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Abstract   
Background and Aim: Eliminating unhealthy food and malnutrition is prerequisite of healthy and safe life 

for all human beings, in all circumstances. Stabilized food security and hunger eradication, one of the important 

goals of the third millennium development, is on the agenda of the officials in the Islamic Republic of Iran. 

Methods: This paper is a review article. Strategies toward food security in the society, and relations with 

national security have been reviewed. 

Results: There are threats and opportunities for all components of food security: "food supply", "food access" 

and "food utilization". A percentage of people are always faced with food shortage.  

Climate changes affecting food resources, water scarcity and famine, all have significant association with 

human development and food security. 

Conclusion: Food security relates directly to nutrition and health and considers of the most important priorities 

for sustainable national security. The resilience economy approach is considered an effective strategy in meeting 

the basic needs of community’s food and ensuring national security. 
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 67/67/1931 پذیرش مقاله:     15/60/1931 دریافت مقاله:

   دهکیچ
پایدارسازی  .شرایط است مهدر هو ها برای تمام انسانحذف غذای ناسالم و سوءتغذیه از ملزومات زندگی سالم و ایمن  ف:هدزمینه و 

  در دستور کار مسئولان قرار دارد.سوم است، در جمهوری اسلامی ایران  های مهم توسعه هزارههدف کنی گرسنگی که ازو ریشه امنیت غذایی

 ، ارتباط آن با امنیت ملی ودر جامعه غذاییکننده امنیت راهبردها و مصادیق تضمیناین بررسی یک مطالعه مروری است.  ها:روش

تنی ، مبنظام مقدس جمهوری اسلامیبخش اسلامی و دستاوردهای گیری از فرهنگ و تعالیم حیاتها، با بهرهافزایی بین آنرویکردهای هم

  آوری و ارائه شده است.نظران منتخب، جمعنیمه ساختارمند با صاحبای و مصاحبه روش کتابخانهبر 

هایی وجود دارد. همواره درصدی ها و فرصتتهدید "استفاده از غذا"و  "دسترسی به غذا"،  "موجودی غذا"لفه ؤهر سه مبرای  ها:یافته

توسعه انسانی با اری دمثبت و معنیآبی و خشکسالی، ارتباط گذار بر منابع غذایی، کماز مردم با کمبود غذا روبرو هستند. تغییرات اقلیمی تأثیر

  دارد.  ت غذاییو امنی

است. کاهش منابع آب، کمبود مواد غذایی و لزوم تامین آن برای پایدار ملی  های امنیتترین اولویتامنیت غذایی از مهم گیری:نتیجه

ایه اول اقتدار و پ. ا هستندهای امنیتی را دارمسائلی هستند که ظرفیت بالقوه تبدیل به بحراناز جمله  کننده غذایی،  ، تهدیدات ناامنکشور

ویکرد اتخاذ ر ،یرعاملغز منظر پدافند اساسی غذا اای و پایههای برد مؤثر در تأمین نیازهراخوداتکایی، خودکفایی در امور تغذیه مردم است. 

  اقتصاد مقاومتی است. 
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 مقدمه
بشری است. دسترسی فیزیکی غذا از نیازهای بنیادین جامعه 

غذای کافی، سالم و مغذی،  امنیت مردم به و اقتصادی دایمی عموم 
ی اشود. غذای در دسترس باید نیازهای رژیم تغذیهغذایی گفته می

سازگار با ترجیحات عموم مردم را برای یک زندگی فعال و سالم 
 Food and Agriculture Organization of the)فراهم سازد. 

United Nations  FAO), 2006)  تحقق امنیت غذایی از وظایف
(. سازمان غذا 1) ها و از ارکان حفظ و ارتقای امنیت ملی استدولت

و کشاورزی ملل متحد، چهار بعد امنیت غذایی را به شرح زیر 
 معرفی نموده است: 

( )موجود بودن مقدار Availabilityمهیا بودن مواد غذایی ) .1
ید و سالم، از طریق تولید کافی مواد غذایی با کیفیت، مف

 داخلی یا واردات(.

( )دسترسی آحاد مردم به Accessدسترسی به مواد غذایی ) .2
منابع و حقوق کافی برای تهیه غذای مناسب و رژیم مغذی( 

 از نظر اقتصادی و فیزیکی.

برداری از مواد غذایی از طریق ( )بهرهUtilizationوری )بهره .9
های بهداشتی و مراقبت رژیم غذایی مناسب، آب سالم

 ضروری(.

ها )دسترسی همواره و دایمی افراد، خانواده (Stabilityثبات ) .4
 ها به غذای کافی(. و جمعیت

های  دادن راه دستورالعمل اختیاری شورای فائو نشانهدف 
ها جهت تحقق تدریجی حق بر غذا در چارچوب  عملی به دولت

 .باشد امنیت ملی غذایی می

نقشه جهانی امنیت غذایی منتشر شده در سال  بر اساس مفاد
کشور ایران جزء مناطق پرخطر قرار گرفته و در مطالعه درون  2661
)مطالعه سمپات( هفت استان در وضیت ناامن تا بسیار ناامن  کشور

قرار دارند. در سند ملی تغذیه و امنیت غذایی تصریح شده، غذا یک 
عامل بیرونی شامل  0است که تحت تأثیر هر « موضوع راهبردی»

م قرار المللی و اکوسیستآوری، بینفن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،
ها و دارد. تغذیه مناسب برای سلامتی بهینه ضروری است. سیاست

ازم شود، لهای دولت، که با هدف توسعه و سلامت تدوین میبرنامه
است در برگیرنده تدارک غذای سالم و مناسب بوده و به لحاظ 

قتصادی و اجتماعی برای سرپرست و آحاد خانواده قابل تأمین و ا
. بعضی از تهدیدهای امنیت غذایی در جامعه (2) دسترسی باشد

کاهش » ،«افزایش متوسط هزینه خوراکی خانوار»عبارتند از: 
های پایین کالری دریافتی در جامعه روستایی به ویژه در دهک

شدید کالری دریافتی در  افزایش»، «درآمدی در طول دهه گذشته
های بالای درآمدی به ویژه در جامعه شهری و ناترازی دهک

خواری و دریافت کالری در خانوارهای کشور که عوارض بیش
زیادی مصرف »، «ت مواد مغذی را در پی داشته استکمبود دریاف

چنین زیادی مصرف و هم« سرانه نوشابه و نمک در کل کشور
 ،«فود در شهرهای بزرگحاضری و فست  تنقلات، کنسرو، غذای

بعضی از عوارض «. کمی میزان مصرف ماهی و سبزی و میوه تازه»
رایج این تهدیدها عبارتند از اضافه وزن و چاقی افراد جامعه و 

 زی،های قلبی و مغهای غیرواگیر متعاقب آن به ویژه سکتهبیماری
ین سبد غذایی فشار خون، دیابت و انواع سرطان. در مطالعه تعی

، الگوی مصرف مواد غذایی نشان داده است 1931مطلوب در سال 
تر و مصرف قند، که مصرف شیر و مواد لبنی، سبزی و میوه کم

های توصیه شده در سبد غذایی چربی و روغن زیادتر از میزان
 مطلوب بوده است. 

های مسئولیتی پدافند غیرعامل تغذیه و امنیت غذایی از حوزه
اشند. در رویکرد پدافند غیر عامل به حوزه امنیت غذایی، بمی

 هغذا و تغذی های ضروریسازی منابع و زیرساختایمناهدافی نظیر 
در هنگام آوری آنها برای تابکشور، حفاظت منابع و پایدارسازی 

پذیری منابع، بازدارندگی تهدیدات تهاجم دشمن، کاهش آسیب
افزایی و امکان هم، دشمندشمن، افزایش هزینه تهاجم برای 

 باشد )برگرفته از پایگاه اطلاع رسانیمورد نظر میجایگزینی منابع 
(. کنترل عوامل دشمن شناسی از منظر مقام معظم رهبریحوزه: 

تهدید کننده حیات، نظیر تهدیدات حوزه غذا و تغذیه، حذف غذای 
ها نناسالم و سوء تغذیه لازمه زندگی سالم و ایمن برای همه انسا

 و در همه شرایط است و شرط تداوم امنیت و ایمنی مردم است.
 

 مبانی نظری و پیشینه
ف اهدا با متناسبت )مل یک هایارزشز ا حفاظت شیوهامنیت 

 آن به رسیدن آسیب از لوگیریج وهمان ملت(  خاص هاینآرما و
، نظامی همچونهای مختلف شامل شاخه امنیتاست.  هاارزش

 نوعی کلان تعریف در امنیتاست.  محیطی و ،فزاریانرم اقتصادی،

 و عینی تهدیدات و خطرات از بودن ایمن احساس و اطمینان
 کاهش برای قدرت کاربردن به ،یتامن از هدف. است ادراکی

، گرچه افزایش قدرت لزوماً است بیشتر ایمنی ایجاد یا و تهدیدات
 موجب باید مؤثر امنیتی سیاست کند، لیکنامنیت بیشتر ایجاد نمی

 ایجاد امکان به اشاره نیز تهدیدشود.  خطر کاهش ور کمت دتهدی
 در تهدید. دهدیم نشان را دیگری چیز یا فرد به ضرر یا صدمه
 مورد موضوعات از رو، این از و دارد قرار بحران و آسیب بین جایی

 (.4،9) است امنیت حوزه در بررسی
 و متحد سازمان مللهای المللی نظیر بیانیهدر اسناد بین

مفهوم وسیع و گسترده امنیت ، گزارش برنامه عمران ملل متحد
برنامه توسعه  1334. در سند ه استانسانی مورد توجه قرار گرفت

ردم شود که در آن مملل متحد، امنیت انسانی وضعیتی تعریف می
از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که مانع رشد انسان 

گردند. امنیت انسانی عبارت است از: ایمنی آزاد و رها میشود، می
چون گرسنگی، بیماری و سرکوب و  ییاز تهدیدهای مزمن و دیرپا

آور الگوهای روزمره خوردن ناگهانی و زیان امان بودن از برهم در
زندگی. در این برنامه، تأمین امنیت انسانی مستلزم رویکردی هفت 

 قتصادی، غذایی، بهداشتی، زیستبعدی است که در آن ابعاد ا
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محیطی، شخصی، اجتماعی و سیاسی امنیت مورد توجه قرار 
 (.5) گیردمی

 و گزند شدنبی به معنی ( در فرهنگ عمید Health) سلامت
یت، به معانی عاف فارسی معین فرهنگتوصیف و در  عیب شدنبی

تندرستی، امنیت، نجات، رستگاری، آرامش، صلح، خلوص، صداقت، 
در  گنجوی حکیم نظامیلاص از بیماری، و شفا معنی شده است. خ

 ریفا، تعیایجاز شعر فارسصنعت ، با بهره گیری از کتاب پنج گنج
با دو کلمه سلامت = آسودگی در مورد سلامت را طولانی اوصاف و 

 : بیان نموده استبا شیوایی تمام 
 تکزین بگذری جمله بیهودگیس ،سلامت در اقلیم آسودگیست

 رفاهسَلامَت تأمین  : تَندُرُستی یاپدیا، دانشنامه آزادطبق ویکی
است. سلامت معادل کلمه  کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان

 Public) بهداشت عمومیو مترادف  ( استHealth) انگلیسی

Healthبرخورداری از "از  رتستعبا تعریف سلامتباشد. ( نمی
آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری 

یا  یبیمارتنها فقدان  تندرستی. به عبارت دیگر، "و نقص عضو
وانی، گونه مشکل رنواقص دیگر در بدن نیست بلکه نداشتن هیچ

 است.  جامعهاجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد 
 تحقق"در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: 

آسایش کامل و رو به تزاید جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، که 
از ابعاد آن نداشتن بیماری و نقص عضو )و در صورت داشتن 

ورداری از درمان و بازتوانی( و فراگیری همه ساحات بشری، در برخ
همه ادوار عمر، در همه شرایط و حالات و حوادث اعم از حوادث 

تعریف ) "جاری یا غیرمترقبه یا تحمیلی نظیر جنگ و بلایا است. 
نظران و مراجع معتبر، از های صاحبنویسندگان با توجه به دیدگاه

ان و آموزش پزشکی و فرهنگستان علوم جمله وزارت بهداشت، درم
 (پزشکی کشور

شامل کلیه اقداماتی است که انجام آنها موجب ، سلامت غذایی
گردد یک ماده غذایی از ابتدای تولید تا زمان مصرف آن توسط می

 متاسل .مصرف کننده سالم باشد و موجب بیماری انسان نگردد
 رد کافی و سالم غذای که گرددیم مینأت زمانی جامعه افراد کامل

 مهم، نای به دستیابی ولا شرط. گیرد قرار بدن هایسلول دسترس
 مصرف مرحله تا بعدی مراحل انجام و غذایی اولیه مواد سلامت

راد در ه افه همود کشل میی حاصمانه زذا و تغذیت غمنی. ااست
 وایحتا موع بای متنت از غذاها کیفیی و بکاف دارا مقهزمانه هم

د ننرف کمصی م غذایات رژین احتیاجی تأمیراذی و ایمـن بواد مغم
ت اقبمت و مرلاط، ست محیا بهداشوأم بتالم ال و سی فعک زندگو ی

 (.0) ندته باشی داشمکف
 امنیت غذایی» ،1310در سال  متحد سازمان ملل تعریفر بناب

دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات  عبارت است از
ن تعریف موجود بودن غذا، طبق ای «.جسم سالمیک برای داشتن 

 باشنددسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی می
ست که مردم در همه اوقات به ا این از امنیت غذایی هدف(. 7)

غذای سالم و کافی هم از نظر فیزیکی و هم از نظر اقتصادی 
د غذا در وجو ،منظور از دسترسی فیزیکیو  دسترسی داشته باشند

 در سطح دگی است. دسترسی به انواع غذا برای سیریمحل زن
اده ور افتدر بعضی د لازم است. سلامت کامل ، برایهای بدنسلول

که برای سلامت  جاتسبزی و صیفی و میوهمصرف  ،و محروم
 در فصول. در بعضی مناطق بسیار محدود استضروری هستند، 

. مفهوم دیگر، دسترسی به لبنیات وجود ندارد از سال، خاصی
وقتی است که مردم پول دسترسی اقتصادی به غذا است و آن 

ه امنیت غذایی شامل دسترسی ب. کافی برای خرید غذا داشته باشند
غذای سالم و کافی در تمام ایام عمر برای داشتن زندگی سالم و 

ه ایمنی غذا و امنیت غذایی چ)دکتر ربابه شیخ الاسلام:  استفعال 
ندگان آگاهی مصرف کن .(https://www.irna.ir فرقی دارند؟

انتخاب بهینه  عمومی برای هایآموزش، برای انتخاب صحیح غذا
 متگذاری در قیسیاست، و پیوسته رایجای های تغذیهغذا و مراقبت
 زا ، و ممنوعیت تبلیغات مخلّ سلامتاقلام غذایی حمایت شده

بعضی از ابعاد امنیت غذایی تحت  .است هر نظام سلامت ایفوظ
. درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمین امنیت تأثیر خانواده قرار دارد

غذایی جامعه است. نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع 
ی اغذای در دسترس و سرانه سبد غذایی، طبخ صحیح غذا به گونه

سند، ها برها و اندامصورت سالم و صحیح به سلولکه مواد غذایی به
ا، های خانوادهانش تغذیهچگونگی تقسیم غذا در خانواده، ذائقه و د

رای ب»روند. شمار میاز عوامل مهم دیگر در تأمین امنیت غذایی به
ا همین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمانأت

و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان 
ی، غذایمتولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات 

ن های کلاگذاریآموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست
 کنند. سازمان متولی امنیت غذایی باید نسبت ءاقتصادی نقش ایفا

نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع بوده و بررسی به
نماید که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی و قدرت 

شند. این سازمان در صورت بروز بحران باید زنگ خرید داشته با
 گیری این امنیت را بر عهده بگیردخطر را به صدا درآورد و اندازه

(1 .») 

یعنی اطمینان از اینکه غذایی  (:Food safety ) ایمنی غذایی
طور کامل سالم و فاقد هر نوع کنند، بهکه مردم جامعه استفاده می

آلودگی )میکروبی، انگلی، شیمیایی( باشد. به عبارتی دیگر، به 
سازی مواد غذایی در هنگام حمل و آمادهحصول اطمینان از اینکه 

میکروبی و شیمیایی و فیزیکی پیدا  هایگیآلود ،داریو نگه
 یایمنی غذای ،شوندکنندگان نمیکنند و سبب بیماری مصرفنمی
 .گویندمی

پردازد. به سلامت و بهداشت مادۀ غذایی می ایمنی غذایی
 هایی است کهسازی شرایط و روشفراهم« ایمنی غذایی»اندیشۀ 

های از بیماری بتوانتا  کیفیت مادۀ غذایی حفظ گرددن از طریق آ
ایمنی غذایی به  .وسیلۀ مواد غذایی پیشگیری کردهشده بمنتقل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://www.irna.ir/news/83374780/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83374780/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83374780/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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ه ای ککند، به گونهپذیر بودن غذا اشاره میسالم بودن و مصرف
ش افزایهای تولید ). تغییرات روشکننده را بیمار نکندمصرف

در  هاهورمون و هابیوتیکآنتی ،هاکشآفت ها،مصرف افزودنی
داری، فرآوری و مصرف مواد غذایی، (، توزیع، نگهمواد غذایی تولید

های ضد میکروبی و آلودگی ظهور مقاومتتغییرات محیط زیست، 
مواد غذایی به فلزات سنگین، از عوامل تهدید کننده ایمنی غذایی 

های های حاد و مزمن، شامل مسمومیتهستند. انواع بیماری
ها، در زمره آثار سوء های مادرزادی و سرطانغذایی، ناهنجاری

شنامه پدیا، داناز ویکیها است. )ایمن نبودن غذایی بر سلامت انسان
 (آزاد

 ییمواد غذا یمنیخطر باشد. ایتواند کاملاً بیغذا هرگز نم
انواع مختلف  جادیکه باعث ا ی،متعدد یزایماریعوامل ب توسط

ها موجب طیفی از . پاتوژنگرددیم دیتهد ،شوندیمها بیماری
ها شوند. در این میان سموم جلبکهای با منشاء غذایی میبیماری
های همچنین توکسین گردند.می های حادباعث بروز بیماریاغلب 

طور حاد سمی باشند و یا به شکل مزمن قارچی نیز ممکن است به
های های مادرزادی، یا بیماریسبب عواقبی نظیر ناهنجاری

ایمونوتوکسیک، نفروتوکسیک و آثار استروژنیک شوند. شاید 
در معرض قرار گرفتن ترین موضوع غذایی معاصر، کنندهنگران

 تاس کیآرسن و وهی، جومی، کادممانند سرب یفلزات سمغذاها با 
 یمختلف یهاتیسمداشته، وجود  ییغذا رهیکه اکنون در کل زنج

 ا آزادر ییایمیش مواد زین یصنعت یندهایفرآ. دندهیاز خود بروز م
 ه، عملاً در محیط زیستها قبل ممنوع بودمدتاز که اگرچه  کند،می

-1,1,1موادی مانند  ) .کنندمانند و غذاها را آلوده میباقی می

trichloro2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane - 

(dichlorodiphenyl dichloroethene) (DDT)–  سایر
( سایر های مشابه آنهاها و فراوردهدی اکسین -هاکشحشره
 یداروها با واناتیدرمان ح قیتوانند از طریمهای غذایی آلاینده

کشاورزی حاصل شوند. سموم محصولات  یپاشسم ای یدامپزشک
صولات مح یبرامورد استفاده سموم دفع آفات  نیدر بارگانوفسفره، 

یی، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. این سموم بر رشد مغز غذا
از  ییمواد غذا یهاندهیآلا ریسا گذارند.تأثیر سوء برجای می

گیرند. یک تهدید نوظهور داری منشاء مینگهو ظروف  یبندبسته
استفاده بی رویه از مواد نانو در صنایع غذایی است. بسیاری از 

آب، هوا، گرد و غبار و های موجود در محیط زندگی نظیر آلاینده
طور روزمره با در معرض قرار دادن مواد غذایی، سلامت ، بهخاک

 (.3) اندازندانسان را به مخاطره می
 

 های امنیت غذاییصشاخ
 Global Food Security شاخص امنیت غذایی جهانی )

Index (GFSI) ) بر اساس تعریف امنیت غذایی در نشست جهانی
(: 16غذا معرفی شد. این شاخص بر سه جنبه مهم تأکید دارد )

توان مالی »(، Availability) «دسترسی به مواد غذایی»

(Affordability) کیفیت و امنیت»و « پذیرییا استطاعت» 
(Quality and safety .) 

عرضه »های دسترسی به مواد غذایی عبارتند از: زیر شاخه
، «مخارج عمومی تحقیق و توسعه»، «کافی مواد غذایی

، «ثبات سیاسی»، «نوسانات تولید»، «های کشاورزیزیرساخت»
 .«اتلاف مواد غذایی»، «توانایی جذب شهرنشینی»، «فساد مالی»

سهم »های توان مالی امنیت غذایی عبارتند از: شاخه زیر
نسبت جمعیت زیر خط فقر »، «مخارج مصرفی مواد غذایی

تعرفه واردات محصولات »، «تولید ناخالص داخلی سرانه»، «جهانی
دسترسی »، «های تأمین امنیت غذاییوجود برنامه»، «کشاورزی

 «.به منابع مالی برای کشاورزان
ژیم تنوع ر»یت و امنیت غذایی عبارتند از: های کیفزیر شاخه

، «کیفیت پروتئین»، «هادر دسترس بودن ریزمغذی»، «غذایی
 «.کیفیت و سالم بودن مواد غذایی»، «ایمنی مواد غذایی»

به مسائلی فراتر از گرسنگی نگاه شاخص امنیت غذایی جهان 
ثر بر ناامنی غذایی را از سه جنبه اصلی ؤکرده و عوامل اصلی م

 «کیفیت مواد غذایی»و  «دردسترس بودن»، «پذیری استطاعت»
که کشور ما بین آنها قرار  کندکشور جهان بررسی می 163در بین 
 (. 11ندارد )

 

 پذیریشاخص استطاعت

پرداخت قیمت مواد غذایی در یک کشور  برای را توانایی افراد
واد مهای مرتبط با های نسبی که در شرایط عادی و شوکو هزینه

ای امتیاز پایه برعلاوه .کندبررسی می ،شوندغذایی متحمل می
نه، یک تعدیل فصلی تغییرات قیمت مواد غذایی در جهان، الاس

پذیری از طریق ستطاعت. اگیرددر نظر مینیز درآمد و نرخ ارز را 
مصرف مواد غذایی : »گیردشش نماگر زیر مورد سنجش قرار می

نسبت جمعیت زیر خط »، «های خانوارصورت سهمی از هزینهبه
تعرفه واردات »، تولید ناخالص داخلی سرانه»، «فقر جهانی

دسترسی »و « های تور ایمنی غذاییحضور برنامه»، «کشاورزی
 «.کشاورزان به منابع مالی

 

  پذیریدسترسشاخص 

کند که بر عرضه و سهولت دسترسی به عواملی را بررسی می
این شاخص که  .گذارندک کشور تأثیر میمواد غذایی در درون ی

کشور برای تولید و توزیع مواد  یختاری، ظرفیت دروناهای سجنبه
ستحکم م سیتنگنا یا ریسک به دسترایجاد کننده  غذایی و عناصر

شود: گیری میاز طریق نماگرهای زیر اندازه کندبررسی می را
قات تحقیخارج عمومی در توسعه و م»، «سندگی و کفایت عرضهب»

پرنوسان بودن تولید  »، «های کشاورزیزیرساخت»، «یکشاورز
، «فساد»، «ثباتی سیاسیخطر بی»، «کشاورزیمحصولات 

  .«اتلاف مواد غذایی»و « ظرفیت جذب شهری»
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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  شاخص کیفیت و ایمنی غذا

های غذایی متوسط و ایمنی غذایی ای رژیمکیفیت تغذیه
دی میزان سودمنوان دیگر آن کند و عنرا بررسی میمحیطی کشور 

 :گیردمورد سنجش قرار می های زیرنماگری است و با برداربهره
در دسترس »، «استانداردهای تغذیه»، «های غذاییتنوع رژیم»

 ایمنی»و « های پروتئینیکیفیت مکمل»، «هابودن ریز مغذی
 «. غذایی

 

 های ایمنی غذاییشاخص
ایمنی غذایی عبارتند از های مهم سلامت و بعضی از شاخص

(12:) 
  وجود مؤسسه یا مرجعی برای اطمینان از ایمنی و سلامت مواد

 غذایی

 تیسالم و بهداش یدنیبه آب آشام یبا دسترس تیدرصد جمع 

)نظیر  (Risk assessmentهای ارزیابی خطر )شاخص
 باقیمانده سموم دفع آفات در محصولات کشاورزی(

)نظیر  (Risk managementهای مدیریت خطر )شاخص

 –ییمواد غذا یمنیا یاضطرار ییپاسخگو ملی تیظرف
 ((Radionuclides standardsاستانداردهای رادیونوکلئیدها )

 (Risk communicationهای اطلاع رسانی خطر )شاخص
 نمودن و نشانگر ییبرچسب زدن مواد غذا»زا یخطرات آلرژ )نظیر
 «(هاآلرژن

 علوم و  یهاشاخصغذایی ) گذاریهای سیاستشاخص
در مورد  قیتحق تیظرف یهاشاخص -یکشاورز یفناور

 یی(غذا یهااستیس

 یر )نظ ییمواد غذا یکنترل مل ی مؤثرهاستمیسهای شاخص
و منافع  یمحافظت از سلامت یدولت برا شفافتعهد 
تجارت مواد  یهاوهیش از عدالت نانیکنندگان و اطممصرف

 یالمللنیبا الزامات و تعهدات ب نشان دادن انطباق -ییغذا
 یی(مواد غذا تیفیو ک ییمواد غذا یمنیا

 و ساتیسأها، ترساختیاز ز یبازرس»ها )نظیر سایر شاخص
 یهاها و آشپزخانهها و رستوران، هتلعیتوز یهابهداشت در بخش

در  (Traceability) یابیرد تیدر مورد قابل یبازرس»، «جامعه
، «ییمواد غذا یمنیدر مورد ا یاجبار یرساناعاطل»، «ییغذا رهیزنج

، «هیاول دیتول یدر بخش عرضه برا کنترلیخود یهاستمیس»
، «ییغذا رهیدر کل زنج (Self-checkingیی )نظارت بر خودآزما»
وجود دی »، «جاتیو سبز وهیموجود در م ومیسرب و کادم»

 Polychlorinatedها و مشتقات دی بنزو کلره آن )اکسین

dibenzo-p-dioxins (PCDDs))  در محصولات لبنی و
، «ییدر مواد غذاوجود باکتری اشرشیا کولی » ،«مرغتخم

 یکیولوژیکروبیو م ییایمیخطرات ش»، «های غذاییمسمومیت»
ر در نظ یانسان ی مصارفکه برا یواردات یموجود در محصولات دام

 و ...(. « گرفته شده است
 

 امنیت غذایی خانوار
امنیت غذایی خانواده به معنی دسترسی خانواده به غذای کافی 

از ضروری اعضای خانواده دار نیبرای اطمینان از دریافت حداقل مق
رای همه افراد خانواده و رسیدن آنها ب بل مناسد و تکامعامل رشو 

این شاخص گیری اندازه. است به شکوفایی و باروری در جامعه
 ها وگذاران و سایر نهادها جهت طراحی برنامهتواند به سیاستمی

 .(19) دک کنو نیز پایش و ارزشیابی آنها کم غذایی مداخلات لازم
بین درآمد خانوار، تعداد شاغلان در مطالعه سواری و همکاران، 

خانوار، فاصلۀ محل سکونت تا شهر، بعد خانوار، مقدار زمین زراعی 
تملک خانواده و تحصیلات مادر خانواده )مسئول تغذیه(  و باغی در

مشاهده شد. عوامل تهدید با امنیت غذایی خانوار رابطۀ معناداری 
وانی نات»کننده امنیت غذایی خانوار در این مطالعه عبارت بودند از 

نبودن  کافی»، «های غذایی متعادل و متناسبدر تهیۀ وعده
همچنین «. انی در خرید غذاناتو»و « شده موادغذایی خریداری

های شرکت در دوره» ،«بودن همسردرقید حیات»متغیرهای 
، «دریافت اطلاعات در زمینۀ تغذیۀ خانوار»، «ترویجی -آموزشی

ار در دأثیر معنیت «نظام تولیدی خانوار»و  «شغل زنان روستایی»
مطالعه اصغریان و همکاران  .(12اند )امنیت غذایی خانوار داشته

 و «نرخ اشتغال اعضای خانوار» ،«سرانه درآمد کل»ن داد که نشا
های اصلی تعیین از سازه «های کشاورزیمیزان مالکیت ماشین»

 میزاناست. همچنین  کننده امنیت غذایی خانوارهای روستایی
های متعارف کارگیری تکنیکعملکرد گندم آبی و میزان به

أثیر یت غذایی خانوار تای غیرمستقیم بر امنگونهکشاورزی نیز به
های وری عاملافزایش بهره» هایی نظیر(. ارائه حل14) داشتند

افزایش ضریب »، «ارتقای مدیریت فنی کشاورزی»، «تولید
های اقتصادی تمرکز بر فعالیت»، و «مکانیزاسیون زراعی

بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی  موجب «غیرزراعی
امنیت غذایی در ایران به علت رشد مؤلفه اقتصادی شوند. می

در مطالعه مروری  .در خطر است ،روزافزون و بدون توقف تورم
ده گیری ش، نتیجهامنیت غذایی خانواده در ایرانساختارمند در مورد 

و  ای، تغییر الگوی زندگی شهرنشینیذار تغذیهل گه دلیباست که 
ذایی غ تامنی های جمعیتی ایران، بررسی وضعیتتغییر در ویژگی

طح فردی و خانوادگی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر؛ در س
 ضروریو ارزشیابی مداخلات مقتضی  ءپیامدهای آن؛ طراحی، اجرا

معه برای شناسایی بهتر طراحی پژوهش های مبتنی بر جااست. 
طراحی و اجرای سیستم پایش ملی  ،ذاییاامن غای نخانواده ه

های کیفی برای بررسی طراحی پژوهش، امنیت غذایی خانواده
 ،ثر بر امنیت غذایی در خانوادهؤعمیق عوامل فرهنگی و اجتماعی م

 طح اعضایای در سهواد تغذیهایی برای بررسـی سطراحی پژوهش
 انواده ودرت در خط قثیر روابأتموضوع بررسی عمیق در  و خانواده

ابع درون خانواده یص منت تخصجهکشور های مختلف در فرهنگ
 .(19) ثیر آن بر وضعیت امنیت غذایی اعضای خانوادهأو ت
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 امنیت غذایی مقاوم 
 -ازدرون -امنیت غذایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی )منعطف

 پیشرو و مردمی( که-گرا، برون-مولد -دانش بنیان  -فرصت ساز
ی دسترس»شود: موجب تأمین و تضمین الزامات امنیت غذایی می

ارائه »، «به تداوم آن در همه شرایطغذای کافی و اطمینان به 
رواج الگوی صحیح »، «غذای سالم و باکیفیتتضمین شده 

فراهم بودن توانایی اقتصادی خرید غذا برای آحاد »و « مصرف
ا توانایی مقابله باقتصاد با رویکرد مقاومتی «. مردم و همه خانوارها

قابلیت "و با برخورداری ازرا دارد  بازارهای وارد شده بر شوک
وری آبه تاب "توانایی عبور از بحران"و  "انعطاف در شرایط مختلف

بخش کشاورزی یک بخش بسیار مهم از اقتصاد  نماید.کمک می
عه نقش اساسی در توسواجد بلکه  غذا،مین أکشور نه تنها در حوزه ت

ن امنیت میأ. تاستاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی 
 امنیت ملی، از وظایف الزامات تحققغذایی جامعه به عنوان یکی از 

 (.15است )ها اساسی دولت
 

  مقاومتی ها و معیارهای امنیت غذاییمؤلفه

های مهم امنیت غذایی است از مؤلفه که زایی اقتصادیدرون
 (:10های آن عبارتند از )و شاخص

 م راهبردیلاکشاورزی اقحمایت از »، «تعرفه واردات غذا»
تعرفه »، «واردات غذا»، «شده کشورء های احیازمین» ،«غذایی

های لاتعرفه صادرات کا»، «راهبردیهای غیرلاصادرات کا
آموزش کشت با »، «برنامه جامع کشت کشور»، «پرمصرف آب

تحقیق در تولید سموم » ،«سازی اراضیپارچه یک»، «لاوری بابهره
ایر ذخ»، «ت صنعتی کشاورزیلاآتولید ماشین»، «و بذرها و کود

-، «بندی غذای داخلیبسته ،تورم غذای داخلی» ،«بذر داخلی

ترویج استفاده از غذاهای »، «ترویج فرهنگ مصرفی غذای داخلی»
ترویج روحیه »، «جویی ح الگوی مصرفی و صرفهلااص» ،«سنتی

ار احتک مبارزه با»، «کمک به همنوع در شرایط اضطراری و تحریم
دار کردن انبارهای غذایی و شناسنامه»، «ت اساسیلامحصو
ردن دار کشناسنامه» ،«ت ارگانیک داخلیلاتولید محصو»، «دارویی

ترویج استفاده از »، «بندی آنهات داخلی و ردهلاتمامی محصو
غذا در داخل  نظارت بر مبادی تولید» ،«ت استانداردلامحصو
 «. کشور

کننده فقر، قحطی، گرسنگی و ل و تسهیلناامنی غذایی عام
زوال یک ملت خواهد بود. با افزایش مداوم جمعیت، نیاز به مواد 

ایی امنیت غذ .یابدغذایی روز به روز با سرعتی شگرف افزایش می
های توسعه پایدار بوده و دسترسی به یکی از اهداف اصلی سیاست

ه به عنوان یکی ای هموارمقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه
ی هااز محورهای اصلی توسعه پایدار و زیرساخت مهم پرورش نسل

 .(17) کید بوده استأآینده کشور مورد ت
 

 رابطه امنیت غذایی با امنیت ملی

 مستلزم تدارک سطح بهینه ،برقراری سطح بهینه امنیت ملی
امنیت غذایی است. کشورهای استثمارگر از حربه غذا بر علیه 

کنند. وابستگی کشورهای کشورهای جهان سوم سوء استفاده می
کمتر توسعه یافته به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته، 
باعث ضربه پذیری سیاسی و تهدید امنیت ملی آنها است. این 

ر شرایط تحریم از اهمیت مضاعف برخوردار است. ناامنی موضوع د
غذایی با تهدید و تخریب عزت نفس ملی )ستون اصلی توسعه و 

 های اجتماعی، پر هزینهاستقلال ملی( و اختلال در انباشت سرمایه
های جمعی و سایر عوارض، امکان وفاق و وحدت ملی نمودن کنش
 دهد. را کاهش می

یت ملی امن "منابع انسانی"و  "اقتصادی"د امنیت غذایی با ابعا
 -اسیسی"رابطه تنگاتنگ و مستقیم دارد. امنیت غذایی با ابعاد 

 امنیت ملی "فرهنگی"و  "فناوری -علمی"، "نظامی"، "اجتماعی
 (.11رابطه غیر مستقیم دارد )

 

 تهدیدات امنیتی

ه ن است، ایچند بعدی و چند رشته که موضوعی منیت غذاییا
بلکه از محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  ،امکانات تولیدی تنها از

تهدیدات امنیتی با منشاء  .(13) پذیردو فرهنگی جامعه اثر می
 ناامنی غذایی ابعاد مختلف دارند: 

امنیت ( از وضعیت FAOگزارش سازمان غذا و کشاورزی )
درصد مردم با  5دهد، در ایران کمتر از ها نشان میغذایی کشور

هر چند به لحاظ رتبه بندی و متوسط که د غذا مواجه هستند کمبو
جهانی در وضعیت بسیار کم قرار گرفته است، اما همین میزان 

 (.26)شود میلیون نفر را شامل می 4جمعیتی در حدود 
بانک جهانی هشدار داده است که غرب آسیا )خاورمیانه( و 

رن قتا نیم  ترین مناطق جهان است کهشمال آفریقا از جمله مهم
ثر از پدیده تغییر اقلیم و افزایش دمای هوا خواهد شد. أدیگر مت

های متوالی در این افزایش دما و کمبود بارندگی و خشکسالی
 16 ،میلادی 2656منطقه شدت گرفته و تخمین زده شده تا سال 

میلیون نفر در معرض تنش شدید آبی قرار خواهند گرفت و تا صد 
ود کمب زیرزمینی با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.منابع آب 

آب منطقه غرب آسیا یکی از عوامل پنهان اما بسیار مهمی است 
های منسجم و در ها نقش اساسی دارد. برنامهکه در تشدید بحران

حال انجام در کشورهای رقیب و دشمن مانند پروژه عظیم آناتولی 
«GAP » بستان و نیز پروژه در عر« اوکسیس»در ترکیه، پروژه

در رژیم صهیونیستی از جدی بودن مسئله « آراوا»توسعه عمران 
 ای نه چندان دور حکایت دارد.مین مواد غذایی در آیندهأآب و ت

یکی از دلایل گسترش نفوذ این رژیم و عربستان در شاخ آفریقا 
های عقب نماندن از رقابت بر سر منابع سرشار آبی و زمین

ین قاره است که هر دو کشور را تبدیل به خریداران کشاورزی بکر ا
های مهندسی های کشاورزی کرده است. حضور فعال شرکتزمین

با هدف « آراوا»و « گاپ»های رژیم صهیونیستی در انجام پروژه
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ل های رود نیهای دجله، فرات و سرچشمهکنترل منابع آبی رودخانه
حوزه رود نیل در ابعاد های بزرگ و منطقه دریاچه.)گیردانجام می

های استراتژیک رژیم صهیونیستی در منطقه مختلف، برای طرح
شرق آفریقا، دارای اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی است. در این 

ترین منابع آبی، در حوزه رود نیل واقع شده است که منطقه، مهم
 رهای آفریقا و منابع آبی آن به شماترین دریاچهترین و مهمبزرگ

دریاچه  توان بهترین منابع مزبور میمشهور از جمله. آیدمی
 اشاره نمود(  تانگانیکا، کیوو و دریاچه جورج

ای هاین سلاحهای بیولوژیک هستند. از تهدیدات دیگر سلاح
های کشتار جمعی و یکی از بلایای به عنوان سلاح مخوف،

ی مبه یک تهدید عمودر عصر حاضر ، دست ساز بشر غیرطبیعی
مورد اهداف مختلف نظامی و غیر نظامی که با  اندتبدیل شده

. بیوتروریسم در کشاورزی و مواد غذایی گیرنداستفاده قرار می
 (.13شود )نامیده می اگروتروریسم

 

 هاغذا ابزاری برای تهدید ملت
ناامنی غذایی موجب تهدید امنیت ملی است. افزایش دسترسی 

های بومی تولید مواد استفاده از ظرفیتبه غذای سالم و مغذی، 
غذایی و مقابله با تهدیدات خارجی، برای تضمین امنیت ملی 

امنیت پایدار برای مواد غذایی از موضوعات مهمی ضروری است. 
ت که اگر مورد غفلت واقع شود، به بستری برای تهدیدات اس

ر د از آنجا کهو آسیب رساندن به جامعه تبدیل خواهد شد. دشمنان 
امنیت غذایی، تهیه غذای سالم و مغذی و دسترسی افراد از نظر 

ناامنی غذایی  ،  لذاها مدنظر استاقتصادی، اجتماعی در همه زمان
ین مأبرای ت شود.محسوب میست و تهدید کننده ا در کشور بالا

امنیت غذایی و افزایش دسترسی به غذای سالم و مغذی استفاده از 
بومی و محلی از جمله مواد غذایی کشت  مواد غذاییتوانمندی 

ضروری است محلی  حمایت از محصولات غذایی استانداردشده و 
(21 .) 
 

توصیف رابطه امنیت غذایی با امنیت پایدار ملی از منظر 

 پدافند غیر عامل 
ای غذایی های اقتصادی دشمن چنانچه نیازهای پایهمتحری

د جدی امنیت ملی گیری نماید، به عنوان تهدیمردم را هدف
تأمین "محسوب خواهد شد. برای مقابله با این تهدید، عواملی نظیر 

ی انیازهای پایه "توزیع کارآمد"و "ذخیره سازی کافی"، "بهنگام
های و اساسی غذایی مردم، از عوامل مؤثر برای مقابله با تحریم

ی بی ثبات"اقتصادی دشمن خواهد بود. در شرایط اضطراری نظیر 
، "جنگ و تجاوز نظامی دشمن"، "گسترش فقر"، "دیاقتصا

های اپیدمی بیماری"، "بیوتروریسم و تهدیدات زیستی"
 و مانند آنها، خطرات تهدید "سایر حوادث و بلایای طبیعی"،"واگیر

ه تر خواهد بود. با توجه بتر و طولانیامنیت غذایی بیشتر و عمیق
ظه طبیعی و غیر سانحه خیز بودن کشور و تهدیدهای قابل ملاح

خاذ های امنیت غذایی با اتطبیعی، باید مدیریت خطر در برابر بحران
ذیری، پرویکردهای مدیریتی و اقتصاد مقاومتی برای کاهش آسیب

بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. خودکفایی در تولیدات 
. های اقتصادی دشمن استکشاورزی گام اصلی در مقابله با تحریم

اصلی در تأمین غذاهای اصلی از منظر پدافند غیر عامل  هایمؤلفه
 : (22طور خلاصه عبارتند از )به
  در حوزه تأمین )تولید، واردات و صادرات( عواملی نظیر

، «های مؤثر بر خودکفاییوری پایین در منابع و نهادهبهره»
، «های اصلی تولیدفناوری و نهاده»، «تحریم مستقیم غذا»
، «ها و محصولات غذاییواردات نهادهکمبود مبادی »
و  «انحصار وارد کنندگان»، «ظرفیت های بالقوه جغرافیایی»

 مانند آنها مؤثر خواهند بود.

 فقدان سامانه ذخایر »سازی عواملی نظیر در حوزه ذخیره
های مورد نیاز سازی زیرساختاحداث و ایمن»، «راهبردی

 «و حساس و مهم سازی با اولویت ذخایر حیاتیمراکز ذخیره
 تأثیرگذار خواهند بود.« ضعف در شبکه آمایش»و

  های موازی و کوتاه توزیع شبکه»در حوزه توزیع عواملی نظیر
، «فروشی کالاهای اساسیاحتکار و گران»، «کالاهای اساسی

کمبود »و « نقش بسیج محلات و مردم در حوادث احتمالی»
 باشند.، مؤثر می«کالاهای اساسی

  ترویج مصرف غذاهای اساسی »مصرف عواملی نظیر در حوزه
سطح مقاومت اقتصادی در »، «خارجی در بازار داخل کشور

های استکباری در کشور )مصرف حداقلی کالاهای برابر تحریم
 «الگوی نامناسب مصرف بعضی غذاهای اساسی»، «اساسی(

 باشند.مؤثر می« عادت اسراف و مصرف زدگی در جامعه»و 
 

 فند غیرعامل در تضمین امنیت غذاییرویکرد پدا
پذیری و مصونیت کشور از طریق ناامنی برای کاهش آسیب

غذایی، داشتن رویکرد پدافند غیرعامل ضروری است. ابعاد این 
 رویکرد به شرح زیر است: 

  حفاظت از جان مردم با تأمین نیازهای حیاتی و استمرار
 داشت و ...خدمات ضروری نظیر غذا، آب، سرپناه، پوشش، به

 گذاری دقیق، جامع و کارا در حوزه تأمین داخلی و سیاست
 خودکفایی در غذاهای اصلی و محصولات استراتژیک

 تعیین اهداف ملی و حاکمیتی امنیت غذایی 

 پذیری کشور در حوزه غذا و تغذیه )در ارزیابی از میزان آسیب
زمینه امنیت غذایی و ایمنی غذا( و طراحی و اجرای 

 های کاهش آسیببرنامه

  شناسایی مجاری و معابر تهدیدات بیولوژیک و زیستی در
 کشور و کنترل دقیق بر واردات غذایی

 تشخیص بهنگام تهدیدات این حوزه و کنترل آنها 

  فعالیت هوشمندانه و مدبرانه دبیرخانه امنیت غذایی در
 عاملمجموعه پدافند غیر
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 ها و مراکزاستفاده از ظرفیت علمی و تحقیقاتی دانشگاه 
پژوهشی حوزه غذا و تغذیه، برای تأمین اهداف پدافند  -علمی

 عامل در این حوزهغیر

 های متولی غذا و تغذیه مانند سازمان غذا و ارتقای دستگاه
داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان دامپزشکی، از نظر مسئولیت پذیری، 

 وییشفافیت و پاسخگ

 های حوزه آزمایشگاهی غذا و ها و فناوریارتقاء توانمندی
 تغذیه

  المللی در زمینه امنیت تلاش برای احراز استانداردهای بین
 فائو و ...( -سازمان جهانی بهداشت -غذایی )بانک جهانی

 سازی مردم های عمومی برای آگاهاستفاده از ظرفیت رسانه
 تغذیه و مخاطرات امنیت غذاییدر مورد امنیت غذا و سلامت  

 

 و نتیجه گیری بحث
 عهجامهر اساسی زندگی، سلامت و رفاه  نیازهایغذا و تغذیه از 

صرفی الگوی غذای مو کیفیت با و  مین غذای کافیأاست. ت انسانی
، از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد سالمو ایمن 

ملی  . رابطه امنیتدنباشاصلی و تعیین کننده میاقتصادی، محور 
یری گبا امنیت و ایمنی غذایی در این مطالعه به شرح زیر نتیجه

 شده است: 
  امنیت غذایی در سطح کلان یک اولویت امنیت ملی است و

مستلزم اتخاذ یک راهبرد ملی امنیت غذایی پویا و کارآمد 
 است. 

 های ارتقای تغذیه و های بین بخشی در برنامهنقش همکاری
 شود.امنیت غذایی تأکید می

  حداکثرسازی تولید محصولات غذایی از منابع داخلی و
 صادرات مازاد آن

  ،تنظیم الگوی بهینه تولید داخلی با رویکرد خودکفایی
قلیمی بندی اخوداتکایی، کاهش هزینه، افزایش کیفیت، پهنه

 ایهای منطقهو شناخت قابلیت
 صولات اساسی استراتژیک غذایی مورد نیاز کاهش واردات مح

 جامعه از طریق افزایش تولید داخلی
  ارتقای جایگاه کشور در تولید و تجارت محصولات کشاورزی

پذیری در بازارهای جهان )با بهبود کیفیت و افزایش رقابت
 ای و جهانی(منطقه

  طراحی سیستم جامع کنترل مواد غذایی و تحقق ابعاد مرتبط
 های کلی سلامت. تغذیه بر اساس سند سیاست با غذا و

 های اصلی مسئول در امنیت تولیت واحد کشوری سازمان
های متولی اصلی شامل وزارت تغذیه و غذایی کشور )دستگاه

و  درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی بهداشت،
، وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان مجموعهزیر سازمان

ری گای در تولیهای وظیفهپوشانیرد( و رفع همملی استاندا
نظارت و کنترل یکپارچه بر ایمنی غذایی از تولید تا عرضه 

تشکیل کارگروه تخصصی ضروری است. برای این منظور 
تغذیه و امنیت غذایی ذیل شورای عالی سلامت، برای پایش 

 لینامه کانعقاد تفاهم ملی تغذیه و امنیت غذایی، عملیات سند
های اصلی، رسانه، نمایندگان بخشی )دستگاهو سالانه بین

های برتر و مردم و نماینده بخش خصوصی( تشویق بخش
ای علوم هنامه عملیاتی سالانه با دانشگاههمچنین انعقاد تفاهم

 بینی شده است.پزشکی پیش
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