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 دهيچک
ي هگا  يزيگ ر برنامهغذايي بايد به عنوان يكي از اهداف کالن  مقابله با ناامنييت غذايي از ارکان اصلي توسعه پايدار کشورهاست و امن نيتأم :زمينه و هدف

 .بررسي تهديدهاي کنوني امنيت غذايي جهان و ايران انجام گرفت باهدفاين مطالعه . توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور در نظر گرفته شود

ي غذا و بررسي منگابع  گذار استيسکه از طريق مرور متون علمي موجود در حوزه امنيت غذا و تغذيه و  استيک مطالعه مروري  اين مطالعه،: روش

، food securityي امنيت غذايي، ايگران، جهگان،   ها چالشي امنيت غذايي، ها دواژهيکلي اطالعاتي داخلي و خارجي و نيز، استفاده از ها گاهيپاموجود در 

food insecurity ،challenges انجام گرفت. 

ي هگا  بحگران ، (هگا  ميتحرانواع )و ضايعات غذايي، جنگ و تعارضات از نوع گرم و سرد  زيدورري، آب کمسالي و  ، تغييرات اقليمي، خشک00-دي کوويريگ همه :ها افتهی

ي ها استيس. است قراردادهرا در معرض خطر افزايش ناامني غذايي  تر نييپاکشورهاي با درآمد  ژهيو بهاقتصادي و افزايش جهاني قيمت مواد غذايي، کشورهاي جهان 

نيازهگاي   نيتگأم مستقيم بر سبد و سفره غذايي خانوارهاي طبقات پايين درآمدي و فقير در راسگتاي   طور بهي حمايتي دولت از عواملي است که ها برنامهاقتصادي و 

ي ها گروهي کمک غذايي دولت و تخصيص يارانه به ها برنامه، برنامه يارانه کاالهاي اساسي خوراکي و ها استيساين  نيتر مهم ازجمله. است مؤثري ا هيتغذفيزيولوژيک 

 . هدفمند شود درآمد کمنيازهاي اساسي اقشار  نيتأم باهدفبايد  ها ارانهي ؛ لذااست ريپذ بيآس

و ظالمانه غرب، مقام معظم رهبري واژه اقتصاد مقاومتي را به ادبيات کشور  يرانسانيغي ها ميتحر شدت گرفتندر چند سال اخير و با  :یريگ جهينت

ي ريگ گ بهگره ي توسگعه، بگا   هگا  بخگش اقتصاد مقاومتي در حيطه امنيت غذايي تالش براي ايجاد يک نظام غذا و تغذيه پايدار با همكاري همه . افزودند

، سگت يز طيمحگ ، حفگ   وخگا   آبي ها تيظرفتوجه به  ازجملهفتن راهكارهايي ي سالمت و امنيت غذايي و درنظرگرعال يشوراحداکثري از ظرفيت 

 .کاهش ضايعات مواد غذايي و ترويج توليد و مصرف غذاهاي بومي و حمايت از کشاورزي روستايي است
 

 00-تغذيه، کوويد غذايي، سياست مواد مينأامنيت غذايي، ت: ها دواژهيکل
 

 مقدمه
شود که همه مردم در تمام اوقات  مي امنيت غذا و تغذيه زماني حاصل

هاي اجتماعي و  غذاي کافي، سالم، متنوع و باکيفيت که مطابق با مطلوبيت

ناامني . کنند فرهنگي باشد را براي داشتن يک زندگي سالم و فعال مصرف

اي چندبعدي است که عالوه بر پيامدهاي منفي بر کميگت و   غذايي پديده

. شناختي و فرهنگگي نيگز اسگت    ماعي، روانکيفيت زندگي داراي ابعاد اجت

امنيت غذايي و درجه اطمينان دسترسي بگه غگذا بگه حيگات اقتصگادي و      

شگدت   سياسي و حيات امنيتي کشورها مرتبط است و توسگعه جوامگع بگه   

 . (0)گيرد  ها قرار مي تحت تأثير وضعيت تغذيه و امنيت غذايي آن

ناامني غذايي، موجب بروز اشكال مختلف سوءتغذيه ناشگي از کمبگود   

ها، و سوءتغذيه ناشي از اضگافه   دريافت انرژي و پروتئين، کمبود ريزمغذي

وزن و چاقي که خود عامل خطر مهم ابتال  دريافت انرژي و درنتيجه اضافه

 برخگي پيامگدهاي  . شود هاي غيرواگير مرتبط با تغذيه است، مي به بيماري

هاي اول زندگي ازجمله  سوءتغذيه ناشي از کمبود در دوران جنيني و سال

. جبران است اختالل در رشد و تكامل مغزي و کاهش بهره هوشي غيرقابل

بر اساس فرضيه بارکر کگه در مطالعگات طگولي بگه اثبگات رسگيده اسگت        

هاي قلبي  سوءتغذيه در دوره جنيني شانس ابتال به چاقي، ديابت و بيماري

بهبگود وضگعيت تغذيگه و    (. 2)دهگد   سالي افزايش مي عروقي را در بزرگو 

امنيت غذايي در کودکان منجگر بگه شكسگته شگدن زنجيگره سگوءتغذيه،       

 . (3 ،2)شود  هاي مزمن و فقر مي بيماري
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 و همكاران زهرا عبداللهي

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /444

را ايجاد کنگد   ها تواند جرقه تشديد يا تداوم درگيري ناامني غذايي مي

هاي اجتماعي، در  کننده در افزايش نارضايتي همچنين به يک عامل تعيين

اقتصگادي و سياسگي تبگديل شگود و      -هگاي اجتمگاعي    ترکيب با نابرابري

قگوانين  . (4)هگاي مگدني دامگن بزنگد      هگا يگا درگيگري    تواند به ناآرامي مي

کگه  . کند عنوان يک حق انساني تعريف مي المللي حقوق بشر، غذا را به بين

المللي بايد به آن براي دسترسي به غذاي کافي  هاي بين ها و سازمان دولت

در شرايطي کگه  . احترام بگذارند، از آن محافظت کنند و به آن عمل کنند

ا مسگئول اتخگا    ه جمعيت کشورها به غذاي کافي دسترسي ندارند، دولت

هگاي   طور مسگاوي بگراي همگه بخگش     تدابير اضطراري براي تأمين غذا به

مبارزه با گرسنگي، کاهش اشگكال مختلگف سگوءتغذيه و    . جمعيت هستند

ايجاد نظام غذا و تغذيه پايدار دومين هدف کالن توسعه پايدار سازمان ملل 

(Sustainable Development Goals; SDGs)   ان بگراي  است و کشگورهاي جهگ

 . اند دستيابي به اين هدف متعهد شده

از  World Food Program (WFP)براساس گزارش برنامه جهاني غذا 

يافتگه   ميليون نفر افگزايش  000تعداد گرسنگان جهان به  2100سال 

است و در اين ميان، تعداد افرادي که با ناامني غگذايي بسگيار شگديد    

 2122ميليون نفر در سال  272 ميليون نفر به 031اند از  مواجه شده

کننگد   اين افراد در مناطقي زندگي مي درصد 21يافته است و  افزايش

برنگد و   سالي رنگج مگي   که با جنگ و خشونت مواجه هستند، از خشک

در جهگان امگروز   . شدت به کشاورزي براي توليد غذا وابسته هستند به

يسگتي،  وهگوايي و مخگاطرات محگيط ز    ، تغييرات آب جنگ و درگيري

هگا و رکگود اقتصگادي مگرتبط بگا آن،       و شگو   00-گيري کوويد همه

در . (1)اند  گرسنگي و ناامني غذايي را در برخي کشورها تسريع کرده

کشگور تحگت تگأثير     23ميليگون نفگر در    0/00، بگيش از  2121سال 

 .(2)هاي غذايي ناشي از درگيري قرار گرفتند  بحران

به اهميت بحث تگأمين امنيگت غگذايي در کشگورها، مطالعگه        با توجه

حاضر باهدف مروري بر تهديدهاي کنوني امنيت غذايي در جهان و ايگران  

 . انجام گرفت

 

 شرو

است که از طريق مرور ادبيات ( Review)اين مطالعه از نوع يک مطالعه مروري 

گذاري غذا و تغذيه و  و متون علمي موجود در حوزه امنيت غذا و تغذيه و سياست

المللي، ملي و منابع موجود  هاي بين هاي مرتبط سازمان ها، گزارش با بررسي مقاله

، نورمگز، سگيويليكا، سگازمان   SIDشامل  هاي اطالعاتي داخلي و خارجي در پايگاه

، Food and Agriculture Organization (FAO) خوارو بار و کشاورزي ملگل متحگد  

، گوگگل اسگكوالر،   World Health Organization (WHO) سازمان جهاني سالمت

هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت  اسكوپوس و پابمد و گزارش

 هاي امنيگت غگذايي، ايگران، جهگان،     هاي امنيت غذايي، چالش از کليدواژه. گرفت

food security ،food insecurity، challenges استفاده شد . 

 ها یافته

 تهدیدهای امنيت غذایی در جهان 
 گير بر امنيت غذایی در جهان  های همه اثر بيماری
طور  به. توانند بر تشديد امنيت غذايي اثر بگذارند ها مي گيري وقوع همه

و  01، 30، 21 مثال، در کشورهاي اتيوپي، نپال، ميانمار و نيجريه به ترتيب

گيري کرونا بگا کگاهش    به دنبال همه 2121درصد از خانوارها در سال  71

هگاي موردبررسگي،    درصد از خانواده 02در بنگالدش . درآمد مواجه بودند

قرنطينگه دوران  دالر در دوران  10دالر بگه   202کاهش درآمد ماهيانگه از  

هاي متعددي نشان داده است که خانوارهاي  گزارش. کرونا را تجربه کردند

شهري و زنان بيشتر از مردان و خانوارهاي روستايي دچار کگاهش درآمگد   

شود که ويروس کرونا منجر به افزايش  همچنين تخمين زده مي. (7)شدند 

شگده اسگت و    2122ميليون نفري کودکان دچار سوءتغذيه در سگال   2/2

اثگرات ويگروس کرونگا    . روند کاهشي سه دهه اخيگر را تغييگر خواهگد داد   

گگذاري   برافزايش کودکان دچگار سگوءتغذيه از طريگق سگه عامگل فاصگله      

به دنبال آن کاهش درآمد و از دسگت دادن کگار،    ها و اجتماعي و قرنطينه

اختالل در زنجيره تأمين مگواد غگذايي و کگاهش دسترسگي بگه خگدمات       

 . (0)بهداشتي است 

 

وهوایی بر امنيتت   اثر تغييرات اقليمی و مخاطرات آب
 غذایی در جهان

بر طبگق  . تغييرات اقليمي نيز امنيت غذايي را در جهان به خطر انداخته است

کننگد کگه    ميليارد از جمعيت جهان در مناطقي زندگي مي 2/3شواهد، در حدود 

کشگورهاي  انگد و بيشگتر ايگن منگاطق در      ازنظر کشاورزي بگا کمبگود آب مواجگه   

 Eastern Mediterenian Region (EMR)منطقه مديترانگه شگرقي   . توسعه است درحال

سگالي مواجگه    طورجدي با کمبود آب و مسائل خشک يكي از مناطقي است که به

ازاي هر نفگر تگا سگال     هاي بانک جهاني، دسترسي به آب به بيني طبق پيش. است

وهگوايي بگه نصگف     يگرات آب در اين منطقه، حتي بدون درنظرگگرفتن تغي  2111

 . (0)يابد  کاهش مي

وهوايي بر ابعاد مختلف امنيت غگذايي شگامل توليگد،     تغييرات آب

طگور مسگتقيم از    ات اثرات مخربي دارد و بهمندي و ثب دسترسي، بهره

طريق تغييرات در شرايط اکولوژيک و کشاورزي و تأثير آن بگر توليگد   

طور غيرمستقيم از طريق تأثير بر توزيع درآمدها و درنتيجگه   غذا و به

تقاضا براي توليدات کشاورزي، خطر ناامني غذايي در سطح خانوار را 

اي،  بارندگي و انتشار گازهاي گلخانه تغييرات در دما،. دهد افزايش مي

گرم . شود منجر به ايجاد تغييرات در عملكرد محصوالت کشاورزي مي

شگگدن تگگدريجي هگگوا در برخگگي از مراتگگع مرطگگوب و معتگگدل اگرچگگه 

دهد؛ امگا   وري مراتع را افزايش و نياز به خورا  دام را کاهش مي بهره

هاي شديد گرمايي  وجوهوايي، منجر به م در مقابل، تغييرات شديد آب

هگاي سگاحلي و    سالي در مناطق مديترانه اي، افزايش طوفان و خشک
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 يرانتهديدهاي امنيت غذايي جهان و ا
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وري دام و افگگزايش تلفگگات دام در مراتگگع   چنگگين کگگاهش بهگگره  هگگم

امنيت غذايي نيگز   (Stability) بعد ثبات .شود خشک و خشک، مي نيمه

در منگگاطق . شگگود وهگوايي دچگگار آسگگيب مگي   بگه دنبگگال تغييگگرات آب 

تگر   هاي اقليمي، افزايش تبخير و تعريق و سطوح پايين لتر، مد خشک

درنتيجه، برخگي از منگاطق زيگر    . کنند بيني مي رطوبت خا  را پيش

شگوند و برخگي از    کشت، براي کاشت محصوالت غذايي نامناسب مگي 

. اي خشگک شگوند   طگور فزاينگده   علفزارهاي استوايي ممكن اسگت بگه  

کشگاورزي در زمسگتان    افزايش دما همچنين منجر به افگزايش آفگات  

عالوه بگر ايگن،   . دهند شده و حمله به محصوالت بهاري را افزايش مي

از طريق تأثير و تغييرات بر ايمني مگواد غگذايي و    وهوايي تغييرات آب

 منگگدي از غگگذا هگگاي منتقلگگه از آب و غگگذا، بگگر بعگگد بهگگره   بيمگگاري

(Food utilization) نكتگه   .، در امنيت غذايي داراي اثرات مخربي اسگت

وجودآمدن  وهوايي و امنيت غذايي به کننده در مورد تغييرات آب نگران

در ايگگن حالگگت، . يگگک دور باطگگل بگگين عفونگگت و سگگوءتغذيه اسگگت  

هاي عفگوني و سگوء جگذب مگواد مغگذي توسگط بگدن خطگر          بيماري

دهد و سگوءتغذيه خگود بگا تفگعيف سيسگتم       سوءتغذيه را افزايش مي

دهگد و ايگن چرخگه     ها را افزايش مگي  ايمني بدن خطر ابتال به عفونت

تگوجهي در   ماند که نتيجه آن، کگاهش قابگل   معيوب همواره برقرار مي

رسگد   به نظر مي. ومير است وري نيروي کار و افزايش موارد مرگ بهره

سگالي و   وهوايي ازجمله افزايش دما، خشک تمامي مظاهر تغييرات آب

ه ناامني غذايي در مناطق ها را افزايش داده و درنتيج بار بيماري سيل، 

سگالي و   در کشور بگنگالدش، خشگک  . يابد در معرض خطر افزايش مي

هگاي مگرتبط بگا     ومير ناشگي از بيمگاري   نبود غذا موجب افزايش مرگ

در کشگور مگالي، بگرآورد شگده اسگت کگه اثگرات        . اسهال شگده اسگت  

 72-24درصد بگه   34وهوايي منجر به افزايش درصد گرسنگان از  آب

 .(01)خواهد شد  2111سال  درصد در

درصد از گازهگاي   37تا  20عالوه بر اين نظام غذايي مسئول توليد حدود 

در کشگورهايي  . توجهي از آب مصرفي در کشورها است اي و مقادير قابل گلخانه

سرانه توليد و مصرف باالي محصوالت پروتئيني با منشگأ حيگواني    که خصوصاً

ب و کربن بگاالتري  دارند، به اين دليل که توليد محصوالت پروتئيني با ردپاي آ

هاي غگذايي پايگدار    همراه است، در صورت ادامه اين رويه و رو نياوردن به رژيم

که ردپاي زيست محيطي کمتر و منابع پگروتئين حيگواني کمتگر را دارنگد، بگا      

تنهگا   شوند و امنيت غذايي پايگدار نگه   محيطي مواجه مي مشكالت جدي زيست

 . (00). افتد ر ميدر اين کشورها بلكه در سطح جهان به خط

ويگژه در   مند، عوامل اقليمي به وتحليل نظام بر اساس نتايج يک تجزيه

کشورهايي که وابسته بگه بازارهگاي جهگاني غگذا هسگتند، دسترسگي بگه        

دهد که نتيجه  اي تغيير مي محصوالت کشاورزي را در سطح ملي و منطقه

درآمگد بگه غگذا و     هگاي کگم   آن افزايش قيمت غذا، کاهش دسترسي گروه

 . (02)غذايي در جهان خواهد شد  تشديد ناامني

 اثر جنگ و درگيری بر امنيت غذایی در جهان 

، کگاهش  جنگ و نزاع باعث افزايش تعداد آوارگان و مهگاجران و فقگرا  

ظرفيت توليدات کشاورزي، اختالل در رشد اقتصادي و باالتر رفتن قيمت 

توانند منجر به تشديد و افزايش ناامني غگذايي   شود که همگي مي غذا مي

نسبت  FAOبر اساس برآورد . ها شوند در کشورهاي درگير و همسايگان آن

جنگ  و افرادي که دچار سوءتغذيه هستند در کشورهاي در حال درگيري

بر طبگق  . (03)توسعه است  برابر ساير کشورهاي درحال 3طور ميانگين  به

هايي که در کشگور يمگن از    آمارهاي موجود، به دنبال منازعات و درگيري

هگا بگه آن    شده است و کمتر در پوشگش خبگري رسگانه    شروع 2101سال 

ميليون نفر که بيش از نيمي از جمعيت ايگن کشگور    07شود،  پرداخته مي

نتايج گزارش فائو بگر روي  . (04)است، در معرض ناامني غذايي قرار دارند 

ميليون نفر در يمن، نيز نشان داد که ناامني غذايي شديد در يمن در  0/7

 . (01). يافته است درصد افزايش 41درصد به  21از  2121سال 

نياز  2100سال  هاي غذايي فوري در در افغانستان افرادي که به کمک

در کشگور سگوريه نيگز    . ميليون نفر تخمين زده شد 01تا  1اند بين  داشته

ها و کاهش توليگد   فروپاشي اقتصادي، افزايش قيمت مواد غذايي و آوارگي

ميليون نفر نياز  1که بيش از  طوري غذا منجر به ناامني غذايي شده است به

بر اساس برآورد برنامگه  . داشتند 2100هاي غذايي در سال  فوري به کمک

ويژه کودکان،  ميليون نفر از مردم کشور سوريه به 4/02جهاني غذا بيش از 

هاي متمادي و به دنبگال آن افگزايش    زنان و سالمندان در اثر جنگ و نزاع

برابر زمان قبل از جنگ شده است،  20قيمت محصوالت غذايي که حدوداً 

 . (02)اند  دچار ناامني غذايي و اثرات مخرب آن شده

نكته حائز اهميت اين است که اثگرات مخگرب جنگگ بگر امنيگت      

غذايي محدود بگه کشگورهاي درگيگر نيسگت؛ بلكگه اثگرات جهگاني و        

طگور مثگال،    به. ام غذايي کنوني جهاني استفرامرزي دارد، چراکه نظ

جنگ اخير ميان اوکراين و روسيه، عالوه برافزايش تعگداد آوارگگان و   

توانگد اثگرات مخربگي بگر امنيگت       امنيت غذايي در کشور اوکراين، مي

خصوص کشورهاي آفريقاي شمالي  غذايي در کشورهاي غير درگير، به

درصگد از   41کشور اوکراين در حدود . (07)و خاورميانه داشته باشد 

گندم و  رت توليدي خود را به کشورهاي آفريقايي و خاورميانه صادر 

کند و بر طبق آمار بيش از نيمي از غالت مصرفي در خاورميانگه و   مي

در کشور مصر، قيمت گندم و . شود افريقا از روسيه و اوکراين وارد مي

درصد به  73و  01ه به ترتيب آفتابگردان در حال افزايش است؛ چراک

درصد گندم  01در لبنان نيز . گندم و آفتابگردان اوکراين وابسته است

همچنگگين، روسگگيه . شگگود موردنيگگاز از روسگگيه و اوکگگراين وارد مگگي 

کاهش واردات و افگزايش  . ترين توليدکننده کود در جهان است بزرگ

اوکراين  قيمت اين محصوالت در کشورهاي واردکننده غالت و کود از

تواند منجر به کاهش دسترسي افراد به غگذا و در نتيجگه    و روسيه مي

 .(00)تشديد امنيت غذايي در اين کشورها شود 
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 و همكاران زهرا عبداللهي

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /442

اثر افزایش جهانی قيمت مواد غذایی بر امنيت غتذایی  
 در جهان

. نوسانات شديد قيمتي و امنيگت غگذايي مسگائل اساسگي آينگده اسگت      

دهد و  کنندگان را کاهش مي افزايش قيمت مواد غذايي، قدرت خريد مصرف

در آفريقا، رابطه قوي بگين  . (00)درنتيجه بر امنيت غذايي خانوار مؤثر است 

. (21)شگده اسگت   هگا نشگان داده   افزايش قيمت مواد غذايي و افزايش ناآرامي

نوسانات قيمت گندم يكي از داليل اصلي رويدادهاي درگيري در سگودان در  

توضيح غالب براي دور باطگل قيمگت مگواد غگذايي و     . (20)شد  2100سال 

هاي بگاالتر مگواد    قيمت. کننده است آميز، نارضايتي مصرف درگيري خشونت

در  )هاي اقتصگادي و يگا احساسگات محروميگت نسگبي       غذايي محدوديت

شگود کگه    هايي مگي  را ايجاد يا افزايش داده و موجب افزايش نارضايتي( شده

ها و به دنبال آن افزايش دوبگاره   نجر به تشديد ناآراميتواند م نوبه خود مي به

ها نتوانند غذاي مردم را در مواجهگه   اگر دولت. (22)قيمت مواد غذايي شود 

هگا متوجگه    ايش قيمت جهاني مواد غذايي تأمين کنند، ايگن نارضگايتي  با افز

 خطگر بگا اقگدامات واضگح، مگديريت      دباي ها  دولت. (23)ها خواهد شد  دولت

 . يابي به امنيت غذايي برآورده کنند کشاورزي را براي دست

 

 تهدیدهای امنيت غذایی در ایران 

 ت غذا و تغذیه در ایرانوضعيت امني
وضعيت  2100اساس نقشه گرسنگي برنامه جهاني غذا در سال بر

کگه بگراي    شگده اسگت درحگالي    درصگد گگزارش   1گرسنگي ايران زير 

يافته آمريكا، کانادا، بسياري از کشورهاي اروپگايي و   کشورهاي توسعه

براسگاس شگاخص جهگاني     .(24)درصگد اسگت    1/2استراليا کمتگر از  

 007، ايران در بگين  2100در سال  Global Hunger Index (GHI) گرسنگي

دهنگده نگاامني غگذايي     را کسب کرد که نشگان  0/7با نمره  30ه کشور رتب

در همان گزارش ترکيه و کويت از کشورهاي منطقگه امتيگاز   . خفيف است

نشگانگر   4شاخص جهاني ناامني غذايي و گرسنگي از . کسب کردند 1زير 

دريافگت انگرژي کمتگر از مقگدار     )شامل درصد جمعيت با تغذيگه ناکگافي   

 1درصگد کودکگان زيگر     ،قگد  سال کوتاه 1ودکان زير ، درصد ک(شده توصيه

 .(21)آيد  سال به دست مي 1و درصد مرگ کودکان زير  سال الغر

آغاز شد، بگه تشگديد تگورم کمگک      0300ها که در سال  کاهش يارانه

که سگطح درآمگد بگا افگزايش قيمگت همگراه نبگوده و         کرده است، درحالي

افراد فقيگر و پناهنگدگان   . درنتيجه باعث کاهش قدرت خريد جمعيت شد

زنان باردار و کودکان . هاي اقتصادي هستند پذيرترين افراد به شو  آسيب

سوءتغذيه هسگتند، همچنگان جوانگان در سگطح بگاال در       خردسال مستعد

هرچند که فراهمي غذا به دليل افزايش ظرفيت . معرض بيكاري قرار دارند

( 2111-2101)سگاله   توليد در محصوالت اصلي غذايي طي يگک دوره ده 

هگا   ويگژه سگبزي   زمينگي، سگويا، لوبيگا و بگه     خصوصاً در گندم، برنج، سيب

 .(22)دهد  نشان مي هايي از پيشرفت را نشانه

 سوءتغذیه کودکان، یک شاخص مهم ناامنی غذایی
هاي  ترين شاخص سنجي کودکان زير پنج سال از مهم هاي تن شاخص

آخرين بررسگي ملگي   . توسعه جامعه و وضعيت رشد و تغذيه کودکان است

وزني،  نشان داد که شيوع کم 0302وضعيت تغذيه و رشد کودکان در سال 

کگه شگيوع    طگوري  يافتگه اسگت بگه    اي کگاهش  مالحظه قدي طور قابل کوتاه

 4/01و  00به ترتيب  0377قدي متوسط و شديد در سال  وزني و کوتاه کم

، 0302شگده در سگال    و براساس نتايج بررسي ملي انجگام  (27)درصد بود 

. (20)شگده اسگت    درصگد گگزارش   2/4درصگد و   4اين ارقگام بگه ترتيگب    

هگاي   ، تحگريم 00-هاي اخير، تبعات اقتصگادي کوويگد   حال در سال درعين

المللي و افزايش قيمت مواد غذايي به افگزايش شگيوع نگاامني غگذايي      بين

 .شده استمنجر ويژه در مناطق محروم کشور  سوءتغذيه کودکان به

 

تغيير الگتوی دریافتت غتذای خانوارهتای ایرانتی در      
 91-گيری کووید  همه

شگغل و دسگتمزد را در    00-گيري کوويگد   نظر اقتصادي، همه ازنقطه

شگدت تغييگر داد و    ويژه در بخگش غيررسگمي، بگه    ها، به بسياري از فعاليت

درصد رسيده بود؛ اما تخمين زده  04به  00-اگرچه نرخ فقر قبل از کوويد 

هاي خانوار به دليل تورم، نرخ فقر  شد که کاهش درآمد و افزايش هزينه مي

 00-کوويگگد. (20)افگگزايش داده باشگگد  0300درصگگد در سگگال  21را تگگا 

درصد  21بيشترين تأثير را بر معيشت و اشتغال در ايران داشته است زيرا 

پگگاکروان و . (31)از شگگاغالن ايگگران در بخگگش خگگدمات مشگگغول هسگگتند 

هاي ايراني به دليل مشكالت مالي  گزارش کردند که خانواده (30)همكاران 

هاي غذايي را در طول  ، مصرف برخي از گروه00-گيري کوويد ناشي از همه

مگي توانگد بگا کگاهش     00-بنابراين، کوويد. گيري کاهش دادند شيوع همه

در مطالعگه ملگي   . (32)درآمد مردم بر امنيت غذايي تأثير منفگي بگگذارد   

نتايج حگاکي از کگاهش و يگا حگذف      انجام شد، 0300ديگري که در بهار 

-در دوران شيوع بيماري کوويگد هاي غذايي مختلف در خانوارها  مصرف گروه

کاهش قگدرت خريگد و    00-درنهايت تبعات اقتصادي کوويد .(33)بوده است  00

کاهش دسترسي اقتصادي به کاالهاي غذايي اساسي ازجملگه منگابع پروتئينگي و    

گگذاري اجتمگاعي و کگاهش فعاليگت      ها و از سوي ديگر شگرايط فاصگله   ريزمغذي

کمبود تغذيگه  )فيزيكي همراه با تغذيه نامناسب خطر افزايش بار دوگانه سوءتغذيه 

 .(34)در جامعه را به همراه دارد ( وزن ر کنار چاقي و اضافهد

 

 تأثير تورم و افزایش قيمت غذا بر امنيت غذایی در ایران

افزايش نرخ ارز بر تورم تأثير گذاشته و منجر به افگزايش قيمگت کگاال    

به دليل کاهش صادرات با اخگتالل در   00-رسد کوويد به نظر مي. شود مي

تگورم از  . ، رشد نرخ ارز را تسريع بخشيد0300المللي در سال  تجارت بين

درآمد . طريق گسترش فقر و کاهش درآمد منجر به ناامني غذايي مي شود

 بگه  0300سرانه ايران در طول شيوع بيماري همه گير در مقايسه با سال 
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 يرانتهديدهاي امنيت غذايي جهان و ا

 447/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

دالر در هر  41کاهش قيمت نفت به )دليل کاهش قابل توجه قيمت نفت 

به دليگل  0300نرخ تورم نقطه اي نيز در شهريور . کاهش پيدا کرد( بشكه

 . (31)درصد رسيد  4/40به  00-پيامدهاي اقتصادي کوويد

همانند ساير نقاط دنيا ايران نيز شاهد افزايش قيمگت کاالهگاي خگوراکي در    

، 0411براساس گزارش مرکز آمار ايران در آ ر ماه . سالهاي اخير شده است

 هگا  نهيهز، آشاميدني و دخانيات به کل ها يخوراکنسبت هزينه هاي گروه 

کگه   اسگت درصگد   07درصد و در دهک دهگم   43ي درآمددر دهک اول 

هاي پگايين جامعگه نسگبت بگه      ناامني غذايي بيشتر در دهک دهنده ننشا

، هگا  يخگوراک طبگق همگين گگزارش گگروه     . هاي باالي جامعه اسگت  دهک

درصگدي را   114تگورم   0301آشاميدني و دخانيات نسبت به سگال پايگه   

درصدي را  332که گروه غيرخوراکي و خدمات، تورم  تجربه کرده درحالي

در گروه خوراکي نسبت به غيرخوراکي باالتر بگوده  داشته است يعني تورم 

بايد هزينه  0301است و خانوارهاي ايراني براي همان سبد خوراکي سال 

همچنين ميزان تورم ساالنه در . کردند پرداخت مي 0411برابر در سال  1

درصد و در گروه غيرخوراکي  0/17، آشاميدني و دخانيات ها يخوراکگروه 

 .(32) گزارش شده است درصد 2/32و خدمات 

 

 تأثير تغييرات اقليمی بر وضعيت امنيت غذا و تغذیته 

 در ایران

سالي و ضايعات مواد غذايي نيگز در صگورت    تغييرات اقليمي و خشک

عدم پگرداختن بگه راهكارهگاي فگوري، ميگان و بلندمگدت بگراي داشگتن         

ايران داراي . دهد کشاورزي پايدار، خطر افزايش ناامني غذايي را افزايش مي

هاي بگارز   سالي از ويژگي خشک است و خشک ک و نيمهاقليم عمومي خش

درصد مصرف آب در ايران مربوط به بخش  01نزديک به . اقليم ايران است

کشاورزي است که ساالنه پنج ميليارد مترمكعب از منگابع آب زيرزمينگي   

 . (0)کند  ايران را مصرف مي

هگاي مگداوم بگوده اسگت کگه       سگالي  در دهه اخير، ايران دچار خشک

. ع آبگي وارد کگرده اسگت   ها و منگاب  خسارات زيادي را به کشاورزي، جنگل

صورت  به. رود پذيري به بالياي طبيعي به شمار مي ايران رتبه ششم آسيب

نفگر مگرگ و تحگت     4111طور ساالنه بالهاي طبيعي مسئول  ميانگين، به

شده است که خسارات  تخمين زده. نفر بوده است 111111تأثير قراردادن 

هگا، سگيل و رانگش     ليسگا  وهوايي مانند خشک ناشي از زلزله و خطرات آب

يكگگي از رونگگدهاي  . ميليگگارد دالر در سگگال اسگگت   0/0زمگگين، حگگدود  

وهگوايي   هشداردهنده اقتصادي و اجتماعي که تا حدودي به تغييگرات آب 

هگاي مگداوم، کگاهش کشگاورزي در روسگتاها و       سالي مرتبط است، خشک

است  بر اساس مطالعات موجود، برآورد شده .روستاييان به شهرها استمهاجرت 

دماي هوا  2111-0072در مقايسه با بازه زماني  2130تا  2101که در بازه زماني 

ها روند افزايشي دارد که بيشترين تغييرات افزايشي مربگوط   تقريباً در تمامي استان

 3/0افگزايش  )و گگيالن و آ ربايجگان غربگي    ( درجه 4/0افزايش )خراسان شمالي 

 2130-2101در بازه زماني  (precipitation) بارندگيهمچنين ميزان . است( درجه

جز آ ربايجان غربي، آ ربايجان شرقي،  ها به در اکثر استان 2111-0072نسبت به 

. فارس، سيستان و بلوچستان، گگيالن، هرمزگگان رونگد کاهشگي خواهگد داشگت      

بگرآورد  ( متگر  ميلي 23/11کاهش )ارتباط استان خوزستان  بيشترين کاهش دراين

  .(01)شده است 

اند که با فرض ثابت مانگدن مگديريت    سلطاني و همكاران برآورد کرده

فعلي توليد، رژيم غذايي فعلي و ضايعات و دورريز غذايي فعلي، با افگزايش  

ميليون نفر، محدود شدن برداشت فعلگي آب کشگاورزي از    01جمعيت به 

ميليارد مترمكعگب در سگال، خودکفگايي توليگد محصگوالت       1/30به  02

 .(37)درصد خواهد رسيد  30درصد به  03، از 2131کشاورزي تا سال 

هاي جهاد کشگاورزي نيگز، نيگاز کشگور بگه محصگوالت        براساس گزارش

ميليگون تگن در    030شگود،   ها توليد مي گياهي که در مزارع، باغات و گلخانه

توجه  شود و نكته قابل درصد آن در کشور توليد مي 01سال است که حدود 

اي از توليد اين محصوالت حاصل اضگافه برداشگت    اين است که بخش عمده

آب و کاهش منابع زير زميني بوده اسگت و ادامگه ايگن روال و عگدم اجگراي      

سياست و برنامه الگوي مناسب کشت با در نظر گگرفتن مالحظگات محگيط    

تواند به کشاورزي پايدار و تأمين امنيگت غگذايي کشگور کمگک      زيستي، نمي

هينه سازي الگوي کشت براي تأمين امنيت غذايي پايدار و انطبگاق بگا   ب. کند

هاي مگرتبط بگا کشگاورزي     شرايط چالشي آينده حياتي است و تمامي برنامه

تهيگه و  ( آب و زمين)بايد با رعايت مرزهاي پايدار استفاده از منابع زير بنايي 

سگازي   هينگه سلطاني و همكاران درمطالعه اخير خود به اهميت ب. اجرا شوند

ميليارد  30به  02الگوي کشت و نقش آن در کاهش منابع آب کشاورزي از 

الگوهگاي بهينگه شگده    . انگد  اشگاره کگرده  ( حد پايگداري )متر مكعب در سال 

در اين مطالعه، جايگزيني کشگت گياهگان بگا آب مجگازي کمتگر       پيشنهادي

اييزه بگه  و حبوبات، توسعه کشت پ ها وهيمصيفي، سبزي،  ي،نيزم بيسمانند 

اي بگه جگاي    هگاي گلخانگه   جاي بهاره در برخي محصوالت و توسگعه کشگت  

مثل محصوالت علوفگه اي، گياهگان قنگدي و    )هايي با آب مجازي باال  کشت

 .(37)است ( هاي روغني تابستانه و برنج دانه

 

 تأثير ضایعات و اتالف مواد غذایی بر امنيت غذایی 
معگادل  )سوم از غذاي توليدشده  در سطح جهان ساالنه در حدود يک

شوند  ضايعات هرگز مصرف نمي -به دليل تلفات ( ميليارد تن در سال 3/0

ضايعات محصوالت کشاورزي و مواد غذايي عالوه بگر  -کاهش تلفات. (30)

تواند نقگش مهمگي در    اهميت آن در تأمين غذا براي مردم يک کشور، مي

هاي کشگاورزي و زمگين و    کاهش فشار بر منابع ازجمله آب شيرين، نهاده

 . (30)ت محيط زيستي داشته باشد چنين کاهش اثرا هم

 034ازاي هگر نفگر    دهد کگه هگرروز بگه    در ايران، برآورد فائو نشان مي

نه هدر رفت روزانه غگذا در ايگران   يعني سرا. رود کيلوکالري غذا به هدر مي

ميليون تن محصول کشگاورزي   011اساس از  براين. کيلوکالري است 034
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 و همكاران زهرا عبداللهي

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /440

ايگن رقگم   . شگود  ميليون تن در سال دور ريخته مگي  31توليدي در کشور 

 31در ايگن زمينگه بايگد بگه ضگايعات      . ميليون نفر است 01معادل غذايي 

درصد ضگايعات   01وه، درصد ضايعات سبزي و مي 11تا  21درصدي نان، 

کارشناسگان بخگش   . درصد ضايعات خرما در کشور اشاره کگرد  21برنج و 

کشاورزي داليل متعددي براي ضايعات و تلفات غذايي ازجمله کشت بيش 

از نياز، عدم برداشت محصول به داليگل اقتصگادي، ريگزش يگا آسگيب بگه       

ديگدگي   مدت آسيب محصول در زمان برداشت، انبارداري نامناسب طوالني

ونقل و انبارداري، خريد بيش از نياز و مصرف خانواده عنوان  در زمان حمل

کنند و راهكارهايي مثل بهبود زمان و روش برداشت محصگول، بهبگود    مي

هگاي اسگتفاده از محصگوالت     ها و بازار، ترويج روش دسترسي به زيرساخت

فگراوري و   ونقل، انبگارداري،  هاي حمل فاقد ارزش بازار فروش، بهبود روش

کننگدگان در زمينگه    بندي، بهبگود زنجيگره عرضگه، آمگوزش مصگرف      بسته

سازي، کاهش اندازه قطعات مواد غذايي، کگاهش مقگدار    هاي  خيره روش

وپز را  هاي پخت پرس غذاهاي رستوراني و ترويج نيم پرس و بهبود مهارت

 .(30)دانند  حائز اهميت مي

 

 گيری بحث و نتيجه
هگاي بگااليي بگر     ناامني غذايي و سوءتغذيه، در همه اشكال آن، هزينه

کند و يک مانع بزرگ براي دستيابي  ها و کشورها تحميل مي افراد، خانواده

شگود تگأثير سگوءتغذيه بگر اقتصگاد       تخمين زده مي. به اهداف توسعه است

دالر آمريكا براي هگر   111تريليون دالر در سال يا  1/3تواند تا  جهاني مي

هگگا، ناشگگي از رشگگد اقتصگگادي محقگگق نشگگده و   ايگگن هزينگگه. فگگرد باشگگد

وميگر   رفته در سرمايه انسگاني مگرتبط بگا مگرگ     هاي ازدست گذاري سرمايه

ساالن مگرتبط   ومير زودرس بزرگ چنين مرگپيشگيري کودکان و هم قابل

سگاالن   درآمد بگزرگ . هاي غير واگير مرتبط با رژيم غذايي است با بيماري

هگاي   هزينه. يابد درصد کاهش مي 4/2رفته،  درصد قد ازدست 0ازاي هر  به

ديگر از طريق اختالل در يادگيري، عملكگرد ضگعيف در مدرسگه، کگاهش     

هاي بهداشتي  هاي مراقبت ن و افزايش هزينهساال وري نيروي کار بزرگ بهره

ميليگون نفگر در سگال درنتيجگه      2/2همچنگين حگداقل   . شود متحمل مي

تر هستند،  اي که ارزان وزن يا چاقي به دليل مصرف غذاهاي نشاسته اضافه

 . (41)دهند  جان خود را از دست مي

دهگد کگه کگاهش     توسگعه نشگان مگي    کشور درحگال  01مطالعات براي 

ازاي هگر   دالر بگه  32/2د وري فيزيكي ساالنه ناشي از کمبود آهن حگدو  بهره

ميانگين کل زيان ناشگي از  . درصد از توليد ناخالص داخلي است 17/1نفر يا 

ازاي هر نفگر اسگت    دالر به 70/02( مجموع فيزيكي و شناختي)کمبود آهن 

زيان مطلگق ناشگي از کمبگود    . درصد از توليد ناخالص داخلي است 11/4که 

. شگود  الر در سال تخمين زده ميميليارد د 1آهن در جنوب آسيا نزديک به 

مصرف کم پروتئين حيواني بخصوص انواع گوشت کگه منبگع غنگي از آهگن     

شگگمار ه خگگوني فقگر آهگن بگ    جگذب اسگت، از داليگگل اصگلي بگروز کگم      قابگل 

هاي علمي جديد حاکي از افزايش شيوع عوامگل   همچنين يافته. (41)رود مي

. هگگاي غيرواگيگگر در شگگرايط نگگاامني غگگذايي اسگگت اي بيمگگاري خطگر تغذيگگه 

باال در جوامع امگن و نگاامن غگذايي بگه ترتيگب      که شيوع فشارخون  نحوي به

عنوان يک عامگل خطگر    چاقي نيز به. شده است درصد گزارش 2/24و  2/21

شده اسگت   درصد گزارش 0/31هاي غيرواگير در جوامع ناامن غذايي  بيماري

 . (40)درصد است  2/21که در جوامع امن غذايي اين رقم معادل  درحالي

، در ايگران عوامگل مختلگف ازجملگه     0شگكل  براساس مدل مفهگومي  

المللگي، فقگر و    هگاي بگين   هگا، تحگريم   گيري بيماري ، همهاقليميتغييرات 

و هگاي اقتصگادي    بيكاري، عگدم دسترسگي بگه خگدمات سگالمت، شگو       

توانگد تبعگات    کشاورزي ناپايدار خطر ناامني غذايي را افگزايش داده و مگي  

 .اي را دنبال داشته باشد سالمتي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه

 

مدل مفهومی تهدیدهای امنيتت غتذایی در ایتران و    
 جهان 

 2131تگا سگال    (SDGs)در راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايگدار  

اند بگراي حگذف    کشورهاي جهان متعهد شده ،SGDs 2ميالدي، در هدف 

گرسنگي، پايان دادن به همه اشكال سوءتغذيه، دستيابي به امنيت غذايي 

امنيگت   20در قگرن  . و تغذيه بهتر و پيشبرد کشاورزي پايدار تالش کننگد 

عنگوان يكگي از    عنوان يكي از محورهاي توسگعه ملگي و بگه    غذا و تغذيه به

ها  يه و گرسنگي در جهان مطرح شد و دولتراهكارهاي برخورد با سوءتغذ

عنوان يكي از اهگداف   موظف شدند تأمين غذا براي تمام مردم جامعه را به

براي نيل به اين هدف . اصلي در برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي بگنجانند

هگاي کشگاورزي، آلگودگي     بايد موانعي مانند کمبود آب و محدوديت زمين

يش قيمگت مگواد غگذايي، شگرايط نگامطلوب      ها، فرسايش خگا ، افگزا   آب

اقتصادي، کاهش دورريز غذا از مزرعه تا سفره، توسعه کشگاورزي مگدرن،   

اهداي تسهيالت و حمايت از روستاييان براي عدم مهگاجرت بگه شگهرها،    

اي اقشگار   هگاي تغذيگه   ترويج شيوه صحيح مصرف مواد غگذايي و حمايگت  

 .اي موردتوجه قرار گيرد پذير تغذيه آسيب

ترين عوامل مؤثر بر امنيگت غگذايي دسترسگي اقتصگادي      يكي از مهم

درستي متگأثر از درآمگد و    اي به تأمين امنيت غذايي و سالمت تغذيه. است

ديگر توان بالقوه مصرف غذا بيش از هگر   عبارت به. قيمت مواد غذايي است

ن چيز تابع درآمد و قيمت مواد غذايي است و خانوار با استفاده از اين تگوا 

هگاي   سياسگت . کند بالقوه در عمل سبد غذايي و سفره خود را انتخاب مي

طور مستقيم بر  هاي حمايتي دولت از عواملي است که به اقتصادي و برنامه

سبد و سفره غذايي خانوارهاي طبقات پايين درآمدي و فقيگر در راسگتاي   

ين ايگن  تگر  ازجمله مهم. گذارد اثر مياي  تأمين نيازهاي فيزيولوژيک تغذيه

کند برنامگه يارانگه    طور مستقيم امنيت غذايي را متأثر مي ها که به سياست

تخصگيص   .هاي کمک غذايي دولت است کاالهاي اساسي خوراکي و برنامه

 هگا   در اکثر مگوارد يارانگه  . پذير حائز اهميت است هاي آسيب يارانه به گروه
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 يرانتهديدهاي امنيت غذايي جهان و ا

 440/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 

 
 ن و جهانمدل مفهومی تهدیدهای امنيت غذایی در ایرا -9شکل 

 

پذير طبقات درآمدي پگايين و   براي تأمين امنيت غذايي خانوارهاي آسيب

رود و بگا تخصگيص يارانگه بگه تمگام افگراد جامعگه بخگش          کار نمي هفقير ب

ها  ؛ لذا يارانهبازد رنگ ميتوجهي از يارانه از منظر حمايت از اقشار فقير  قابل

 . مد هدفمند شوددرآ بايد باهدف تأمين نيازهاي اساسي اقشار کم

جمعيت جهان غگذاي کگافي    هشتم کميليون نفر معادل ي 071

توسط  دشدهيتولمواد غذايي  سوم کبراي خوردن ندارند، درحاليكه ي

هاي جدي دولت  يكي ديگر از سياست، بنابراين رود يمانسان به هدر 

بگا   مشگي کگالن دررابطگه    تعيين خط. بايد کاهش ضايعات غذايي باشد

مردان هگر کشگوري    موضوع با اهميتي است که دولت کاهش ضايعات

هگاي   در چند سال اخير و با شدت گرفتن تحگريم . بايد در نظر بگيرند

غيرانساني و ظالمانه غرب، مقام معظم رهبري واژه اقتصاد مقاومتي را 

اقتصاد مقگاومتي در حيطگه امنيگت غگذايي     . به ادبيات کشور افزودند

و تغذيگه پايگدار بگا همكگاري همگه      تالش براي ايجاد يک نظگام غگذا   

هگگاي توسگگعه و درنظرگگگرفتن راهكارهگگايي ازجملگگه توجگگه بگگه  بخگگش

زيسگت، کگاهش ضگايعات مگواد      وخا ، حفگ  محگيط   هاي آب ظرفيت

غذايي و ترويج توليد و مصرف غذاهاي بومي و حمايگت از کشگاورزي   

ناامني غذايي و گرسنگي عالوه بر اثرات نگامطلوب بگر   . روستايي است

ت جسمي، آثار سوء اجتماعي و رواني نيگز بگه همگراه داشگته و     سالم

هاي توسگعه   ريزي عنوان يكي از اهداف کالن برنامه مقابله با آن بايد به

 .اقتصادي و اجتماعي کشور در نظر گرفته شود
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Abstract 
Background: Ensuring food security is one of the main pillars of sustainable development and combating it should 

be considered as one of the major goals of a country’s economic and social development plans. This study aimed to 

review the current threats to food security in Iran and globally.  

Methods: This study is a review article based on reviewing scientific literature about food security and food and 

nutrition policy through reviewing resources available in internal and foreign databases using appropriate keywords 

‘food security’, ‘Iran’, ‘world’, ‘food insecurity’, and ‘challenges’. 

Results: The coronavirus 2019 epidemic, climate change, drought and water scarcity, food loss and waste, hot and 

cold wars and conflicts (types of sanctions), economic crises, and the global increase in food prices all increase the 

risk of food insecurity worldwide, especially in low-income countries. The government’s economic and supportive 

policies can directly affect the food basket of low-income households, needed to meet physiological and nutritional 

needs. Subsidies and government food aid programs can strongly affect food security. It is important to allocate 

subsidies to vulnerable groups; however, it should be targeted to meet the basic needs of low-income groups. 

Conclusion: In recent years, when the toughest sanctions were imposed on Iran, the Supreme Leader of Iran 

emphasized on paying attention to “resistance economy”. A resilient economy approach should be taken to ensure 

national food security through creating sustainable food and nutrition system with the cooperation of all development 

sectors, and more effective cooperation of the capacity of the Supreme Council of Health and Food Security. In this 

regard, environmental factors such as domestic water and soil capacities, reducing food loss, waste, and promotion of the 

production and consumption of local and traditional food, as well as supporting rural agriculture should be taken into 

consideration. 
 
Keywords: COVID-19, Food Security, Food Supply, Nutrition Policy 
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