموزش سيستم در بررسي نتايج از استفاده ـ 5

  . كمتر هزينه با غذايي سبد وضعيت بهبود راستاي در سويا و شيالت نظير غذايي توليدات و صنايع از حمايت ـ 6

 و سالمت ارتقاي در بررسي نتايج به توجه و ها بيماري با مرتبط رژيمي خطر عوامل شناخت و مصرفي غذاي الگوي تغييرات روند تعيين ـ 7

  . كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه همچون نهادهايي توسط مصرف تا توليد از مراحل كليه در غذايي مواد ايمني

 مواد مصرف در موثر عوامل و علل و ها استان غذايي سبد اصالح راستاي در كاربردي هاي پژوهش خصوص به پژوهش امر به توجه ـ 8

  . جامعه پژوهشي نهادهاي ديگر و ها دانشگاه پژوهشي معاونت توسط غذايي

 بر نظارت و استانداردها طريق از خصوصي بخش در غذايي مواد توزيع و توليد با مرتبط هاي سازمان و ها N.G.O ، ها خيريه ساماندهي ـ 9

 )1388 ، (صفوي . گيرد قرار جامعه درآمد كم اقشار اختيار در بهتري غذايي مواد كه شكلي به آنها

 نوسانات توليد و واردات

 كه است كرده موظف دولت است. غذايي» «امنيت موضوع مي شود مطرح كشاورزي بخش در كه اهدافي از يكي توسعه پنجم برنامه در

 توليد ارقام و آمار اما را. غذايي مواد به دسترسي هم غذايي) مواد (موجودي دهد افزايش را غذايي مواد توليد هم كشاورزي جهاد وزارت

 واردات و توليد آمار به توجه با توان مي را موضوع اين نمي بينيم. محقق شده تاكنون را هدفي چنين مي كنيم مرور كه را كشاورزي محصوالت

 سال به 91 سال توليد ميزان و است يافته كاهش درصد 8/6 گندم توليد آمار 89 سال به نسبت 90 سال در كرد. عنوان حبوبات و برنج گندم،

 91 سال گندم توليد رشد ميزان هنوز اما يافته افزايش 91 سال در توليد كه است درست به عبارتي است. يافته افزايش هفت درصد حدود 90

 نوسان ما كشاورزي محصوالت توليد روند كه است اين داريم همواره كه مشكالتي از يكي است. كم درصد 1/6 حدود 89 سال به نسبت

 8/8 حدود 89 سال به نسبت 90 سال در برنج توليد ميزان.مي يابد كاهش ديگر سال و افزايش محصول توليد سال يك دارد. زيادي بسيار
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 است اين مساله دارد. وجود توليد نوسات هم مورد اين در است. يافته افزايش درصد 1/6 توليد ميزان 91 سال در اما است. يافته كاهش درصد

 ) 1393 ، محمودي ( .مي دهد قرار تاثير تحت را غذايي مواد موجودي نوسانات، اين كه

 تا توليد كمبود ميان فاصله بتوان كه است اين واردات فلسفه است. توليد نوسانات از بيشتر بسيار آن نوسانات و است همين طور هم واردات

 ما اقتصاد در گفت جرات به مي توان اما باشد هماهنگ توليد كمبود با واردات ميزان بايد دليل همين به داد. پاسخ را جامعه در موجود تقاضاي

 و توليد بين را نسبتي چنين نه اما باشد كمتر واردات بايد مي يابد افزايش توليد كه سالي است. هم از جداي كامال جزيره دو توليد و واردات

 درصد 67 حدود 89 سال به نسبت گندم واردات آمار 90 سال در مثال مختلف. سال هاي طي واردات بين منطقي اي نسبت نه و مي بينيم واردات

 به تن هزار284 از و يافته افزايش درصد 259دوهزارو حدود 90 سال به نسبت 91 سال در گندم واردات آمار يكباره به اما داشته كاهش

 ( .است يافته افزايش درصد هفت سال همين در هم ما گندم توليد كه است حالي در واردات در افزايش اين رسيده ايم. تن 700شش هزارو

 ) 1393 ، محمودي

 افزايش دوهزاردرصد واردات كه يافته افزايش چقدر مصرف براي تقاضا يا جمعيت مگر است. رانت به  مربوط عموما واردات افزايش دليل

 يافته كاهش گندم توليد ميزان يعني باشد. اشتباه محصول اين توليد ميزان آمارهاي شايد اينكه آن و دارد وجود هم ديگري نكته البته يابد؟

 واقعي آمار و ارقام همين نبود موجود وضعيت تحليل براي حاضر حال مشكالت از يكي باشند. گفته باال را توليد آمار داليلي به اما باشد

 به مختص تنها موضوع اين.است كرده ايجاب را ضرورتي چنين مي شد گندم خودكفايي مورد در پيش سال هاي در كه تبليغاتي  شايد.است

 درصد 39/6 ،89 سال به نسبت 90 سال در محصول اين واردات برنج. مثال است. همين طور هم ديگر محصوالت مورد در نيست. گندم واردات

 درصد 1/6 تنها سال اين در ما توليد كه است حالي در اين است. يافته كاهش درصد15 حدود 90 سال به 91 سال واردات ميزان و يافته افزايش

 افزايش درصد 7/3 حدود 89 سال به نسبت 90 سال در حبوبات واردات مي كند. صدق موضوع همين هم حبوبات مورد در بود. يافته افزايش

 ) 1393 ، محمودي ( است. يافته كاهش درصد 44 حدود 90 به 91 سال در واردات و يافته

 . نداريم كشاورزي محصوالت واردات و صادرات براي مناسبي الگوي مجموع در 

 سياسي كال عوامل اين .باشد داشته وجود ديگري عامل بايد پس باشد. يافته كاهش حد اين تا يكباره نمي تواند كه كاال يك مصرف و تقاضا 

 تعرفه يك بار مي كند. تغيير مدام ما كشور در واردات تعرفه همين براي ديد. مي توان كمتر آن تغيير براي علمي معيارهاي و است غيراقتصادي و

 نمونه به عنوان برنج تعرفه نرخ در مداوم تغييرات و ثبات عدم نوعي شاهد ما حال هر در كاهش. ديگر يك بار و مي يابد افزايش برنج واردات

 و غذايي» «امنيت به آنچه از بيش است. رانتي فضاي يك ما اقتصاد و كشاورزي فضاي مي دهد نشان همه اينها هستيم. كشاورزي محصوالت

 «امنيت مولفه مهم ترين و اولين كه را غذايي مواد موجودي نوسانات اين.مي گيرد قرار مبنا رانت دارندگان منافع شود، توجه كاالها تامين

 دنيا همه جاي در نرسيده ايم. پايدار توليد به و هستيم مشكل دچار غذايي مواد موجودي تامين در ما مي دهد. قرار تاثير تحت است غذايي»

 كه داريم نياز ما است مهم حد اين تا غذايي» «امنيت موضوع كه شرايطي در نيست. حد اين تا نوسانات شدت اما دارد وجود توليد در نوسان
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 .نرسيده ايم مرحله اين به هنوز اما كنيم حركت برنامه ريزي با

 امر يك اقتصاد در توليد كه كنيم توجه بايد اما مي شود معطوف كشاورزي جهاد اقدمات و فعاليت ها به موضوع اين از بخشي كه است درست

 مهم ترين از يكي دهد. قرار تحت تاثير را توليد مي تواند سيستم اين از بخشي هر و دارد وجود كلي سيستم يك توليد در نيست. تك بعدي

 ) 1393 ، محمودي ( .است دولت سياست هاي ديگر مهم عامل است. بي رويه واردات توليد، بر تاثيرگذار عوامل

توسعه صادرات صنايع غذايي  

صادرات و واردات ومسايل مبتال به آن ، فرآروي هر كشوري قرار داردوگريزي از آن نيست .تنها كشورهايي مي توانند ابتكار عمل را در حل 

اجتماعي روش وبرنامه معيني را طرحريزي كرده –مسايل صادرات وواردات در دست داشته باشند كه با توجه به اهداف بلند مدت اقتصادي 

يكي از محورهاي اطالعاتي الزم جهت برنامه ريزي صادرات وواردات آگاهي از مزيتهاي نسبي در توليد كاال وخدمات است.ليكن .باشند

 )  1390 ( نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي، .مزيت نسبي اغلب يك امتياز هميشگي وايستا نيست بلكه با پيشرفت زمان متحول مي شود

وضعيت ايران در بخش موادغذايي باعث شده كه در بازار عظيم موادغذايي وتجارت بين المللي آن از جايگاه شايسته اي برخوردار نباشد واين 

از آنجا كه بهترين .در حالي است كه بيشترين مزيت نسبي كشور براي واردشدن به عرصه تجارت بين المللي مربوط به صنايع غذايي مي شود

بازارهاي فرآورده هاي غذايي كشور در نزديكي مرزها قرار گرفته اند موانع موجود در راه صادرات سبب شده كه اين بازارها نيز روي عرضه 

به علت عدم برخورد كارشناسي وتخصصي در اين "مستمر ومطلوب كاالاز سوي صادركنندگان ايراني خيلي حساب نكنند.اين امر عمدتا

بخش ، بخصوص تجارت بين المللي به وجود آمده است.لذا الزم است تا بارويكردي دانش محور به مقوله صادرات وبازار يابي بين المللي 

ودر راستاي سياست دولت مبني بر گسترش صادرات غير نفتي در جهت رفع موانع صدور فرآورده هاي غذايي كشور اهتمام بيشتري صورت 

بگيرد. صنايعي چون توليد مواد غذايي ونوشيدني،نساجي،پوشاك وتوليدات وسايل روزمره زندگي مثل توليد مواد شيميايي مصرفي خانوارها 

جزو حوزه صنعتي صنايع توليد محصوالت مصرفي كم دوام قرار مي گيرند. شايان ذكر است در كشور مابنگاههاي كوچك ومتوسط سهم 

 از سوي ديگر تفكيك رشته فعاليتهاي كم دوام برحسب نوع .قابل توجهي رادر ايجاد ارزش افزوده كاالهاي اين گروه صنايع دارا مي باشد

در اين حوزه از صنايع فعاليت كرده و وزن وجايگاه قابل توجهي "مالكيت بيانگر اين واقعيت است كه بخش خصوصي به طور تاريخي عمدتا

را براي خود ايجاد نموده است.با توجه به سطح درآمد سرانه كشور،بخش قابل توجه تقاضاي خانوارها متمركر در اين گروه از صنايع است 

.ساختار موجود توليد نيز در اين حوزه ،رقابتي تراز حوزه هاي ديگر بوده و درجه انحصار وتمركز كمتراست در مجموع در كشور ما در 

شرايطي كه از يك سو سياست هاي عمومي ومحيطي ناظر به بخش صنعت ، به طور تاريخي درون گرا بوده ودر نتيجه اين بخش از عدم 

كارايي هاي متعدد ناشي از اين جهت گيري آسيب ديده واز سوي ديگر در ساختار دولتي وانحصاري ،امكان رشد فعاليتها وانگيزه هايي كه 

مي توانسته موجب بهبود كيفيت كاالها وارتقاء تكنولوژي گردد فراهم نشده است.توليدكنندگان در فعاليتهاي صنعتي محصوالت كم دوام با 
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 خوبي از خود نشان داده "بهره گيري از فضاي رقابتي داخلي ،وتقاضاي خانوارهاي ايراني ودخالت كمتر دولت در اين حوزه ها عملكرد نسبتا 

 )  1390 ( نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي، .اند

مطالعه وضعيت جهاني اين رشته فعاليتها نيز نشان دهنده آن است كه فرايند توليد اين محصوالت حتي در كشورهاي صنعتي آسياي شرقي ،با 

 در اين گروه از صنايع ،تجربه صنعتي و يادگيري بعمل آمده در طول زمان،همچنان يك .بهره گيري از تكنولوژيهاي ساده صورت مي گيرد

مزيت تلقي شده ومي تواند در صورت مشاركت با شركتهاي خارجي ،زمينه گسترش صادرات محصوالت به كشورهاي منطقه پيراموني ، به 

ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس را فراهم نمايد.بنگاههاي بزرگ اين حوزه از ابتدا در مقياس بزرگ توسط دولت ايجاد شده اند ولذا مسير 

طبيعي رشد را از فعاليتهاي كوچك به بزرگ طي نكرده اند و در بسياري از موارد ،ميزان كارايي وسودآوري اين بنگاهها ،تناسبي با حجم 

امكانات وسرمايه گذاريهاي انجام شده در آنها نداردنكته قابل توجه ديگر در مورد صنايع كم دوام مصرفي،تنوع بسيار زياد واحدهاي توليدي 

به لحاظ فاصله از صنايع مشابه مدرن در سطح جهان است.صنايع غذايي ونساجي از قديمي ترين صنايع كشور مي باشند.وبه طور كلي نسل اول 

در اين حوزه قرار مي گيرد.برخي از اين واحدها بدون بروز تحولي اساسي در تكنولوژي وشيوه هاي "صنايع ايجاد شده در كشور عمدتا

 )  1390 ( نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي، .مديريت ، در سايه حمايتهاي مختلف دولت به حيات خود ادامه داده اند

 ) بيان مي دارند حمايت دولت از توليد واشتغال آنگاه كه 1385 ) به نقل از ابراهيمي حسن زاده (1390نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي(

تبديل به حفظ واحدهاي توليدي به هر قيمت مي شود نه تنها هزينه ناشي از تداوم فعاليت واحدهاي غير كارا را بر جامعه تحميل مي كند بلكه 

موجب مي گردد تا به سرمايه گذاران جديد عالمت داده شود كه هر واحد توليدي به محض ايجاد به طور مداوم مورد حمايت قرار خواهد 

 گرفت.تداوم چنين سياستي روز به روز به تعداد واحدهاي توليدي ناكارا مي افزايد. .

با توجه به اينكه كشور ما در ابتداي صنعتي شدن است بحث سياستهاي جايگزيني واردات وتوسعه صادرات در زمينه صنايع غذايي اهميت 

مي گويد سياست توسعه صادرات بر ) 1388 ) به نقل از صادق الحسيني (1390بيشتري پيدا مي كند... نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي(

جايگزيني واردات از نظر درآمد،هزينه توليد ورشد اقتصادي ارجحيت دارد.هر كشور صنعتي موفق،بدون صادرات گسترده صنعتي به رشد 

اقتصادي بااليي دست نيافته است.اما با توجه به اين نكته ،الزم است كه در آغازين مراحل توليد وصنعتي شدن ، به نوعي مي بايست از صنايع 

غذايي داخلي حمايت بعمل آيد تا اين صنايع توان رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشد .مدت حمايت نيز بايد محدود باشد و در قبال اين 

حمايتها دستيابي به استانداردها وافزايش توان واحد توليدي مطالبه شود.پس از توانا شدن واحدهاي صنعتي داخلي براي رقابت در بازارهاي 

جهاني ،حمايت ها به تدريج قطع وزمينه براي گسترش صادرات وورود شركتها به بازارهاي جهاني فراهم شود.با توجه به اين مسائل مي توان 

 بنابراين مي توان گفت توجه به .گفت كه تلفيقي از دو سياست جايگزيني واردات وتوسعه صادرات ،مناسب تر از هريك به تنهايي است

بازارهاي خارجي يكي از راهها وشايد تها راه موثر براي نجات اين صنايع مي باشد.لذا هدف بعدي بايد تسخير بازارهاي منطقه اي وجهاني 

باشد كه دراين راستا وجود مراكز بازار يابي وفروش نقش اساسي دارند. 
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با توجه به اين نكته كه بيشترين مزيت نسبي ايران براي وارد شدن به عرصه تجارت بين المللي ،مربوط به فرآورده هاي صنايع غذايي است واز 

طرفي كشور ما در جرگه كشورهاي آسيايي ونزديكي به بازارهاي اين قاره وساير وجوه مشترك،موقعيت ممتازي را براي توليدكنندگان 

 بنابراين جمهوري اسالمي ايران در راستاي توسعه اقتصادي خود علي رغم برخي .موادغذايي پردازش شده در ايران به وجود آورده است

سياستهاي حمايتگرانه بر استراتژي توسعه صادرات تاكيد مي ورزد به طوريكه طي سالهاي برنامه اول توسعه،گامهايي در جهت رشد صادرات 

غيرنفتي برداشته است .الزم به ذكر است كه در اين جريان جهت كم كردن وابستگي به درآمدهاي نفتي ،عالوه بر رشد و تنوع بخشي به اقالم 

 مورد نظر مي باشد.از طرف ديگر جامعه يكپارچه جهاني "صادراتي نيز بر حسب آنچه كه منابع توليدي بخشهاي اقتصادي نشان مي دهد شديدا

به مرور در حال شكل گيري است به فراخور حال خود وبه طور نسبي ،بيش از پيش در حال تكوين وپرورش نهادهايي است كه در مجموعه 

جهاني اقتصاد وتجارت با رويه يكساني عمل مي نمايد. .با اين حال صادركنندگان اين محصول،در تسخير بازارهاي منطقه اي وجهاني موفقيت 

 )  1390 ( نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي، .اين ناكامي ها را مي توان به عوامل متعددي نسبت داد"قابل توجهي نداشته اند طبعا

توليدكنندگان مواد غذايي معتقد اند: با افزايش قيمت تمام شده كاالهاي ايراني و در نتيجه رشد قيمت فروش آن ها، به طور طبيعي قدرت 

رقابت پذيري كاالهاي ايراني در برابر كاالهاي وارداتي به ويژه كاالهاي ارزان و بي كيفيت خارجي افزايش مي يابد. در آن شرايط رويكرد 

مصرف كنندگان به كاالهاي ارزان خارجي بيشتر شده و با كاهش فروش كاالهاي ايراني، توليدكننده داخلي با افت فروش و در نتيجه كاهش 

 )  1390 ( نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي، .تيراژ توليد، افزايش هزينه هاي سربار و كاهش حاشيه سود توليد مواجه مي شود

در مجموع كارشناسان معتقدند در اين شرايط با توجه به برخي محدوديت هاي خارجي و همچنين آغاز قريب الوقوع طرح هدفمند كردن 

 درواقع دولت مي تواند با .يارانه ها، دولت بايد با در نظر گرفتن تسهيالت ويژه اي، شرايط را براي توليدكنندگان داخلي مساعدتر كند

اقداماتي چون كاهش حقوق گمركي واردات برخي مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلي، افزايش جوايز و مشوق هاي صادراتي و ارائه تسهيالت 

مناسب، كم بهره و بلند مدت و در مواردي نيز اختصاص تسهيالت بالعوض به واحدهاي توليدي؛ افزايش هزينه هاي توليد و كاهش حاشيه 

 بديهي است كه در هر شرايطي كمك به حيات و ادامه كار واحدهاي توليدي و در نتيجه حفظ .سود واحدهاي داخلي را تا حدي جبران كند

 )  1390 ( نيلي احمدآبادي و شاهين شمس آبادي، .اشتغال اين واحدها از مهمترين وظايف دولت محسوب مي شود

 ضايعات بخش كشاورزي

 ميزان اين . شود مي تبديل ضايعات به و رفته بين از غذايي مواد از درصد 30 حدود و كشاورزي توليدات درصد 20 تا 17 بين ساالنه  ايران در

 هر نفتي درآمد درصد 25 حدود ايران در كشاورزي ضايعات ديگر عبارت به باشد مي دالر ميليارد 10 از بيش ارزش به نفر ميليون 15 غذاي

 بطور را غذايي فقر و گرسنگي و رسانده حداقل به بندي بسته و تبديلي صنايع كمك به را ضايعات ميزان اين توان مي درحاليكه ، است سال

 ) 1391 ، فرد (اسماعيلي كرد. كن ريشه نسبي
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ضايعات كشاورزي در سه مرحله پيش از برداشت، برداشت و پس از آن روي مي دهد ولي قسمت عمده ضايعات مربوط به مراحل برداشت و 

توزيع محصوالت مي باشد. ضايعات پس از برداشت محصوالت غير دانه اي در مرحله جابه جايي، حمل و نقل، انبارداري و فرآوري و 

محصوالت دانه اي در مرحله خشك كردن و ذخيره سازي رخ مي دهد. جابه جايي نامناسب در زمان رساندن محصول به بازار موجب زخمي 

نيز عدم كنترل  انبار را فراهم مي كند. در مرحله نگهداري در ريززنده ها شدن محصول و آسيب هاي مكانيكي مي شود و امكان فعاليت و رشد

پس از برداشت با گسترش صنايع  فرآوري شرايط محيطي سبب افت كمي و كيفي قابل مالحظه اي مي گردد. به طور كلي نگهداري مناسب و

تبديلي كشاورزي افزون بر رعايت مراقبت هاي قبل از برداشت، بروز فساد به وسيله عوامل خارجي يا داخلي را به تعويق انداخته يا ممانعت به 

عمل مي آورد كه در نتيجه آن مواد غذايي مي تواند براي مدت طوالني تري قابل مصرف باقي بماند، بنابراين كاهش ضايعات محصوالت 

كشاورزي، اصالح سيستم غذايي و متعادل كردن مصرف نياز به برنامه ريزي منسجم و هماهنگ با جميع عوامل مؤثر دارد. افزايش توليد 

محصوالت كشاورزي با توجه به شرايط آب و هوايي، محدوديت منابع آبي و نيز محدوديت زمين هاي داراي پتانسيل توليد كشت هاي ديم در 

از عوامل توليد به ويژه آب و خاك افزايش و ضايعات  بهره وري بسياري از نقاط جهان امكان پذير نيست بنابراين براي تأمين مواد غذايي بايد

 مواد غذايي تا حد امكان كاهش يابد. ( ويكي پديا، امنيت غذايي )

0Fدر ايران 

 تأمين بستر خاك و .ميزان ضايعات و هدررفت محصوالت كشاورزي در تمام مراحل كاشت، داشت و برداشت زياد است�

بذرافشاني مناسب در مراحل كاشت، آبياري و كوددهي صحيح در مراحل داشت، دقت كافي در چيدن محصوالت، حمل و نقل صحيح، 

 ضايعات محصوالت كشاورزي آفت بزرگي .فرآوري و الگوي مصرف صحيح ازجمله عوامل كاهش هدررفت محصوالت كشاورزي هستند

 درصد از محصوالت كشاورزي در فرآيند توليد و 35در راستاي امنيت غذايي است و با وجود امنيت قابل قبول غذايي در كشور، ساالنه 

ضايعات  . ميليون نفر جمعيت را تأمين كند15عرضه به شكل هاي مختلف به ضايعات تبديل مي شوند كه اين حجم مي تواند غذاي بيش از 

درصد) را شامل مي شود و تأثير بسياري كه بر روي توليد ناخالص داخلي و ميزان خودكفايي محصوالت 30درصد بااليي از توليد (حدود 

 به رغم فقدان اطالعات دقيق در مورد ميزان ضايعات محصوالت كشاورزي الزم است به دنبال .كشاورزي به ويژه محصوالت اساسي داراد

راهكارهاي مؤثر و اساسي در جهت كاهش آن باشيم كه در اين مورد توجه به تكنولوژي و به كارگيري الگوي مصرف صحيح، ضروري 

 .است

 نحوه مصرف .از مرحله توليد مي توان با تبديل مواد غذايي به موادي با قابليت نگهداري و عمر مفيد بيشتر، ضايعات محصوالت را كاهش داد

با ضايعات محصوالت اساسي مرتبط است بخشي از ضايعات محصوالت كشاورزي به ويژه محصوالت اساسي مربوط به نحوه مصرف بوده كه 

روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي .با اصالح در شيوه مصرف اين محصوالت اساسي، گامي مؤثر در زمينه كاهش ضايعات برداشته شود

 باال بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از .از چالش هاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود

                                                           
بررسی مزایای برنامھ ریزی صحیح  آذربایجان شرقي تحت عنوان "معاون بھبود تولیدات گیاھیگفتگوي خبرنگار ایانا است با  از اینجا تا پایان بحث ضایعات بخش کشاورزی. �

 93 اردیبھشت 8"،  در تولید و کاھش ھدررفت محصوالت کشاورزی
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طريق روش هاي جلوگيري از ضايعات را بايد راهكاري بنيادين در كاهش ضايعات قلمداد نماييم و بپذيريم اين راه حل در روند درازمدت 

  . بسته بندي محصوالت غذايي از روش هايي است كه براي جلوگيري ضايعات و جلب رضايت مشتري به شمار مي آيد.ثمردهي خواهد داشت

افزايش قيمت محصول به دليل كيفيت باال چه در سطح داخلي و خارجي باعث كاهش موجودي محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و 

 با توجه به ضرورت كيفيت .در حقيقت بسته بندي نقش اصلي را در ايجاد ارزش افزوده ايفا مي كند.در نهايت كاهش ضايعات مي شود

بسته بندي محصوالت غذايي اگر به مسائلي از قبيل نور، حرارت، مواد افزودني ضدفسادپذيري و آفات و باكتري ها و كيفيت بسته به اندازه 

 تمام آنچه را كه در طبيعت به هر شكل، كميت و كيفيت .كافي توجه شود بازارياب مي تواند محصول را با قيمت مناسب به فروش برساند

وجود دارد اعم از زنده يا غيرزنده به صورت انرژي يا زمان كه بشر مي تواند از آنها استفاده كند، اما به هر دليلي نتواند يا نخواهد حداكثر 

  .بهره برداري را از آنها به عمل آورد يا از آنها به طور ناقص و نابجا استفاده كند ضايعات گويند

 براي افزايش سهم .در فرآيند توسعه هر كشوري به دو دليل، افزايش جمعيت و باال بودن كشش تقاضا نياز مبرم به مواد غذايي دارد

محصوالت غذايي در تركيب صادرات غيرنفتي الزم است اقداماتي در جهت بهبود كيفيت محصوالت غذايي صورت گيرد و همزمان با آن، 

 فرهنگ مصرف، دانش توليد، دانش تبديل و فرآوري محصوالت كشاورزي، دانش .اعمال روش هاي پيشرفته بازاريابي بايد مدنظر باشد

بهره گيري صحيح از ماشين آالت و امكانات كشاورزي همه و همه به نوعي مستقيم و غيرمستقيم با كاهش ضايعات كشاورزي در ارتباط 

  .هستند، بنابراين آموزش توليدكنندگان در اين زمينه ها مي تواند نقش مهمي در كاهش ضايعات كشاورزي داشته باشد

استفاده از روش هاي مناسب آموزشي با توجه به نيازها و شرايط ويژه توليدكنندگان و سرمايه گذاري در زمينه ترويج و آموزش كشاورزي 

 .براي توليدكنندگان بخش كشاورزي نقش بسيار مهم و بزرگي را در كاهش ضايعات كشاورزي خواهد داشت

آموزش توليدكنندگان بخش كشاورزي بايد به عنوان راهكاري براي افزايش بهره وري و كاهش ضايعات در راس امور و اقدامات قرار گيرد 

 با افزايش بهره وري در هريك از بخش هاي توليد در اثر .تا زمينه تغييرات مطلوب افكار، عقايد و فرهنگ توليدكنندگان بيشتر فراهم شود

 افزايش .افزايش دانش و آگاهي توليدكنندگان، ضايعات رو به كاهش گذاشته و گامي بزرگ در جهت خودكفايي برداشته خواهد شد

بهره وري و كاهش ضايعات كشاورزي عامل مهمي در خودكفايي بسياري از محصوالت مي باشد كيفيت كار نيروي انساني بيشترين تأثير را 

 با شناختن عوامل محدودكننده و بهبوددهنده بهره وري و ضايعات كشاورزي مي توان دريافت كه با .در افزايش بهره وري اين بخش دارد

برنامه ريزي صحيح و توجه به اين عوامل مي توان گام هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت بهره وري و ضايعات كشاورزي برداشت .  

 

ابعاد اجتماعي امنيت غذايي در ايران: 

 سه چالش غذايي عمده جهان از نگاه دويچه بانك
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ميليون نفر در جهان باهزينه اي كمتر از يك دالر در روز  969 .گرسنگي در سطح جهان در حال افزايش است. امروزه بالغ بر 1

زندگي مي كنند و حدود سه چهارم از آنها براي بقاي خود به كشاورزي وابسته اند. در واقع فقر و تنگدستي شديد خروج از اين 

وضعيت را غيرممكن كرده است 

 .عدم وجود تعادل در رژيم غذايي روزانه افراد ( سوء تغذيه ناشي از فقر ) 2

.توليد غذا ، نابودي محيط زيست و طبيعت است. تخريب محيط زيست از دو جنبه با غذا در ارتباط است . اين مساله حاصل 3

فعاليتهاي نادرست كشاورزي است مشكالتي چون فرسايش خاك، آلودگي آب ، انتشار گازهاي گلخانه اي و از بين رفتن تنوع 

 ( ويكي پديا، امنيت غذايي )زيست محيطي و.... 

ارزيابي تغذيه در سفرة مردم كشور نشان مي دهد كه عرضة غذا در كشور از نظر كمي جوابگوي نيازهاي مصرف است، ولي تركيب سفرة 

آنان تناسبي با نيازهاي سلولي نداشته و اعضاي خانوار فقط از طريق پرخوري توانسته اند نيازهاي بدن خود را به ريزمغذي ها (ويتأمين ها و 

  .امالح) تأمين كنند. در چنين شرايطي سفرة خانوارها به جاي تأمين سالمت مي تواند تهديدكننده آن باشد

مسلما عدم تعادل در الگوي تغذيه، گذشته از نارسايي ها و اختالالتي كه در سيستم بدن افراد ايجاد مي كند و كارايي مشاركت و بشاشيت 

اجتماعي آن ها را تحليل خواهد برد، تخصيص بهينه منابع كشور را نيز مختل خواهد كرد، و بسياري موارد با هدر دادن منابع ارزي وابستگي 

از اين رو، اصالح الگوي تغذيه كشور از طريق گسترش  .كشور را به كشورهاي ديگر و در نتيجه آسيب پذيري سياسي آن را افزايش مي دهد

 ) 1392فر، اسماعيلي(برنامه هاي آموزشي تغذيه و ارتقاء آگاهي هاي تغذيه با تكيه روي زنان اهميت مي يابد. 

  ناامني غذايي اقشار كم درآمد در ايران

ميزان مصرف پنج گروه اصلي مواد غذايي شامل غالت، پروتئين، ميوه، سبزي و لبنيات در بين خانوارهاي مورد بررسي در شهر و روستا با   

ميزان استاندارد آن فاصله دارد. ميزان مصرف گروه غالت با دهك هاي درآمدي رابطه منفي و ميزان مصرف مواد پروتئيني با آن رابطه مثبت 

دارد. مصرف دو گروه ميوه و سبزي و لبنيات با سطح درآمد ارتباط معناداري ندارد. تفاوت معني دار الگوي مصرفي خانوارها با ميزان مورد 

نياز، نشان دهنده عدم وجود آگاهي مناسب در بخش تغذيه در كشور است. افزايش سطح قيمت مواد غذايي در كشور عامل ديگري است كه 

  )1393 (واحدي، .امنيت غذايي در كشور را تهديد مي كند

يك جامعه يا يك خانواده، زماني در امنيت غذايي به سر مي برد كه همه اعضاي آن در هر زماني دسترسي به مواد غذايي كافي و سالم براي 

يك زندگي سالم و فعال داشته باشند؛ البته امنيت غذايي به معني تضمين وجود يك تغذيه مناسب نيست. امروزه امنيت غذايي تبديل به يكي از 

دغدغه هاي اصلي كشورهاي درحال توسعه شده است. چرا كه ناامني غذايي باعث ايجاد آسيب در بخش سالمت، بهره وري و در موارد حاد 

 از سوءتغذيه رنج مي بردند. يعني 2011-13ميليون نفر در كل دنيا بين سال هاي 842تهديدي براي حيات انسان ها به شمار مي رود. حدود 

ميليون نفر) در 826درصد از جمعيت جهان. به عبارت ديگر از هر هشت نفر در دنيا يك نفر دچار سوءتغذيه است و اكثر اين افراد گرسنه (12
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  )1393 (واحدي، .كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند

تاثير امنيت غذايي در توسعه انساني و به دنبال آن توسعه اقتصادي-اجتماعي كشورها مورد اجماع همه محققان اقتصادي- اجتماعي است. تحقق 

امنيت غذايي منوط به سه عامل اصلي شامل دسترسي فيزيكي به غذا در بازار يا در سطح جامعه، توانايي افراد جهت دسترسي به منابع غذايي 

موجود و مصرف آن به خصوص كساني كه در مقابل ناامني هاي غذايي آسيب پذيرترند، مانند كودكان و زنان و در آخر توانايي فيزيولوژيكي 

براي هضم و جذب مواد غذايي مصرف شده است. بنابراين هنگامي امنيت غذايي در جامعه  اي حكمفرماست، كه همه افراد جامعه اعم از زنان، 

 .مردان و كودكان به معيارهاي تغذيه كافي دسترسي دارند و در پي آن، توانايي دستيابي به حداقل هاي كاركرد انساني را خواهند داشت

  )1393(واحدي، 

به اين ترتيب ناامني غذايي به هرگونه اختالل در دسترسي افراد به مواد غذايي سالم و كافي، سطح توليد و قيمت محصوالت كشاورزي و  

همينطور درآمد افراد اطالق مي شود. نتايج مطالعات در سرتاسر دنيا نشان مي دهد كه ناامني غذايي در اقشار كم درآمد جامعه شيوع بيشتري 

دارد. گروه آسيب پذير جامعه شامل گروه هاي كم درآمد، هنگامي كه احساس ناامني غذايي مي كنند، تصميم مي گيرند دارايي هاي اندك خود 

را به منظور تهيه غذا براي خانواده بفروشند، حتي دارايي هايي كه به عنوان منبع درآمد تلقي مي شود؛ مثل احشام، چرخ خياطي، دوچرخه و 

چيزهايي از اين قبيل. به اين ترتيب فقر براي اين گروه از خانوارها دايمي خواهد شد و به اين ترتيب نه تنها آينده اين افراد بلكه آينده 

 ) 1393 (واحدي،  .فرزندانشان با تهديدهاي جدي مواجه خواهد شد. كودكان آنها دچار سوءتغذيه خواهند شد و رشد كافي نخواهند داشت

) ميگويد يكي از قطعي ترين يافته ها در تحقيقاتي كه در باب توسعه صورت گرفته است، اثر 2009 ) به نقل از ايوب و ديگران، (1393واحدي (

منفي فقر بر رشد كودكان است. بنابراين دور باطل فقر تمامي كساني را كه در گرد آن هستند، به دام خود مي كشاند و بيشترين آسيب خود را 

 بر كودكان وارد مي كند. در اين هنگام است كه فقر از نسلي به نسل ديگر به ارث مي رسد و فرزندان والدين فقير را گرفتار خود مي كند.

در ايران مطالعات مختلفي در مورد امنيت غذايي يا ناامني غذايي صورت گرفته و برخي از شاخص هاي مربوط، محاسبه شده است. برخي از 

 تحقيقات نشان .غذايي محاسبه و برخي ديگر در بخش مصرف مواد غذايي به دست آمده است اين شاخص ها در بخش توليد و عرضه مواد

درصد افراد در وضعيت ناامني غذايي هستند. شكاف ناامني 37/6داده است چنانچه دوهزاركالري بتواند نيازهاي روزانه افراد را تامين كند، 

 نتايج وضعيت فقر و ناامني غذايي مناطق شهري و روستايي . است0/01 و شدت ناامني غذايي 0/047غذايي در ميان افراد مورد مطالعه 

 نشان مي دهد مصرف كربوهيدرات، زياد و باالتر از ميزان حداقل نياز روزانه است. در حالي كه ميزان 1382استان هاي مختلف ايران در سال 

 ) 1393 (واحدي، .پروتئين كمتر از ميزان حداقل روزانه است. اين مساله حاكي از پايين بودن قدرت خريد و نبود فرهنگ صحيح تغذيه است

ناامني غذايي در خانوارهاي با تعداد  ) عقيده دارد 1393واحدي (ناامني غذايي با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين، رابطه معناداري دارد. 

سال و زن سرپرست بيشتر بوده است و مادران نيز نسبت به ساير پاسخ دهنده ها ناامني غذايي بيشتري گزارش 18فرزند بيشتر، داراي فرزند زير 

 ناامني غذايي در سطح خانوار و بزرگسال شايع تر از سطح كودك بوده است و زماني كه خانوار در معرض ناامني غذايي قرار .كرده اند
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مي گيرد، مادر (و ديگر بزرگساالن) خانوار با تقليل كمي و كيفيت غذايي خانوار و كم كردن دريافت غذايي خود مانع از ناامني غذايي 

كودكان مي شوند كه در مراحل پيشرفته  تر گرسنگي به كودكان نيز سرايت مي كند.  

 اثر افزايش قيمت مواد غذايي روي افراد فقير به صورت آشكاري بيشتر از سايرين است. فقير ترين افراد در كشورها چه در بخش شهري و چه 

در بخش روستايي، بيشترين سهم درآمدشان صرف خريد مواد غذايي مي شود. اين درحالي است كه اين قبيل از خانوارها از دارايي هايي مانند 

 با افزايش قيمت مواد غذايي، خانوار هاي .زمين و از اين قبيل بي بهره هستند بنابراين در مقابل افزايش قيمت ها بيش از سايرين آسيب پذير هستند

فقير عادت هاي غذايي خود را تعديل مي كنند. به اين ترتيب كه يا از مصرف مواد غذايي خود كم مي كنند يا ميزان مصرف را ثابت نگه داشته و 

مواد غذايي ارزان تر با ارزش غذايي كمتر مصرف مي كنند. در اين شرايط معموال مصرف حبوبات باال مي رود و در مقابل مواد مغذي مانند 

  )1393شير، گوشت و سبزيجات كمتر مصرف مي شود . (واحدي، 

نرخ فقر شديد نيز مي تواند نشانگر خوبي براي وجود ناامني غذايي باشد. نرخ فقر شديد نشان دهنده  ) بر اين باور است كه 1393واحدي (

درصدي از افراد است كه از حداقل منابع پولي جهت دسترسي به سبد غذاي استاندارد محرومند. بنابراين در محاسبات اين نوع از نرخ فقر، 

هزينه هاي تامين مسكن، پوشاك، سالمت و ساير هزينه هاي معمول زندگي حذف مي شود. با استفاده از اين نرخ مي توان پيش بيني كرد 

چنددرصد جامعه از سوءتغذيه و گرسنگي رنج مي برند. هنگامي كه اين نسبت در جامعه اي رو به افزايش باشد، تعداد كساني كه هرروز در اثر 

از سويي ديگر، كنترل اين نرخ در جامعه و سياستگذاري در جهت كاهش آن به  ..فقر چشم انداز سالمتشان به خطر مي افتد، افزايش مي  يابد

افزايش سطح عمومي سالمت و كاهش هزينه هاي درماني مي انجامد. از آنجايي كه مهم ترين عامل در تعيين خط فقر، سبد غذاي استاندارد يا 

كيلو كالري است، افزايش نرخ فقر قطعا ناامني غذايي را در جامعه به دنبال دارد. فقر به معناي محروميت از 80همان ارزش پولي دوهزارو

امكانات مادي حداقل، آثار مخرب خود را در همه ابعاد زندگي نشان مي دهد. فقر غذايي عالوه بر تهديد سالمت افراد، سبب عكس العمل هاي 

منفي افراد گرسنه در جامعه خواهد شد. در بهترين حالت كارايي يك فرد به عنوان يك عضو مولد جامعه كاهش پيدا خواهد كرد. اما در 

بدترين حالت آن فرد گرسنه را به سمت بزهكاري و رفتارهاي خالف قانون و عرف مي كشاند. نرخ فقر شديد يا نرخ وقوع گرسنگي حالتي 

  .است كه درآن افراد دسترسي به حداقل غذاي مورد نياز اعضاي خانواده خود ندارند

هدف گيري درست برنامه هاي حمايتي، به طوري كه اقشار كم درآمد و آسيب پذير را تحت پوشش قرار دهد، قطعا به كاهش فقر در جامعه 

 .كمك خواهد كرد

1F      سوتغذيه كودكان در كشور 

� 

در حاليكه سوتغذيه در كشور بهبود پيدا كرده است،  هنوز هم برخي استان ها، شاخص هايشان بسيار باالست. سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و 

بويراحمد و هرمزگان استان هاي ناامن غذايي كشور هستند و وضعيت «سوء تغذيه» در كودكان اين استان ها باالست. همين طور شاخص هاي 

                                                           
  تحت عنوان " استان ھاي ناامن غذایي كدامند؟ " در93 تیر 13 ایسنا در  خبرگزاريكھاست  مربوط بھ یك گزارش خبري  كودكان در كشور .مطالب مربوط بھ سوء تغذیھ�
 منتشر كرد . سرویس: اجتماعي - سالمت 
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اين سوتغذيه هم از ميانگين كشوري بيشتر است . اصوال «سوء تغذيه» در كودكان زير پنج سال خود را نشان مي دهد كه البته مشكل تغذيه اي 

شايعي است. سوء تغذيه به صورت «كم وزني»، «كوتاه قدي» و «الغري» تعريف مي شود .  

 شاخص هاي كوتاه قدي و كم وزني در برخي استان ها و مناطق محروم كشور ،سوء تغذيه در سطح كشوري  كاهش قابل مالحظه عليرغم 

 درصد يعني سه برابر متوسط كشوري، 21تقريبا دو برابر متوسط كشوري است. به عنوان مثال در استان سيستان و بلوچستان كوتاه قدي حدود 

 درصد است .  11 درصد و در هرمزگان 12در كهگيلويه و بويراحمد اين عدد 

 5كم وزني، ديگر شاخص سوتغذيه هم همين روند را در استان هاي ناامن غذايي كشور دارد. اگرچه متوسط كشوري كم وزني كودكان زير 

 درصد است. با توجه به اين شاخص ها بايد گفت 12.9 درصد و در سيستان و بلوچستان 12 درصد است اما اين رقم در هرمزگان 4سال كشور 

 استان باالست. در واقع اين استان ها، استان هايي هستند كه در مطالعات ديگر از جمله مطالعه «امنيت غذايي» به 3كه شيوع سوء تغذيه در اين 

عنوان استان هاي ناامن غذايي مطرح هستند. البته در مقابل همين كم وزني و كوتاه قدي ناشي از سوتغذيه، اضافه وزني و چاقي در كودكان هم 

دوبرابر شده است. به عبارتي طي يك دهه گذشته چاقي و اضافه وزن هم افزايش يافته. اين به آن معناست كه همزمان با مشكل كم وزني 

كودكان در مناطق محروم، با اضافه وزن و چاقي كودكان بويژه در مناطق برخوردار مواجه هستيم. اين در حالي است كه اضافه وزن و چاقي 

 عروقي، سرطان ها، چربي و فشار خون باال است .  –دوران كودكي از عوامل خطر ابتال به بيماري هاي غيرواگير نظير ديابت، بيماري هاي قلبي 

) تصريح شده است تغذيه مناسب براي سالمتي بهينه ضروري است. سياستها و برنامه 1399- 1391در سند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور (

هاي دولت كه با هدف توسعه سالمت تدوين ميشوند الزم است در برگيرنده تدارك غذاي سالم و مناسب بوده و به لحاظ اقتصادي و 

اجتماعي براي سرپرست و آحاد خانوار قابل تامين و قابل دسترسي باشد . با استناد به اين اسناد در اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي 

كشور ، توجه خاصي به اين استان هاي ناامن غذايي شده است. با توجه به اينكه سوءتغذيه به دليل عدم دسترسي اقتصادي خانوار در زمينه تامين 

غذاست مي توان گفت كه سوء تغذيه مشكلي بين بخشي است لذا با درگير كردن بخش هاي مربوطه در ذيل شوراي سالمت استان و كارگروه 

تخصصي سالمت و امنيت غذايي استان، كميته اي شكل گرفته تا به اين ترتيب وظايف تمام بخش ها در آن مشخص شود.  

طراحي و اجراي برنامه ها و مداخالت در جهت كاهش سوء تغذيه كودكان معموال سه تا پنج سال زمان مي طلبد تا بتوان نتيجه آن ها را مشاهده 

كرد. اجراي سند ملي تغذيه و امنيت غذايي جزو اولويت هاي دفتر بهبود تغذيه و معاونت بهداشت است.   

 افزايش ضريب جيني فقر تهديدي براي امنيت غذايي كشور 

اين مواد غذايي به شرطي توليد مي و در مورد پيش بيني وضعيت توليد غذا در جهان ، هنوز در دنيا مواد غذايي به اندازه كافي توليد مي شود، 

اما در سالهاي اخير به دليل گران شدن سوخت هاي فسيلي، تبديل غالت به الكل شدت پيدا كرده است، ، شود كه صرف تغذيه انسان ها شود

اين آمار . ميليون تن افزايش يافت127 به 2012 ميليون تن غالت صرف توليد الكل شد و اين رقم در سال 41 ، 2005به نحوي كه در سال 

 كيلو ذرت يك ليتر الكل براي سوخت اتومبيل 2.5 روز يكبار كارخانه تبديل غالت به الكل احداث مي شود و از هر 9نشان مي دهد، هر 
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  )1392 (كالنتري ، .توليد مي شود

روند امنيت غذايي در صورت تداوم اين وضعيت به خطر خواهد افتاد، چرا كه به علت افزايش قيمت مواد غذايي، ارگان هاي بين المللي كه 

كمك هاي غذايي به آوارگان مي كند، اعالم كرده اند كه پس از هشت ماه بودجه آنها به پايان رسيده و ديگر منابعي براي تامين غذا ندارند و 

 . روز ذخيره جهاني در سيلوها وجود ندارد65بر همين اساس ذخيره مواد غذايي در جهان به حداقل خود رسيده است، به نوعي كه بيش از 

  )1392(كالنتري ، 

 اين كشورها نيز همانند ايران  ) بر اين اعتقاد است1392كالنتري(عمده توليدكنندگان غالت جهاني كشورهاي چين، آمريكا و هند هستند 

 ميليون نفر از مردم خود را از آبهاي آلوده تامين مي كند، بنا بر 300منابع سفره هاي زيرزميني خود را تخريب كرده اند و چين و هند غذاي 

 . امروز نيز با وجود آن كه برخي مسئوالن .اين آنچه امنيت غذايي جهان را تهديد مي كند فقر در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه است

مي گويند كه هدفمندسازي يارانه ها هيچ اثري نداشته است، ولي مي بينيم كه چهل هزار تومان به افراد داده مي شود، اما اگر كسي بخواهد جهاز 

بخرد، بايد براي يك كاالي ايراني، دو سه ميليون تومان خرج كند. براي نمونه هزينه تشكيل خانواده كه در سابق، با هزينه متوسط پانزده يا 

بيست ميليون تومان انجام مي شد، امروز با پنجاه ميليون تومان هم انجام نمي شود. اين كه چگونه ضريب جيني بهبود پيدا كرده و چگونه ميزان 

فاصله طبقاتي كاهش پيدا كرده است را بايد از كساني كه ادعا مي كنند پرسيد. متخصصان اقتصاد و جامعه شناسي بر اين متفق هستند كه تورم، 

عامل افزايش فقر و محروميت و تعميق فاصله طبقاتي است. حاال اين كه با وجود تورم شديد، چگونه فاصله طبقاتي كاهش مي يابد، از 

چيزهايي است كه تنها در كشور ما رخ مي دهد! اما عوامل سياست گذاري خارجي نيز در اين موضوع دخيل بوده است .  

 ميليون جمعيت كشور، نبايد جزو كشورهايي 75 ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي دارد، با توجه به 320ايران يك كشور فقير نيست و حدود 

، بيش   آنچه در حال حاضر دركشور جريان داردتوزيع ناعادالنه ثروت و درآمد است.باشيم كه امنيت غذايي ما به وضعيت تهديد كننده برسد

 درصد مردم است . بر مبناي آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران در دولت گذشته متاسفانه وضعيت 25 درصد درآمد كشور در اختيار 75از 

 ) 1392 درصد يعني پنج دهك جامعه دچار سوء تغذيه هستند. (كالنتري ، 50تغذيه ما بهتر از كشورهاي آفريقايي نبوده و 

وابستگي ايران به واردات كاالهاي اساسي يك فاجعه براي كشور محسوب مي شود در حاليكه ، در وضعيت كنوني بايد در اكثر اقالم 

كاالهاي كشاورزي صادر كننده بوديم عليرغم آمارهاي غلط و ارقام ساختگي كشور از لحاظ امنيت غذايي به شدت در معرض تهديد قرار 

 درصد آبهاي شيرين كشور توسط كشاورزان مصرف مي شود و ما 90بيش از  .دارد و دليل آن نيز شور شدن آب و خاك كشور است

كشاورزان امروز متهم به بزرگترين تخريب كننده آب شيرين كشور هستيم، بنا بر اين در اين مسير بايد اصالحات الزم را انجام دهيم و دولت 

  )1392نيز به عنوان پيشتاز در اين زمينه بايد سرمايه گذاري الزم را انجام دهد. (كالنتري ، 

 آسيب شناسي  هدفمندي يارانه ها و توزيع مرحله دوم سبد كاال
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 واردات براي توماني226هزارو مرجع ارز با زمان همان در و مي خريد كشاورز از تومان400 حدود قيمت با را گندم كيلو هر دولت گذشته  سال

 .شود قاچاق عربي كشورهاي به ما گندم عمده بخش شد سبب كه سياستي مي كرد؛ هزينه سه برابر يعني تومان200هزارو بر بالغ گندم كيلو هر

 اما بپردازد كشاورزي محصوالت بابت بيشتري بهاي و كند حمايت داخلي كشاورز و توليدكننده از نيست حاضر دولت كه است همين نكته

 جهاد وزارت كه است موضوعي تضميني خريدهاي موضوع كند. وارد كشورها ديگر از قيمت سه برابر با را محصول همان است حاضر

 آيا است؟ كرده انتخاب گندم كيلو هر خريد براي را تومان400 قيمت معياري چه اساس بر كه دهد پاسخ و كند توجه آن به بايد كشاورزي

 را خود امكانات و زمين كشاورز اگر است؟ گرفته نظر در كشاورز براي سودي حاشيه چه دارد؟ جهاني معيارهاي با انطباقي هيچ قيمت اين

 از يكي نيست؟ محصولي برداشت و كاشت از بيشتر مراتب به مي گيرد ماهانه كه سودي بگذارد بانك در را خود دارايي همه و بفروشد

 در حد اين تا غذايي» «امنيت موضوع كه شرايطي در كند بررسي كه است همين دهد انجام بايد كشاورزي جهاد وزارتخانه كه كارهايي

 همين در حداقل ما كشاورزي كه كند اعالم محصوالت براي را تضميني قيمت چه و باشد داشته سياستي چه بايد است جدي ديگر كشورهاي

 ) 1393 ، محمودي ( .بماند سطح

 و كاالها به محروم طبقات دسترسي امكان و كنند برقرار را اجتماعي عدالت نقدي پرداخت با كه بود اين يارانه ها هدفمندسازي اهداف از يكي

 شوند، مي كشاورزي محصوالت توليد هزينه هاي افزايش باعث خود يارانه هاييكه كنند. محقق هم را غذايي» «امنيت و ممكن را اساسي نيازهاي

 رفت باال تورم كه بود اين يارانه ها هدفمندي تاثير اولين گذاشت. جاي بر سوئي آثار مثبت، تاثير جاي به يارانه ها هدفمندي هم مصرف بعد در

 همان به افراد درآمد تورمي افزايش اين بدنبال يافت. افزايش درصد9 حدود تورم سال دو عرض در تنها يافت.و افزايش شدت به قيمت ها و

 91 و 90 سال هاي در كنند. حذف خود خانوار معيشت سبد از را كاالها از بخشي شوند مجبور افراد شد سبب اين نيافت. افزايش تناسب

 را خانوار هزينه هاي درصدي 27 افزايش اين اگر است. يافته افزايش درصد 27 حدود 91 سال در و درصد 22/8 شهري خانوار هزينه مجموع

 خانوار معيشت سبد كه معناست اين به اين است. يافته افزايش تورم از كمتر خانوار هزينه هاي كه مي بينيم كنيم كم درصدي 5/30 تورم از

 ) 1393 ، محمودي ( .باشد شده هم كوچك تر سبد چه بسا اوصاف اين با و تورم نرخ از كمتر حتي و رفته باال هزينه ها تنها بلكه نشده گسترده

 بوده درصد 1/3 منفي هزينه ها اين 91 سال در و يافته افزايش درصد 1/5 تنها 90 سال در خانوار واقعي هزينه هاي مركزي بانك محاسبه طبق

 از يارانه ها هدفمندي يعني كنند. حذف را اقالم از برخي شده اند مجبور بلكه نيافته افزايش كااليشان سبد اقالم نه تنها خانوارها يعني اين است.

 است. افتاده هم مخاطره به خانوارها غذايي» «امنيت بلكه نكرده بيشتر را اقتصادي دسترسي بحث در غذايي» «امنيت نه تنها مصرف ديدگاه

 است. شده گران تر درصد 37 حدود 91 سال در و درصد 55 نان و غالت قيمت 90 سال كه مي بينيم كنيم، بررسي كه را قيمت ها شاخص

 63 و درصد 18/5 ،90 سال در دريايي حيوانات و ماهي است. يافته افزايش درصد49 ،91 سال در و درصد 11/4 ،90 سال در گوشت قيمت

 از حتي كاالها اين قيمت افزايش يعني است. شده گران تر91 سال در درصد 39 هم خشكبار و ميوه است. يافته افزايش 91 سال در هم درصد

 ) 1393 ، محمودي ( .كرده اند مصرف كمتر هم مردم است. بوده بيشتر هم تورم نرخ

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 سال در ترتيب به ميزان اين كه است بوده كيلو 159 چهارنفره خانوار يك برنج مصرف 89 سال در كه مي دهد نشان مركزي بانك اطالعات

 347 و 356 به ترتيب به 91 و 90 سال هاي در كه بوده كيلو 395 خانوار نان مصرف 89 سال در است. رسيده كيلو 131 و 147 به 91 و 90

 كاهش اين است. رسيده كيلوگرم 41 به سپس و 48 به 47 از ترتيب به 91 و 90 ،89 سال هاي در هم خانوار گوشت مصرف است. رسيده

 است. رسيده 91 سال در كيلو 13 و 90 سال هاي در كيلو 15 به 89 سال در كيلو 17 از و است صادق هم ماهي حوزه در خانوار ساالنه مصرف

 عنوان هيچ به داشتيم نظر در كه هدفي آن با يارانه ها هدفمندي مي دهد نشان اين است. بوده كاهش حال در دايما مصرفي كاالي سبد يعني

 اين سهم تا دارد علمي مطالعه و تحقيق به نياز باشد يارانه ها هدفمندي از ناشي خانوار مصرف كاهش اين همه اينكه البته است. نشده محقق

 ) 1393 ، محمودي ( .شود مشخص مصرف كاهش در سياست

 از آنجا كه هدف .بود شده گرفته نظر در يارانه ها هدفمندي  دوم فاز اجراي زمينه پيش  بعنوان كاال سبد بحث يارانه ها هدفمندي  دوم فاز در

ارائه سبد كاال به مردم، رسيدگي به اقشار آسيب پذير و كم درآمد بود اما طيف وسيعي از كارگران و بيكاران، سالخوردگان و اقشاري كه 

تحت پوشش بيمه و مستمري بگير دولت نبودند، مشمول اين طرح نشدند؛ برآيند توزيع اين سبد كاال اين است كه دولت اطالعاتش از اقشار 

 .كم درآمد و نيازمند پائين است

دولت هم با اين تصميم خود به دليل نداشتن برنامه ريزي درست و داشتن نگاهي تك بعدي نتوانست به اهداف حقيقي و واقعي خود در ارايه 

 اجراي طرح سبد كاال و حاشيه هاي ايجاد شده در ادامه اين طرح زنگ خطري براي دولت به حساب مي آيد .سبد كاال به مردم دست پيدا كند

و نشان مي دهد منابع اطالعاتي موجود، براي اتخاذ چنين تصميماتي هنوز بسيار ضعيف است و نمي توان به آن اتكا كرد.  

در برنامه ي چهارم، براي نخستين بار اين مسئله مورد تأكيد قرار گرفت. تعيين خط فقر، تقويت برنامه هاي توانمندسازي، سازماندهي جمعيت 

زير خط فقر مطلق، و.... در واقع، سه گروه سياست پيش بيني شده است: سياست هايي كه براي افراد زير خط فقر مطلق است، سياست هايي براي 

اشخاصي كه بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي قرار دارند، و سياست هايي براي اشخاصي كه باالي خط فقر نسبي هستند، ولي كيفيت 

زندگي شان تحت تأثير تحوالت و عوامل اقتصادي دچار تغيير مي شود. برنامه هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جذب مشاركت هاي اجتماعي، 

آموزش مهارت هاي شغلي و زندگي، به ويژه براي جمعيت سه دهك پايين درآمدي پيش بيني شد ، دولت نيز مكلف بود كه ظرف شش ماه، 

لوايح، قوانين و دستورالعمل هاي الزم براي عملياتي شدن اين موارد را تهيه كند. كاري كه البته هيچگاه انجام نشد. 

در برنامه ي پنجم توسعه نيز سياست هاي كلي تقريباً حوزه ي اجتماعي را تا حدودي پوشش مي دهند و تأكيد بر رويكرد انسان سالمت محور، 

انسان سالم، سالمت همه جانبه، يكپارچگي در سياست ها، اصالح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سالمت مواد غذايي. اين محوري بود 

كه در برنامه چهارم نيز به آن توجه مي شد و آن اين بود كه سبد غذايي عملكردي مردم ايران با سبد مطلوب غذايي متفاوت است و قرار است 

كه طبق اين ابالغيه، تركيبات اين سبد عملكردي بهبود يابد و سالمتش افزايش يابد. در خود برنامه پنجم، اين مواد قيد شده است و براي نمونه، 

براي گروه هاي نيازمند و زنان سرپرست خانوار، اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود: طراحي نظام سطح بندي خدمات حمايتي و 
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توانمندسازي، خروج خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي، خروج از پوشش هاي مستقيم و ورود به سيستم پوشش حمايت هاي 

بيمه اي، تأمين حق سرانه بيمه هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار، معافيت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت 

هزينه هاي صدور پروانه ساختماني و عوارض شهرداري. متأسفانه، مواد برنامه پنجم، حداقل متناظر با سياست هاي كلي نيست و به طور كلي، آن 

تأكيدي كه در برنامه چهارم و ساير اسناد ملي ما بر روي بحث عدالت اجتماعي، فقرزدايي و توانمندسازي فقرا بود، چندان اثري از آن در 

برنامه پنجم نيست و عمدتاً مجموعه اي از احكام بودجه اي و اعتباري به جاي آن قيد شده است. 

سالمت 

الگوي غذايي مطلوب بر مبناي سه اصل، كفايت تغذيه اي، تعادل و تنوع بوجود مي آيد. متخصين تغذيه تأمين سالمت تغذيه اي و نيازهاي 

فيزيولوژيك بدن را در گرو دسترسي كافي به مواد مغذي مورد نياز سلولي مي دانند. تهديد امنيت غذايي گاه از طريق عدم سيري سلولي افراد 

 چنانچه ارزشهاي غذايي مورد نياز بدن افراد در يك شبانه روز تامين نشود آنها به طور مستقيم كمبود اين مواد را احساس .بوجود مي آيد

 لذا .نخواهند كرد. از اين توضيح چنين بر مي آيد كه اگر افراد احساس گرسنگي نكنند هميشه بيانگر تغذيه سالم و سيري سلولي افراد نيست

سيري برابر و مترادف با سالمت تغذيه اي افراد نيست. بنابراين توضيحات، معلوم مي شود ابعاد امنيت غذايي فراتر از سيري و عدم گرسنگي 

است. هدف تحقق بخشيدن به مولفه هاي امنيت غذايي در جوامع از يك سو دسترسي فيزيكي و اقتصادي به غذاي كافي و از ديگر سوي 

غذايي است سالم و مغذي براي تامين نيازهاي تغذيه اي وترجيحات غذايي. بدين ترتيب دسترسي به غذاي كافي و البته مطلوب و رسيدن به 

2F.سالمت تغذيه اي از محورهاي مهم توسعه و سالمت جامعه و آماده سازي نسل هاي آينده كشور مي باشد

� 

پايه الگوي غذايي مصرفي خانوارهاي ايراني بر اساس مواد غذايي گياهي است و گروه نان و غالت به ويژه نان، يك سوم وزن سبد غذايي 

را تشكيل مي دهد. ارزيابي الگوي غذاي مصرفي، وضعيت سبد و سفره غذايي خانوارهاي ايراني و در نتيجه وضعيت تامين نسبي مواد مغذي 

مورد نياز در سطح سلولي و تامين سالمت تغذيه اي را نشان مي دهد. بررسي ها نشان مي دهد كه نيمي از مردم كشور از نظر تامين سالمت 

تغذيه اي دچار مشكل هستند. در طول يك دهه گذشته تحول ايجاد شده كه شامل كميت و كاهش وزن سبد و ديگري جابه جايي ميان 

كاالهاي سبد است؛ به طوري كه وزن گوشت، لبنيات، سبزي و ميوه كاهش يافته و جاي خود را به كاالهاي نشاسته اي، چربي و قند داده است. 

اين جا به جايي در حقيقت از نظر كيفيت غذا و تامين نيازهاي سلولي جنبه منفي داشته و سيري شكمي، جاي سيري سلولي را گرفته است. به 

طور كلي، سيري شكم عبارت است از: مرتفع كردن حالت گرسنگي در حالي كه سيري سلولي، تامين واقعي نيازهاي غذايي و فيزيولوژيك 

بدن و تامين سالمت تغذيه اي است.مقايسه مصرف نان در مناطق شهري و روستايي نشان مي دهد كه متوسط مصرف در سطح روستاها يك و 

3Fنيم برابر بيشتر از مناطق شهري است و متوسط مصرف گوشت و تخم مرغ در شهرها باالتر گزارش شده است.

� 

                                                           
 چالش ھاي امنیت غذایي و نگاھي بھ فرصت ھاي جدید در بھبود فرآوري آبزیان . منبع: پایگاه اطالع رساني شیالت ایران . �
  در سایت آفتاب ایر منتشر شده است .روزنامھ جوان" بھ نقل از  جھان و رایران د غذایي امنیتاین مطلب تحت عنوان "  �
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 ايمني غذا

جامعه استفاده مي كنند بطور كامل سالم و فاقد هرگونه آلودگي باشد؛ اين آلودگي  مردم از اينكه غذايي كه اطمينان ايمني غذايي يعني

و  باشد. بررسي هاي علمي نشان مي دهد كه در دهه هاي اخير با گسترش تكنولوژي شيميايي مي تواند شامل آلودگي ميكروبي، انگلي و يا

كشورهاي در حال پيشرفت، اثرات سوء و  در مواد غذايي در توليد هورمونها و آنتي بيوتيكها آفت كشها، افزايش مصرف افزودني ها،

به ويژه در  سرطانها و ناهنجاري هاي مادرزادي انكارناپذيري بر سالمت انسان ها بوجود آمده است. اين آلودگي ها و بيماري شامل بروز انواع

بيشتر از كشورهاي  %13 كشورهاي در حال پيشرفت ناشي از آلودگي غذا در مسموميتهاي كودكان مي باشد. براساس آمار، ميزان وقوع

 ( ويكي پديا، امنيت غذايي ) .صنعتي است

در كشور ايران سوء تغذيه نه به دليل كمي درآمد بلكه به سبب نداشتن آگاهي از اصول تغذيه است. به طور كلي داده هاي موجود سه روند مهم 

2F:و تعيين كننده در زمينه غذا و بيماري هاي متايوليكي را نشان مي دهد

� 

 افزايش چشم گير مصرف چربي در جامعه .1

 افزايش سريع و چشم گير مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلب و عروق .2

 اضافه وزن و چاقي بخصوص در زنان ميانسال .3

 شيوه مصرف صحيح غذا و هرم غذايي

شرط اصلي سالمت زيستن داشتن تغذيه صحيح است. تغذيه صحيح يعني رعايت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه ريزي غذايي روزانه تعادل به 

 گروه اصلي مواد در هرم غذايي مي باشد. هرم غذايي 5معني مصرف مقادير كافي از مواد غذايي و تنوع به معني انواع مختلف مواد غذايي در 

 گروه اصلي مواد غذايي تشكيل شده است. هر چه از باالي هرم به سمت پايين نزديك مي شويم حجمي كه گروههاي غذايي به خود 5از 

اختصاص مي دهند بيشتر شده و بايد مقدار مصرف روزانه آنها بيشتر شود. در هر گروه مواد غذايي داراي ارزش غذايي تقريباً يكسان هستند و 

 .مي توان از يكي بجاي ديگري استفاده كرد

                                                           
  "وضعیت امنیت غذا و تغذیھ در ایران  ویكي پدیا ؛ بخش " دانشنامھ�
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 هرم ارزش مواد غذايي

 
 گرمي از انواع 30مي باشند. هر واحد سهم از اين گروه برابر است با يك برش  B گروه نان و غالت: اين گروه شامل انواع ويتامين هاي گروه

نان ، نصف ليوان ماكاروني يا برنج خام معادل يك ليوان از شكل پخته آنها، نصف ليوان غالت خام معادل يك ليوان پخته غالت. ميزان 

 واحد مي باشد. بهتر است از نان هاي سبوس دار (نان جو و سنگك) استفاده كرد و براي كامل كردن پروتئين گروه نان و 6-11توصيه شده 

 غالت بهتر است آنها را بصورت مخلوط با حبوبات مصرف كرد (عدس پلو، باقالپلو) .

مثل سبزي هاي  C و فيبر غذايي هستند. سبزي و ميوه هاي غني از ويتامين C ، ويتامينA گروه ميوه ها و سبزي ها : اين گروه منبع ويتامين

شامل سبزي ها و ميوه هاي زرد، نارنجي، قرمز، سبز تيره  A برگي، گوجه فرنگي، فلفل دلمه اي و مركبات، سبزي ها و ميوه هاي غني از ويتامين

  واحد مي باشد.3-5و سبزي هاي برگي در اين گروه قرار دارند ميزان توصيه شده روزانه 

، B گروه شير و لبنيات : اين گروه شامل موادي مانند شير، ماست، كشك، بستني و پنير مي باشد . )، اين گروه بهترين منبع كلسيم، ويتامين

  واحد مي باشد.2-3مي باشند. ميزان توصيه شده روزانه  B پروتئين و ويتامين

 گروه گوشت، حبوبات، مغزها و تخم مرغ : اين گروه گوشت هاي قرمز ، سفيد (مرغ، ماهي و پرندگان)، جگر، دل، قلوه، زبان و مغز، تخم 

، روي، منيزيوم و آهن  B مرغ، حبوبات و مغزها (گردو، بادام، فندق، پسته و انواع تخمه) است كه سرشار از پروتئين، فسفر، ويتامين هاي

  واحد مي باشد.2-3مي باشند. ميزان توصيه شده آنها روزانه 
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گروه چربي ها، روغن ها و شيريني ها : چربي ها منبع مهم تامين كننده ويتامين هاي محلول در چربي هستند. بدليل اينكه داراي انرژي باال و مواد 

مغذي اندكي هستند ميزان سهم روزانه برايشان در نظر گرفته نشده است (مصرف با احتياط). اين گروه شامل كره، خامه، مارگارين، انواع 

روغن ها، مايونز، انواع سس ها، سر شير و پنير خامه اي و چيپس مي باشند. همينطور انواع آب نبات، شكالت، شيريني ها، نوشابه هاي گازدار، 

) درصد 50-60) درصد پروتئين، (12-15 جزء اين گروه هستند. طور كلي يك رژيم روزانه بايد شامل (…مربا، عسل، ژله، شكر و

  ( ويكي پديا، امنيت غذايي )) درصد چربي باشد.30كربوهيدرات و (

 سبد غذايي ايرانيان

 تا 8 سال، افراد 6 تا 3 سال، كودكان 2بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه سبد غذايي مطلوب براي همه گروه هاي سني شامل كودكان يك تا 

 سال به باال كه سالمندان هستند به طور جداگانه تعريف شده است. 60 سال كه بزرگساالن هستند و گروه سني 60 تا 18 سال، گروه سني 18

يك سبد غذايي جداگانه نيز براي گروه مادران باردار تنظيم شده است. قرار بود، اين سبد غذايي از سوي، وزارت رفاه، وزارت بازرگاني و 

دستگاه هاي مختلف ديگر اجرايي شود و عالوه بر اصالح سرانه مصرف مواد غذايي در كشور، گروه هايي كه به علت مشكالت مالي امكان 

. اين سبد حاوي ميزان كالري و ريز مغذي هاي الزم و ضروري براي هر يك از .تهيه سبد غذايي مطلوب را ندارند، مورد حمايت قرار گيرند

گروه هاي سني است كه بايد به صورت روزانه مصرف شود . 

 گرم سيب زميني، 70 گرم حبوبات، 26 گرم ماكاروني، 20 گرم برنج، 100 گرم نان، 320براساس اين سبد غذايي، هر فرد ايراني بايد روزانه 

 تا 35 گرم شير يا لبنيات، 240 تا 225 گرم تخم مرغ، بين 24 گرم گوشت سفيد، 50 گرم گوشت قرمز، 48 گرم ميوه، 260 گرم سبزي، 280

) 1387 گرم قندوشكر مصرف كند .( شاعري، 50 تا 40 گرم روغن و 40

مهمترين موضوعي كه در الگوي مصرف مواد غذايي ايرانيان وجود دارد و بيشترين تفاوت را با الگوي مواد غذايي مطلوب نشان مي 

دهد،ميزان باالي مصرف نان و غالت است . بايد ميزان مصرف گروه ميوه ها و سبزي ها در كشور افزايش يابد،البته اين افزايش به طور سريع 

 گرم در روز افزايش پيدا كند... 60 گرم به 40اتفاق نمي افتد و نمي توان انتظار داشت كه ميزان متوسط مصرف ميوه ها در كشور يك دفعه از 

حذف گوشت،لبنيات و تخم مرغ از سبد غذايي آن هم به دليل گراني،بي شك مردم را با سوء تغذيه روبه رو خواهد كرد. اگر اين مواد غذايي 

ارزشمند به دليل گراني از سبد غذايي افراد نيازمند و كم بضاعت جامعه حذف شود،بي شك لطمه هاي جبران نا پذيري به سالمت جسم و 

روان آنان وارد خواهد شد. كم كردن شير و تخم مرغ آن هم به بهانه رسيدن به خودكفايي،بي شك بر روي اقشار آسيب پذير و كم درآمد 

 كاالي مصرفي را از سبد غذايي اين گروه حذف كنند،متحمل صدمه هاي جبران ناپذيري خواهند 2جامعه اثر منفي خواهد گذاشت و اكر اين 

 )1387شد. ( شاعري، 

 نيست برخوردار مطلوبي كيفيت از ايران در تغذيه و غذايي مواد مصرف الگوي كه دهد مي نشان شده انجام هاي بررسي ارزيابي و بندي جمع

 ، شير ، ميوه و سبزي ناكافي مصرف و چربي و روغن ، شكر ، قند مصرف افزايش براي مصرفي غذاي الگوي در شده ايجاد تغييرات روند .
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 انرژي كمبود از ناشي مشكالت با همزمان غذايي رژيم با مرتبط هاي بيماري و چاقي شيوع افزايش روند ديگر طرف .از است گوشت و لبنيات

 براي خطر عامل يك عنوان به مصرفي غذاي الگوي در تعادل عدم كه است آن از حاكي ، دريافتي هاي ريزمغذي ساير و آهن ، پروتئين و

 . باشد مي تغذيه و غذا زمينه در اصولي هاي ريزي برنامه و ها سياست تدوين مستلزم و است اهميت حائز ايراني جامعه افراد اي تغذيه سالمت

 )1388 ، (صفوي 

 ميدارد بيان و داند مي تغذيه و غذا ي زمينه در اصولي ريزي برنامه در را ملي سطح در غذايي امنيت به دستيابي اصلي حل راه ) 1388 ( صفوي

 ، تغييرات روند ارزيابي و معمول غذايي الگوهاي اي تغذيه ارزش و غذا دريافت وضعيت تعيين و تغذيه و غذا مساله گوناگون ابعاد به توجه

 و بازرگاني ، شيالت ، صنايع ، كشاورزي بخش در متفاوت هاي سياست اعمال ، جامعه افراد اي تغذيه پذيري آسيب در موثر عوامل شناخت

 و كالن سطح در غذايي هاي سياست ارزيابي و تحليل ، تدوين شروع نقطه ، مصرف الگوي و تقاضا بر غذا با مرتبط هاي سازمان و نهادها ساير

  . است جامعه درسطح اي تغذيه هاي توصيه ارائه و تغذيه و آموزش هاي برنامه ي شالوده

 وزارت ، مركزي بانك ، كشاورزي وزارت ، آمار مركز ، تغذيه تحقيقات انستيتو توسط ايران در غذايي مواد مصرف الگوي مطالعات انجام

 برنامه جهت در هايي حركت 1350 سال از و داشته سابقه سال 30 از بيش ، تغذيه و غذا ي مساله با مرتبط نهادهاي وساير ، دارايي و اقتصاد

 روش به ، ايران در غذايي مواد مصرف الگوي زمينه در ملي سطح در جامع مطالعات . است يافته نيزادامه تاكنون و شده آغاز تغذيه ريزي

 و ريزي برنامه مطالعات مركز توسط غذايي ترازنامه از استفاده با 1368 ـ 80 هاي سال طي كشور اي تغذيه وضعيت ارزيابي شامل غيرمستقيم

 )1388 ، (صفوي . است ايران آمار مركز توسط خانوار خوراك هزينه اطالعات اساس بر مصرفي غذاي الگوي برآورد و كشاورزي اقتصاد

 و ثبت روش به ايران تغذيه و خواربار انستيتو توسط 1342 سال در بار نخستين براي ، مستقيم روش به خانوارها مصرفي غذاي الگوي بررسي

 روستايي و شهري خانوار 5543 روي بر ) 1369 ـ 74 هاي سال ( كشور در تغذيه و غذايي مواد مصرف مطالعات جامع طرح و روزه پنج توزين

 كه داد نشان شده انجام هاي بررسي ارزيابي و بندي جمع . شد انجام روزه سه توزيني و خوراك آمد ياد ساعت 24 توأمان روش از استفاده با

 جهت در مصرفي غذاي الگوي در شده ايجاد تغييرات روند . نيست برخوردار مطلوبي كيفيت از ايران در تغذيه و غذايي مواد مصرف الگوي

 )1388 ، (صفوي . است گوشت و لبنيات و شير ، ميوه و سبزي ناكافي مصرف و چربي و روغن ، شكر و قند مصرف افزايش

 ، پروتئين و انرژي كمبود از ناشي مشكالت با همزمان ، غذايي رژيم با مرتبط مزمن هاي بيماري و چاقي شيوع افزايشي روند ، ديگر طرف از

 اي تغذيه سالمت خطر عامل يك عنوان به مصرفي غذاي الگوي در تعادل عدم كه است آن از حاكي ، دريافتي هاي ريزمغذي ساير و آهن

 الگوهاي برنامه تدوين . است تغذيه و غذا زمينه در اصولي ريزي برنامه و ها سياست تدوين مستلزم و بوده اهميت حائز ايراني جامعه افراد

 اين انجام به دولت و بوده كشور هاي اولويت جزء ، ايران اسالمي جمهوري توسعه هاي برنامه در غذايي مواد مصرف الگوي ويژه به ، مصرف

 سياست تحليل و تدوين . است بوده شده مطرح كليدي و اصلي محورهاي جمله از تغذيه و غذا ريزي برنامه همچنين . است شده موظف مهم

 )1388 ، (صفوي . است مصرفي غذاي الگوي زمينه در روز به اطالعات به دسترسي مستلزم ، تغذيه و غذا اصولي ريزي برنامه و ها
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 كمبود دچار درصد 50 تا 40 حدود و انرژي كمبود دچار مردم درصد 20 كه مي دهد نشان غذايي امنيت نظر از مصرفي غذاي الگوي ارزيابي

 مغذي ها ريز تامين نظر از ويژه به ايراني خانوار مصرفي غذاي الگوي گفت مي توان جمع بندي يك در بوده اند. B2  وA ويتامين و كلسيم

 قدرتي مغز، طبيعي عملكرد در آهن دارد. مشكل سلولي دسترسي نظر از ايراني جامعه كه است اي مغذي ريز آهن، ندارد. مناسبي كيفيت

 در آهن دريافت متوسط كه مي دهد نشان مطالعات دارد. عمده اي نقش بيماري ها مقابل در مصونيت و جسمي كار و يادگيري توان يادگيري،

 مي شود. تامين نان به ويژه غالت و نان طريق از دريافتي، آهن از نيمي از بيش است، گفتني ندارد. كمبودي روزانه شده توصيه مقدار با مقايسه

 از مشكل اين و است مشكل دچار ايراني جامعه درصد 20 حدود سلولي سطح در آهن به دسترسي كه است حاكي بيوشيميايي بررسي هاي

 ما كشور مردم بيشتر كه است آن از حاكي گزارش اين اطالعات همه مي شود.بنابراين، پديدار سلول و سفره اتصال خط در كه است مواردي

 آنها روزانه غذايي رژيم در غذايي تنوع و مي كنند استفاده تازه ميوه هاي و سبزي ها گوشت ها، انواع لبنيات، نگرفته، سبوس غالت از كمتر

5F) ندارد..( وجود

� 

 آلودگي مواد غذايي به فلزات سنگين

شده و در اثر تغذيه  گياه و لجن هاي فاضالبي وارد كودهاي فسفاته از راه كادميوم و سرب از جمله فلزات سنگين آلودگي مواد غذايي به

بدن به ويژه كليه  ارگانهاي با علوفه آلوده و وارد شدن سرب و كادميوم در شير وارد چرخه غذايي انسان مي شود. اين فلزات سمي در دامها

و آرد، پسته، بادام زميني  گندم مانند آفالتوكسين با مواد غذايي آلوده به تغذيه مي شود. نارسايي كليوي تجمع پيدا كرده و در نتيجه باعث

باعث بروز سرطان كبد در انسان مي شود. وجود بقاياي سموم آلي كلردار كه دسته بزرگي از حشره كش هاي دفع آفات را تشكيل  شير و

و نيز آفات و حشرات مورد استفاده قرار مي گيرند و آلودگي مواد غذايي از طريق مواد شيميايي  ماالريا مي دهند و از دير باز عليه بيماري

نيز در سال هاي اخير نگراني هايي را بوجود آورده است . ( ويكي پديا  صنايع بسته بندي در

 مطرح و در زمان آزمايش اين برنج ها آمار و ارقام بسيار ضدو نقيضي منتشر شد. وزارت 88مسئله برنج هاي مشكوك به آرسنيك در سال

بهداشت و بسياري واحد هاي ديگر زير بار آلودگي برنج ها نمي رفتند و اين در حالي بود كه آلودگي از سوي مراكز ديگر تأييد شده بود. نبود 

 ) 1393مديريت يكپارچه اينجا هم دردسر ساز شده است.(خضري، 

تشخيص وجود سم هايي مانند آرسنيك به نظر كار مشكلي براي آزمايشگاه هاي مجهز داخلي نمي آيد. آيا اين ذهنيت براي ارگان هاي 

قانونگذار وجود ندارد كه چنين آمار هاي ضد و نقيضي به شدت موجب ايجاد بي اعتمادي در قشر عظيمي از جامعه مي شود؟به نكته بسيار 

 و در نهايت 40، يكي 10 گزارش شد در يك آزمايشگاه يك دهم گزارش شد، يكي 88مهمي اشاره كرديد. آرسنيكي كه در سال

را براي آرسنيك موجود در اين برنج ها ارائه كرد. اختالف، بسيار فاحش بود. به علت اختالفات بسيار باال در  ppm 400آزمايشگاهي رقم 

درصد هاي ارائه شده، وزارت بهداشت در نهايت ناچار شد تا اين برنج ها را در خارج از كشور آزمايش كند و تأييديه نهايي وجود آرسنيك 

                                                           
  در سایت آفتاب ایر منتشر شده است .روزنامھ جوان" بھ نقل از  جھان و رایران د غذایي امنیتاین مطلب تحت عنوان "  �
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حتي ميزان حد مجازي كه در كشور تعريف شده است نيز با استاندارد هاي .در برنج هاي وارداتي هم به وسيله آزمايشگاه هاي خارجي صادر شد

 اعالم شد، ميزان حد مجاز براي سرب، كادميم و آرسنيك صفر است ولي در 1995 كه در سال198جهاني فاصله بسياري دارد. در كدكس 

 ) 1393 (خضري، .، براي سرب، يك دهم و براي آرسنيك صفر استppm كشور ما همين ميزان حد مجاز براي كادميم دو دهم

در قانون اساسي موكدا ذكر شده است كه استفاده از كود ها و سموم شيميايي نبايد تنوع زيست محيطي را بر هم بزند و آلودگي ايجاد كند. 

همين كودهاي شيميايي كه در حال حاضر به وفور در صنعت كشاورزي ما مورد استفاده قرار مي گيرد، نه تنها تنوع زيست بومي را از بين 

مي برد بلكه با آلوده كردن سفره هاي آب زيرزميني، وارد آب آشاميدني مردم نيز مي شود. بسياري از اين سموم با تصفيه هاي معمولي كه روي 

بحث را مطرح مي كند؛ اوال اينكه ميزان استفاده از 3 بند واو، هـ و دال در اين رابطه 143آب هاي آشاميدني انجام مي شود، از بين نمي روند. ماده 

سموم نباتي به سمت و سوي مبارزات بيولوژيكي برود، دوما به جاي استفاده از كود هاي شيميايي كودهاي ارگانيك جايگزين شود و عالوه بر 

اينها نهال هايي كه در اختيار كشاورز قرار مي گيرد بايد كامال ارگانيك و عاري از هرگونه ماده شيميايي باشد. همچنين تأكيد ديگر اين قانون 

درصد باشد. حد موجود رقمي بسيار 35بر اين است كه بايد ميزان سهم مصرف كودهاي عالي و ارگانيك از مجموعه سموم مصرفي حداقل 

 سال سابقه اين وزارت، 13كمتر از اين ارقام است. نكته جالب در اين رابطه اينجاست كه دكتر كالنتري، وزيراسبق كشاورزي، با بيش از 

 وزيري با اين حد از تجربيات، منكر وجود كشاورزي مبتني بر مواد ارگانيك در كشورهاي خارجي است. ايشان ؛معتقد به اين ماجرا نبوده اند

معتقد هستند كه درصورت عدم استفاده از كودهاي نباتي و سموم شيميايي، محصوالت كاهش پيدا كرده، كشاورز ورشكست مي شود و همين 

مسئله عامل مهاجرت او به شهر ها خواهد شد؛ براي مثال در ميوه هاي بوته اي و ريشه اي مانند كاهو، پياز، هويج و سيب زميني هر چه اين 

محصوالت بزرگ تر باشند ميزان سموم نباتي به كار رفته در آنها بيشتر است. اين محصوالت داراي ميزان بااليي از نيترات هستند. مردم بايد 

برابر حد مجاز جهاني است. 10بدانند كه اندازه بزرگ نشان از كيفيت ميوه ها ندارد. اين ميزان نيتراتي كه از آن حرف مي زنيم چيزي حدود 

نكته ديگري كه نظر من را در خصوص نظرات دست اندركاران اين حوزه جلب كرد، تأكيد بر عدم وجود فلزات سنگين در محصوالت غذايي 

نوع كود اوره اي، ازتي و فسفاتي در كشور استفاده مي شود. اين كودهاي فسفاتي در تركيب با خاك تبديل به 3است. در زمان حاضر از 

 ) 1393كادميم مي شوند كه سمي بسيار خطرناك و سرطان زاست و بدون هيچ مالحظه اي هم مصرف مي شود. (خضري، 

يك كشاورز اطالع ندارد كه چه اتفاقي در محصوالت او باعث باال رفتن اندازه ها و ميزان محصول مي شود و همين موضوع هم مزيد بر علت 

استفاده بي رويه از اين كود ها خواهد شد. هر چه ميوه بزرگ تر باشد درصد بيماري زايي در آن باال تر خواهد رفت. در خصوص مرغ هاي 

مصرفي در كشور هم نكته اي را بايد در اينجا مطرح كنم. بسياري از مرغداري ها در حاشيه شهر ها و در نزديكي بزرگراه ها و به ويژه در 

مجاورت كارخانه هاي رنگ سازي قرار دارند. گوشت مرغ هاي پرورشي در اين مراكز به شدت آلودگي به سرب دارد. به طوري كه حتي ما 

سرب را در خود  ppm 10، با وجود فاصله آن از استاندارد جهاني هم قانع شويم باز اين مرغ ها رقمي در حدود ppm اگر به استاندارد يك

دارند. 
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عالوه بر اينها، زماني كه براي دام ها يا محصوالت كشاورزي از كود، آنتي بيوتيك يا هر گونه ماده شيميايي ديگري استفاده مي شود، براي 

استفاده از محصول يك تنفس چند وقته اعالم مي شود تا در پي متابوليزه شدن، تأثير سوءمواد به كار برده شده، به حداقل برسد اما متأسفانه اين 

مسئله نيز به علت جلوگيري از كاهش اندازه محصوالت چه در دام و چه در گياهان رعايت نشده و در ناسالم بودن مواد غذايي داخل كشور 

 ) 1393تأثير چشمگيري مي گذارد. (خضري، 

نتيجه گيري  

 براي حكومت ها است. اين مبناي اخالقي و حقوقي خاصي دارد كه در جاي خود قابل بحث است. واقعاً اين ريفقر، نوعي عالمت زشتي و عا

شاخص ها درست تبيين نشده اند. شاخص هايي مانند شاخص قيمت، اين عددي نسبي است كه نشان مي دهد سطح قيمت ها باال يا پايين رفته 

است. مقايسه ي اين باال و پايين رفتن ها هيچ چيزي را نشان نمي دهد. ارتباط اين شاخص با تغييرات تغذيه، بي مورد است، مگر اين كه مقادير را 

واقعي كنيم و با هم مقايسه نماييم .. مهمترين شاخصي كه بايد در اينجا به كار برده مي شد، سطح مصرف تغذيه است. اين شاخص را بايد به 

شاخص قيمت ها تقسيم نموده و آن را در چهار بخش اصلي- پروتئين ها، كربوهيدرات ها، چربي ها و قندها- حقيقي كنيم. اگر اين تقسيم بندي 

تك كاالها، بلكه براي كل آنها درك كنيم. وقتي مي گوييد مصرف  انجام ميشد، مي توانستيم حداقل روند اين مصرف را نه براي تك 

گوشت زياد يا كم شده، ممكن است ماهي جايگزين آن شده باشد. وقتي مي گوييد سيب زميني كمتر مصرف مي شود، شايد نان بيشتري به 

جاي آن مصرف مي شود. بررسي اين كاالها به صورت تك  به تك، اشتباه است. در جامعه ي ما، ميزان مصرف كربوهيدرات ها بسيار باال است و 

حاال به جاي آن نان يا نشاسته و ماكاروني و چيزهايي كه قند آن باال است مصرف مي شود. پزشكان مي گويند كه بايد مصرف كربوهيدرات ها 

كاهش يابد و مصرف پروتئين بيشتر شود، ولي در جامعه ي ما برعكس است. 

ما در تحليل وضعيت غذايي، بايد تصوير واقع گرايانه ارائه بدهيم. نه تصوير خوش بينانه و نه تصوير بدبينانه، هيچ كدام ارزشي ندارد. صحبت من 

اين بود كه تصوير واقع بينانه از اين اعداد و ارقام اين است كه وضعيت فعلي ما، آن گونه كه برخي وانمود مي كنند، بحراني و بد نيست و االن 

سوءتغذيه به معناي واقعي ديده نمي شود و واقعيت اين است كه اوضاع خيلي بد نيست و اين گونه نيست كه مردم گرسنه باشند و مشكل 

غذايي گسترده اي وجود داشته باشد. ولي وضعيت، خيلي خوب هم نيست و در بسياري مواد مي بينيم كه اگرچه هزينه ي غذايي بيشتر از سطح 

عمومي قيمت ها افزايش يافته، اما ميزان سهم كل غذا از سبد خانوار كمتر شده است. 

افزايش درآمدها به گونه اي است كه فاصله ي بين رشد شاخص تغذيه و شاخص عمومي قيمت ها را مي پوشاند و هم اين كه سهم غذا را در 

سبد هزينه ي خانوار كاهش مي دهد. اين عامل مهمي در كيفيت زندگي و شرايط عمومي و اقتصادي خانوارها است. اگر اين موضوع را قبول 

نداريد، شما را به گزارشي كه اخيراً آقايان آمارتياسن و استيگليتس و يك محقق ديگر به سفارش آقاي ساركوزي تهيه كرده اند، ارجاع 

مي دهم. اين گزارش، اين گونه بوده كه رئيس جمهور فرانسه كه از ناكارآمدي شاخص هاي اقتصادي شكايت داشته، هيئت سه نفره اي را مركب 

 صفحه، به طور كامل موجود است و تمام توصيه هايي كه در آن ارائه 120از اين سه شخصيت بزرگ تعيين كرده است و گزارش آنها با حدود 
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شده، اين است كه به مطالعات درآمد هزينه ي خانوار توجه كنيد و داده هاي متعددي را درباره ي سنجش و ارزيابي كيفيت زندگي خانوارها از 

مطالعات درآمد هزينه، استخراج كنيد. ما هم همين كار را كرديم. 

بحث فرهنگ تغذيه و اين كه عادات غذايي مردم چگونه بايد تغيير كند، موضوع مهمي است. در حكمي كه در برنامه ي چهارم بود، و طبق 

آن، دولت موظف شده بود كه سبد غذايي موجود را به سبد مطلوب نزديك كند، يكي از عناصر اين كار، آموزش بوده است. با آموزش زنان 

خانه دار و مادران، بدون اين كه هزينه ي اضافي تحميل شود- مي توان بخش مهمي از نيازهاي غذايي خانوار را تأمين كرد. اصالح فرهنگ 

تغذيه مي تواند وضعيت غذايي را بهبود دهد. 

هر دو مطرح هستند. در اين بحث نيز جاي بررسي زيادي هست و وضعيت  Food Security و Food Safety در بحث امنيت غذايي،

ما از اين نظر بسيار تكان دهنده است. براي نمونه، پارافين و مواد نگهدارنده اي كه بر روي ميوه ها زده مي شود، هورمون هايي كه براي مرغ و 

جوجه تزريق مي شود، و موارد مختلف ديگر. 

نكته ي ديگر درباره ي بحث يارانه ها اين است كه ما آماري نداريم كه بدانيم يارانه ها چه تأثيراتي بر وضعيت سبد عملكردي تغذيه داشته است، 

اما مطالعاتي كه در ساير كشورها انجام شده و تجربياتي كه وجود دارد، نشان مي دهد كه يكي از بدترين راه ها براي تأمين غذاي مناسب، نقدي 

كردن يارانه ها است. هدفمند شدن يارانه ها به معناي اين است كه ببينيد خانوار چه چيزي را كم دارد و همان چيز را به آن بدهيد. يعني يارانه ي 

شير، يارانه ي هدفمندي است براي رساندن لبنيات به خانوارها. 

طبق تحقيقاتي كه انجام شده، نتيجه ي اجراي يارانه ها اين است كه متأسفانه طبقات متوسط شهري به شدت آسيب ديده اند، يعني ميزان زيان 

ناشي از افزايش شاخص قيمت ها، بسيار بيشتر از ميزان جبران يارانه هاي پرداختي به طبقه ي متوسط، به خصوص كارگران و معلمان و ساير 

حقوق بگيران بوده است. ما با نوعي كم شدن و الغرتر شدن طبقه ي متوسط شهري روبه رو شده ايم. اما در روستاها نتايج مطالعات، متفاوت بوده 

است. 

در يك كالم، كل سياست هاي تأمين اجتماعي دولت- به وسيله ي واردات بسيار گسترده، و پرداخت بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي 

تحت عنوان يارانه ي مستقيم و غير مستقيم- در نتيجه ي تورمي كه ايجاد شده، از بين رفته است. تورم، قاتل همه ي سياست هاي اجتماعي است، 

عالوه بر اين كه قاتل فقرا هم هست و فقير را فقيرتر، و غني را غني تر مي كند. تورم، تمام كارهاي دولت را بي اثر كرده است. حتي اين كه 

گفته مي شود ضريب جيني افزايش پيدا كرده، اين در واقع، به ميزان بسيار كمي بهبود داشته، در حالي كه ميلياردها تومان كه از طريق كميته ي 

امداد و سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايت كننده به مردم پرداخت مي شود، متأسفانه آن نقشي را كه بايد داشته باشد، ندارد و اين تورم، 

بيشترين آسيب را در طبقات شهري به جا گذاشته است. در واقع، مطالعات مختلف در شهرهاي بزرگ نشان داده است كه با اجراي طرح 

هدفمند كردن يارانه ها، طبقات متوسط شهري به شدت آسيب ديده اند. مطالعه وضعيت ناامني غذايي در استان هاي كشور كه گزارش آن در 

يافته هاي اين  . منتشر شده است، حاكي از آن است كه نيمي از استان هاي كشور در طيف نسبتاً ناامن تا بسيار ناامن غذايي قرار دارند1390سال 
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 درصد باشد، در همه طبقات شهري و روستايي به 30پژوهش نشان مي دهد كه سهم مخارج خوراك نسبت به كل هزينه ها كه بايد كمتر از 

 درصد درآمد مردم صرف 30 استان كشور بيش از 20 درصد بوده است. همچنين، در كم درآمدترين طبقات شهري در 37 درصد و 23ترتيب 

غذا شده است. در حالي كه در طبقات كم درآمد روستايي تقريباً در تمام استان ها همچنان بيش از يك سوم هزينه خانوار صرف هزينه غذا شده 

 . كه به معناي ناامني غذايي است

مطالعات نشان مي دهند كه يارانه هاي پرداختي دولت براي مرتفع كردن شكاف فقر، يعني هزينه اي كه الزم است تا خانوار هاي زير خط فقر 

مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء دهد كافي بوده اند؛ اما به دليل هدفگذاري نامساعد از كارايي الزم برخوردار نبوده اند. با اجراي طرح 

 .هدفمندي يارانه ها نيز به دليل افزايش نقدينگي و نرخ تورم همچنان اين دغدغه و نگراني باقي است

تدوين سبد مطلوب غذايي ايرانيان براي نخستين بار در كشوردر راستاي اجراي طرح امنيت غذايي از كارهاي انجام شده در انستيتو تحقيقات 

 رده سني تدوين شد كه در جاي خودش كار ارزنده اي 14تغذيه است كه طي سال گذشته بر اساس يافته هاي موجود سبد مطلوب غذايي براي 

سند ملي امنيت غذايي و سند ايمني غذا با همكاري مجموعه هاي  هست، در اين طرح حداقل نيازهاي غذايي افراد ديده شده است. تدوين

مختلف از ديگر فعاليتهاي مفيد در راستاي بهبود تغذيه جامعه ايراني بوده است.براي نخستين بار اين سند تدوين شد كه بخش اول آن در 

مفاهيم تغذيه، شناخت وضع موجود تغذيه، جهت گيري هاي آينده و ارائه راهكارهاي استراتژيك در همين راستاست. 

نقشه آسيب پذيري تغذيه اي كشور نيز  تدوين شد، به اين ترتيب تصويري از استانهاي مختلف كشور در زمينه چگونگي وضعيت غذا و تغذيه 

مشخص شد. اين نقشه و سامانه مشخص مي كنند كه استانهاي مختلف كشور به لحاظ امنيت غذايي در چه رتبه اي قرار گرفته اند. اكنون اين 

اطالعات پايه فراهم شده است. بر اساس اين اطالعات پايه، استانها بايد بتوانند ذيل شوراي سالمت استان برنامه عملياتي تغذيه و امنيت غذايي 

را تدوين كنند چرا كه برنامه امنيت غذايي يك برنامه كامال بين بخشي است و تمام بخشها بايد براي بهبود امنيت غذا و تغذيه مشاركت داشته 

باشند.در مجموع اكنون سامانه امنيت غذا و تغذيه به تفكيك استان هاي كشور وضعيت را مشخص كرده كه بي ترديد مبناي برنامه ريزي و 

  سياست گذاري براي بهبود و ارتقاي امنيت غذا و تغذيه در برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

ارائه پيشنهادات  

 :تأمين امنيت غذايي پايدار در كشور، مستلزم داشتن يك استراتژي امنيت غذايي ملي پويا و كارآمد است كه تركيبي از سياست هايي چون

 - امنيت غذايي و لزوم نگاه فرابخشي

نقطه اتكاء و اصلي ترين ويژه گي تحقق امنيت غذايي در يك جامعه لزوم و ضرورت نگاه فرابخشي و چند مقوله اي به آن است. ضرورت 

هاي ناشي از تعامل، ارتباط، اجراي مشترك بخشها و حوزه هاي مختلف در فراهم ساختن زمينه هاي تئوريك و سياست گذاري، پياده سازي 

 اين بخشها كه از سامانه هاي « توليد و عرضه» ، « نگهداري ، فرآوري و توزيع» و همچنين «مصرف» ناشي مي شوند مي .برنامه ها مي باشد

 .بايست بطور كامل پوشش يابند تا اختالالت و تنش هاي احتمالي بر امنيت غذايي در سطح خانوار و فرد به كمترين ميزان برسد

بايد تاكيد نمود كه ماهيت برنامه ريزي امنيت غذايي ضرورت حضور بخش ها و دستگاه هاي اجرايي كشور را در يك مجموعه همخوان و 
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 بنابراين امنيت غذا و دارو اولين كاري است كه بايد براي آن يك سازماني قوي در نظر گرفته شود نه سازمان غذا و داروي .هماهنگ مي طلبد

فعلي. به نظر بايد نسبت به جداسازي سازمان غذا و دارو اقدام شود زيرا در هم تنيدگي اين دو مشكالت عديده اي را براي هر دو بخش به 

وجود آورده است . 

وزارتخانه هاي ديگري كه مواد غذايي وارد مي كنند توسط اين سازمان كنترل شوند. چند جاي مختلف در اين زمينه چنين كاري مي كنند اما 

اين مشكالت براي مردم همچنان وجود دارد. بنابراين كنترل مواد غذايي و دارو جزء وظايف اوليه اي است كه به آن بايد پرداخته شود. 

تعدد نهادهاي سياستگذار و تصميم ساز يكي از چالش هاي بزرگ سالمت است. رئيس جمهور بايد در هماهنگي اين مسائل در شوراي عالي 

امنيت غذايي در كشور نقش پررنگ تري داشته باشد 

واكاوي بخش كشاورزي  -

دسترسي اقتصادي به غذا يا همان «تامين امنيت غذايي» نيازمند توجه است. در اين ميان، كارشناسان همواره براي تحقق مساله امنيت مواد غذايي 

سراغ واكاوي بخش كشاورزي رفته اند، زيرا به باور آنان توجه به بخش كشاورزي عالوه بر اينكه مي تواند زمينه ساز توسعه در كشور باشد، 

بسياري از مشكالت و موانع امنيت غذايي در كشور نيز با توجه بيشتر به بخش كشاورزي رفع مي شود. در اين باره گزارش مسووالن دولتي 

درباره چالش هاي بخش كشاورزي نيز نشان مي دهد براي تحقق مساله امنيت غذايي راهي طوالني وجود دارد. حسين صفايي، رئيس سازمان 

 ميليارد دالر ارزي 14 سال گذشته مي گويد 8برابري واردات غذا به كشور طي 4مركزي تعاون روستايي كشور در اين باره با اشاره به افزايش 

 ميزان 84 و 83 طي سال هاي   كه بايد به توسعه زيرساخت هاي كشاورزي كشور اختصاص پيدا كند، هر سال صرف واردات مي شود.

 نيز 92 و 91 ميليارد دالر بوده است. همچنين در سال هاي 3/5واردات كاالهاي كشاورزي و محصوالت غذايي به كشور ساالنه نزديك به 

 ميليارد دالر در هرسال بوده است، يعني ارزي كه بايد به توسعه زيرساخت هاي كشاورزي كشور اختصاص پيدا 14ميزان اين واردات حدود 

مي كرد صرف واردات شده است. 

 مساله واردات و صادرات ما با توجه به سرانه مصرف كشور در هر يك از محصوالت كشاورزي همواره با چالش هاي عديده بخش كشاورزي 

 متاسفانه برنامه مدوني وجود ندارد و صنايع تبديلي ما در جهت درست مصرف  در سال هاي اخير مواجه بوده كه نيازمند تدبير دولت است.

كردن و سالم مصرف كردن نبوده است. در سيستم هاي بخش توليد نيز در بسياري موارد عدم مديريت كالن و خرد و سياست گذاري هاي 

  ناكارآمد، بخش كشاورزي را در معرض چالش اساسي قرار داده است.

و دولت به خاطر اينكه بتواند در جهت رفع موانع اساسي براي رسيدن به برنامه تامين امنيت غذايي قرار گيرد، بايد در ابتدا به سامان دادن بخش 

كشاورزي فكر كند و شايد مهم ترين كار در شرايط فعلي اين است كه دولت از مسير انحراف گذشته دوباره به روي ريل برگردد تا حداقل با 

  برنامه ريزي هاي مدبرانه در كنار سند چشم انداز توسعه كشور و اسناد باالدستي بتوان به رفع موانع در اين بخش اميدوار بود.

 - باال بردن قدرت خريد مصرف كننده

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


در اين ميان، برخي از فعاالن بخش خصوصي نگراني جدي تري نسبت به چالش هاي اساسي در بخش كشاورزي و تحقق مساله تامين امنيت  

غذايي دارند. به عقيده صاحبنظران اين بخش  اگر فرض را بر اين بگيريم كه امنيت غذايي هنگامي واقعيت مي يابد كه مصرف كننده توانايي 

خريد غذاي مورد نياز خود را داشته باشد، اين به اين معني است كه گرچه عرضه كافي غذا شرط الزم است، اما شرط كافي نيست و خانوارها 

بايد بتوانند مواد غذايي را خريداري و مصرف كنند. به گفته وي، به همين دليل است كه بدون شك به منظور نيل به تامين امنيت غذايي عالوه 

 به  بر اتخاذ سياست هاي مطلوب و برخورداري از منابع كافي بايد توليد كشاورزي به گونه اي باشد كه تمامي نيازهاي جامعه را برآورده كند.

واسطه همين نگراني ها در بخش كشاورزي و چالش هاي پيش روي مي توان از هشدار درباره سقوط امنيت غذايي كشور در صورت نداشتن 

  راهكارها و رهيافت هاي مناسب و جدي سخن به ميان آورد.

البته اين فعال بخش كشاورزي براي چاره جويي از اين وضعيت پيشنهادهايي نيز در كوتاه مدت ارائه داده است؛ «اميد دادن به كشاورزان»، 

«شفاف سازي آمارهاي غيرواقعي توليدات كشاورزي و اعالم وضعيت موجود در كشور»، «استمهال وام هاي بانكي كشاورزان خسارت ديده از 

بالياي طبيعي»، «تامين نهاده هاي كشاورزي و دامي»، «برنامه ريزي تامين برخي از محصوالت مورد نياز جامعه از جمله سيب زميني و تخم 

مرغ»، «راه اندازي و فعال كردن دوباره پروژه هاي آبياري تحت فشار»، «فراهم كردن زمينه هاي افزايش بهره وري آب»، «عدم افزايش حامل 

هاي انرژي و آب بهاي كشاورزي در سال جاري»، «جبران كسري بيمه اعتبارات محصوالت كشاورزي» و «ساده سازي و تسهيل واردات نهاده 

هاي توليد توسط بخش خصوصي و تامين ضرر و زيان آنها در اثر توقف كشتي ها در بنادر» از مهم ترين اين توصيه ها است. حال با مرور بر 

اينكه طي چند سال گذشته بخش كشاورزي كشور آسيب هايي جدي ديده و از سويي اجراي نادرست و ناقص قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز 

نتايج نامطلوبي در بخش كشاورزي به جا گذاشته است، مطمئنا بسته هاي درنظر گرفته شده دولت در زمينه تامين امنيت غذايي تنها زماني مي 

 تواند به صورت صحيح تحقق يابد كه در بخش كشاورزي به مساله «ارتقاي توليد متكي به افزايش بهره وري و رشد راندمان» توجه شود.

 .سياست حداكثرسازي توان نيازهاي غذايي جامعه از منابع داخلي و صدور مازاد محصوالت كشاورزي -

 .كاهش واردات محصوالت اساسي استراتژيك غذايي موردنياز جامعه از طريق افزايش توليد از منابع داخلي -

 .بازنگري در تركيب عوامل توليد كشاورزي در راستاي ارتقاء بهره وري ملي و دستيابي به الگوي بهينه توليد -

 در كنار اين استراتژي ها اقداماتي چون: تدارك بستر قانوني و نهادي ايجاد اشتغال مولد در كشور، افزايش قدرت خريد افراد و  -

خانوارها، برقراري يك نظام تأمين اجتماعي بيمه اي فراگير، هدف گذاري بهتر و كارآمد در نظام تأمين اجتماعي غيربيمه اي اعانه اي و 

 ، يارانه اي
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