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چکیده
مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این اسنت :خطراتنی
که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید میکند ننه ننندان خطراتنی ننون برخوردهنای بنی المللنی و
تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی ،بلکه بنی ثباتیهنای اقتصنادی ،اکولوکینک و اجتمناخی ب صنود پدینده
ناامنی غذایی است .ناامنی غذایی از جمله خواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنینت ملنی
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 خود را از دست داده اسنت و در ب شنهایی از کنره زمنی
اوضاع سیاسی ،اقتصادی و اجتماخی ویژهای پدیند آورده اسنت کنه ننه تنهنا سرنوشنت سیاسنی کشنورهای
نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد ،بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر
بستگی یافته است و رهایی از ای وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماخی جز با توسعه پایندار
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
جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی ،اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و نیز وضعیت امنینت غنذایی کشنور در
دو سطح کلان و خرد و همچنی نالشها و فرصت های آن بررسی ،تحلیل و راهکارها ارائه شده است.
واژهگان کلیدی :امنیت غذایی ،امنیت ملی ،توسعه پایدار ،کشاورزی و اقتصاد مقاومتی.

 -7خضو هیئت خلمی پژوهشکده امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک ،ایران(.نویسنده مسئول)
a-esmaeilifar@iau-arak.ac.ir
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مقدمه
بانک جهانی امنیت غذایی 7را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای
داشت یک زندگی سالم» تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت .ای
تعریف به سه خنصر «موجود بودن غذا»« ،دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا»
استوار است .خنصر "موجود بودن غذا" تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که
درگذشته خنصر اصلی امنیت غذایی بود ،تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (خرضه داخلی)
و واردات مواد غذایی میباشد.مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به
منابع جهت تامی اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از درآمد  ،اشتغال و قیمت
بوده و معنای «پایداری در دریافت غذا» ،ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد
نیاز جامعه می باشد .امنیت غذایی نه تنها مستلزم خرضة کافی مواد غذایی در سطح کلان
میباشد بلکه ناظر بر توزیع خادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست.
امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و خنصر اصلی سلامت فکری ،روانی و
جسمی آن جامعه است .ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماخی افراد مشمول آن و نیز
معناداری هنجارها و ارزشهای انسانی و دینی را شدیداً تحلیل خواهد برد .لذا ناامنی غذایی
تهدیدی بالفعل یا بالقوه خلیه ارزشهای بنیادی نظام اسلامی خواهد بود .ناامنی غذایی دامنه
انت اب افراد را شدیداً محدود ،و در بسیاری موارد حق انت اب را از آنها میگیرد و از
اینرو قابلیتها و استانداردهای زندگیشان را تنزل خواهد داد .ناامنی غذایی در یک نظام
سیاسی -اجتماخی ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی آنرا تضعیف خواهد کرد
(قاسمی.)7919 ،
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سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اخلام کرده است که برای تامی غذای مورد نیاز
جمعیت  3میلیارد نفری جهان در سال  ،2202باید تولید کنونی را دو برابر کرد .تحقق ای
هدف مستلزم رفع موانعی از قبیل محدودیت زمی های کشاورزی ،کمبود آب ،قیمت بالای
انرکی ،افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی
میباشد .توسعه پایدار در ب ش کشاورزی ،خاملی حیاتی برای تغذیه جهان در دهههای
آتی است (خبادی.)7932 ،
جهان در حال حاضر سه نالش غذایی خمده در پیش رو دارد:
چالش اول ای است که گرسنگی در سطح جهان در حال افزایش است .امروزه اقشار
کثیری از مردم گرسنه جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بقای خود به کشاورزی
وابستهاند .بر اساس آخری ارزیابی به خمل آمده از سوی سازمان فائو امروزه بالغ بر 363
میلیون نفر در جهان با هزینهای کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند و حدود سه
نهارم از آنها برای بقا خود به کشاورزی وابسته هستند .در واقع ،فقر و تنگدستی شدید ای
افراد خروج از ای وضعیت را برای آنها غیر ممک ساخته است.
چالش دوم ،خدم وجود تعادل در رکیم غذایی روزانه افراد است .اگرنه سوء تغذیه
ناشی از فقر همچنان یکی از دلایل خمده مرگ در سراسر جهان است ،سایر بیماریهای
مرتبط با رکیم غذایی از جمله ناقی ،بیماریهای قلبی ،انفارکتوس و دیابت نیز در حال
گسترش است.
چالش سوم تولید غذا ،نابودی محیط زیست و طبیعت میباشد .ت ریب محیط زیست
از دو جنبه با غذا در ارتباط است .ای مساله با محدود کردن محصولات غذایی ،تولید مواد
غذایی را کاهش میدهد .از سوی دیگر ،ای مساله حاصل فعالیتهای نادرست کشاورزی

 /42فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 1931

است .مشکلاتی مانند فرسایش خاک ،آلودگی آب ،انتشار گازهای گل انهای و از بی
رفت تنوع زیست محیطی ،تهدیدی جدی خلیه تولید جهانی غذا به شمار میرود (اسماخیلی
فر.)7937 ،
توسعه پایدار:
توسعه پایدار 7در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است .در سال 7332
برای ن ستی بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی 2آمد.
ای سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی ای واکه را برای توصیف
وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها برای طبیعت مضر نیست ،بلکه به یاری آن هم میآید.
پایداری میتواند نهار جنبه داشته باشد :پایداری در منابع طبیعی ،پایداری سیاسی ،پایداری
اجتماخی و پای داری اقتصادی.در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی تمرکز
ندارد بلکه به جنبههای اجتماخی و اقتصادی آن هم توجه میکند .توسعه پایدار محل تلاقی
جامعه ،اقتصاد و محیط زیست است (خبادی.)7932 ،
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امنیت ملی:
امنیت ملی مفهومی غربی است که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد .امنیت ملی
مفهومی پیچیده و نسبتاً مبهم است .بر ای اساس تعریفهای زیادی از امنیت ملی ارایه شده
است :امنیت ملی را به طور خینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و به
طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به ای گونه ارزشها است.
در تعریف مدرن امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی ،آسیبپذیریهای داخلی
بیشتر مورد توجه است و تهدید خارجی دارای اختبار کمتری است .همچنی بجای مسایل
نظامی به شرایط و خوامل اقتصادی (نرخ بیکاری ،تورم ،میزان تولید ناخالص داخلی،7
درآمد سرانه ،ذخیره ارزی و میزان جمعیت فعال) پرداخته میشود در حالی که در نگرش و
گفتمان سنتی تهدید اولا منشاء خارجی دارد و ثانیا وجه نظامی آن غالب است .ای خوامل
در کنار توانایی دولت در خرضة سطح معقولی از رفاه اجتماخی و امنیت غذایی ،مقبولیت و
مشروخیت دولت را تحت تاثیر قرار میدهند(آزر و همکاران.)7913 ،

رابطه امنیت غذایی و امنیت ملی:
امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی میباشد که کم و کیف آن مقدار خرضه و
کیفیت کالای خمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیی میکند .خرضه یک سطح بهینه
امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی است .تاریخ روابط بی کشورها نشان
میدهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به خنوان حربهای سیاسی
خلیه کشورهای جهان سوم بهره گرفتهاند .تجربه کشورهای کم تر توسعه یافته حاکی از ای

)Gross Domestic Product (GDP

1.

 /42فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 1931

است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافتهتر باخث
ضربهپذیری سیاسیشان شده و امنیت ملیشان همواره از ای محل در معرض تهدید بوده
است .ای موضوع در شرایط تحریمی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است (بوزان،
.)7913
ناامنی غذایی خزت نفس یک ملت ،به خنوان ستون اصلی توسعه و استقلال ملی ،را
ت ریب و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماخی ،کنشهای جمعی را بسیار پرهزینه
میکند و در نتیجه امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش میدهد .بدلیل وجود ای رابطه
مهم و تنگاتنگ  ،ارتقاء سطح امنیت غذایی و امنیت ملی در قانون اساسی ،قوانی و
سیاستهای کلی برنامههای دوم ،سوم و نهار م توسعه اقتصادی ،اجتماخی و فرهنگی و سند
نشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال  7424هجری شمسی ،مورد توجه خاد و
ویژه قرار گرفته است.
اگرنه امنیت غذایی از زیرساختهای م تلف خرضه ،توزیع مناسب و تغذیه و بهداشت
برخوردار است ،اما متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم ،نرخ اشتغال ،درجه فقر ،نگونگی
توزیع درآمد بی اقشار جامعه ،شاخصهای توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتکای
خرضه به منابع داخلی هر کشور یا واردات ،بر آن اثر دارد.
امنیت غذایی با ابعاد اقتصادی و منابع انسانی امنیت ملی رابطه مستقیم و با ابعاد سیاسی -
اجتماخی ،دفاخی  -نظامی و فرهنگی  -خلمی و فناوری آن رابطه غیرمستقیم دارد .خرضه
باثبات مواد غذایی نقش اساسی در امنیت غذایی جامعه دارد و نهایتاً میتواند پایداری و
استمرار امنیت غذایی را تضمی نماید (رنجبر.)7913 ،
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با خنایت به ای موضوع ،در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم
رهبری ،نزدیک هشت بند از  24بند آن ب ش کشاورزی را شامل میشود و بند هفت آن،
بر تأمی امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد
اولیه و کالا) صراحت دارد.

مولفه های موثر در امنیت غذایی:
الف) ضریب خودکفایی محصولات غذایی:
یکی از شاخصهای مهم سنجش امنیت غذایی در سطح کلان ضریب خودکفایی
محصولات غذایی یا به خبارتی دیگر درجه تأمی نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع
تولید داخلی میباشد .اگرنه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به
منزله امنیت غذایی پایدار (از منظر دسترسی به مواد غذایی) نمیباشد ،ولی افزایش خرضه
مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی کشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی،
کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروههای محروم و اقشار آسیبپذیر و
کمدرآمدتر روستایی به مواد غذایی بسیار موثر است.
از طرف دیگر ،افزایش ضریب خودکفایی کشور خلاوه بر ای که در افزایش وجهه
بی المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار و مشروخیت آن شدیداً موثر است ،به طور
تلویحی دلالت بر بهبود بهرهوری کشاورزی ،کارایی سرمایه و نیروی کار در ب ش
کشاورزی ،اثرب شی سیاست های دولت ،توسعه روستایی ،پژوهش و توسعه کشاورزی نیز
دارد که مجموخه ای خوامل به افزایش رشد اقتصادی کشور ،صرفهجویی در هزینههای
ارزی ،کاهش وابستگی و در نتیجه تقویت امنیت ملی میانجامد (گاسیورسکی.)7913 ،
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ضریب خوداتکایی کشور در مورد اکثر محصولات غذایی از جمله سیبزمینی،
حبوبات ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،انواع ماهی و شیر تا سال  7932در وضعیت بسیار
خوبی قرار داشته ،از آن سال به بعد سیر نزولی دارد  .در ای میان ضریب خوداتکایی گندم
و برنج نسبت به بقیه مواد غذایی پایی است که بررسیها نشان از امکان افزایش آنها به
سطح مطلوب دارند .در خصود روغنهای خوراکی وابستگی به واردات  %30است که از
آسیب پذیری بسیار بالایی بویژه در شرایط تحریمی برخوردار است .تولید دانه های روغنی
خلاوه بر توسعه کشت آن و ایجاد اشتغال  ،پس از فرآوری در تولید کنجاله مصرفی در
تغذیه دام و طیور و به تبع آن در صنعت دامپروری بسیار تاثیرگذار است .در خصود شکر
نیز بعلت مصرف گسترده حدود  %02واردات داریم.ضرورت خودکفایی در سه محصول
روغ  ،شکر و آرد از اولویتهای استراتژیک است.
همچنی بررسیهای سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) در رابطه با شاخص امنیت
غذایی خانوار در ایران که براساس انرکی دریافتی ،شکاف نسبی انرکی دریافتی با مقدار
استاندارد آن و ضریب جینی توزیع انرکی بی فقرا (از نظر انرکی دریافتی) محاسبه میشود
نشان میدهد که در مناطق شهری ایران طی سالهای  7964-13در مجموع تأمی امنیت
غذایی خانوار روند صعودی داشته و مقدار خددی شاخص از  19درصد در سال  7964به
 36درصد در سال  7913ارتقاء یافته است .همچنی تأمی امنیت غذایی برای مناطق
روستایی از  7964تا  7919روندی نزولی و از  7914تا  7913روند صعودی داشته است و
در  7913به  30/1درصد رسیده است (نوروزی و همکاران.)7937 ،
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
دسترسی مردم کشور به غذا میباشد.
ب) دسترسی به غذا:
بدون تردید ،یکی از مولفه های مهم امنیت غذایی دسترسی مردم به غذای کافی
میباشد .در ای مولفه نگاهها از سطح کلان و ملی به سطح خرد (فرد و خانوار) معطوف
میشود .در تعریف بانک جهانی از امنیت غذایی تاکید خاصی روی دسترسی به غذا در
تمام زمان ها و برای تمام افراد شده است .نکته مهم در تعریف امنیت غذایی ای است که
دسترسی به غذا صرفا نه به منظور ادامه حیات بلکه به هدف ایجاد بستر مشارکتی فعال و
پویا در جامعه میباشد .ای تلقی از امنیت غذایی بیشتر به رهیافت جدید از امنیت غذایی
نزدیک است .فرانوگرایان معتقدند که در سنجش امنیت غذایی بایستی به احساسات و
ادراک افراد نیز توجه کرد .آن ها بر ای باورند که امنیت غذایی زمانی حاصل خواهد شد
که افراد فقیر و آسیب پذیر ،خصوصا زنان و حاشیهنشی ها ،دسترسی مطمئ به غذایی که
میخواهند ،داشته باشند .آنها کشور و مردمی را دارای امنیت غذایی میدانند که سیستم
غذا و تغذیهشان به گونهای خمل کند که ترس و بیم از نبود غذای کافی را از بی ببرد.
بی شک خواملی نون نرخ تورم بالا ،نرخ بیکاری بالا (بی  77-74درصد) ،درصد
جمعیت زیر خط فقر (نیزی در حدود  22درصد) ،توزیع نامتعادل درآمد (ضریب جینی
 ،) 2/49و بعضا قیمت بالای برخی مواد غذایی و موارد دیگری از ای دست ،دسترسی افراد
و خانوارها را به مواد غذایی در کشور به م اطره میاندازد (ماکسوئیل.)7913 ،
خوامل فوق در کنار نارساییهای موجود در سیستم حمل و نقل کشور ،کارایی پایی
شبکة توزیع ،ضعیف بودن نظام کنترل کیفیت و استانداردهای غذایی در کشور ،رخایت
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نکردن قوانی برنسبزنی توسط بسیاری از خرضهکنندگان ،و موارد دیگری از ای دست،
دسترسی مردم به غذا را با خطر مواجه خواهد کرد.
یکی از سیاستهای ملی امنیت غذایی در کشور برای پوشش دادن نارساییهای موجود
در دسترسی افراد و خانوارها به غذا ،سیاست حمایت یارانهای میباشد .بررسیها نشان
می دهند دولت با یارانه دادن به برخی از کالاهای خوراکی مانند نان ،شیر پاستوریزه ،برنج،
روغ نباتی ،قند و شکر در مجموع توانسته است  39/9درصد انرکی دریافتی گروههای
کمدرآمد شهری و  33درصد انرکی دریافتی گروههای کمدرآمد روستایی را تأمی کند.
همچنی مطالعات نشان میدهند که یارانههای پرداختی دولت برای مرتفع کردن شکاف
فقر ،یعنی هزینهای که لازم است تا خانوارهای زیر خط فقر مطلق را به سطح خط فقر ارتقاء
دهد کافی بودهاند؛ اما به دلیل هدفگذاری نامساخد از کارایی لازم برخوردار نبودهاند .با
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بدلیل افزایش نقدینگی و نرخ تورم همچنان ای دغدغه
و نگرانی باقی است.
لازم بذکر است یارانههای پرداختی دولت پوشش امنیتی خوبی برای افراد نیازمند هستند
و نقش مهمی در دسترسی افراد و خانوارها به غذای کافی دارند ،و در صورت شناسایی
افراد و خانوارهای نیازمند و هدفگذاری درست یارانهها میتوان مشکل ناامنی غذایی حاد
را در کشور مرتفع ساخت .همچنی  ،نظام تأمی اجتماخی بیمهای و غیربیمهای در کشور نیز
نقش تعیی

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

هدفگذاری درست در ب ش کشاورزی همراه با یک نظام تأمی اجتماخی فراگیر و
کارآمد سپرهای امنیتی کارآمدی در برابر م اطرات دسترسی افراد و خانوارها به غذا مثلا
در صورت مواجهه با نرخهای تورم و بیکاری بالا هستند (نوروزی و همکاران.)7937 ،
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ج) استفاده از غذا:
ارزیابی تغذیه در سفرة مردم کشور نشان می دهد که خرضة غذا در کشور از نظر کمی
جوابگوی نیازهای مصرف است ولی ترکیب سفرة آنان تناسبی با نیازهای سلولی نداشته و
اخضای خانوار فقط از طریق پرخوری توانستهاند نیازهای بدن خود را به ریزمغذیها
(ویتأمی ها و املاح) تأمی کنند .در ننی شرایطی سفرة خانوارها به جای تأمی سلامت
میتواند تهدیدکننده آن باشد.
مسلما خدم تعادل در الگوی تغذیه ،گذشته از نارساییها و اختلالاتی که در سیستم بدن
افراد ایجاد میکند و کارایی مشارکت و بشاشیت اجتماخی آنها را تحلیل خواهد برد،
ت صیص بهینه منابع کشور را نیز م تل خواهد کرد ،و بسیاری موارد با هدر دادن منابع
ارزی وابستگی کشور را به کشورهای دیگر و در نتیجه آسیبپذیری سیاسی آن را افزایش
میدهد .از اینرو ،اصلاح الگوی تغذیه کشور از طریق گسترش برنامههای آموزشی تغذیه و
ارتقاء آگاهیهای تغذیه با تکیه روی زنان اهمیت مییابد (شیخ الاسلام.)7910 ،
چالش ها و فرصتهای امنیت غذایی در کشور:
وضعیت امنیت غذایی در کشور نشان میدهد که تهدیدها و فرصتهایی در رابطه با
امنیت غذایی کشور در هر سه مولفه موجودی غذا ،دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود
دارند .شواهد نشان می دهند که مقادیر فعلی خرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوبشان
فاصله دارند .وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارساییهای الگوی فعلی
خرضه مواد غذایی الگویی برای افق  7422طراحی کرده است .محاسبات انجام شده برای
ای الگو نشان میدهد که در سال  7422جهت تأمی نیازهای تغذیهای در حد مطلوب،
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ب ش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید خرضه کننده  76/0میلیون ت
گندم 0/2 ،میلیون ت شلتوک 2/7 ،میلیون ت قند و شکر 4/1 ،میلیون ت سیبزمینی4 ،
میلیون ت انواع گوشت و ت ممرغ ،و  72میلیون ت شیر باشد.حال سوال ای است که آیا
امکان نیل به ای سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا
نالشها و فرصتهای امنیت غذایی کشور امکان تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و
استمرار آن را خواهند داد (نوروزی و همکاران.)7937 ،
شواهد نشان میدهند که با توجه به قابلیتهای تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی
نون توسعه روستایی ،توسعه کشاورزی از جمله افزایش خملکرد محصولات در واحد
سطح ،افزایش بازده آب و خاک ،کاهش ضایعات تولیدی ،اصلاح الگوی تغذیه کشور
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
سطح خانوار (شامل ضایعات در مراحل م تلف فرایند ،انبارداری ،حمل و نقل و )..
می شود .در ای محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات داخل خانوار منظور
نمیگردد .وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع
تبدیلی و تکمیلی سالانه متجاوز از  22درصد تولیدات کشاورزی کشور هدر میرود.
کارشناسان ،ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را یک تا پنج میلیارد دلار
برآورد کردهاند که میتوان با آن غذای  70میلیون نفر را فراهم کرد (نوروزی و همکاران،
.)7937
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جدول  :1فرصتها و چالشهای امنیت غذایی کشور
فرصتها



تنوع اقلیمی و اکولوکیکی جهت توسعه فعالیتهای
کشاورزی




وجود ذخایر بالقوه آبزیان در کشور
وجود منابع آبی (دریای خزر ،خلیجفارس ،دریای خمان،
آببندهای طبیعی و …) گسترده جهت تولید آبزیان



وجود اراضی مستعد کشاورزی که از ظرفیت کامل آنها
استفاده نمیشود.












تکمیل پروکههای سدسازی جهت مهار آبهای سطحی
فارغالتحصیلان بیکار رشتههای کشاورزی
سرمایهگذاری ب ش خصوصی در کشاورزی

چالشها










خشکسالی
خالی 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
کمبود سیلوها و سردخانههای نگهداری مواد
غذایی
الگوی تغذیه نامناسب

بازدهی نسبتاً بالای سرمایه در ب ش کشاورزی
گسترش سیلوها و سردخانههای مواد غذایی
توسعه روستایی
توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته
افزایش خملکرد محصولات اساسی غذایی
ذخیره بالای ماههای رویش در کشور
هدفگذاری درست یارانهها و اختبارات

ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی:
دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعة کشاورزی و توسعة روستایی در کشور
است .دفتر برنامهریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که «32
درصد منابع پایه تولید (آب و خاک) کشور در حیطه فعالیتهای روستائیان مورد استفاده
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قرار می گیرد ،و به همی دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور از ای محل در
گرو بهرهبرداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است.
امروزه بیکاری یک معضل اساسی کشور است و ضریب امنیت ملی را کاملا کاهش
داده است .هدفگذاری نرخ بیکاری در برنامه سوم توسعه  72/6درصد برآورد شده است
که مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از  6درصد میباشد .حال اگر بنا باشد ب شی از ای
رشد را ب ش کشاورزی تأمی کند و اگر بپذیریم که ب ش اخظم تولید کشاورزی در
نرخه اقتصاد روستایی انجام میشود ناگزیر از توسعه روستایی هستیم.
توسعه روستایی باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمی نیازهای
اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و در نهایت به توانمند کردن و بالا بردن ظرفیت آنان
جهت برآوردن نیازهای خودشان بینجامد .ای توسعه در کل بایستی به افزایش تولید و
کاهش فقر روستایی منجر گردد .در ای میان ات اذ سیاستهایی نون بهبود سیستم
قیمتگذاری محصولات کشاورزی و کوتاه کردن دست واسطهها از قیمتگذاری آنها،
گسترش و فراگیر کردن نظام تأمی اجتماخی ،هدفگذاری بهتر یارانههای پرداختی ،اصلاح
و هدفگذاری درست وامهای کشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر
واقع خواهند شد (نوروزی و همکاران.)7937 ،
ج) توسعة کشاورزی و امنیت غذایی:
طبق برآوردهای مرکز بی المللی سیاستگذاری غذا ،میزان تقاضای جهانی گندم تا سال
 2222به میزان  42درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت ،و ای در حالی است
که منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیتهایی روبرو است .لذا پیشبینی میشود
که در سال مذکور حدود  722میلیون ت کمبود خرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته
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باشد و بنابرای قیمت فعلی گندم که حدود  702دلار برای هر ت است به نند برابر افزایش
یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با قیمتهای فعلی امکان پذیر نباشد .با توجه به نقش
محوری گندم در تأمی امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن ،در صورتی
که نتوان ضریب خودکفایی کشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند،
زمینه آسیبپذیری کشور افزایش خواهد یافت .ای امر ضرورت توسعه بیشتر ب ش
کشاورزی کشور را اجتنابناپذیر خواهد ساخت ( نوروزی و همکاران.)7937 ،
کشاورزی یک پایه اقتدار و قدرت کشور است و تقویت ای پایه مستلزم توسعه بیشتر
آن میباشد .ای ب ش خرضه کننده گندم به خنوان استراتژیکتری ماده غذایی و تأمی
کننده حدود  42درصد انرکی و پروتئی دریافتی خانوارهای کشور میباشد.

نتیجهگیری
معمولاً کشورها دیدگاه های متفاوتی نسبت به مقولة امنیت ملی دارند و اصولاً موضوخات
را بسته به اهمیتشان در دستور کار سیاسی ،جزء مسائل امنیتی میگنجانند .بر ای اساس،
ماهیت تهدیدات و آسیبپذیریها نیز در هر کشور ،بسته به موضوع و برحسب زمان فرق
میکنند.
اگرنه خودکفایی کشورمان در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوما به منزله امنیت
غذایی پایدار (از منظر دستر سی به مواد غذایی) نیست ،ولی افزایش خرضه مواد غذایی و
تقویت ضریب خودکفایی از طریق توسعه روستایی و کشاورزی ،به گسترش دسترسی به
مواد غذایی ،کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروههای آسیبپذیر و
کمدرآمدتر کشور (امنیت غذایی در سطح فرد و خانوار) میانجامد .یعنی امنیت غذایی در
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سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور میباشد که از طریق توسعه
روستایی و کشاورزی امکانپذیر خواهد شد.
در هر حال تأمی امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم داشت یک استراتژی امنیت
غذایی ملی پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیاستهایی نون:
 -7سیاست ح داکثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد
محصولات کشاورزی.
 -2تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنهبندی اقلیمی ،کاربری اراضی ،توپوگرافی و
قابلیتهای منطقهای سرزمی در راستای کاهش هزینههای تولید.
 -9کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش
تولید از منابع داخلی.
 -4ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی
تولیدات و افزایش قدرت رقابتپذیری در بازارهای منطقهای و جهانی.
 -0بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل ب ش کشاورزی کشور با بکارگیری نیروهای
تحصیل کرده و جوان به منظور سرخت ب شیدن به روند انتقال ف آوریهای جهانی به
ایران.
 -6تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر ،تحول و گذار از کشاورزی
معیشتی به کشاورزی خلمی و تجاری.
 -1توسعه کمی و کیفی زیرساختهای مربوط به ف آوریهای نوی

(بیوتکنولوکی،

نانوتکنولوکی ،اطلاخات ،ارتباطات ،ماهوارهها ،آموزشهای مجازی و .)...
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 -3بازنگری در ترکیب خوامل تولید کشاورزی در راستای ارتقاء بهرهوری ملی و دستیابی
به الگوی بهینه تولید.
 -3تکمیل زیربناها و تأسیسات فنی آبیاری مکمل طرحهای سرمایهگذاری ملی و توسعه
تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی خلمی بهرهوری آب.
همچنی در کنار ای استراتژی اقداماتی نون :تدارک بستر قانونی و نهادی ایجاد اشتغال
مولد در کشور ،افزایش قدرت خرید افراد و خانوارها ،برقراری یک نظام تأمی اجتماخی
بیمهای فراگیر ،هدفگذاری بهتر و کارآمد در نظام تأمی اجتماخی غیربیمهای اخانهای و
یارانهای ،توسعه روستایی و ارتقای آگاهی و بهبود رفتار تغذیه ای خانوارها با تکیه بر زنان
را در برمیگیرد ).(Riely et al. 1991
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