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از جمله ایام امید بخش به لحاظ افزایش توجه جهانیان به مقوله بسیار مهم  2005و  2004با وجودي که سال هاي 
به ویژه این که . د، ولی باز هم جهان همچنان با گسترش این پدیده شوم مواجه استکاهش گرسنگی به شمار میرفتن

به مقوله اي نگران کننده مبدل  )micronutrients(نرخ گرسنگی پنهان در جهان به واسطه کمبود ریز مغذي ها
رخی از بیماري این در حالی است که مسایلی همچون مصرف افراطی مواد غذایی و به دنبال آن بروز ب. شده است

نخستین  .هاي مزمن، ازبین رفتن پایداري، محیط زیست و تخریب آن به خانواده هاي فقیر نیز سرایت کرده است
درچارچوب برنامه چهارم توسعه . ومهمترین وظیفه بخش کشاورزي ، تأمین غذا وامنیت غذایی براي جامعه است

، تأمین فرصت هاي برابر، توزیع مناسب درآمد وبهره بخش کشاورزي ، چشم اندازتأمین سالمت وامنیت غذایی 
مندي ازمحیط زیست مطلوب وتعیین اهدافی درتحول بستر سازي براي رشد سریع اقتصادي ، تعامل با اقتصاد جهانی 

در این مطالعه هدف ارتباط بین امنیت غذایی و  .، توسعه مبتنی بردانایی وحفظ محیط زیست تعریف گردیده است 
  .زیست می باشد حفظ محیط
  امنیت غذایی، محیط زیست، کشاورزي، پایداري: کلید واژگان

  :مقدمه
به معناي دسترسی همه مردم در همه اوقات و دوران  )Food Security(بنا بر تعاریف بین المللی، امنیت غذایی

هاي  قتصادي و توانمنديبنا بر این تعریف، مقوله امنیت غذایی جنبه هاي ا. و کافی می باشد زندگی به غذاي سالم
 .افراد را هم در نظر می گیرد
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مردم جهان با سونامی گرسنگی مواجه  2008وضعیت امنیت غذا در جهان و ایران حاکی از آ است که در سال 
بحران غذا بسیاري از کشورهاي نیمکره ي جنوبی را در نوردید و بسیاري از دولتها را با مشکل جدي مواجه . شدند

که علتهاي این افزایش قیمت . افزایش یافت به میزان دو برابر   2008محصوالت غذایی در سال  نمود، قیمت
دوبرابر شدن مصرف گوشت ظرف چهل سال اخیر در مقایسه با دانه هاي گیاهی و غالت، کاهش  :عبارت است از

ازار ازاد بر تولید و توزیع غذاي تولید غذا با مشارکت کشورهاي فقیري که رژیم نئولیبرال را دنبال میکنند وسیستم ب
آنها احاطه دارد، افزایش مالکیت و اداره مشترك تمام جنبه هاي تولیدغذا از غالت و کودهاي شیبمیایی گرفته تا 
فروش وخدمات غذایی، گرایش مردم به شهرنشینی و مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها که در نهایت تولید 

اي علتها سبب به وجود آمدن چالشهایی در حال حاضر و آینده براي امنیت غذایی . اندك را به دنبال داشته است
گسترش فقر وبه دنبال آن گسترش سوء تغذیه   :انسانها و محیط زیست بوجود خواهد آورد که عبارتند است از

رات و واردات در وگرسنگی، تهیه انرژي از مواد غذایی، تغییر اقلیم و انرژي هاي زیستی، نارسایی هاي سیستم صاد
کشور، کمبود کارخانه هاي فراوري و در نتیجه ضایعات محصوالت، استفاده بی رویه از سموم و کودهاي شیمیایی، 

  .عدم توجه به دانش بومی درارتباط با رژیم غذایی محلی
  :مواد و روشها

و جایگاه آن در حفظ  رویکرد کلی این مطالعه تحقیقی نظري است که در آن در پی تعریف مبانی امنیت غذاي
و در راستاي این موضوع به بررسی چالشها و موانع تحدید کننده ي پایداري محیط  پایداري محیط زیست می باشد

  .کارهایی براي حفظ امنیت غذایی و در نتیجه حفظ پایداري محیط زیست پرداخته ایمزیست و ارائه راه
  :بحث و نتیجه گیري

این محقق نخواهد شد مگر رفاه . کالن اقتصادي و چالشی سیاسی، را مطرح میکندتضمین غذا براي همه، فناوري 
روستایی در کل و شکوفایی کشاورزي خصوصی براي شاغالن معمولی و کوچک مصارف عمومی ، بعالوه باور 

جهانی باشیم که اگر ما قدم هاي الزم را برداریم، میتوانیم در انتظار . همه جانبه بین المللی و حمایت مالی عملی شود
اندازي به محیط زیست از طرف انسانها کاهش یابد و  هر کس غذاي کافی براي خوردن داشته باشد و میزان دست

  .با توجه به آرمان توسعه پایدار همچون گنجینه اي براي نسلهاي آینده حفظ گردد
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