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 پژوهشي

 91-يدوكو ریيگ همهامنيت غذا و تغذيه در مدت تا بلندمدت ارتقای  راهبردهای کوتاه
 

 8بيگي  محسنمحمد، 7راد کيانيعلي  ،4ابوالقاسم جزایری ،6زیناب ، حسن عيني4نسرین اميدوار، 3پورآرام دحام، *2،1فرجي مجيد حاجي

 
 

 دهيچک
ترین  های جامعه و نظارت مستمر بر ایمني غذایي، یکي از اصلي مندی کافي همه مردم و گروه بهره تأمين پایدار غذا جهت دسترسي و :و هدف زمينه

هدف از این بررسي کوتاه ارائهه راهرردههای بهرای    . ها برای تأمين امنيت غذا وتغذیه فرد، خانواده و جامعه به عنوان یک حق مهم است وظایف دولت

 . است 21-اني مانند اپيدمي کوویدبهرود امنيت غذا و تغذیه در شرایط بحر

 ،یيغهذا  عیصهنا  ه،یه مهرترط از جملهه تغذ   یهها  اندرکاران گروه و دست نامتخصص جلساتحاصل به روش بحث گروهي متمرکز و نوشتار  نیا :روش

 .باشد مي، فرهنگستان است هیگروه بهداشت و تغذ لیذ يکارگروه تخصص کیدر  یولوژيدمياقتصاد، اپ ،یکشاورز

بهر   21-مدت و بلندمدت برای کاهش همه اثرات نامطلوب اپيهدمي کوویهد   کوتاهها و راهرردهای عملي  طلري، چالش در این مستند حمایت :اه یافته

 .مورد بحث قرار گرفته است حمایتي، آموزشي و پژوهشي، ترویجي و نظارتي در ابعاد مختلف مدیریتي،امنيت غذا و تغذیه جامعه 

بوده و  تيبا اهم اريبس يبحران کنون طیدر شرا یيغذا تيو امن هیتغذ تيوضع یمختلف در جهت ارتقا یها بخش يماهنگو ه يهمراه :گيری نتيجه

 .کار گرفته شوده شده و ب یيدرنگ اجرا يب دیمهم با ماتيتصم
 

 ، وضعيت تغذیه21-امنيت غذایي، تامين مواد غذایي، کووید :ها کليد واژه

 

 مقدمه
و  ، سالم و ایمهن داریپا یيمواد غذا وجودو مهم بشر  يک حق اساسی

 امعهه در ج رهاخانوا ود افرا یبراای  و تغذیه یيغذا تيو امن يقابل دسترس

. شود تأمين ی تابعه با حمایت مردمها و سازمان توسط دولت دیاست که با

 .شده است ديو تأک انيوضوح ب به کشور ياساس انونمهم در ق نیا

 و فيزیکهي از نظر جامعه وجود دارد که همه افراد  يزمان یيغذا تيامن

داشهته   يدسترسه  ها در همه زمان ی، سالم و مقويکاف یبه غذا یاقتصاد

 کیه  یهها بهرا   آن حهات يمطابق بها ترج  یيغذا میرژ کی یازهايباشند و ن

 فقدان یا ضعف در این مستند(. 1، 2) شودبرآورده  یديسالم و تول يزندگ

 يو روان ي، اجتماعیاقتصاد یامدهايپ لي، به دلها خانوار هیغذا و تغذ تيامن

 يعمل یهارردراهمورد بررسي قرار گرفته و  21-ی کوویدريگ همهناشي از 

 . ارائه شده استکنترل اثرات آن مقابله و  یبرا ،بلند مدتکوتاه مدت تا 

ندارند که منجهر بهه    يکاف ینفر غذا ونيليم 818از  شي، بامروز در جهان

در (. 3)شهود   يمه  يعفهون  یهها  یمهار يبخطهر ابهتب بهه    افزایش و  هیتغذ ءسو

تها   ديه لتو ،تهأمين از  ،هیه غهذا و تغذ  نظهام در  یيغذا تيامن ،مختلف یها بحران

 یبهرا  یدیبحران تهد نیا امديپ. رديگ يقرار م تأثيرو مصرف غذا، تحت  توزیع

که ضهروری اسهت    آشفته و عدم تعادل در مصرف است عیتوز ،درآمد خانوارها

در (. 4)ا و تغذیه تحهت کنتهرل و نظهارت قهرار گيهرد      در یک نظام مراقرت غذ

 یخهود بهرا  توانهایي  خهانوار در سراسهر جههان از     ونيه لي، صدها ميفعل طیشرا

بهه غهذا،    ياز دسترسه  يکنند کهه تهابع   يخانوار استفاده م یيانتخاب سرد غذا

 کننهده  تهأمين خهانواده کهه    یغهذا  سفرهو رفتار است و  ي، ذائقهدرآمد، سبمت

، بقها، رشهد،   يعيطر يسلول سميحفظ متابول یبرا ازيمورد ن یاد مغذو مو یانرژ

 . است خانواده یو طول عمر اعضا يو روح يسبمت جسم

و دیباعهث تشهد   يبحرانه  طی، شهرا 21-کوویهد  یريه گ همه آغاززمان  از
 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 ریزی غذا و تغذیه، انستيتو تحقيقات تغذیه و صنایع غذایي کشور، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و برنامه گذاری سياستت انشيار گروه تحقيقاد: نویسنده مسئول* . 2

 عضو فرهنگستان علوم پزشکي کشور. 1

 شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشيار گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم. 3

 شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشکي صنایع غذایي امعه، دانشکده علوم تغذیه وگروه تغذیه جدانشيار . 4

 شناسي، دانشگاه علوم پزشکي تهران گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیماستاد . 5

 شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشکي صنایع غذایي گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه واستاد . 6

 اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایي، ریزی های برنامه مؤسسه پژوهش ،ر اقتصاد کشاورزیاستادیا. 7

 مدیر کل سبمت وزارت آموزش و پرورش. 8
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در  ينهاامن  نیه ا. همهه گيهری شهده اسهت    از  يناشه  ريوم خطر مرگافزایش 

 ر، خصوصاً در شهرهای بهزرگ محروم، از جمله حومه شه یها مناطق و گروه

. دارد یبه توجه فهور  ازيشود و ن يم دهید شتريب یيروستا نيرنشيو جوامع فق

مشاغل بهه   يتوقف برخ ای یکاريو ب گيری همه نیاز ا يناش یبحران اقتصاد

و کاهش  یکاريسو منجر به ب کیو الزام به ماندن در خانه، از  نهيقرنط ليدل

شهده   یيمهواد غهذا   مهت ينامتناسه  ق  شیافزا گرید یو از سو خانواردرآمد 

 درآمد خانواده از عوامل مهم در تأمين امنيهت غهذایي در یهک نظههام  .است

خصهو  زنهان در    ها بهه  تغذیه خانواده همچنين سواد غذا و. اجتماعي است

بهترین غهذای در دسهترو و    نحوه هزینه کرد بودجهه و درآمد بهرای تهيهه

 بهدیهي اسهت  (. 5)چگهونگي تقسهيم آن در خهانواده تهأثير بهه سهزایي دارد   

یهن  ا(. 7، 6) خواهد بودهمراه  یریپذ  يبا کاهش آسدر جامعه، کاهش فقر 

و  شهده جامعهه   يو روان ی، اقتصاديمشکبت اجتماعموج  تشدید  عوامل،

یکي از رهنمودهای قرآن کریم در تحقهق  . را کاهش داده است یيغذا تيامن

یههه  آ)اسههت   در جامعهه اسهبمي   امنيت غذایي، دعوت به توزیع عادالنه غذا

 توان از جملهه  انفههاق رزق و اطعام به مستمندان را نيز مي(. سوره انعام 222

کههه   موضههوعي  .های سبمت اجتماعي در امر تغذیه به شهمار آورد  شاخص

سوره بقره مههورد تأکيههد قههرار    152بارهها در قهرآن کهریم از جمله در آیه 

یم انفاق کنيد پيش از از آنچه روزی شما کرد ای اهل ایمهان،"گرفتهه است 

چيزی توانهد خریهد و نهه    ( برای آسایش خود) آنکه بياید روزی که نه کسي

 ."دوستي و شفاعتي به کار آید

 یتا فرآور هياول دموا دياز مرحله تول یيمواد غذا يمنی، ااز سوی دیگر

 اسهت قرار گرفته در معرض خطر  21در دوران دنياگيری کووید و مصرف 

لذا مسئوليت اجتماعي همه  .است یآن ضرور ی مستمرريگينظارت و پکه 

های مردم نهاد ایجاب  مسئوالن اجرایي، نظارتي، قضایي و همچنين سازمان

کند تا در جهت کنترل آن، تمامي تمهيدات الزم ملي و استاني را بکار  مي

ههای   با توجه به این مهم، این مقالهه سهعي دارد تها راهرهرد     .(1، 8)گيرند

 ناشهي از امنيهت غهذا و تغذیهه    بلندمهدت را بهرای ارتقهای      مهدت و  کوتاه

 .های مشابه ارائه دهد و بحران 21-کووید گيری همه

 

 روش
در  21-با توجه به افزایش ناامني غذایي ناشي از همهه گيهری کوویهد   

های هيئت رئيسه محترم و سفارش گهروه بهداشهت و    کشور و پيرو توصيه

روهي متشهکل از متخصصهان و   تغذیه فرهنگسهتان علهوم پزشهکي، کهارگ    

های مرترط از جمله تغذیه، صنایع غذایي، کشاورزی،  اندرکاران گروه دست

گذاری، تشهکيل و طهي    اقتصاد، اپيدميولوژی، آموزش و پرورش و سياست

ههای موجهود در    جلسات متعدد بحث و گفتگو پيرامهون موضهو ، چهالش   

لندمهدت ارتقهای   مهدت تها ب   های مرترط بررسي و راهرردهای کوتهاه  زمينه

امنيت غذا و تغذیه افراد و خانوارها در جامعه تدوین و به رؤسهای محتهرم   

 . ربط اعبم شد سه قوه و سایر مراجع ذی

 نتایج
 راهبردها

نقش دولت در تأمين امنيت غذایي بسيار مههم و کليهدی اسهت و شهاید     

بمت و ترین اقدام در این حوزه، تقویت دبيرخانه شورای عهالي سه   اولين و مهم

به تعريهر مقهام معظهم رهرهری ایهن شهورا بایهد هماننهد         . امنيت غذایي است

هها و   ورز و متشکل از خررگان و متخصصان از تمامي قسمت های اندیشه هيئت

های مختلف بدنهه دولهت اعهم از بخهش بهداشهت، تغذیهه، کشهاورزی،         بخش

ان تهأمين  های مرترط به عنوان متوليه  اقتصاد، آموزش و پرورش و سایر سازمان

از ایهن رو همراهههي و  (. 28)امنيهت غهذا و تغذیهه در کشهور نقهش ایفها کنهد        

های مختلف در جهت ارتقای وضعيت تغذیه و امنيهت غهذایي    هماهنگي بخش

درنهگ   در شرایط بحران کنوني بسيار با اهميت بوده و تصميمات مهم باید بهي 

رد نظر کهه در دوران  در ادامه به راهرردهای مو. اجرایي شده و بکار گرفته شود

 .کنيم باید سریعاً مورد توجه قرار گيرد اشاره مي 21-بحران کووید 

 

 مدیریتي
 مدت راهبردهای کوتاه

 امنيت غذایي در ستاد ملي مرارزه با کرونها، بها    کارگروهفوری  تشکيل

 نفعان و تشکيل جلسات هفتگي و پيگيری موضو  حضور همه ذی

 مصهوب  ( ]بها  )ته امنيهت غهذایي   ای بس اجرایي شدن الگوی مداخله

براسهاو  [ کميسيون دائمي شورای عهالي سهبمت و امنيهت غهذایي    

معيارهای انتخاب خانوارهای در معرض خطر ناامني غذایي و از طریق 

  نهاد منطقه  های مردم مدیریت و نظارت استاني با همکاری سازمان

 بهر   بها تأکيهد  ) و مکفهي  مناسه   غهذایي  بسته ای سرد توزیع و تأمين

 بها  ،صورت هدفمنهد  بهیا از طریق کارت هوشمند  و( توليدات داخلي

، ریپهذ   يآسه و اقشهار   خانوارهای پنج دهک پهایين درآمهدی   تیاولو

 یهها  سهازمان  یهمکهار  با سال، 5ویژه مادران باردار و کودکان زیر  به

 شهرکه  جملهه  از مختلهف،  طهرق  از نیريو جل  مشارکت خ يتیحما

 .های بسيج پایگاه ود بهداشتي درماني، مساج

  مانند لرنيات و مواد )تخصيص و اعطای یارانه به اقبم غذایي ضروری

از محههل ماليههات و ارزش افههزوده کاالههها و خههدمات     ( ينههيئپروت

رسان، به منظور تنظيم قيمهت خریهد اقهبم ضهروری، تهأمين       آسي 

 . کنندگان مندی بيشتر مصرف اقتصادی و بهره

 

 بلندمدتتا  مدت راهبردهای ميان

 حمهایتي و تجهاری    یها سياستقوانين و همچنين  اصبح و بازنگری

در مجله  شهورای اسهبمي و    مهواد غهذایي   محصوالت کشهاورزی و  

 داخلي توليدات ربط به نفع های ذی سازمان

 وپنجمين جلسه شورای هماهنگي اقتصادی سهران   اصبح مصوبه سي

کشاورزی مصوب  تعليق قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد)سه قوه 
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و تمرکز مسئوليت زنجيره توليد، ( مجل  شورای اسبمي 2312سال 

 . نظارت و توزیع محصوالت کشاورزی و غذا در این وزارتخانه

سازی شورای عالي سبمت و امنيت غذایي کشور، بها تأکيهد بهر     فعال

 :موارد زیر

 يت های سبمت و امن تقویت دبيرخانه شورا ،تشکيل و تقویت دبيرخانه

 ربط؛ های ذی غذایي در سازمان

  افزایش همکاری بين بخشي؛ 

 های تخصصي ذیل دبيرخانه شهورای سهبمت و    سازی کميسيون فعال

 ها؛  امنيت غذایي برای طراحي و پيشنهاد سياست

 ربط  های ذی تأمين منابع مالي مصوبات شورا و تخصيص آن به سازمان

  از سوی سازمان برنامه و بودجه؛

 ش مصوبات؛رصد و پای 

       اصبح الگوی توليد، توزیهع و مصهرف محصهوالت کشهاورزی و مهواد

2غذایي در جهت تأمين رژیم غذایي پایدار؛
 

 گذاری توليد و فرآوری  استفاده از رویکرد آمایش سرزميني در سياست

ای با هدف ارتقای  های منطقه محصوالت کشاورزی با توجه به ظرفيت

  های زیست محيطي و پایداری؛ شاخص

 برداری از سند مدیریت منابع آب در توليد محصوالت کشاورزی با  بهره

وری بهاالتر و اسهتفاده از    رویکرد کمتهرین ميهزان مصهرف آب، بههره    

تر، با توجه به شرایط اقليمي کشهور و   های جایگزین و اقتصادی کشت

 احتمال خشکسالي؛

 از زایي بومي؛ کاهش مصرف آب و جلوگيری  مدیریت تأمين و اشتغال

 فرسایش و تخری  منابع خاک؛

  هها بهه منظهور کهاهش سهموم و       کهش  مدیریت مصرف سموم و آفهت

کهارگيری و   آالیندگي و تجمع در محصوالت کشاورزی و دامي، با بهه 

 های تلفيقي و بيولوژیک؛ توسعه روش

 های تراریخته و هر نو   ممنوعيت کشت، واردات و استفاده از فرآورده

بهه    ها طرق شواهد معترر علمهي  که مصرف آن فرآورده غذایي و دامي 

 .اثرات نرسيده است

 

 يحمایت
 مدت راهبردهای کوتاه

  هااي   دها  باا  و افزایش یارانه افراد  پردرآمدافراد و خانوارهاي حذف یارانه

 91-کووید گیري همه و بیكار ناشي از درآمدي پایین

 محصوالت هاي روستایي و ایجاد بازارهاي عرضه مستقیم  تقویت تعاوني

زراعي به منظور حمایت از زنجیره تولید باه مصارف و افازایش تادرت     

 خرید مردم

 تا بلندمدت مدت راهبردهای ميان

آموختگهان   و دانش توليدکنندگان منابع غذایي، ،از کشاورزان حمایت

 :یقاز طر مدارو کشاورزی،

 مسهتقيم  نظهارت  بها  ديه تول یهها  بهه نههاده   ارانهی تسهيلو  صيتخص 

  ؛ربط ذی یاه سازمان

 ت؛ تمام شده محصوال متيکنترل و کاهش ق 

 خرید تضميني محصوالت براساو قيمت تمام شده؛ 

 کهارگيری و تقویهت    ها بهه انحهاء مختلهف، از جملهه بهه      حذف واسطه

 های توليد و مصرف؛ تعاوني

 های آبياری نهوین بها    آموزش و حمایت کشاورزان در استفاده از روش

 و خاک در کشاورزی؛  جویي در مصرف آب هدف صرفه

 آموختگان؛  زایي برای دانش کارآفریني و اشتغال 

 برداری و توسعه صنایع تردیلي خرد و کبن در کنار منابع توليهد   بهره

دامي و کشاورزی با رویکرد اشتغال زایي و به حداقل رسهاندن تلفهات   

 .توليد در بخش دامي، باغي و جاليزی

 

 آموزشي و پژوهشي
 :ش سواد و ارتقای فرهنگ غذا و تغذیه جامعه، از طریقبا رویکرد افزای

 

 مدت راهبردهای کوتاه

 باه منظاور   هااي آموزشاي هدفمناد     برناماه اي  رسانهو پخش  تنظیم 

در تاممین  توان مواجهه خانوارها و افاراد   سواد غذا   تغذیه و افزایش

 . امنیت غذا و تغذیه خود

 پرورش و  يکشاورزبراي  هایي و حاشیه شهرروستا يخانوارها يتوانمندساز

باه منظاور    طیاور و    دام بذر ياعطا دام و طیور خانگي  از طریق آموزش و

 .يوانیح نیو پروتئ جاتیسبز  وهیتممین م

 

 مدت تا بلندمدت راهبردهای ميان

 ها های آموزشي رسمي در مدارو و دانشگاه اصبح و ارتقای برنامه 

  های جمعي، با تأکيد بر  سانهاز طریق ر توسعه و ارتقای آموزش عمومي

 آموزی در حوزه تهيه، انتخاب و مصرف غذا مهارت

 افزایهي، در حهوزه توليهد،     ای و مهارت های آموزش حرفه ارتقای برنامه

 کشاورزی، پرورش طيور و دامداری 

 اندرکاران توزیع، توليد و مصرف محصهوالت   های ضروری به دست آموزش

 کاهش ضایعات مواد غذایي کشاورزی از مزرعه تا سفره، برای

  های جامعه محهور بهرای طراحهي و آزمهون      پژوهشحمایت و تقویت

 مداخبت مناس  در ارتقای امنيت غذا و تغذیه 
 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .های کنوني و آینده باشد ا محيط زیست و در جهت حفظ منافع نسلدر دسترو، قابل دستيابي و از نظر فرهنگي قابل پذیرش، سازگار بالگوی غذایي سالم و ایمن، . 2
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 ترویجي

 در( نهااد  ماردم  و خیارین  ي خصوصا ) يردولتیغ يها سازمان جلب حمایت 

 غذایي فقر کاهش يها برنامه ياجرا راستاي

 ای به منظور دسترسي بيشتر به محصوالت در  توسعه کشاورزی گلخانه

 ای حمل و نقل ه اقصا نقاط کشور با کاهش هزینه

 

 نظارتي
 و ویهژه اقهبم ضهروری     بهه ذایي غه قيمت مواد کنترل بر  جدی نظارت

 ها آنرویه  ممانعت از افزایش بي

 رسهان و   بيوتيک و  مواد آسهي   نظارت دقيق و کنترل بر مصرف آنتي

 اقدامات سودجویانه در پرورش دام و طيور

   غهذایي و  ههای   افزایش نظارت و کنترل ایمني محصهوالت و فهرآورده

محصوالت کشاورزی از توليد، نگهداری، توزیع تها مصهرف، از طریهق    

 ربط  های ذی اصبح ضوابط و اجرایي شدن مصوبات سازمان

  ،نظارت دقيق بر توليد و کنترل واردات سموم دفع آفات نراتات

 ها  توزیع و مصرف آن

 ع سالم و حبلب، با تأکيد بر مناکنترل قاچاق مواد غذایي 

 بهرای اطمينهان از اجهرای    های رهگيری اراضي کشاورزی  دپيگيری ک

 ضوابط ایمني غذایي

 

  تقدیر و تشکر
ههها بحههث و گفتگههوی متخصصههان و   ایههن نوشههتار حاصههل سههاعت 

های مرترط از جمله تغذیه، صنایع غذایي، کشاورزی،  اندرکاران گروه دست

یه اقتصاد، اپيدميولوژی در یک کارگروه تخصصي ذیل گروه بهداشت و تغذ

فرهنگستان است که در آن سهعي شهده تها بها بررسهي جميهع جوانه  و        

مدت تا بلندمدت، برای کاهش ترعات  های موجود، راهرردهای ميان چالش

لهذا بهر    گيری بر وضعيت امنيت غذا و تغذیه و ارتقای آن ارائه شهود؛  همه

دریه  همهه اعضهای محتهرم      فکری بي دانيم از همياری و هم خود الزم مي

ه و هيئت رئيسه محترم فرهنگستان علوم پزشکي کشهور، تشهکر و   کارگرو

 .قدرداني نمایيم

 

Original 

Short and Long-Term Strategies for Improving Food and Nutrition Security in the 

COVID-19 Epidemic 
 

Majid Hajifaraji1,2*, Hamed Pouraram3, Abolgasem Jazayery6, Nasrin Omidvar4, Hasan Eini-Zinab5, Ali KianiRad7, Mohammad Mohsen 

Beigi8 

 

Abstract 
Background: Sustainable provision of food for adequate access and benefit for population and continuous 

monitoring of food security is one of the main tasks of governments to ensure food and nutrition security of 

individual, family and community as an important right. The purpose of this review is to present strategies for 

improving food and nutrition security in critical situations such as the COVID-19 epidemic. 

Methods: This research was prepared based on the results of series of focused group discussion of experts panels of 

related fields such as nutrition, food technology, agriculture, economics and epidemiology which were performed in 

Academy of Medaical Sciences. 

Results: In this advocacy paper, challenges and practical strategies in the short and long term for reducing all of the 

adverse effects of the COVID-19 epidemic on food and nutrition security of the community in various aspects of 

management, support, education and research, extension and supervision are discussed.  

Conclusion: Cooperation and coordination of different sections is very important for improving food and nutrition 

security in the current crisis and decisions must be implemented immediately. 
 
Keywords: COVID-19, Food Security, Food Supply, Nutritional Status 
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