
اییامنیت غذ

Food Security

دکتر حسین خادم حقیقیان



برای ارتقاء وضع تغذیهشرط الزم  :

دردسترس بودن غذای کافی

تجربه تلخ در سطح جهان:

توزیع غذا درجامعه، کمک های تنها تولید یا
مشکل سوء تغذیه را در جوامع مبتال  ... غذایی 

....به  کم غذایی و سوء تغذیه حل نکرد



علل  :

1  .توزیع نامتناسب غذا در خانوار

2  .فروش موادغذایی دریافتی توسط خانوار و

       هزینه کردن پول آن برای مصارف

   غیرغذایی

3  .انگلی , عفونی: بیماری ها ,...



 بطورکلی، دسترسی به غذای کافی

:امنیت غذایی

 کالنامنیت غذایی 

 خانوارامنیت غذایی 



ازکافیوسالمغذایبودنفراهم.(1)

......کیفیوکمینظر

غذایآوردنبدستدرتوانایی.(2)

جامعهنظرازکهطریقیاززنیامورد

باشدقبولقابل



وجود غذای کافی در سطح  : امنیت غذای کالن

.....کالن در کشور

؟چگونه سنجیده می شود

جمع جبری تولیدات غذایی،: ترازنامه غذایی

در  )واردات، صادرات، ضایعات، ذخایر

...(.سیلوها 



خانوارغذاییامنیت
Household Food Security

(:1986)جهانیتعریف بانک
ات بهــــمام اوقـــدسترسی همه مرم درت

غذای کافی به منظورزندگی سالم و فعال
دسترسی خانوار به  : امنیت غذایی خانوار

....در تمام اوقاتسالمغذای کافی و 



......دسترسی 

فیزیکیدسترسی 

اقتصادیدسترسی 

فرهنگیدسترسی 

مقدار انرژی : اساس اندازه گیری امنیت غذایی
...دریافتی نسبت به نیاز



: عوامل تعیین کنندة امنیت غذایی خانوار

وجود غذا .(1) 

 (2( .درآمد خانوار

 (3).فرهنگ و سواد تغذیه ای

(4).نبود بیماری

بهداشت محیط، آب سالم، پیشگیری،  )

...(واکسیناسیون 



:سالموجود غذای . 1

( دامداری) + کشاورزیبخش 

... (واردات غذایی و , صادرات)بازرگانیبخش 

ایمنی و کنترل مواد غذایی؛ )بهداشتبخش 

...(نظارت بهداشتی بر تولید و واردات 

ساخت ماشین آالت کشاورزی و ) صنعتبخش 

...( صنایع غذایی؛ صنایع فرآوری موادغذایی 



:...(اقتصادی )درآمد خانوار.2

،اقتصادی هر کشور–نظام سیاسی 

...(بهترین استفاده از منابع مالی )مدیریت خانوار 

: فرهنگ و سواد تغذیه ای.3

آموزش و پرورشوزارت 

( ،.... PHC) بهداشتوزارت 

( رادیو، تلویزیون، وجراید)رسانه های گروهی



:نبود بیماری.4

بهداشتبخش 

...(برای بهداشت محیط ) صنعتبخش 

...(واکسن و , دارو) داروسازیصنعت 

..(برای تغییر رفتار)آموزش بهداشت و تغذیه همگانی

واگیر کنترل بیماریهای

:را می بیندنقطة نهاییبخش بهداشت -

.....کودک دچارسوء تغذیه

  ... مادر کم خون



سنجش امنیت غذایی خانوار

ناامنی شدید:   نیاز% 80کمتر از 

ناامنی خفیف  :       نیاز% 90-80

برخوردار از امنیت غذایی:     نیاز% 100-90





...تاریخچه

اده دامنیت غذاییتعاریف متفاوتی برايطی گذر زمان 

......شده است

........موضوعگرش وتحلیلـغییردر نـــت: علتــیک

:نگرش اساسيدو

تغییراز سطح جهانی و كشوري به سطح . 1

خانوار

تغییراز غذا به وضع معیشتی  .2



 کنفرانس امنیت غذایی برای نخستین بار در 
عنوان یک چهارچوب  به (1974)جهانی غذا

.....   .دشفکری جدید مطرح 

 به (1992)کنفرانس بین الملی تغذیهدر
عنوان یکی از اهداف مهم در برخورد با 

و 90سؤتغذیه و گرسنگی در جهان در دهه 
مورد تأکید و تصویب قرار 21آغاز قرن 

......گرفت



ی مطلوب و کافییالگوی غذا

رفع گرسنگیتنها هدف از تأمین غذای مطلوب و کافی 

..........نیست(سیری شکمی)عیان

رفع  یعنی تأمین نیازهای سلولی به مواد مغذی......

(سیری سلولی..  ).رانیز دربر داردپنهانگرسنگی

، عالوه بر  در تعیین الگوهای غذایی مطلوب و کافی

د ریافت مواد مغذی  میزان ،  در یافتیي ژانرمیزان 

.... می شوددر نظر گرفتهنیزکلیدی



احساسبا توجه به اینکه انسان با انرژی 

به میکند، تأمین انرژی را به تنهاییسیری

و تأمین یسیری شکمعنوان شاخص 

کلیدی را به مغذیادورژی همراه با مــــان

ده اندنام نهاسیری سلولیعنوان شاخص 



خانوارناامنی غذایی 

فرایند درون یک خانوارناامنی غذایی
:استخانوار

بیكاري )بی ثباتی درآمد م،ــــکدرآمد

ی درآمدــهانـقطع ناگ،(...فصلي

(...، افت محصولخشكسالي)



:مشکالت درسطح ناامنی غذایی خانوار

تداوم موجودی موادمدعنگرانی در مورد. 1

غذایی

نامناسب بودن مواد غذایی. 2

تخلیه ذخایر مواد غذایی.3



مشکالت درسطح ناامنی غذایی

:نبزرگساال

کیفیتدریافت ناکافی غذا از نظر 

کمیتدریافت ناکافی غذا از نظر 



:انمشکالت درسطح ناامنی غذایی کودک

دریافت ناکافی غذا



:جامعهیی دراندازه گیری امنیت غذا

منی با توجه به اهمیت امنیت غذایی وشیوع باالی ناا

،غذایی در ایران

وسنجش امنیت غذایی

های معتبر برای پایش ناامنیشناسایی شاخص

غذایی

استبسیار مهم



:جامعهدر ییاندازه گیری امنیت غذا ابزار

ی اعتبار و پایایکهپرسشنامه ای
باشدآن تعیین شده

 .



:مروری برمطالعات انجام شده در ایران

فاده از ارزیابی تغذیه ای  ـــمطالعات انجام شده با استنتایج 

:از سفره مردم

دریافت سرانه روزانه انرژی و مواد مغذی،میانگین

....ستبااللسیمــکو،ریبوفالوین ،A ویتامینبجز 



: یدی در ایرانــــمواد مغذی کل

B2ویتامین های،پروتئین، کلسیم

Aو  



مطالعه ای 1376امین رشتی و همکاران در سال

با هدف بررسی و مقایسه رفتار اقتصادی و 

وضعیت فقر خانوارها بر اساس نوع سرپرست

.انجام دادند( مرد یا زن)خانوار



:یجاتن

به  ،سرپرست زن و مردخانوارهای شهری با .1

درصد از هزینه کل را به هزینه  23و 29،ترتیب

.ندادخوراکی اختصاص می د

وباالترین سهم هزینه خوراکیگوشت و برنج. 2

تخم مرغ،روغنلبنیات،شکروقند، نان

.را دارا بودنددرآمدپائین ترین کشش



:   سایر کشورهامروری بر پژوهش ها در

مصرفبا افزایش شدت ناامنی غذایی،. 1

طوربو سبزیمیوهلبنیات،گوشت قرمز،

.معنی داری کاهش می یابد

،خانوارهای امندر مقایسه با زنان. 2

ر درزنانی که دو گوشتسبزیمیوه،مصرف

استد کمتر ننخانوارهای ناامن زندگی می ک



راد  اکثر افنینمایه توده بد: برخی کشورهادر . 3

است  طبیعی حدپائین تر از غذاییناامن

کاهش کاهش درآمد،با :برخی کشورهادر . 4

ناامنیبدنیمیزان تحصیالت و کاهش فعالیت

.غذایی افزایش می یابد



:نتایج برخی بررسیها.4

چاقی با ناامنی غذایی رابطه ای

......مستقیم دارد



:نتیجه گیری 

برعالوهتواندمیگرسنگیوغذاییناامنی

سوءآثارجسمی،سالمتبرنامطلوباتثرا

....باشدداشتههمراهبهنیزروانیواجتماعی

منیناابامقابلهوغذاییامنیتتأمینبنابراین

ازییکعنوانبهبایدجامعهدرگرسنگیوغذایی

واقتصادیتوسعههایریزیبرنامهکالناهداف

.باشداجتماعی


