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 و جایگاه آن در امنیت ملیتعریف امنیت غذایی  (1
 

 مقدمه -1-1

 تلزم تنارکمستت امنیت غذایی یکی از وجوه مهم امنیت ملی استتتب ینیم مانک  ع ضه تتع یح ستتنه یهینع امنیت ملیب

یشته موارد از سالح یریخ روایط ییم  شورهک نشکن می دهن  ع  شورهکی قنرتمنن در سنه یهینع امنیت غذایی است. تک

فکده می  ننن )مک سوئیلب یع  شورهکی دیگه استمواد غذایی یع مثکیع حهیع ای سیکسی و یهای ایجکد فشکر ههچع ییشته ضل

1379.) 

ستگی آن هک ی ست  ع وای ی از  شورهکی توساع ع واردات مواد غذایتجهیع  شورهکی  م ته توساع یکفتع حک ی از ایم ا

شورهک  شنه و امنیت ایم   سی آن هک  سیک شتع اهمواره در ماهض تهنین از یکفتع ته یکضث  هیع پذیهی  یم محل قهار دا

جتمکضیب ا-یاکد ستیکستیااستت. امنیت غذایی یک ایاکد اقتاتکدی و منکیا انستکنی امنیت ملی ارت کس مستتدیم داشتتع و یک 

ی آن راینع غیهمستدیم دارد. ضه ع یکث کت مواد غذایی ندش اسکسی در امنیت ضلمی و فنکور-و فههنگی نظکمی-دفکضی

 (.1379 غذایی جکماع دارد و نهکیتک می توانن پکیناری و استمهار امنیت غذایی را تضمیم  نن)مکننلب

 ریف اتع -1-2

 غذا -1-2-1

یکز ینن مک استب تکمیم می مکده مغذی را  ع مورد ن 40 ع ییش از مواد غذایی ته ی کت شیمیکیی یسیکر پیچینه ای هستنن 

منه ایجکد انهژیب ض ننن. مواد مغذی موجود در غذا اجزای شیمیکیی تشکیل دهننه غذایی هستنن  ع در ینن سع ندش 

زننگی انسکن هک  شتع و یهایتنظیم اضمکل ینن و یک رشن و تهمیم یکفت هکی ینن را یع ضهنه دارنن. غذا مفکهیم یسیکری دا

زد و اضمکل آن هک را  هوری است. مکهیچع هکب استخوان هک اضاکبب مغزب چشم هکب مو و تمکم اجزای ینن مک را می سک

 حفظ و تنظیم می  نن. 

 تغذیه -1-2-2

های تکمیم تغذیع فهآینن استفکده ینن از موادغذایی است. ایم فهآینن شکمل خوردن مدکدیه و انواع منکس ی از مواد غذایی ی

نیکز یننب هضم مواد غذایی )یع طوری  ع ینن یتوانن از مواد مغذی آن هک استفکده نمکیین(ب جذب مواد مغذی یع جهیکن 

خونب استفکده سلول هک از آن هک یهای تولین انهژی و حفظ رشن سلول هک ب یکفت هک و ارگکن هک و دفا مواد زاین است. 
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انسکن هک و پیشهفت جواما یشهی است و در  شورهکیی  ع از ایم دانش شنکخت  تغذیع یکی از ضوامل موثه در سالمت

 ییشتهی دارنن و از آن یههه منن می شوننب یه طول ضمه متوسط افهاد افزود می شود. 

 امنیت غذایی -1-2-3

شنه از ایم مو  سی تکریخی تاکریف ارائع  شک بوعیهای امنیت غذایی تاکریف متاندی وجود دارد  ع یهر سیه ن ن دهننه 

 تاکریف آن در طول زمکن است.  تککملی

 سکزمکن ملل متحن در گزارشی امنیت غذایی را یع شهح زیه تاهیف  هد: 1975در سکل 

سنج جهکنی و یع منظور یه »  صلی در  ستمه  کالهکی غذایی ا ست از ضه ع م اهف امنیت غذایی ض کرت ا ود مناوم م

 «.  ت تولین قیمت غذاغذا و خنثی  هدن اثهات نکمنلوب نوسکنک

شکورزی  سکزمکن خواریکر و   سکزمکن مللب  سوی  سکل از ارائع ایم تاهیف از  ( FAOلل متحن )مپس از گذشت چننیم 

سکل  شنهکد  هد 1984در  ر همع اوقکت یع غذاهکی امنیت غذایی یانی اطمینکن از اینکع همع مهدم د» : تاهیف زیه را پی

 «.  کی و اقتاکدی دارنناصلی مورد نیکز خویش دستهسی فیزی

 امنیت غذایی را یع شهح زیه تاهیف  هد: 1986در ادامع یکنح جهکنی در سکل 

ستهسی همع مهدم یع غذای  کفی در تمکم اوقکت یع منظور یح زن»  ست از د سکلم و فاکلامنیت غذایی ض کرت ا «.  نگی 

کریهدی پذیهفت و  را یع ضنوان یح تاهیف تاهیف یکنح جهکنی  1993پس از آن  نفهانس ییم المللی تغذیع در ستتتکل 

 م  هد:تاهیف  کمل تهی از امنیت غذایی را یع شهح زیه اضال 1996سهانجکم اجالس جهکنی غذا در سکل 

دستتتهستتی فیزیکی و  امنیت غذایی هنگکمی وجود دارد  ع همع مهدم در تمکمی ایکم یع غذاهکی  کفیب ستتکلم و مغذی» 

شنن و غذای شتع یک اکدی دا سکزگکر یک تهجیحکت آنکن  اقت ستهس نیکزهکی یح رژیم تغذیع ای  ا یهای یح زننگی ردر د

 (..2001FAO,FSISEWS) «فاکل سکلم فهاهم سکزد

 یه اسکس دو تاهیف آخه مفکهیم اصلی امنیت غذایی ض کرت است از: 

 فاکل وزننگی سکلم  -5زمکن  -4منیت ا -3ستهسی د -2غذای  کفی -1
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 1غذای کافی -1-2-3-1

ذیع ای انجکم گیهدب ولی هه چنن تاهیف غذای  کفی یع مانکی ضلمی و در قکلب تاهیف دقیق ایم ض کرت یکین یک  وایط تغ

 در ادییکت مهیوس یع امینت غذایی تفسیههکی مختلفی از غذای  کفی دینه می شود. 

 مانکی تکمیم زننگی سکلم نح جهکنی یعفکئو غذای  کفی را یه م نکی تکمیم غذاهکی اصلی مورد نیکز یهای تمکم مهدم و یک

لی یع هنگکم ارزیکیی وهیف از غذا صح ت می شود و فاکل یهای ضموم تاهیف  هده است. الزم یع ذ ه است  ع در ایم تا

اهف  کفی  کلهی یع تنهکیی گویکی تکمیم نیکز  ستب هه چنن م سنجش  کلهی ا یتکمینهک و امالح و فکیت غذاییب واحن 

 نیست. 

  2ادسترسی به غذ -1-2-3-2

تهستی فیزیکیب دست»نیز اشتکره شتنب دستتهستی یع غذا دو نوع  1996همکن گونع  ع در تاهیف امنیت غذایی در ستکل 

ی مورد نیکز و  کفی است. مفهوم دستهسی م تنی یه ایم فهض است  ع تک زمکنی  ع خکنواده ای غذا« دستهسی اقتاکدی

شن از امنیت غذایی یهخ شتع یک ستهس دا ش کع توزدر د ست. ینیم منظور خکنواده یکین یک  یا غذا در محل زننگی وردار ا

شتع یکشن )دستهسی فیزیکی( و درآمن یک هزینع خکنوار یع اننازه ای  کشن  ع تهیع و خهین غذای یارت کس نزدیح و آسکن دا

 الزم را ینون فشکر زیکد میسه سکزد )دستهسی اقتاکدی(. 

ست. در سنودستهسی یع غذا در سنوح ملیب نک ح ییم المللی ایم حیع ای و محلی حکصل ضملکهد تجکرت و تولین غذا ا

ود امنیت غذایی را یع دستهسی یع وسیلع قیمت هکی جهکنی و ماکمالت خکرجی تاییم می شود. در ایم راستک می توان ن 

 دو نوع مزمم و گذرا تدسیم  هد. 

تهسی یع غذا یع وجود اد غذایی است  ع یع ضلت نکتوانی در دسنوع مزمم ن ود امنیت یح جهیکن مستمه ضنم تککفوی مو

یکزهکی خویش یع صتتتورت می آین. ایم جهیکن روی خکنوارهک یع گونع ای تکثیه دارد  ع در خهین مواد غذای یهای رفا ن

ست سئلع همواره فده ا شع ایم م مواد غذایی کنوارهک یع خ. نوع گذرای ن ود امنیتب دستیکیی موقت جنی نکتوان هستنن. ری

کیهایمب هنف نهکیی از (. ین1378استتت  ع نتیجع نوستتکنهکی قیمتیب درآمنی یک تولینات مواد غذایی استتت)نوری نکئینیب 

 امنیت غذایی در جهکن دستهسی فیزیکی و اقتاکدی یع مواد غذایی است.

                                                             
1 Food availability 
2 Food accessibility 
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اکدی یع منکیا جهت تکمیم اقالم غذایی مورد نیکز جکماع تکیای  ستهسی فیزیکی و اقت شتغکل و قیمت یوده و از درآمند ب ا

 ست. اث کت و پکیناری دریکفت ارزش هکی غذایی مورد نیکز جکماع ب «پکیناری در دریکفت غذا»مانکی 

 امنیت -1-2-3-4

ستتکزمکن   میتع تغذیع ضنم دستتتهستتی  کفی یع غذا و یع تا یه دیگه نکامنی غذایی مورد توجع قهار گهفت. 1950در دهع 

سکل  ستیکیی یع غذای الزم یهای زننگی  1991ملل متحن در  سح ییش از حن د کلم و فاکل ضنوان سنکامنی غذایی را ری

س سی نک کفی یع مواد غذایی ا سته سی یک د سته سکیی خنهب ضنم د شنک سح نیز می  هد. در حدیدت نکامنی غذایی  ت. ری

اولب محنودیت هکی  سکنهکی تولینی و افت مح سکنهکی یکزار و  ظهفیت وارداتیتوانن از ضوامل متاندی از جملع نو و نو

 قیمتهک سهچشمع گهفتع یکشن. 

کدالنع غذا یهای امنیت غذایی نع تنهک مستتتلزم ضه تتع  کفی مواد غذایی در ستتنه  الن استتت یلکع نکظه یه توزیا ض

وانی المت فکهیب ردستیکیی همگکن یع آن نیز است. امنیت غذایی سنگ ینکی یح جکماع توساع یکفتع و ضناه اصلی س

 و جسمی آن جکماع است.

 ت غذایی در امینت ملیجایگاه امنی -3-1

نس تکً م هم یکفتع  امنیت ملی مفهومی غهیی است  ع یان از جنگ جهکنی دوم منهح شن. امنیت ملی مفهومی پیچینه و

ع طور ذهنی یع هکی مکتس ع و یاست. یه ایم اسکس امنیت ملی را یع طور ضینی یع مانکی فدنان تهنین نس ت یع ارزش

 . نننهک تاهیف میمفهوم فدنان تهس از حملع یع ایم گونع ارزش

ته مورد توجع است و تهنین هکی داخلی ییشپذیهیدر تاهیف منرن امنیت ملی یع جکی توجع یع تهنینات خکرجیب آسیب

ی )نهخ ییککریب تورمب خکرجی دارای اضت کر  متهی است. همچنیم یع جکی مسکئل نظکمی یع شهایط و ضوامل اقتاکد

شود در حکلی  ع در یک تولین نکخکلص ملیب درآمن سهانعب ذخیهه ارزی و میزان جمایت فاکل( پهداختع می GDPمیزان

نگهش و گفتمکن سنتی تهنین اوال منشأ خکرجی دارد و ثکنیک وجع نظکمی آن غکلب است. ایم ضوامل در  نکر توانکیی دولت 

 3.دهننکه اجتمکضی و امنیت غذاییب مد ولیت و مشهوضیت دولت را تحت تکثیه قهار میدر ضه ع سنه مادولی از رف

                                                             
 ٫1393فه.  شکورزی و امنیت غذایی؛ اولویت مهم امنیت ملی. خ هگزاری  شکورزان ایهان. دی مکه افشیم اسمکضیلی  3

(http://www.iana.ir/fa/print/15673) 
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 مدل مفهومی تغذیه و امنیت غذایی -1-4

کضیب فم آوریب است  ع تحت تکثیه هه شش ضکمل ییهونی شکمل؛ سیکسیب اقتاکدیب اجتم« مو وع راه هدی»غذا یح 

گذار دستتتهستتی فیزیکیب ی امنیت غذا و تغذیع یهآینن چهکر یان اثهییم المللی و ا وستتیستتتم قهار دارد. در منل مفهوم

ب ضکدات غذایی و شیوه دستهسی اقتاکدیب ایمنی غذایی و سواد تغذیع ایب س ن غذایی را شکل داده  ع یک تکثیه فههنگ

فهاد سالت او ایت  .شودتاییم می  "آنچع خورده می شود"سواد تغذیع ایب سفه خکنوار یانی زننگی و در نظه داشتم 

ص هکی پیکمن قکیل میزان یههه یهداری از غذا را نشتتکن می دهن و آنچع مکحاتتل امنیت تغذیع ای یکشتتن از طهیق شتتکخ

 اننازه گیهی است. 

-یتیاجتمکضیب جما-کدیاقلیمیب اقتاتت-در منل مفهومی ستتکمکنع ملی پکیش امنیت غذا و تغذیع چهکر یان  شتتکورزی

شتیب تغذیع و امنیت غذایی  ست. یهنا شنه ا سندر نظه گهفتع  سع  ه خکنوارب ملی و ییم همچنیم امنیت غذا و تغذیع در 

 ه می شود. المللی منهح شنه  ع یهای اننازه گیهی آن در هه سنهب از ایاکد و شکخص هکی متفکوتی استفکد

شتغکل و قیمت هک یع طور مستدیم ی سی می شود. هردر سنه خکنوار ماهفب تحت شهایط اقتاکدی همچون دستمزدب ا

ردات مواد غذاییب مواد مغذی در ستتنه ملی می توان یک استتتفکده از ایزارهکیی مکننن میزان تولین در یهایه نیکزب ظهفیت وا

غییهات آن اننازه موجود در ستتتنه  النب ته یب غذایی  شتتتور و رونن تغییهات آن در طول زمکنب قیمت هک و میزان ت

ع تولین نکخکلص داخلی و یمب چهیی و تولینب واردات موادغذاییب  مح غذاییب سهانسهانع ضه ع  کلهیب پهوتئگیهی  هد. 

 ملی در نهخ رشن آن از مایکرهکی سنجش امنیت غذایی در سنه فهاملی است. 

 ی تاهیه شنه است:در نمودار زیه ایم منل مفهومی مننظه سکمکنع ملی پکیش امنیت غذا و تغذیع در ایهان یع خوی
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 ل مفهومی تغذیعمن: 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -5-1

یک توجع یع مفکهم امنیت غذایی در تاهیف نهکدهک و مهاجا ییم المللی تهنینات و فهصت هکی پیش روی جمهوری اسالمی 

 در مو وع امنیت غذایی را می توان یع صورت زیه یخش یننی  هد.ایهان 

 تهنینهک 

 هکی اصلی تولین محاوالت  شکورزیهکدهتحهیم مستدیم غذاب فنکوری و ن -

 هکی نفتیب پولی و حمل و ندلهکی حوزه تجکرت خکرجی نظیه تحهیممیتحهتحهیم غیه مستدیم غذا از طهیق  -

 فهوشی و یکزارشکنی محاوالت  شکورزی یک هنف تضایف تولین داخلی )دامپینگ(ارزان -

 ین وایستگی و تهنین سالمت جکماعا یک رویکهد تشنماهف غذ یالگو و یزننگ س حدادن  هییتغ -

ت
ردا

وا
غذا

ی 
هکن

 ج
ت
یم
ب ق
ت
درا

صک
ب 

 

 تولید محلی

 ذخیره

 فرآوری

 توزیع

 حمل ونقل

 حل خرید م

 غنی سازی

 قیمت غذا

 درآمد

 یارانه ها

 انواع آلودگی ها

بهداشت محیط 

 زیست

 سطح سواد

 تبلیغات

 بازاریابی

دسترسی 

 فیزیکی

دسترسی 

 اقتصادی

 ایمنی غذایی

 سواد تغذیه ای

سبد 

 غذایی

سفره 

 خانوار

شاخص های پیامد 

 آنتروپرومتریک

 سال 5زیر

 سال 12تا  6

 توده بدنی

، اضافه وزن )الغری

 و چاقی(

میزان کم وزنی تولد 

 سال 5و زیر 

 ریزمغذی ها:

 آهن

 روی

  ویتامین آ

 دویتامین 

 کلسیم

 (14-6کمبود ید )

 آهن کم خونی فقر

 کم خونی بارداری

 

فرهنگ، عادات غذایی، شیوه 

 زندگی

 وضعیت سالمت، 

 نظام ارائه خدمات، آب سالم

 ی، فناوری، بین المللی و محیط زیستعوامل محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماع
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 نین منکیا آیی از سمت  شورهکی یکالدست یک همککری آمهیکک و اسهائیلته -

فههنگ  جیاثه تهو در تیپهجما یهکگکهیع سکونت ی شکورز نیمها ز تول هیمهکجهت از روستکهک و سک -

 یشهه ییو تجمل گها ییگهاماهف

 ینکسکلم  شکورز یات محاوالت و نهکده هکیک وارد یستیز یمنیدر حوزه ا 4ییغذا ینکامن -

 فهصت هک 

 هایط حسکسشموقایت ژئوپلتیح ایهان و قکیلیت ایجکد یسته تهانزیت غذایی و تکمیم امنیت غذایی در  -

 تغکل داخلیفهصت  شت فهامهزی در  شورهکی همسکیع یک توجع یع نزدیکی یک  شورهکی پهآب و نیهوی اش -

 یکدی محاوالت دریکیی در حجم ان وههکی آزاد و فهصت صدستهسی یع آب -

 ای محاوالت  شکورزیامککن صکدرات یک توجع یع تدک کی روزافزون و یکزار پکینار منندع -

 منکطق مه زی  شور در خورشینی هژیان هکی تجنینپذیه یکالخصانهژی منکیا هکی توساعظهفیت -

 تمحاوال انواع تکمیم یتظهف و فال چهکر و متنوع هوای و آب وجود و اقلیمی تنوع ژنتیکی و -

 پهوری آیزی زیکد هکی فهصت و گستهده آیی مهزهکی -

   شکورزی تولین در غیهمتاکرف هکیآب یککرگیهی فهاوان هکیظهفیت -

  شکورزی محاوالت دیم تولینات ورییههه ارتدکی هکیظهفیت -

 مهت طالتحایالن زایی دانش ینیکن زنجیهه تولین غذا یهای فکرغظهفیت یکالی اشتغکل -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Food insecurity 
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 نیاز غذایی انسان بر اساس الگوی مصرف متعارف  (2

 مقدمه -1-2

 ضنوان یع و ملى وساعت اصلى محورهکى از یکى ضنوان یع تغذیع و غذا امنیت ب21 قهن آغکز و ییستم قهن پکیکنى دهع در

 امنیت أمیمت موظف یع که دولت و شن منهح جهکن در گهسنگى و تغذیع سوء یک یهخورد در مهم راهککرهکى از یکى

 اجتمکضى – قتاکدىا توساع یهنکمع در اصلى اهناف از یکى ضنوان یع جکماع شننن و ایم مو وع مهدم تمکم یهاى غذایى

  .درآمن

 اوقکت همع در فهادا تمکم اقتاکدى و فیزیکى دستهسى مانى یع غذا امنیتهمکننور  ع در قسمت ق لی نیز یهرسی شنب 

 یح یع ستیکیىد یهاى و آین مى دست یع فههنگى و اجتمکضى ق ول قکیل هکى شیوه یع  ع است لمسک و  کفى غذاى یع

 . است  هورى فاکل و سکلم زننگى

 اقتاکدى توان و باجتمکضى ق ول قکیل هکى شیوه یع  کفى و سکلم غذاى یع دستهسى شکمل  لینى یان دو تاهیف ایم در

 یع هک آن دستیکیى زا تکیاى افهاد سالمت و است هک انسکن تمکمى قکنونى قح غذایى امنیت .منهح است غذا تأمیم یهاى

 است.  منکسب و  کفى غذایى رژیم

 ینیم .نیکش مى جکماع سالمت تاییم دیگه از شکخص هکی یکى ماهفى غذاى الگوى  یفیت و  میت از سوی دیگه

 سالمت أمیمت راستکى در گکم نخستیم انضنو یع منلوبب غذایى س ن یهاى مشخص تاهیفى یع دستیکیى  هورت تهتیب

  است. اىب تغذیع

 درآمنب غذاب یع دستهسى تکیا ع  را خکنوار غذایى س ن بخود یکلدوه توان از استفکده یک ایکم تمکم در  شور میلیونى 85 جمایت

 مواد و انهژى تأمیم من ا  ع را خکنواده غذایى سفهه و نننمکی مى انتخکب استب رفتکرى الگوى و سلیدع سالمتب تأمیم

 اضضکء ضمه طول و فکهى و جسمى توانمننى سالمتب رشنب یدکءب سلولب ط یاى سکز و سوخت حفظ یهاى نیکز مورد مغذى

 .ننده مى شکل است را خکنوار

 آمکده را غذایى سفهه و را انتخکب غذایى س ن خودب توان یک متنکسب منکیا ک تخایصی ایهانى خکنوار هه تهتیب ینیم 

 مستمه صورت یع ینخورى و خورى  م خورىب ن کشنب ییش متاکدل غذایى الگوى یک و غذایى سفهه درصورتى  ع  نن.می

  یکین. مى افزایش هک ییمکرى یع ایتال سالمت و از شنن دور خنه و یکفتع ادامع زمکن طول و در
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حه تى  یسته در ذیعتغ و غذا امنیت میمتأ نیهوى انسکنىب  یفیت و اى تغذیع سالمت ییم ارت کس تنگکتنگ یع توجع یک

 اسالمى مهورىج ع  اولویتى یع توجع یک .است اهمیت  نننهب حکئز تاییم و اسکسى اصل یح ضنوان یع محورب انسکن

 وظیفع توساع پنجم یهنکمع 34 مکده «د» ینن استب داشتع م ذول تغذیع و غذا مدولع نس ت یع اخیه سکل چنن در ایهان

سپهده  پزشکى آموزش و درمکن یهناشتب وزارت را یع مختلف سنى هکى گهوه یهاى منلوب غذایى س نتنویم  و طهاحى

 . است

 اىب تغذیع کزهکىتأمیم نی منظور یع ماهف و ضه ع تولینب الگوهکى همکهنگى میکن منلوبب غذایى س ن تنویم از هنف

 و اجهایى هکى زىری تغذیعب یهنکمع و غذا هکى سیکست تنویم یهاى ایزارى یع ضنوان آن از استفکده و جکماع سالمت

 منلوب غذایى  نس تنویم هنف یک گزارش ایم .است جکماع اى تغذیع سالمت حفظ جهت هک در یهنکمع ضملکهد ارزشیکیى

 :می شود گهفتع  کر یع زیه موارد در آن از حکصل نتکیج و شنه انجکم

 (…و ذارىگ قیمت هکب یکرانع وارداتب و کدراتص تولینب سنوح در) تغذیع و غذا  الن هکى سیکستگذارى 

 ای تغذیع هکى ریزى یهنکمع 

 تهجیحکت و داتضک یک منکیق و سکلم مغذىب غذایى مواد یع دستیکیى یهاى الزم هکى حمکیت و مناخالت اجهاى 

 جکماع افهاد

 غذا یهته انتخکب جهت در جکماع افهاد آموزش 

 الگوی غذای مطلوب -2-2

 تغذیع نیکزهکى متأمی  مم اىب تغذیع  فکیت و تنوع تاکدلب اصل سع پکیع یه  ع است الگویى منلوبب غذاى الگوى

 اقشکر اى غذیعت سواد و دانش و غذایى تهجیحکت و ضکدات فهدىب هکى تفکوت دریهگیهننه مهدمب سالمت حفظ و اى

  .یکشن ملى سنه در فیزیکى و اقتاکدى دستهسى و توزیا تولینب امککنکت  نننه مناکس و مختلفب

 گهوه نیکز مورد غذىم مواد و انهژى مدنار و اى تغذیع  فکیت تاییم  کفىب غذایى الگوى تاهیف جهت در گکم نخستیم

 منظور ینیم .است اى تغذیع سالمت حفظ درجهت فیزیولوژیح نیکزهکى تأمیم منظور یع مختلفب جنسى و سنى هکى

 یهناشت جهکنى مکنسکز هکى توصیع ب DRIمکننن مغذى مواد و انهژى روزانع شنه سفکرش مدکدیه استکننارد جناول از

  .شود مى استفکده RDA و



 تحلیلگران اقتصاد مقاومتیشبکه  –بررسی مبانی نظری امنیت غذایی 

13 
 

 تاهیف جکماع افهاد یعتغذ و غذا الگوى در شکیا مشکالت شنکسکیى یع توجع یک غذایى یک رژیمى هکى توصیع  شور هه در

 غذایى س نهکى یهد.گ مى قهار جکماع ومضم اختیکر در آموزشى یک و یهناشتى مسئوالن گذارانب سیکست توسط و شود مى

 ضکدات ماهفىب اىغذ الگوى مغذىب مواد و انهژى روزانع شنه توصیع مدنار زمینع در جنین اطالضکت یهاسکس منلوب

  .شونن مى روز یع ادوارى صورت یع غذایىب مواد قیمت تغییه و  نننگکن ماهف رفتکر غذایىب

 تغذیعب و غذا کیلمس زمینع در اجهایى ریزى یهنکمع و هک سیکست تنویم هاىی ایزارى ضنوان یع منلوب غذایى س ن از

  .ودش مى استفکده  نننگکن ماهف اى تغذیع سواد و فههنگ ارتدکء و آموزش اقتاکدىب هکى گذارى سیکست

 :دارند کاربرد مختلف سطوح در مطلوب غذایى هاى سبد

 و یزى تولینر یهنکمع یهاى منکسب راهنمکیى و یزارا یع ضنوان  الن سنه در منلوب غذایى س ن:  الن سنه 

 .است جکماع سالمت و اى نیکزهکى تغذیع تأمیم راستکى در غذا ماهف

 زارای یح ضنوان یع نیز جنسى/سنی هکى گهوه و منندع درسنوح منلوب غذایى هکى س ن :منندع سنه 

 و یهته هکى انتخکب یک یتواننن دافها  ع نحوى شوننیع مى تنویم  نننگکن ماهف راهنمکیى یهاى آموزشى

 تغذیع نیکزهکى أمیمت جهت در را خود غذایى یهنکمع یودجعب گهفتم نظه در یک ومنکسب   هکى جکیگزیم از استفکده

 .نمکینن تنظیم سالمت ارتدکء و حفظ و اى

 :است زیر کاربردهاى براى ابزارى مطلوب، غذایى سبد

 مواد ماهف و ه عض تولینب الگوهکى میکن همکهنگى ایجکد ویژه یع بتغذیع و غذا ریزى یهنکمع و گذارى سیکست 

  الن سنه در سالمت ارتدکء و حفظ و اى تغذیع نیکزهکى تأمیم راستکى در غذایىب

 شور تغذیع و غذا هکى سیکست و هک یهنکمع ضملکهد ارزشیکیى  

 غذایى مواد قیمت  نتهل و تث یت 

 فده خط تهسیم 

 غذایى منیتا تضمیم راى زمبال منکیا تاییم و شنکسکیى 

 پذیه آسیب هکى گهوه یع غذایى یکرانع پهداخت 

 فهد و خکنوار سنه در اى تغذیع سواد و فههنگ ارتدکء و تغذیع آموزش 
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 طهیق از کنوارهکخ در هکى تغذی سالمت ایجکد و غذا ماهف الگوى  هدن یهینع منلوب غذایى س ن  کریهدهکى دیگه از

 الگویى  ع نآ دلیل یع منلوب غذایى س ن .است غذا ماهف الگوى و ضه ع تولینب تهکى سیکس ییم همکهنگى ایجکد

 فهد هکى تغذی نیکزهکى استب شنه گهفتع درنظه متنکسب تهکى نسب یع و صحیه مدکدیه در مغذى مواد آن در  ع است

 یک منلوب غذایى  نس طهفى از .نمکینی م جلوگیهى مغذى مواد  م ود از نکشى هکىیییمکر یهوز از و نموده تأمیم را

 ضهوقىب و قل ى هکىی ییمکر مکننن مزمم هکىیییمکر و چکقى شیوع و یهوز افزایش خنه تنوعب و تاکدل اصول رضکیت

 غذاى از اى جمعته منلوبب غذایى س ن  ع گفت توانمی   سکده ض کرت یع .دهنی م  کهش را ...( نهک وسهطک دیکیتب

  .گیهد قهار جعتو مورد منلوب هنف ضنوان یع تواننمی  غذایى امنیت تأمیم هکى تیکسس در  ع است متاکدل و  کفى

 اى تغذیع متسال و غذایى امنیت تأمیم .است« اقتاکدی دستهسى» غذایىب امنیت یه مؤثه ضوامل مهمتهیم از یکى

 غذایى مواد قیمت و مندرآ کیات غذا ماهف یکلدوه توان دیگه ض کرت یعقهار داردب  هک قیمت و درآمن تحت تکثیه  کمالً

 مى شکل را ماهف واقاى ىالگو و  هده انتخکب را خود سفهه و س ن ضمالً یکلدوه توان ایم از استفکده یک هکخکنوار  .است

 غذایى سفهه و س ن یه مستدیم طور یع  ع است ضواملى از دولت حمکیتى هکى یهنکمع و اقتاکدى هکى سیکست ن.نده

 سفهه و س ن یه دیممست اثهى تواننن مى هک دولت حمکیتى هکى یهنکمع و اقتاکدى هکى سیکست .اردگذ مى اثه خکنوارهک

  .یکشنن اشتعد اى تغذیع فیزیولوژیح نیکزهکى تأمیم راستکى در فدیهب و درآمنى پکییم ط دکت خکنوارهکى غذایى

 یهنکمع و خورا ى اسکسى  کالهکى یکرانع هنکمعی سکزدب مى متأثه را غذایى امنیت مستدیمکً  ع هک سیکست مهمتهیم جملع از

 یکرانع موارد ا ثه در .است اهمیت حکئز پذیه آسیب هکى گهوه یع یکرانع تخایص نحوه یوده و دولت غذایى  مح هکى

 یع یکرانع تخایص یک و رود نمى  کر یع فدیه و پکییم درآمنى ط دکت پذیه آسیب خکنوارهکى غذایى امنیت تأمیم یهاى هک

 رنگ  م فدیهب اقشکر از حمکیت منظه از را یکرانع از توجهى قکیل یخش غنىب و متوسط ط دکت ویژه یع جکماع افهاد کمتم

 دینگکه از را خکنوارهک غذایى امنیت  ع است دیگهى مهم ضکمل نیز س ن اى یکرانع غذایى  کالهکى مدنار و نوع .نمکین مى

 ایزارى توانن مى جکماع هه در منلوب غذایى س ن دهن مى قهار تأثیه تحت اى تغذیع نیکزهکى تأمیم و اى تغذیع سالمت

 یهاى منکسب هکى قیمت تث یت و تاییم راستکى در  شکورزى و یکزرگکنى هکى سیکست تکمیل و تنویم یع  مح یهاى

 در .شود أمیمت هزینع  متهیم یک و شکل یهتهیم یع خکنوار و فهد اى تغذیع نیکزهکى  ع شکلى یع یکشنب  نننه ماهف

 از و منکسب خوراک تأمیم توانکیى نیز (درآمنى پکییم هکى دهح) پکییم نس ى خهین قنرت یک جمایتى هکى الیع نتیجع

 .داشت خواهنن خودب اى تغذیع نیکزهکى سکختم یهآورده یهاى را ق ول قکیل اجتمکضى لحکظ
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 جکماع ضموم یهاى فهم قکیل شکلى یع اى تغذیع کتاطالض انتشکرو   تهویج یه ب(ICN) تغذیع المللى ییم  نفهانس رد

 گهوه یک یىغذا مواد م تنى رژیمى راهنمکهکی تغذیعب ضلمى مجما و WHO/FAO پیشنهکد یهاسکس .است شنه تأ ین

 توصیع و اى تغذیع استکننارهکى تهجمکنب Food Based Dietary Guidelines (FBDG) غذایى هکى

 راهنمکهکى انواع از یکى نیز منلوب غذایى س نهکى .است جکماع ضموم یهاى فهم کیلق و  کریهدى شکلى یع رژیمى هکى

 .دارنن سیاىو آموزشى  کریهد فهد و خکنوار سنه در غهبب صناتى  شورهکى در ویژه یع و شونن مى محسوب غذایى

 یک  ع هستنن اى یعتغذ  فکیت یک و منلوب غذایى رژیم قیمت تاییم در مهمى ایزار منلوب غذایى س نهکى همچنیم

 .شونن مى تنویم و تهیع اقتاکدى دستهسى امککن گهفتم درنظه

 برآورد متوسط نیاز جمعیت ایرانی به انرژی و ریزمغذی های کلیدی -3-2

و  Aلسیمب ویتکمیم  )شکمل آهمب   لینی هکىی ریزمغذ و پهوتئیم انهژىب یع ایهانى جمایت نیکز متوسط یهای محکس ع

غذیع ای  شور )انستیتو غذایی خکنوار و و ایت ت یه اسکس نتکیج طهح جکما منکلاکت الگوی ماهف مواد ری وفالویم(  ع

مایت ایهان در هه ج(  م ود دریکفت آن هک شکیا استب ایتنا نس ت 1381 –تحدیدکت تغذیع ای و صنکیا غذایی  شور 

 استفکده 1390 سکل مسکم و نفوس سهشمکرى یع مهیوس اطالضکت از منظور ینیم گهوه سنی یع تفکیح جنس تاییم شن.

 شن.

 مورد نیاز جمعیت به تفکیک سن و جنس و مواد مغذی کلیدی پروتئین انرژی، سرانه -1-3-2

سکزمکن جهکنی یهناشت پهوتئیم مورد نیکز هه یح از گهوه هکی سنی را یع تفکیح جنس و یع صورت گهم یع ازای هه 

ینیم جهت متوسط وزن افهاد در هه گهوه منکیق مفهو کتی در نظه گهفتع شنه  5ست.نفه  یلوگهم وزن ینن یهآورد  هده ا

 ع از آن هک جهت تخمیم انهژی مورد نیکز نیز استفکده شنه است. الزم یع ذ ه است یه اسکس راهنمکی سکزمکن جهکنی 

 قهار دارد. 6ده دریکفتی اممیهایه ییش از ایم مدکدیه نیز در هه گهوه سنی در محنو 3یهناشت حتی ماهف پهوتئیم تک 

 یع صورت  لی ندش پهوتئیم در ینن شکمل موارد زیه است:

 ینن رد آن سکخت امککن  ع  هورى آمینع اسینهکى تأمیم خاوص یع) سلولى هکى سکختمکن درسنتز شه ت 

 (نیست

                                                             
5 FAO/ WHO, PROTEIN AND AMINO ACID REQUIREMENTS IN HUMAN NUTRITION Report of a Joint WHO/FAO Expert 

Consultation, Bangkok, Thailand(2001).2002 FAO/WHO. Rome.Italy. 
6 Safe Intake 
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 انهژى تولین در سوخت ضنوان یع 

  یلوگهمى 70  فهد یح در  ع است ینن وزن  یلوگهم هه ىازا یع گهم 1 نیکز مورد پهوتئیم مدنار یزرگسکالن مورد در

 تولین انهژى  یلو کلهى 280  ودر  کرع ی انهژى تولین یهاى تمکمکً اگه پهوتئیم مدنار ایم نیکز دارد. روز در پهوتئیم گهم  70

 را شکمل می شود.  روزانع نیکز مورد انهژى درصن 10 حنود مامولى فهد در می  نن  ع

 یکالیى حناست ) نظه من پهوتئیم از انهژى درصن 15 تأمیم یزرگسکالن یهاى المللى ییم هکىع توصی در  ع حکلى در

 تک یانى است درصن 25 تک  ود کن یهاى مدنار ایم است. انهژى درصن 30 تک یزرگسکالن یهاى پهوتئیم از انهژى دریکفت

 تکمیم می شود(.   ود کن نیکز مورد ىژانه درصن 25

نس( و همچنیم درصن هه گهفتم دو ضکمل میزان انهژی مورد نیکز هه زیه گهوه جمایت )یع تفکیح سم و جیک در نظه 

ی یهآورد شن. متوسط مورد  یلو کله 2381زیه گهوه از  ل جمایت  شورب متوسط انهژی مورد نیکز جمایت ایهان یهایه 

 ورد شنه است.یهآ 1نیکز هه یح از گهوه هکی سنی نیز یع تفکیح جنس یع شهح جنول 

 : متوسط انهژی مورد نیکز روزانع ) یلو کلهی/نفه/روز( جمایت  شور در  ل و یع تفکیح گهوه هکی سنی و جنس1جنول

 سن
 کل زنان مردان
2658 2096 2381 

 675 643 705 شش ماه تا یکسال
 908 865 948 سال 2-1
 1084 1047 1120 سال 3-2

 1302 1242 1360 سال 5-4
 1856 1782 1927 لسا 11-6

 2742 2424 3036 سال 17-12
 2669 2300 3029 سال 29-18

 2554 2200 2900 سال 60-30
 2182 2000 2350 سال 60باالی 

 

نشکن داده شنه  2 متوسط مورد نیکز روزانع پهوتئیم یهای هه یح از گهوه هکی سنی یع تفکیح جنس در جنول شمکره

 گهم یهآورد شنه است. 53.9روزانع در جمایت  شور یهایه است. متوسط پهوتئیم مورد نیکز 
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 : متوسط پهوتئیم مورد نیکز روزانع)گهم/نفه/روز( جمایت  شور در  ل و یع تفکیح گهوه هکی سنی و جنسی2جنول

 سن
 کل زنان مردان

55.9 51.9 53.9 

 12.1 11.7 12.6 شش ماه تا یکسال
 13.5 13.1 13.9 سال 2-1
 13.7 13.5 13.9 سال 3-2

 15.5 15.3 15.7 سال 5-4
 26.4 26.5 26.2 سال 11-6

 54.5 60 49.3 سال 17-12
 61.9 58.2 65.5 سال 29-18
 62.5 59 66 سال 60-30

 62.6 59 66 سال 60باالی 

ع جمایت  شور ی در Aیهای آهم(ب ری وفالویم و ویتکمیم  %10متوسط نیکز یع  لسیمب آهم )یک فهض زیست دستهسی 

 تفکیح گهوه هکی سنی و جنسی یع شهح جناول زیه یهآورد شنه است.

 : متوسط  لسیم مورد نیکز روزانع )میلی گهم/نفه/روز( جمایت  شور در  ل یع تفکیح گهوه هکی سنی و جنسی3جنول 

 سن
 کل زنان مردان
999 1048 1023 

 400 400 400 شش ماه تا یکسال

 500 500 500 سال 2-1
 500 500 500 سال 3-2
 567 567 567 سال 5-4

 883 883 883 سال 11-6
 1300 1300 1300 سال 17-12

 1023 1020 1025 سال 29-18
 1074 1150 1000 سال 60-30

 1269 1300 1240 سال 60باالی 
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 سنی و جنسی: متوسط آهم مورد نیکز روزانع )میلی گهم/نفه/روز( جمایت  شور در  ل و یع تفکیح گهوه هکی 4جنول 

 سن
 کل زنان مردان

12 22 4/17 
 3/9 3/9 3/9 شش ماه تا یکسال

 8/5 8/5 8/5 سال 2-1
 8/5 8/5 8/5 سال 3-2

 1/6 1/6 1/6 سال 5-4
 9/10 4/12 5/9 سال 11-6

 2/24 9/31 5/16 سال 17-12

 5/21 5/29 7/13 سال 29-18

 17 4/20 7/13 سال 60-30
 6/12 3/11 7/13 سال 60باالی 

 

 مورد نیکز روزانع )میکهوگهم/نفه/روز( جمایت  شور در  ل و یع تفکیح گهوه هکی سنی و جنسی Aمتوسط ویتکمیم : 5جنول 

 سن
 کل زنان مردان

5/576 512 8/544 

 400 400 400 شش ماه تا یکسال
 400 400 400 سال 2-1

 400 400 400 سال 3-2
 3/433 3/433 3/433 سال 5-4

 525 525 525 الس 11-6
 600 600 600 سال 17-12

 8/553 7/506 600 سال 29-18
 5/550 500 600 سال 60-30

 4/590 580 600 سال 60باالی 
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 : متوسط ری وفالویم مورد نیکز روزانع )میلی گهم/نفه/روز( جمایت  شور در  ل و یع تفکیح گهوه هکی سنی و جنسی6جنول 

 سن
 کل زنان مردان

2/1 02/1 11/1 
 4/0 4/0 4/0 شش ماه تا یکسال

 5/0 5/0 5/0 سال 2-1
 5/0 5/0 5/0 سال 3-2

 57/0 57/0 57/0 سال 5-4
 93/0 88/0 98/0 سال 11-6

 15/1 1 3/1 سال 17-12

 2/1 09/1 3/1 سال 29-18

 2/1 1/1 3/1 سال 60-30
 2/1 1/1 3/1 سال 60باالی 

 برآورد الگوی مصرف غذایی -2-3-2

استکن  30یی  شور در ستیتو تحدیدکت تغذیع ای و صنکیا غذاواد غذایی در سنه خکنوار توسط انیآخهیم یهرسی ماهف م

مواد غذایی گهوه  انجکم شن. در ایم منکلاع میزان سهانع ماهف 1381تک  1379طی سکل هکی و در چهکر فال مختلف 

 8ب غذایی در جنول س ن منلو س نتکیج حکصل از ایم یهرسیهکی مختلف غذایی )گهم در روز( اننازه گیهی شن. یه اسک

 آمنه است:

 1383و مدکدیه توصیع شنه در س ن غذایی منلوب سکل  1379-81: میکنگیم مواد غذایی ماهفی سهانع گهم در روزب 8جنول

 ماده غذایی
 ( 1381-1379مقدار مصرف )

 )گرم در روز(

 1383سبد غذایی مطلوب 

 )گرم در روز(

 320 320 نان
 100 110 برنج

 20 14 ماکارونی
 26 19 حبوبات

 70 68 سیب زمینی
 280 218 سبزی ها

 260 202 میوه ها
 48 39 گوشت قرمز
 50 39 گوشت سفید

 24 24 تخم مرغ

 240-225 139 شیر و لبنیات
 40-35 46 روغن مایع و جامد

 50-40 59 قند و شکر
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مواد مغذی  لینی در خکنوار  دات غذایی مهدم و لزوم تکمیم نیکز یع انهژیب پهوتئیم ودر نهکیت یک توجع یع تهجیحکت و ضک

ن. ایم س ن یع گونع ای ش( و یک استفکده از روش آزمون و خنکب س ن غذایی منلوب خکنوار ایهانی تاییم 6تک  1)جناول 

نیکز  %100ل میم  نننه حناقطهاحی شن  ع تک 1391توسط وزارت یهناشتب درمکن و آموزش پزشکی  شور در سکل 

 نیکز یع پنج مکده مغذی  لینی است. %80خکنوار یع انهژی و حناقل 

 1391س ن غذایی منلوب سهانع پیشنهکدی شکمل انهژی و مواد غذایی حکصل از آن در ایهانب سکل : 9جنول

 غذا
سرانه 

 مصرف 
 )گرم در روز(

 انرژی
 )کیلو کالری(

 پروتئین
 )گرم(

ویتامین 
A 

 وگرم()میکر

 ریبوفالوین
 )میلی گرم(

 آهن
 )میلی گرم(

 کلسیم
 )میلی گرم(

 3/160 6/6 13/0 17/0 6/27 879 310 نان

 2/7 8/0 03/0 0009/0 6/6 339 95 برنج
 4/5 3/0 01/0 0 5/2 72 20 ماکارونی
 4/37 8/1 06/0 47/0 9/5 91 26 حبوبات

 04/5 25/0 02/0 3/1 7/1 57 70 سیب زمینی

 3/124 5/2 18/0 4/514 3/4 85 300 سبزی ها
 8/63 5/1 07/0 9/116 5/1 141 280 میوه ها

 02/5 5/0 06/0 01/0 4/5 106 38 گوشت قرمز
 7/7 6/0 08/0 6/47 5/11 82 64 گوشت سفید

 7/14 4/0 1/0 7/57 7/3 45 35 تخم مرغ
 3/371 3/0 5/0 1/111 1/13 207 250 شیر و لبنیات

 0 0 0 0 0 315 35 نباتیروغن 
 6/1 07/0 002/0 0 0 155 40 قند و شکر

 8/803 7/15 3/1 8/849 9/83 2573 1563 مجموع

 

هکى اجهایى و ارزشیکیى  ریزىس ن غذایى منلوب ایزارى ضلمى و قوى یهاى تنویم سیکستتتهکى غذا و تغذیعب یهنکمع

ع منظور تاییم س ن اى جکماع است. ایم منکلاع یهک در جهت تأمیم امنیت غذایى و حفظ سالمت تغذیعضملکهد یهنکمع

 .یکشنمی اع تحدق اهناف یهنکمع پنجم توس گهوه ستتنى و جنستتى مختلف و در راستکى 16غذایى منلوب یهاى 

ستت نهکى غذایتتى منلوب یهاستتکس اطالضکت جنین در زمینتتع مدنار توصیع شتتنه روزانع انتتهژى و مواد مغذىب  

می ادوارىب یع روز ماهفىب ضتتکدات غذایىب رفتکر ماهفکننتتنگکن و قیمتتت مواد غذایتتىب یع صورت الگتتوى غذاى 

 هکى  لینىس ن غذایى منلوب در ایم گزارش یهاسکسب متوسط نیکز جمایت ایهانى یع انهژىب پهوتئیم و ریزمغذى .شونن



 تحلیلگران اقتصاد مقاومتیشبکه  –بررسی مبانی نظری امنیت غذایی 

21 
 

اهف خکنوارهک یهآورد شتتنه از اطالضکت موجتتود و و ایت الگتتوى م بم(و ری وفالوی A شکمل آهمب  لسیمب ویتکمیم)

  .در خاوص ضه ع و ماهف اقالم خورا ى در تهازنکمع غذایىب تنویم شنه است

 ع  1381در سکل  و ایت تغذیع اى  شور و یهاستتکس نتکیج طهح جکما منکلاتتکت الگوى ماهف مواد غذایى خکنوار

( %20هژى )حنود ان ضنم  فکیت دریکفت مشخص شن؛ب  شور انجکم شن اى و صنکیا غذایى توسط انستیتو تحدیدکت تغذیع

  وجود دارد.ر جکماع ایهانى نیز د 2مکده مغذى مهم دیگه شکمل پهوتئیمب  لسیمب آهمب ویتکمیم آ و ویتکمیم ب 5دریکفت و 

نشکن داد  1383کلسو طهح تنویم ستت ن غذایى منلوب در  1378 هکى انجکم شتتنه در طهح مکیک درسکلهمچنیم تحلیل

مانک  ع چنکنچع در رژیتتم  متتکده مغذى یع ضنوان مواد مغذى  لینى در رژیم غذایى مهدم ایهان هستنن یع ایم  5 ع ایم 

مغذى دیگه نیز یهآورده خواهن  غذایى خکنوارهکى ایهانى نیتتکز یع ایم پنج مکده مغذى یهآورده شتتود نیکز یع تمتتکم مواد

 شتتن. 

هکى ستتنى  ر گهوهگزارش س نهکى غذایتتى منلوب یهاستتکس  فکیت  کلتتهى و پنج مکده مغذى مذ ور د لذا در ایم

کى هیزمغذىپهوتئیم و ر محکستت ع متوستتط نیکز جمایتتت ایهانى یع انتتهژىب یهای .و جنستتى مختلفب تنویم شنه انن

انى در  شتتور رایج ف مواد غذایى خکنوارهکى ایه لینى  ع  م ود دریکفت آنهک یهاستتکس نتکیج منکلاع الگوى ماه

هوه ستتنى یع تفکیح گب ایتنا نستت ت جمایت ایتتهان در هه م(و ری وفالوی A شتتکمل آهمب  لسیمب ویتکمیم)استتت 

و   Aتکمیم هکى  لینى )شتتکمل آهمب  لسیمب ویپس میتتزان انتتهژىب پهوتئیم و ریزمغذىس جنس تاییم شن.

سکلب  17-12سکلب  11-6سکلب  5-4سکلب  3-2سکلب  2-1سکلب  1ه تک مورد نیکز هه زیه گهوه )شتتش مکم( ری وفالویتت

کل ییشته یع تفکیح مهد و زن( یک توجع یع راهنمکی سکزمکن جهکنی یهناشت مشخص س 60سکل و  60-30سکلب  18-29

 و نیکز جمایت ایهان در  ل و یع تفکیح هه گهوه سنی یهآورد شن.
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 غذایی  یت غذایی کشور با توجه به نیازتامین امن برعوامل اثرگذار  (3

 بررسی برخی از عوامل موثر بر امنیت غذایی  -3-1

 ضوامل موثه یه امنیت غذایی را می توان در یح ط دع یننی  لی یع دو یخش تدسیم  هد:

 الف: ضوامل مهت ط یک تولین )ضه ع(ب ماهف )تدک ک( و تجکرت غذا

صلیب امنیت غذایی را تحب: ضوا ستدیم و از طهیق تکثیهگذاری یه ضوامل ا صورت غیهم ت تکثیه قهار می دهن ملی  ع یع 

 مکننن جنگب اندالبب خشکسکلیب طوفکن و سیل و یک ضوامل فههتگی نظیه الگوی ماهف جکماع 

وع تدهی ک غیهممکم است. جتمکضی و آب هوایی است و یهرسی ایم مو ا -یع صورت  لی گهوه دوم تکیا شهایط سیکسی

سی  هد  ع ضوامل تکثیه گذار در ای ست را یهر شکمل موارد زیه در نتیجع تنهک می توان نحوه اثهگذاری گهوه نخ م گهوه 

 است:

 خود فکیی غذایی 

 واردات مواد غذایی 

 مکهکی غذایی  

 خودکفایی غذایی -3-1-1

سط ضه ع داخلی  ستگی یع تجکرت خکرجمنظور از خود فکیی تکمیم نیکزهکی غذایی تو ست. خود فکیی یک حناقل وای ی ا

اکدی وا صل از جنگ و یک تحهیم هکی اقت شهایط حک ست یع دلیل  شورهک ممکم ا ستع یع واردات غذایی در یهخی از   ی

 مواد غذایی ن کشن. 

ست  ع یها ستفکده یهینع از ذخکیه و منکیا موجود در  شور ا صلی دستیکیی یع خود فکیی ا ه یهخورداری از ی ایم امشهس ا

اموال از منکیا ط یای منکیا ط یای  کفی و فنکوری منکسب در تولین  هوری است. ایهان و سکیه  شورهکی اسالمی  ع م

ستنن نیکزمنن یههه وری یکال و شکورزی رایج در دنیک یهخوردار نی اوالت   شهفتع یهای   کفی یهای تولین مح تکنیکهکی پی

 ستنن.یه ود تولین محاوالت  شکورزی ه
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 واردات مواد غذایی  -3-1-2

ی  کهش خواهن یکفت. اگه تولینات مواد غذایی پکیع پکی افزایش جمایت رشتتتن نکنن در نتیجع تولین ستتتهانع مواد غذای

سل یع صکدرات آن یک تو ست تکمیم  تدک کی فزآیننه را یکین از طهیق افزایش واردات مواد غذایی یک  کهش  سیک هه دو 

  هد.

مه ضالوه یه داشتم یکرمکلی مواد غذایی یع طور قنا یع وایستگی ییشته یع منکیا خکرجی می انجکمن. ایم ا افزایش واردات

ع تکثیه نوسکنهکی ییع ایجکد یح سلسع مشکالت اقتاکدیب اجتمکضی و سیکسی منتهی می شود  ع از آن جملع می توان 

ضی مواقا یکضث  کهش شور وارد نننه و  قیمت هکی جهکنی یه یکزار داخلیب  ع در یا شور یتولین در   ک  کهش درآمن  

 صکرد نننه می شودب اشکره  هد.

و حجم واقای  در خاتتوص واردات ذ ه ایم نکتع  تتهوری استتت  ع تولین داخلی تاییم  نننه نیکزهکی وارداتی استتت

نمی توان یع واردات یع  واردات یع میزان ارز موجود و قیمت هکی جهکنی وایستتتع استتت. لذا یک در نظه گهفتم موارد فو 

ی  مته یع منکیا ضنوان راه حلی منکستتب در امنیت غذایی توجع  هد. در ایم خاتتوص درجع خود فکیی یکال و وایستتتگ

 خکرجی از درجع اطمینکن یکالتهی یهخوردار خواهن یود. 

 کمکهای غذایی -3-1-3

ایی یع شهح زیه کر می رود.  مح هکیی غذ مح هکی غذایی یع ضنوان آخهیم راه حل جهت تکمیم امنیت غذایی یع  

 تاهیف شنه است:

( در یاضی NGO) مح هکی غذایی شکمل تمکم اقنامکتی است  ع دولت هک اغلب یک همککری سکزمکن هکی غیه دولتی 

ب ون انجکم چنیم اقنامکتیاز مواقا یک استفکده از  مکهکی خکرجی یهای یه ود تغذیع شههوننان خود انجکم می دهنن و ین

 یح زننگی سکلم و فاکل توام یک دستهسی  کفی یع غذا نخواهنن داشت. 

  مح هکی غذایی یع دو صورت مستدیم و غیهمستدیم صورت می گیهد:

هکی اسکسیب تغذیع  الف:  مح هکی غذایی مستدیم شکمل توزیا مواد غذاییب ارسکل یستع هکی غذاییب توزیا  کالیهگ

لی منکیا ییم المللیب  مح ا در یهایه  کر است. ایم موارد یک حمکیت هکی غذایی و پورایگکن در منارس و یهنکمع هکی غذ

 هکی دولتیب سکزمکن هکی غیهدولتی یک ینگکه هکی خیهیع خاوصی انجکم می گیهد. 
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ذایی و سیکست ب:  مح هکی غذایی غیهمستدیم ض کرت است از آموزش تغذیعب سیکست هکی مهیوس یع ذخیهه مواد غ

 ی )قیمت گذاریب یکزاریکیی و سیکست هکی ارزی و تجکری(.هکی حمکیت

 شاخص های سنجش امنیت غذایی -2-3

هه سنهب از شکخص  امنیت غذایی در سع سنه خکنوارب ملی و ییم المللی منهح می شود  ع یهای اننازه گیهی آن در

شهایط اقتاکدی  دیم ماهف تحتمستهکی ویژه ای استفکده می شود. در سنه خکنوار می توان آن را یک یهرسی هکی 

 یخاوص دستمزدب اشتغکل و قیمتهک و در سنه ملی یک شکخص هکی زیه اننازه گیهی  هد:

 میت تولین مواد غذایی در مدکیسع یک نیکز در طول زمکن  

 واردات مواد غذایی مورد نیکز یک توجع یع ظهفیت وارداتی 

  ن الو ارزیکیی مواد مغذی موجود در سنه تهازنکمع غذایی 

 ته یب غذای  شور در سنه  الن و رونن تغییهات آن در طول زمکن 

 قیمت هک و رونن آن 

است  ع یهای  در خاوص اننازه گیهی امنیت غذایی در سنه ییم المللی نیز فکئو شکخص هکیی آسکن ماهفی  هده

 ب است. یع امنیت غذایی یهای همع منکسسنجش پیشهفت در امه  کهش موارد سوء تغذیع و دستیکیی 

 :شکخص هکی اننازه گیهی امنیت غذایی ض کرت است از 1998یه اسکس سنن منتشه شنه فکئو در سکل 

 GNP  سهانع 

  رشنGNP سهانع 

 مکزاد خکلص تجکرت  شکورزی 

 شاخص های اصلی وضعیت تغذیه و امنیت غذایی کشور -3-3

سکل  سکمکنع پکیش امنیت غذا و تغذیع در ایهان( در  سمپکت ) سفکرش دفته یه  1391منکلاکت  ود تغذیع جکماع وزارت یع 

سکمکنع ملی پکیش و ایت امنیت غذا و تغ شور و یک هنف تنویم  شکی   شتب درمکن و آموزش پز ذیع در ایهان و یهنا

 تنویم و طهاحی ندشع آسیب پذیهی و نکامنی غذایی در  شور اجها شنه است.
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صلی در مو وع امنیت غذاییصیفیب تحلیلی و  کریهدی یودپژوهش مذ ور از نوع تو سع حینع ا یک توجع یع تاکریف  ه و 

 ارائع شنه در یخش اول مننظه قهار گهفتع است:

 تامین غذای کافی -3-2-1

 نس ت ارا ی  شور یع مسکحت استکن 

 منکیا آب هکی زیهزمینی 

 میکنگیم ارتفکع یکرش 

 )تولین گوشتب شیهب مهغ و تخم مهغ )هزارتم 

 ستکیینس ت جمایت شههی یع رو 

 )تولین محاوالت غذایی  شکورزی )غالت 

 )تولین محاوالت صناتی  شکورزی )دانع هکی روغنی 

  یکن می شود(یتها م نس ی چمایت )نس ت جمایت یع مسکحت یح ندنع است و یه حسب نفه در  یلومته مهیا 

 توان اقتصادی برای تامین غذا یا در دسترس بودن -3-2-2

 ( سکلع و ییشته در ا 10نس ت جمایت شکغل یع  ل افهاد فاکل نهخ مشکر ت اقتاکدی استکن)ستکن 

  سکل و یکالته( 6سکل و یکالته یک سواد یع  ل جمایت  6نهخ یک سوادی )نس ت جمایت 

 هزینع هکی خورا ی و دخکنیکت سکالنع یح خکنوار 

 حمکیت از خکنوارهکی نیکزمنن شههی 

 حمکیت از خکنوارهکی نیکزمنن روستکیی 

  گوسفنن در یکزار آزادقیمت گوشت 

 قیمت گوشت مهغ در یکزار آزاد 

 نس ت دانش آموزان یع مالم 

 )هیب محهومیت استکن )شکخص ته ی ی ارائع شنه توسط  میتع امناد  
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 تامین سالمت یا بهره مندی بدن از غذاهای خورده شده -3-2-3

 دستهسی یع آب آشکمیننی خکنوارهکی روستکیی 

 خکنوار متوسط هزینع هکی یهناشتی یح 

 امین یع زننگی در ینو تولن 

  تولن زننه 1000سکل در  5میزان مهگ  ود کن زیه 

  درصن دانش آموزان یکBMI  و  مته %5یهایه 

 زنجیره تامین غذا  -3-3

صورت منل مفه اوالت غذایی زنجیهه تکمیم غذا یع  صه مختلف در تولین مح سی ضنک ستخهاج یک توجع یع یهر ومی زیه ا
 کن مختلفی جهت تکمیم غذای مهدم دارد:شنه است  ع ار 

 : زنجیره تامین غذا2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک توجع یع زنجیهه تکمیم غذا دستگکه هکی مسئول را  یع سع دستع می توان تدسیم  هد:

  دستگکه هکی حک میتی مسئول در تغییهات اقتاکدیب سیکسیب اجتمکضیب فم آوریب ییم المللی و محیط زیست 

 دستگکهکی حک میتی مسئول در فهآینن تغذیع و امنیت غذا 

 دستگکه هکی و سکمکنع هکی حمکیتی و پشتی کن تغذیع و امینت غذا 

 ...(تدارک مواد اولیه کشاورزی )بذور، داروها، علوفه ها، آفت کش ها و

 فرآوری اولیه )سرمزرعه، لبنیات، کشتارگاه ها، آسیاب کردن و...(

 فرآوری ثانویه )کنسرو، خشک کردن، منجمدکردن، تخمیر و...(

 دات(توزیع )ملی ، بین المللی، صاردات، وار

 تهیه غذای خانگی ارائه غذا در اماکن عمومی
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 ذینفاکن اصلی زنجیهه تکمیم غذا در ایهان یع صورت  کمل مشخص و ماهفی شنه است. 10در جنول 

 هان: یهرسی ذینفکن زنجیهه تکمیم غذا در ای10جنول 

لی و دستگاه های حاکمیتی مسئول در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فن آوری، بین المل

 محیط زیست موثر بر تغذیه امنیت غذایی
خکرجعب سکزمکن محیط  مجما تشخیص مالحت نظکمب مجلس شورای اسالمیب وزارت اقتاکد و دارایی )سکزمکن گمهک(ب وزارت امور

زارت  شور )سکزمکن شههداری هکب و رفکه اجتمکضیب ماکونت یهنکمع ریزی و نظکرت راه هدی ریکست جمهوریب وزیستب وزارت تاکونب  کر 
ی  شورب شورای ضکلی ضلوم تحدیدکت دهیکری هک و استکنناران(ب سکزمکن هنفمننسکزی یکرانع هکب شورای ضکلی امنیت  شورب سکزمکن یکزرس

ن ملی در حوزه امنیت تخاای ویژه یهای تاییم اولویت پژوهشی و طهح هکی  ال و فنکوری )ماهوف یع شورای ضتف  ع  میسیون
 غذایی رفکه و تکمیم اجتمکضی دارد.(

 دستگاه های حاکمیتی مسئول در فرآیند اصلی تغذیه و امنیت غذایی

 (Food Safetyایمنی غذا ) (Nutritionتغذیه )

تامین پایدار غذا 

(Sustainable Food 

Supply) 
یه ود تغذیع جکماع در ماکونت  دفته

کونت یهناشت  لیع مها زب دفکته و ادارات ما
 یهناشت ب ماکونت درمکنب ماکونت آموزشب
ماکونت تحدیدکت و فنکوری و ماکونت 
توساع منیهیت منکیا وزارت یهناشتب 

 درمکن و آموزش پزشکی  شور

اردب سکزمکن غذا و داروب سکزمکن ملی استکنن
 کر در ماکونت  مه ز سالمت محیط و

 یهناشت وزارت ب.د.آ
نظکرت یه ایمنی مواد غذایی خکم دامی 
ه )سکزمکن دامپزشکی( و تاییم حنود حنا ث
 یکقیمکننه هک )وزارت جهکد  شکورزی(

وزارت جهکد  شکورزی از جملع سکزمکن 
 دامپزشکی

سکزمکن شیالت و سکزمکن حفظ ن کتکتب 
 وزارت صناتب مانن و تجکرت

 سامانه های حمایتی و پشتیبان در تغذیه و امنیت غذاییدستگاه ها و 
زارت فههنگ و ارشکد اسالمیب وزارت وستکد م کرزه یک قکچک   کال و ارز و نیهوی انتظکمیب وزارت دادگستهی )سکزمکن تازیهات حکومتی(ب 
تکمیم آب سکلم  شکورزی(ب ارت نیهو)آموزش و پهورشب سکزمکن نهضت سواد آموزیب سکزمکن صناوسیمکب  میتع امناد خمینی)ره(ب وز

 ظکرت راه هدی رئیس جمهورنسکزمکن یهزیستیب سکزمکن منیهیت یحهانب وزارت تاکونب  کرورفکه اجتمکضیب ماکونت یهنکمع ریزی و 

 شبکه های تولید، توزیع و فروش
ه زی نظکرت و همکهنگی (ب اتحکدیع ممجما ضکلی واردات)وارد نننگکن مواد غذایی کنون انجمم هکی صنفی صنکیا غذایی  شورب 

  هکی یکزرگکنیب وزارت صناتب تولین نننگکن مواد غذایی) شکورزان و دامپهوران(ب اتحکدیع شه ت هکی حمل و ندل مواد غذاییب اتک
 مانن و تجکرت

 شبکه های آموزش، تحقیقات، مشاوره و حمایت طلب
پژوهش هکی یکزرگکنی و  کزمکن نظکم مهننسی  شکورزیب موسسع منکلاکت ووزارت ضلوم تحدیدکت و فنکوریب مه ز آمکر ایهانب س

ایی  شورب دانشکنه هکی تغذیع و پژوهشکنه غالت و نکنب سکزمکن دامپزشکیب سکزمکن نظکم پزشکیب انستیتو تحدیدکت تغذیع و صنکیا غذ
هش هکی مجلس شورای ت نظکمب مه ز پژوصنکیا غذاییب مها ز تحدیدکتی مهت طب مه ز تحدیدکت استهاتژیح مجما تشخیص مالح

ت ط یک غذاب  یونیسفب دفته موسسع پژوهش هکی یهنکمع ریزی واقتاکد  شکورزی وزارت جهکد  شکورزیب انجمم هکی ضلمی مه اسالمیب

 در ایهان WFPنمکیننگی فکئو و 

 مصرف
 نهکدسکزمکن و انجمم حمکیت از ماهف  نننگکن و تولین  نننگکن و سکزمکن هکی مهدم 
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 اسی در تامین نیازهای اساسیسهم تولید داخلی و واردات اقالم اس (4
 

 ترازنامه غذایی -1-4

زمننی هکی تغذیع ای و تهازنکمع غذایی تاویهی جکما از الگوی ضه ع اقالم غذاییب مدنار ضه ع غذا یهای جمایتب نیک

زار اصلی محکس ع امنیت غذا در یح  شور طی دوره زمکنی خکص را ارائع می دهن. تهازنکمع غذایی ایمیزان وایستگی یع 

 غذایی در سنه ملی است.

ی از جملع مهم تهیم ایم تهازنکمع ندش مهمی در تحدیدکت  شکورزی و یهنکمع ریزی توساع ملی دارد. تهازنکمع غذای

ایی و تکمیم رفکه و ضنوان راهنمکی ضملی حه ت در راستکی امنیت غذایزارهکی سیستم اطالضکتی چننیخشی است  ع یع 

 سالمت جکماع در سنه ملی منهح است. 

است  ع  1386-90مورد آن مهیوس یع دوره ه و آخهیم منتشه شن 1381-85ب 1368-80یهای سکل هکی  تهازنکمع غذایی

ستکیی وزارت جهکد تاکد  شکورزی و توساع رویک توجع یع پیگیهی موسسع پژوهش هکی یهنکمع ریزیب اق 1393در سکل 

  شکورزی تهیع و تنویم شنه است.

 ارزیابی مواد مغذی موجود در سطح کالن به کمک ترازنامه غذایی -2-4

یهآورد شنه است.   یلو کلهی 51/3347در تهازنکمع غذایی ایهان  91تک  90متوسط ضه ع سهانع انهژی طی سکل هکی 

نهژی حیوانی در رسینه است. سهم ا 1391درصن در سکل  04/87یع  1390درصن در سکل  86/85سهم انهژی گیکهی از 

ع سهانع پهوتئیمب  کهش یکفتع است. متوسط ضه  1391درصن در سکل  95/12یع  1390در سکل  13/14تکمیم انهژی از 

ه  ع منشک تکمیم آن هک یع گهم یهآورد شن 555و  89ب 95یع تهتیب حنود  1390-91چهیی و  هیوهینرات طی سکل هکی 

 درصن(.  97و  65ب 67طور ضمنه از منکیا گیکهی یوده است )

امک سهم پهوتئیم یک  1391گهم در سکل  61/31یع  1390گهم در سکل  32/30یک وجود افزایش مدنار پهوتئیم حیوانی از 

ک در تکمیم انهژی درشت مغذی ه  کهش یکفتع است. امک سهم 1391درصن در سکل  32درصن یع  43/33منشک حیوانی از 

 در محنوده منلوب توصیع شنه ی سکزمکن جهکنی یهناشت قهار دارد.
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 وضعیت عرضه انرژی از منابع داخلی و وارداتی -1-2-4

 1390-91سکل هکی   ل انهژی ضه ع شنه از منکیا داخلی و وارداتی )ینون در نظهگهفتم  کیاکت و سکیه ماکرف( طی

یع  ل انهژی   یلو کری است. سهم انهژی حکصل از یخش تولین نس ت 3661ط انهژی در حنود حک ی از ضه ع متوس

 درصن یهآورد شنه است.  70ضه ع شنه یع طور متوسط حنود  

درصن  22شن از حنود درصن ر 74نس ت یع سکل ق ل از آن یک  1391از سویی دیگه سهم انهژی حکصل از واردات در سکل 

 1390هی نس ت یع سکل یهای 2/2یک افزایش  1391انهژی حکصل از واردات در سکل نا  هده است. درصن افزایش پی 38یع 

  یلو کلهی افزایش یکفتع است. 1575 یلو کلهی یع  701از حنود 

 1391مقایسه تراز غذایی با سبد غذایی مطلوب در سال  -3-4

ذایی  ف و سدف تاییم ب پیشنهکدی دو س ن منلوب غیک استفکده از مدکدیه مواد غذایی ارائع شنه در س ن غذایی منلو

ز نیکز انهژی اضالم شنه  یلو کلهی یهآورد شنه  ع یسیکر ییشته ا 3444شنه است. در س ن غذایی  فب انهژی تولین شنه 

م ن از منکیا دامی تکمیدرصن آ 04/12درصن انهژی از منکیا گیکهی و  96/87 یلو کلهی( یهای جمایت  شور است.  2361)

 شنه است. 

ب  ف و سدف و تهازنکمع در جنول زیه انهژی حکصل از تولین محاوالت زراضیب یکغی و حیوانی یه م نکی س ن غذایی منلو

 محکس ع و ارائع شنه است. 1391غذایی در سکل 

  1391ذایی در سکل و سدف تهازنکمع غ : انهژی حکصل از تولین محاوالت زراضی و حیوانی یه م نکی س نغذایی منلوب  ف10جنول 

 )واحن:  یلوگهم(

 سبد غذایی مطلوب کف سال
سبد غذایی مطلوب 

 سقف
 ترازنامه غذایی

 84/3583 3803 4/3444 کل تولید

 58/3119 3341 52/3029 اغیب -تولیدات زراعی

 26/464 75/461 83/414 تولیدات حیوانی

سهم انرژی تولیدات زراعی 

 باغی از کل انرژی 
95/87 85/87 05/87 
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ورد نیکز مهدم میع صورت  کمل و ایت و سهم محاوالت غذایی اصلی  شکورزی در تکمیم انهژی  11در جنول شمکره 

 ایهان را یع خویی نشکن می دهن.

 1391ازنکمع غذایی سهم محاوالت غذایی اصلی  شکورزی در تکمیم انهژی یهم نکی س ن غذایی منلوب  فب سدف و ته :11جنول

 التمحاو
س ن غذایی منلوب 

  ف
س ن غذایی منلوب 

 سدف
 تهازنکمع غذایی

 05/87 85/87 96/87 فهآورده هکی گیکهی

 95/12 14/12 04/12 فهآورده هکی حیوانی

 95/40 17/45 34/45 گننم )آرد(

 99/9 1/16 08/16 یهنج

 18/2 63/1 63/1 سیب زمینی

 3/8 55/4 55/4 قنن و شکه

 38/1 43/2 41/2 ح ویکت

 76/2 19/2 2/2 س زی

 85/4 52/6 55/6 میوه

 64/1 93/1 93/1 انواع گوشت قهمز

 52/2 62/1 78/1 مهغ

 77/0 47/1 32/1 مکهی

 22/1 58/1 57/1 تخم مهغ

 9/4 53/5 55/5 شیه

 43/15 22/9 14/9 روغم ن کتی

 

 نتیجه گیری 5-4

ما یننی اصلی در جهت جمی توان سیکست هکی زیه را یع ضنوان پس از یهرسی موارد اصلی در تکمیم امنیت غذایی ایهان 

  کهش وایستگی و منیهیت واردات غذا یع  شور اقنام  هد.

 :یه تک ین یک تولین نظکم سکمکننهی طهیق از اسکسی غذاهکی تکمیم در خود فکیی  (1

o  دشت هه هینرولوژیح هکیظهفیت و ماکرف یخشیتاکدل رویکهد اتخکذ یک  شت الگوی اصالح 

 ط یای منکیا حفظ و
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o یک  شور اخلد در اسکسی غذاهکی( نهکیی محاول تک نهکده از) تولین هکی زنجیهه متوازن توساع 

 ت نیلی صنکیا نمتواز توساع همچنیم و  شکورزی حیکتی و پهماهف هکینهکده تأمیم یه تأ ین

 تولین مها ز  نکر در پذیه فسکد محاوالت اولویت یک  شکورزی تکمیلی و

o افزایش جهت رد دام چهای مهاتا و دریکیی تولینات یکلدوه هکیظهفیت فیزیکی حفکظت ارتدکی 

 اسکسی غذاهکی تولین

o شکورزی کیعپ و ط یای منکیا و ژنتیکی ذخکیه از اصولی یهدارییههه و حفظ شنکسکییب   

 ندش ارتدکی یک اییغذ التمحاو تجکرت سکمکننهی طهیق از  غذایی امنی نک مدکیل در یکزدارننگی سنه ارتدکء  (2

 :یه تک ین یک و منندع غذایی تجکرت در ایهان

o واردات م کدی در یخشی تنوع و همسکیع  شورهکی از اسکسی  کالی واردات یع دادن اولویت 

 اسکسی غذاهکی

o  حوزه ایم یکزیگهان یخشیتنوع و وارد نننگکن انحاکر از جلوگیهی 

o غذایی محاوالت تجکرت یهای ایهان ییجغهافیک یکلدوه هکیظهفیت از استفکده  

 یکپکرچگی طهیق از لیداخ تولین از حمکیت یه تأ ین یک غذا تأمیم زنجیهه گذاری سیکست و منیهیت نظکم یه ود  (3

یخش اجهای و یهیتمن سیکستگذاریب ق کل در واحن پکسخگویی و غذا تأمیم زنجیهه اختیکرات و وظکیف تمه ز و

 قکیل ارا ی و مهاتا ارتدکی و یهدارییههه آبب تدک کی و ضه ع از اضم  شکورزی لینتو پکیع منکیا تأمیم هکی

   شکورزی جهکد وزارت ذیل غذایی صنکیا و ماهف تجکرتب تولینب یهداشتب

 غذاهکی راه هدی ذخکیه سکمکنع ایجکد طهیق از تحهیم شهایط در اسکسی هکینهکده و غذاهک تأمیم پکیناری ارتدکء (4

 اولویت و منت یلنن و منت میکن منتب  وتکه سنه سع در سکزی ظهفیت و سکزی پها ننه یه ینتأ  یک اسکسی

  داخلی تولینات از تأمیم

 حذف یه تأ ین کی غذا تولین زنجیهه در ثهوت ضکدالنع توزیا طهیق از داخلی محاوالت تولین شنن اقتاکدی (5

   سوداگهی و مکلکیتی هکیواسنع

  کهش یه ینتأ  یک ماهف الگوی اصالح طهیق از اسکسی غذایی نیکزهکی میمتأ در خود فکیی هزینع  کهش (6

  ایهانی خکنوار غذایی س ن تأمیم در یهآب محاوالت سهم
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 واردات از طهیق یهایه در راه هدی اقالم داخلی تولین افزایش یع دهییک هنف اولویت واردات منیهیت سکمکننهی (7

   شکورزی یع ییخشرونق و نظکم تولین در اختالل  کهش

 یسکمکنع ایجکد طهیق از آن سکزی شفکف و اسکسی غذای تأمیم زنجیهه صحیه و روز یع دقیقب اطالضکت احاکء (8

 اسکسی غذاهکی نزیتتها و واردات تولیناتب اسکسیب ذخکیه ماهفب میزان اطالضکت رصن اولویت یک یهخط و جکما

 تولینی هکینهکده و

 آیی نس ت یع منکیا دیگه تولین منکیا ورییههه یع دهی اولویت (9
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