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 چکیده

مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این  اسنت: رطراتنی مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و      

المللنی و  کند ننه ننندان رطراتنی ننون برروردهنای بنی  که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می

ثباتیهنای اقتصنادی، اکولوکینک و اجتمناخی ب صنود پدینده  تجاوز بوسیله یک قدرت رارجی، بلکه بنی

تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنینت ملنی  غذایی از جمله خواملی است که می ناامنی غذایی است. ناامنی

یک کشور را به م اطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده 

می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت رود را از دست داده اسنت و در ب شنهایی از کنره زمنی  

آورده اسنت کنه ننه تنهنا سرنوشنت سیاسنی کشنورهای  ای پدیند اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماخی ویژه

گر  رورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می

جز با توسعه پایندار  بستگی یافته است و رهایی از ای  وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماخی

میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی جز با بهنره گینری از روشنهای 

خلمی و دستاوردهای تکنولوکیک امکانپذیر نیست. بنا خناینت بنه این  موضنوع، در نوشنتار حاضنر نقنش و 

یدار و نیز وضعیت امنینت غنذایی کشنور در جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و توسعه پا

 های آن بررسی، تحلیل و راهکارها ارائه شده است. ها و فرصت دو سطح کلان و ررد و همچنی  نالش

 .، کشاورزی و اقتصاد مقاومتیذایی، امنیت ملی، توسعه پایدارامنیت غ کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای  دسترسی همه»را  9یبانک جهانی امنیت غذای     

تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت. ای  « داشت  یک زندگی سالم

« پایداری در دریافت غذا»و « دسترسی به غذا»، «موجود بودن غذا»تعریف به سه خنصر 

ی ملی که تنها به میزان مواد غذایی در مرزها "موجود بودن غذا"استوار است. خنصر 

درگذشته خنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید )خرضه دارلی( 

نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به « دسترسی به غذا»باشد.مفهوم و واردات مواد غذایی می

قیمت  وکه تابعی از درآمد ، اشتغال منابع جهت تامی  اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است 

، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد «پایداری در دریافت غذا»معنای و بوده 

باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم خرضة کافی مواد غذایی در سطح کلان نیاز جامعه می

 هست.باشد بلکه ناظر بر توزیع خادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز می

ی یک جامعه توسعه یافته و خنصر اصلی سلامت فکری، روانی و ی سنگ بنایامنیت غذا     

اجتماخی افراد مشمول آن و نیز  آن جامعه است. ناامنی غذایی ذریره سرمایه جسمی

رواهد برد. لذا ناامنی غذایی  های انسانی و دینی را شدیداً تحلیلمعناداری هنجارها و ارزش

رواهد بود. ناامنی غذایی دامنه  اسلامی ادی  نظامهای بنیتهدیدی بالفعل یا بالقوه خلیه ارزش

گیرد و از انت اب افراد را شدیداً محدود، و در بسیاری موارد حق انت اب را از آنها می

ناامنی غذایی در یک نظام  .ددارواهد  تنزلشان را ها و استانداردهای زندگیاینرو قابلیت

 یت ملی آنرا تضعیف رواهد کرداجتماخی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امن -سیاسی

 . (9939)قاسمی، 

                                                           
1. Food Security 
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اخلام کرده است که برای تامی  غذای مورد نیاز  سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد     

، باید تولید کنونی را دو برابر کرد. تحقق ای  2000میلیارد نفری جهان در سال  1جمعیت 

رزی، کمبود آب، قیمت بالای های کشاوهدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمی 

انرکی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی 

های پایدار در ب ش کشاورزی، خاملی حیاتی برای تغذیه جهان در دهه . توسعهباشدمی

 .(9930)خبادی،  است آتی

 :جهان در حال حاضر سه نالش غذایی خمده در پیش رو دارد

امروزه اقشار . تاسجهان در حال افزایش  ای  است که گرسنگی در سطح لش اولچا     

کثیری از مردم گرسنه جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بقای رود به کشاورزی 

 121بر اساس آرری  ارزیابی به خمل آمده از سوی سازمان فائو امروزه بالغ بر . اندوابسته

کنند و حدود سه ای کمتر از یک دلار در روز زندگی مینهمیلیون نفر در جهان با هزی

نهارم از آنها برای بقا رود به کشاورزی وابسته هستند. در واقع، فقر و تنگدستی شدید ای  

 .افراد رروج از ای  وضعیت را برای آنها غیر ممک  سارته است

اگرنه سوء تغذیه . خدم وجود تعادل در رکیم غذایی روزانه افراد استچالش دوم،      

های ناشی از فقر همچنان یکی از دلایل خمده مرگ در سراسر جهان است، سایر بیماری

توس و دیابت نیز در حال کارهای قلبی، انفمرتبط با رکیم غذایی از جمله ناقی، بیماری

 گسترش است. 

ست باشد. ت ریب محیط زیتولید غذا، نابودی محیط زیست و طبیعت می چالش سوم     

از دو جنبه با غذا در ارتباط است. ای  مساله با محدود کردن محصولات غذایی، تولید مواد 

های نادرست کشاورزی دهد. از سوی دیگر، ای  مساله حاصل فعالیتغذایی را کاهش می
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ای و از بی  است. مشکلاتی مانند فرسایش راک، آلودگی آب، انتشار گازهای گل انه

)اسماخیلی  رودی، تهدیدی جدی خلیه تولید جهانی غذا به شمار میرفت  تنوع زیست محیط

 .(9919فر، 

 توسعه پایدار:

 9130در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در سال  9رتوسعه پایدا     

آمد.  2برای ن ستی  بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی

ن در گزارش رود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی ای  واکه را برای توصیف ای  سازما

 آید.وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه به یاری آن هم می

تواند نهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری پایداری می

اقتصادی.در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی تمرکز  اجتماخی و پایداری

کند. توسعه پایدار محل تلاقی های اجتماخی و اقتصادی آن هم توجه میندارد بلکه به جنبه

 .(9930است )خبادی، جامعه، اقتصاد و محیط زیست 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Sustainable Development 
2. IUCN 
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 :امنیت ملی

نی دوم مطرح شد. امنیت ملی امنیت ملی مفهومی غربی است که بعد از جنگ جها     

های زیادی از امنیت ملی ارایه شده بر ای  اساس تعریف. مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است

های مکتسبه و به امنیت ملی را به طور خینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزش :است

 است.ها طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به ای  گونه ارزش

های دارلی پذیریمدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات رارجی، آسیب تعریفدر      

. همچنی  بجای مسایل کمتری استتر مورد توجه است و تهدید رارجی دارای اختبار بیش

، 9ن تولید نارالص دارلینرخ بیکاری، تورم، میزا) نظامی به شرایط و خوامل اقتصادی

شود در حالی که در نگرش و پردارته می (ان جمعیت فعالدرآمد سرانه، ذریره ارزی و میز

. ای  خوامل استنظامی آن غالب  وجهگفتمان سنتی تهدید اولا منشاء رارجی دارد و ثانیا 

مقبولیت و  ،در کنار توانایی دولت در خرضة سطح معقولی از رفاه اجتماخی و امنیت غذایی

 . (9931و همکاران، )آزر دهندمشروخیت دولت را تحت تاثیر قرار می

 

  رابطه امنیت غذایی و امنیت ملی:

باشد که کم و کیف آن مقدار خرضه و امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی می     

کند. خرضه یک سطح بهینه کیفیت کالای خمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیی  می

ابط بی  کشورها نشان . تاریخ رواستامنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی 

ای سیاسی تر موارد از مواد غذایی به خنوان حربهدهد که کشورهای قدرتمند در بیشمی

تر توسعه یافته حاکی از ای  اند. تجربه کشورهای کمخلیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته

                                                           
1. Gross Domestic Product (GDP) 
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تر باخث ها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافتهآن است که وابستگی

شان همواره از ای  محل در معرض تهدید بوده شان شده و امنیت ملیپذیری سیاسیربهض

.ای  موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه ای برروردار است )بوزان، است

9933.) 

ناامنی غذایی خزت نفس یک ملت، به خنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی، را      

های جمعی را بسیار پرهزینه کنش ،لال در انباشت سرمایه اجتماخیت ریب و با ایجاد ارت

بدلیل وجود ای  رابطه دهد. کند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش میمی

قانون اساسی، قوانی  و مهم و تنگاتنگ ، ارتقاء سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در 

سعه اقتصادی، اجتماخی و فرهنگی و سند های دوم، سوم و نهارم توسیاستهای کلی برنامه

، مورد توجه راد و هجری شمسی 9101انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال نشم

   ویژه قرار گرفته است.

م تلف خرضه، توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت  سارتهایاگرنه امنیت غذایی از زیر     

تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، نگونگی برروردار است، اما متغیرهای کلان اقتصادی مانند 

توزیع درآمد بی  اقشار جامعه، شارصهای توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتکای 

 بر آن اثر دارد.  ،خرضه به منابع دارلی هر کشور یا واردات

 - امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسیو منابع انسانی  امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی     

آن رابطه غیرمستقیم دارد. خرضه  خلمی و فناوری -فرهنگی نظامی و  - ، دفاخیاجتماخی

باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و 

 . (9933)رنجبر،  استمرار امنیت غذایی را تضمی  نماید



 41/   فر ...؛ افسین اسماعیلی، اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار امنیت ملی دری یامنیت غذا ی نقش و جایگاهبررس 

 

از سوی مقام معظم  یلی اقتصاد مقاومتی ابلاغهای کسیاستبا خنایت به ای  موضوع، در      

شود و بند هفت آن، بند آن ب ش کشاورزی را شامل می 21هشت بند از  رهبری، نزدیک

تأمی  امنیت غذایی و ایجاد ذرایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد  بر

 صراحت دارد. اولیه و کالا(

 

 ایی:مولفه های موثر در امنیت غذ

  :الف( ضریب خودکفایی محصولات غذایی

های مهم سنجش امنیت غذایی در سطح کلان ضریب رودکفایی یکی از شارص     

محصولات غذایی یا به خبارتی دیگر درجه تأمی  نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع 

زوماً به باشد. اگرنه رودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لتولید دارلی می

باشد، ولی افزایش خرضه منزله امنیت غذایی پایدار )از منظر دسترسی به مواد غذایی( نمی

مواد غذایی و تقویت ضریب رودکفایی کشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، 

پذیر و های محروم و اقشار آسیبکاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه

 مواد غذایی بسیار موثر است.  درآمدتر روستایی بهکم

از طرف دیگر، افزایش ضریب رودکفایی کشور خلاوه بر ای  که در افزایش وجهه      

المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروخیت آن شدیداً موثر است، به طور بی 

وری کشاورزی، کارایی سرمایه و نیروی کار در ب ش تلویحی دلالت بر بهبود بهره

های دولت، توسعه روستایی، پژوهش و توسعه کشاورزی نیز کشاورزی، اثرب شی سیاست

های جویی در هزینهدارد که مجموخه ای  خوامل به افزایش رشد اقتصادی کشور، صرفه

  (.9931)گاسیورسکی،  انجامدارزی، کاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی می
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زمینی، رد اکثر محصولات غذایی از جمله سیبضریب روداتکایی کشور در مو     

در وضعیت بسیار  9930تا سال  حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهی و شیر

. در ای  میان ضریب روداتکایی گندم شته، از آن سال به بعد سیر نزولی داردروبی قرار دا

امکان افزایش آنها به  ها نشان ازو برنج نسبت به بقیه مواد غذایی پایی  است که بررسی

است که از  %10در رصود روغنهای روراکی وابستگی به واردات سطح مطلوب دارند. 

آسیب پذیری بسیار بالایی بویژه در شرایط تحریمی برروردار است. تولید دانه های روغنی 

خلاوه بر توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال ، پس از فرآوری در تولید کنجاله مصرفی در 

ه دام و طیور و به تبع آن در صنعت دامپروری بسیار تاثیرگذار است. در رصود شکر تغذی

واردات داریم.ضرورت رودکفایی در سه محصول  %00نیز بعلت مصرف گسترده حدود 

 روغ  ، شکر و آرد از اولویتهای استراتژیک است.

ا شارص امنیت کشاورزی )فائو( در رابطه ب غذا وهای سازمان جهانی همچنی  بررسی     

غذایی رانوار در ایران که براساس انرکی دریافتی، شکاف نسبی انرکی دریافتی با مقدار 

شود استاندارد آن و ضریب جینی توزیع انرکی بی  فقرا )از نظر انرکی دریافتی( محاسبه می

در مجموع تأمی  امنیت  9921-33های دهد که در مناطق شهری ایران طی سالنشان می

به  9921درصد در سال  39رانوار روند صعودی داشته و مقدار خددی شارص از  غذایی

ارتقاء یافته است. همچنی  تأمی  امنیت غذایی برای مناطق  9933درصد در سال  12

روند صعودی داشته است و  9933تا  9931روندی نزولی و از  9939تا  9921روستایی از 

 . (9939زی و همکاران، )نورو درصد رسیده است 3/10به  9933در 

مقایسه وضعیت خرضة سرانة انرکی و مواد غذایی در کشور با کشورهای پیشرفته و در      

حال توسعه بیانگر وضعیت مطلوب امنیت غذایی در سطح کلان و ملی است، اما مشکل 
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اصلی امنیت غذایی در کشور توزیع نابرابر غذا و دسترسی نابرابر و در مواردی فقدان 

 باشد. رسی مردم کشور به غذا میدست

  :ب( دسترسی به غذا

های مهم امنیت غذایی دسترسی مردم به غذای کافی بدون تردید، یکی از مولفه     

ها از سطح کلان و ملی به سطح ررد )فرد و رانوار( معطوف نگاه باشد. در ای  مولفهمی

اصی روی دسترسی به غذا در شود. در تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی تاکید رمی

ها و برای تمام افراد شده است. نکته مهم در تعریف امنیت غذایی ای  است که تمام زمان

دسترسی به غذا صرفا نه به منظور ادامه حیات بلکه به هدف ایجاد بستر مشارکتی فعال و 

ز امنیت غذایی اجدید تر به رهیافت باشد. ای  تلقی از امنیت غذایی بیشپویا در جامعه می

نزدیک است. فرانوگرایان معتقدند که در سنجش امنیت غذایی بایستی به احساسات و 

ها بر ای  باورند که امنیت غذایی زمانی حاصل رواهد شد ادراک افراد نیز توجه کرد. آن

ها، دسترسی مطمئ  به غذایی که نشی که افراد فقیر و آسیب پذیر، رصوصا زنان و حاشیه

دانند که سیستم ها کشور و مردمی را دارای امنیت غذایی میند، داشته باشند. آنرواهمی

 ای خمل کند که ترس و بیم از نبود غذای کافی را از بی  ببرد. شان به گونهغذا و تغذیه

درصد(، درصد  99-91خواملی نون نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا )بی   بی شک     

درصد(، توزیع نامتعادل درآمد )ضریب جینی  20در حدود  جمعیت زیر رط فقر )نیزی

(، و بعضا قیمت بالای برری مواد غذایی و موارد دیگری از ای  دست، دسترسی افراد 19/0

 . (9931)ماکسوئیل،  اندازدو رانوارها را به مواد غذایی در کشور به م اطره می

حمل و نقل کشور، کارایی پایی  های موجود در سیستم خوامل فوق در کنار نارسایی     

شبکة توزیع، ضعیف بودن نظام کنترل کیفیت و استانداردهای غذایی در کشور، رخایت 



 1911 تابستان، (4)پیاپی 4، شماره سال اول ،های راهبردی انقلاب اسلامی پژوهش فصلنامه /94

 

کنندگان، و موارد دیگری از ای  دست، زنی توسط بسیاری از خرضهنکردن قوانی  برنسب

 . با رطر مواجه رواهد کرددسترسی مردم به غذا را 

های موجود های ملی امنیت غذایی در کشور برای پوشش دادن نارسایییکی از سیاست     

ها نشان باشد. بررسیای میدر  دسترسی افراد و رانوارها به غذا، سیاست حمایت یارانه

دهند دولت با یارانه دادن به برری از کالاهای روراکی مانند نان، شیر پاستوریزه، برنج، می

های درصد انرکی دریافتی گروه 9/39و شکر در مجموع توانسته است  روغ  نباتی، قند

  .درآمد روستایی را تأمی  کندهای کمدرصد انرکی دریافتی گروه 33درآمد شهری و کم

های پردارتی دولت برای مرتفع کردن شکاف دهند که یارانههمچنی  مطالعات نشان می

فقر ارتقاء  فقر مطلق را به سطح رط های زیر رطای که لازم است تا رانوارفقر، یعنی هزینه

. با انداند؛ اما به دلیل هدفگذاری نامساخد از کارایی لازم برروردار نبودهدهد کافی بوده

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بدلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم همچنان ای  دغدغه 

 و نگرانی باقی است. 

های پردارتی دولت پوشش امنیتی روبی برای افراد نیازمند هستند هیاران لازم بذکر است     

و نقش مهمی در دسترسی افراد و رانوارها به غذای کافی دارند، و در صورت شناسایی 

توان مشکل ناامنی غذایی حاد ها میگذاری درست یارانهافراد و رانوارهای نیازمند و هدف

ای در کشور نیز ای و غیربیمهتأمی  اجتماخی بیمهرا در کشور مرتفع سارت. همچنی ، نظام 

ای با ای در دسترسی مردم به غذای کافی دارند. سیاست یارانهنقش تعیی  کننده

همراه با یک نظام تأمی  اجتماخی فراگیر و در ب ش کشاورزی هدفگذاری درست 

ها به غذا مثلا کارآمد سپرهای امنیتی کارآمدی در برابر م اطرات دسترسی افراد و رانوار

 . (9939)نوروزی و همکاران،  های تورم و بیکاری بالا هستنددر صورت مواجهه با نرخ
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  :ج( استفاده از غذا

دهد که خرضة غذا در کشور از نظر کمی ارزیابی تغذیه در سفرة مردم کشور نشان می     

سلولی نداشته و جوابگوی نیازهای مصرف است ولی ترکیب سفرة آنان تناسبی با نیازهای 

ها اند نیازهای بدن رود را به ریزمغذیاخضای رانوار فقط از طریق پرروری توانسته

ها و املاح( تأمی  کنند. در ننی  شرایطی سفرة رانوارها به جای تأمی  سلامت )ویتأمی 

 تواند تهدیدکننده آن باشد. می

ها و ارتلالاتی که در سیستم بدن ل در الگوی تغذیه، گذشته از نارساییدخدم تعا مسلما     

ها را تحلیل رواهد برد، کند و کارایی مشارکت و بشاشیت اجتماخی آنافراد ایجاد می

ت صیص بهینه منابع کشور را نیز م تل رواهد کرد، و بسیاری موارد با هدر دادن منابع 

را افزایش  پذیری سیاسی آنارزی وابستگی کشور را به کشورهای دیگر و در نتیجه آسیب

های آموزشی تغذیه و دهد. از اینرو، اصلاح الگوی تغذیه کشور از طریق گسترش برنامهمی

 . (9930)شیخ الاسلام،  یابدهای تغذیه با تکیه روی زنان اهمیت میارتقاء آگاهی

 

 :های امنیت غذایی در کشورها و فرصتچالش 

هایی در رابطه با هدیدها و فرصتدهد که توضعیت امنیت غذایی در کشور نشان می     

و استفاده از غذا وجود  اموجودی غذا، دسترسی به غذ مولفهامنیت غذایی کشور در هر سه 

شان دهند که مقادیر فعلی خرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوبدارند. شواهد نشان می

الگوی فعلی  هایفاصله دارند. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی

محاسبات انجام شده برای . طراحی کرده است 9100خرضه مواد غذایی الگویی برای افق 

ای در حد مطلوب، جهت تأمی  نیازهای تغذیه 9100دهد که در سال ای  الگو نشان می
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میلیون ت   0/92ب ش کشاورزی )با کمک یا بدون کمک واردات( باید خرضه کننده 

 1زمینی، میلیون ت  سیب 3/1میلیون ت  قند و شکر،  9/2لتوک، میلیون ت  ش 2/0گندم، 

حال سوال ای  است که آیا .میلیون ت  شیر باشد 92مرغ، و میلیون ت  انواع گوشت و ت م

امکان نیل به ای  سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا 

تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و های امنیت غذایی کشور امکان و فرصتنالشها 

 . (9939)نوروزی و همکاران،  استمرار آن را رواهند داد

های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی دهند که با توجه به قابلیتشواهد نشان می     

در واحد  نون توسعه روستایی، توسعه کشاورزی از جمله افزایش خملکرد محصولات

آب و راک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور ، افزایش بازده سطح

 امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد. 

  :الف( ضایعات مواد غذایی

ضایعات مواد غذایی شامل اتلاف مواد غذایی در مراحل م تلف بی  سطوح تولید تا      

ایند، انبارداری، حمل و نقل و ..( سطح رانوار )شامل ضایعات در مراحل م تلف فر

شود. در ای  محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات دارل رانوار منظور می

جهاد کشاورزی راطر نشان کرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع  . وزارتگرددنمی

 .روددرصد تولیدات کشاورزی کشور هدر می 20تبدیلی و تکمیلی سالانه متجاوز از 

کارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را یک تا پنج میلیارد دلار 

)نوروزی و همکاران،  میلیون نفر را فراهم کرد 90توان با آن غذای اند که میبرآورد کرده

9939) . 
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 های امنیت غذایی کشور چالشها و : فرصت1جدول 

 ها چالش هافرصت

  های توسعه فعالیتتنوع اقلیمی و اکولوکیکی جهت

 کشاورزی 

  وجود ذرایر بالقوه آبزیان در کشور 

 فارس، دریای خمان، وجود منابع آبی )دریای رزر، رلیج

 ( گسترده جهت تولید آبزیان …بندهای طبیعی و آب

 ها وجود اراضی مستعد کشاورزی که از ظرفیت کامل آن

 شود. استفاده نمی

 های سطحی بهای سدسازی جهت مهار آهتکمیل پروک 

 های کشاورزی التحصیلان بیکار رشتهفارغ 

 گذاری ب ش رصوصی در کشاورزی سرمایه 

  بازدهی نسبتاً بالای سرمایه در ب ش کشاورزی 

 های مواد غذایی گسترش سیلوها و سردرانه 

  توسعه روستایی 

  و صنایع تبدیلی وابستهتوسعه کشاورزی 

  افزایش خملکرد محصولات اساسی غذایی 

 های رویش در کشور یره بالای ماهذر 

 ت اها و اختبارهدفگذاری درست یارانه 

  رشکسالی 

  رالی شدن روستاها از سکنه 

  ضایعات گسترده مواد غذایی 

  کارایی پایی  مدیریت ب ش کشاورزی 

  مکانیزاسیون ضعیف ب ش کشاورزی 

  الگوی مصرف نامناسب گندم و نان 

 ی مواد های نگهدارکمبود سیلوها و سردرانه

 غذایی 

  الگوی تغذیه نامناسب 

 

  :ب( توسعه روستایی و امنیت غذایی

دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعة کشاورزی و توسعة روستایی در کشور      

 30»ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی راطر نشان کرد که است. دفتر برنامه

های روستائیان مورد استفاده ک( کشور در حیطه فعالیتدرصد منابع پایه تولید )آب و را
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گیرد، و به همی  دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور از ای  محل در قرار می

 برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است. گرو بهره

کاهش ا امروزه بیکاری یک معضل اساسی کشور است و ضریب امنیت ملی را کامل     

درصد برآورد شده است  2/92است. هدفگذاری نرخ بیکاری در برنامه سوم توسعه  داده

باشد. حال اگر بنا باشد ب شی از ای  درصد می 2که مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از 

رشد را ب ش کشاورزی تأمی  کند و اگر بپذیریم که ب ش اخظم تولید کشاورزی در 

 شود ناگزیر از توسعه روستایی هستیم. ی انجام مینرره اقتصاد روستای

توسعه روستایی باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمی  نیازهای      

نهایت به توانمند کردن و بالا بردن ظرفیت آنان  اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و در

ر کل بایستی به افزایش تولید و جهت برآوردن نیازهای رودشان بینجامد. ای  توسعه د

هایی نون بهبود سیستم . در ای  میان ات اذ سیاستمنجر گرددکاهش فقر روستایی 

ها، گذاری آنها از قیمتگذاری محصولات کشاورزی و کوتاه کردن دست واسطهقیمت

 های پردارتی، اصلاحگسترش و فراگیر کردن نظام تأمی  اجتماخی، هدفگذاری بهتر یارانه

های کشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر و هدفگذاری درست وام

  (.9939)نوروزی و همکاران،  واقع رواهند شد

  :ج( توسعة کشاورزی و امنیت غذایی

المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال طبق برآوردهای مرکز بی      

د بیش از تقاضای فعلی افزایش رواهد یافت، و ای  در حالی است درص 10به میزان  2020

شود بینی میهایی روبرو است. لذا پیشکه منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت

میلیون ت  کمبود خرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته  900که در سال مذکور حدود 
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دلار برای هر ت  است به نند برابر افزایش  900باشد و بنابرای  قیمت فعلی گندم که حدود 

پذیر نباشد. با توجه به نقش های فعلی امکانیافته و ررید گندم از بازارهای جهانی با قیمت

محوری گندم در تأمی  امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده دارلی برای آن، در صورتی 

ینده به سطح قابل مطمئنی رساند، که نتوان ضریب رودکفایی کشور در تولید گندم را در آ

تر ب ش پذیری کشور افزایش رواهد یافت. ای  امر ضرورت توسعه بیشزمینه آسیب

 . (9939) نوروزی و همکاران،  ناپذیر رواهد سارتکشاورزی کشور را اجتناب

تر کشاورزی یک پایه اقتدار و قدرت کشور است و تقویت ای  پایه مستلزم توسعه بیش     

تری  ماده غذایی و تأمی  باشد. ای  ب ش خرضه کننده گندم به خنوان استراتژیکمی آن

 .باشددرصد انرکی و پروتئی  دریافتی رانوارهای کشور می 10کننده حدود 

 

 گیرینتیجه

های متفاوتی نسبت به مقولة امنیت ملی دارند و اصولاً موضوخات دیدگاه کشورهامعمولاً    

گنجانند. بر ای  اساس، ان در دستور کار سیاسی، جزء مسائل امنیتی میرا بسته به اهمیتش

ها نیز در هر کشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق پذیریماهیت تهدیدات و آسیب

 کنند. می

در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت  ماناگرنه رودکفایی کشور     

سی به مواد غذایی( نیست، ولی افزایش خرضه مواد غذایی و غذایی پایدار )از منظر دستر

تقویت ضریب رودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی، به گسترش دسترسی به 

پذیر و های آسیبمواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه

د. یعنی امنیت غذایی در انجامدرآمدتر کشور )امنیت غذایی در سطح فرد و رانوار( میکم
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باشد که از طریق توسعه سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور می

 پذیر رواهد شد. روستایی و کشاورزی امکان

در هر حال تأمی  امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم داشت  یک استراتژی امنیت      

 هایی نون: ستغذایی ملی پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیا

داکثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع دارلی و صدور مازاد حسیاست  -9

 .محصولات کشاورزی

بندی اقلیمی، کاربری اراضی، توپوگرافی و تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه -2

  .های تولیدای سرزمی  در راستای کاهش هزینهقابلیتهای منطقه

ی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش کاهش واردات محصولات اساس -9

  .تولید از منابع دارلی

جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی  یارتقا -1

 ای و جهانی. پذیری در بازارهای منطقهتولیدات و افزایش قدرت رقابت

شور با بکارگیری نیروهای بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل ب ش کشاورزی ک -0

آوریهای جهانی به تحصیل کرده و جوان به منظور سرخت ب شیدن به روند انتقال ف 

  .ایران

با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از کشاورزی  صنعتیتولید محصولات  -2

 معیشتی به کشاورزی خلمی و تجاری. 

بیوتکنولوکی، ) نوی آوریهای های مربوط به ف توسعه کمی و کیفی زیرسارت -3

  .(...ها، آموزشهای مجازی و اطلاخات، ارتباطات، ماهوارهنانوتکنولوکی، 
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وری ملی و دستیابی بازنگری در ترکیب خوامل تولید کشاورزی در راستای ارتقاء بهره -3

 به الگوی بهینه تولید. 

ملی و توسعه  گذاریبیاری مکمل طرحهای سرمایهآتکمیل زیربناها و تأسیسات فنی  -1

 وری آب. تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی خلمی بهره

همچنی  در کنار ای  استراتژی اقداماتی نون: تدارک بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال     

مولد در کشور، افزایش قدرت ررید افراد و رانوارها، برقراری یک نظام تأمی  اجتماخی 

ای و ای اخانهگذاری بهتر و کارآمد در نظام تأمی  اجتماخی غیربیمهای فراگیر، هدفبیمه

ای رانوارها با تکیه بر زنان ای، توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیهیارانه

 . (Riely et al. 1991) گیردرا در برمی
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 منابع
، ترجمه پژوهشکده در جهان سوم یمل تیامن(. 9931) مون  ی. ونونگ ایآزر، ادوارد ا (9

 .یتهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یمطالعات راهبرد

 www.foodpress.ir.،  «آن یفرارو یو نالشها ییغذا تیامن»(. 9919)  یفر، افش یلیاسماخ (2

تهران:  ،ی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردمردم، دولتها و هراس(. 9933) یبار بوزان، (9

 .یانتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد

 ،رانیا یاسلام یجمهور یخارج استیدر س یتیامن ملاحظات(. 9933مقصود ) رنجبر، (1

 .یتهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد

 ییمجموعه مقالات گردهمادر  ،«هینرره شوم سوء تغذ(. »9930الاسلام، ربابه ) خیش (0

 .جلد اول، تهران ،ییامسئله فقر و فقرزد یبررس

 ژهیمجموعه مقالات ودر  ،«ییغذا تیامن ینظر یو مبان فیتعار(. »9939)  یحس ،یقاسم (2

 .یو اقتصاد کشاورز یزیبرنامه ر یتهران: موسسه پژوهشها ،ییغذا تینامه امن

، در حال توسعه یغذا در کشورها یمنیا تیفیو ک تیاهم(. 9930فرزانه ) ،یخباد (3

 .یو اقتصاد کشاورز یزیبرنامه ر یتهران: انتشارات موسسه پژوهشها ترجمه گزارش فائو،

نونگ  و آزر ،یا ادوارد ،یمل تیو امن میرژ تیمشروع(. 9931) یج مارک ،یورسکیگاس (3

 .یراهبرد مطالعات تهران: پژوهشکده ،یراهبرد مطالعات ترجمه پژوهشکده (،راستارانی)و مون  یا

ترجمه غلامرضا  ،و راهبرد دگاهی: دیانسان توسعه. (9933) یمک کنل یو تر تیک  ،یفیگر (1

 .رواجه پور، تهران: انتشارات وداد

 یقیترجمه پرناز صد ،ییفرانوگرا دگاهیاز د ییغذا تیامن(. 9931) مونی، س لیماکسوئ (90

 .یو اقتصاد کشاورز یزیبرنامه ر یتهران: موسسه پژوهشها ،یمیصم تایو ب

تهران:  ،یراهبرد پژوهشکده مطالعات ترجمه ،یمل تیمنا ریچهره متغ(. 9931رابرت ) ماندل، (99

 .ناپ دوم ،یانتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد

تهران: انتشارات  ،رانیا یاسلام یجمهور یمل تینفت و امن(. 9930) ریقد ،ینصر (92

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد
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 یابی: ارز1923- 1922 رانیا ییترازنامه غذا(. 9939) یمیصم تایفرح آرا و ب ،ینوروز (99

تهران: موسسه  ،ای هیتغذ دگاهیدر کشور از د ییو عرضه مواد غذا دیروند تول

 .یو اقتصاد کشاورز یزیبرنامه ر یپژوهشها

14) Riely, F., et al (1999). Food Security Indicators and Framework For 

use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programmes, 

www.Food aid.org. 


