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 رانيدر ا ييت غذايامن

 1يتراب يعل

 

 :دهكيچ

ان به دسترسي از نظر فيزيكي و اقتاادي تمام مردم به غذاي كافي، ساشم و مغدذي در  اطمين»معني  امنيت غذايي به

  باشد مي« منظور داشتن زندگي ساشم و فعال تمام اوقا  به

   باشند نحوي با مفاهيم مذكور مرتبط هستند سهيم مي ها و نهادهاي كشور كه به ، تمامي بخشآنبنابراين در تحقق 

، در تحقق امنيت غذايي نقش اساسدي دارد، شدذا   مواد غذاييكميت و بهبود كيفيت توشيد بخش كشاورزي با افزايش 

مدورد   مواد غدذايي توسعه و از ديد مارف  ي اجراشدههاي  و عر ه غذا طي برنامه تأمينعملكرد بخش كشاورزي در 

  است بررسي و تحليل قرار گرفته

 

 يشاورزكران ، يت ، غذا ، اي: امن واژگان كليدي

 د و خوداتكايي محاوال توشي

هاي مهم سنجش كمدي عر ده غدذاي كشدور      يكي از شاخص« سهم منابع داخلي در تأمين نيازهاي غذايي مارفي

هدا در برنامده دوم    علت بروز خشكساشي درصد ارتقاء و به 80است  اين  رين در محاول مهم گندم در برنامه اول تا 

تا حد خودكفايي ارتقاء يافت  شيكن طي برنامده چهدارم و بعدد از آن    كاهش يافت  در برنامه سوم با روند چشمگيري 

هاي سدوم و چهدارم    درصد، در برنامه 66رغم بهبود در برنامه دوم تا ميزان  توفيق از دست رفت  خوداتكايي برنج علي

اي هد  دشيدل تغييدر سياسدت    درصد تنزل يافته است  خوداتكدايي شدكر بده    57هاي اخير به حدود  كاهش و طي سال

درصد نياز كشدور از توشيددا     80هاي برنامه سوم، بيش از  حمايتي و بازرگاني بسيار متغير بوده است  در اواخر سال

درصد نياز كشور از توشيد داخلدي تدأمين شدد      43طور متوسط تنها  شد، شيكن طي برنامه چهارم به داخلي تأمين مي

شد  شيكن از برنامه  توجهي نيز صادر مي ي داخلي بود و مقادير قابلتوشيد حبوبا  تا انتهاي برنامه سوم بيش از نيازها

 .كنددددد درصددددد نيدددداز كشددددور را تددددأمين مددددي  82چهددددارم بدددده بعددددد توشيدددددا  داخلددددي حدددددود   
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 .درصدد مادرف كشدور نرسديده اسدت      15گداه بده     رين خوداتكايي روغن نباتي بسيار شكننده بوده است و هديچ 

اگرچده  »ها بده علوفده وارداتدي روندد صدعودي داشدته اسدت         شيكن وابستگي آنتوشيدا  دام و طيور ثابت و افزاينده 

  و شدددير و مدددر  در حدددد صددرصدددد نيددداز بدددوده اسدددت 3/93ميدددانگين برنامددده چهدددارم در گوشدددت قرمدددز 

اندرژي حاصدل از ميدزان عر ده توشيددا  و واردا        عر ه سرانه انرژي غذايي و نقش توشيدا  داخلي در تدأمين آن 

از  سداشهاي اخيدر  دهد كه حد متوسط عر ه سرانه روزانه انرژي طي  )ماارف داخلي( نشان ميمحاوال  كشاورزي 

 .كيلوكدداشري بددوده اسددت 3000هددا بدداالتر از  رونددد تقريبددا  افزايشددي و متغيددر برخددوردار بددوده و در تمددامي سددال 

 2500از مادرف  كيلوكداشري اندرژي سدرانه تدأمين شدود تدا        3100توصيه بهداشتي كشور اين است كه بايد حدود 

 .كيلوكاشري )حداقل نياز فيزيوشوژيكي بدن( اطمينان حاصل گردد  شذا عر ه سرانه انرژي در سلح كلي كدافي اسدت  

طدي برنامده اول، درصدد     .يك شداخص مهدم خودكفدايي ملدي اسدت       سهم تأمين انرژي مارفي از توشيدا  داخلي

سيده است  طي برنامه دوم وابستگي كشور تشديد و تدا  درصد ر 72به حدود  53خودكفايي انرژي با رشد فزاينده از 

درصد شده است( و در برنامه سوم با بهبدود فزايندده    62درصد در سال انتهاي برنامه تنزل يافت )متوسط برنامه  54

درصدد( وشديكن طدي     5/68درصد در سال آخر برنامه بهبود يافدت )متوسدط برنامده     82ميزان خودكفايي به حدود 

درصد در سال آخر برنامه چهارم  62امه چهارم وابستگي كشور تشديد شد و  رين خودكفايي انرژي تا هاي برن سال

 .نزول كرد

 واردا 

هداي ارزيدابي موفقيدت خودكفدايي      عندوان يكدي از شداخص    به  سهم واردا  محاول كشاورزي از مارف كل كشور

طدور   ايش توشيدا  موجن شده تا ميزان واردا  بههاي بخش كشاورزي مدنظر است  توفيقا  برنامه اول در افز برنامه

هداي آخدر    ميليون تن برسد  طي برنامه دوم با بروز خشكساشي سدال  8/7توجهي كاهش و متوسط آن به حدود  قابل

ميليون تن رسيد  برنامه  2/9به ميزان  رشد مورد انتظار برنامه تحقق نيافت و شذا متوسط ساشيانه واردا  برنامه دوم 

استمرار خشكساشي سال آخر برنامه دوم و دو سال اول برنامه سوم حجم واردا  را افزود  متوسدط واردا  دو   سوم با

ميليون تن رسيد  شيكن با افزايش توشيدا  داخلدي، بدا روندد كاهندده      6/13به يافت و  سال اول برنامه سوم افزايش 

ميليدون تدن بدود  طدي      3/10ردا  اين برنامده  ميليون تن كاهش يافت و متوسط وا 5/8طي سه سال بعد به حدود 

متوسط  .ميليون تن در سال آخر برنامه رسيد 4/18برنامه چهارم و از سال دوم اين برنامه مقدار واردا  افزايش و تا 

 ميليون تن بوده است   8/13واردا  اين برنامه 
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 سرانه واردا 

كيلدوگرم در سدال آخدر     120گرم در سال اول آن به مقدار كيلو 192طي برنامه اول، سرانه ساشيانه واردا  از مقدار 

 .كيلدوگرم بدود   143كيلدوگرم رسديد  متوسدط سدرانه واردا  برنامده حددود        101بده مقددار    73برنامه و در سدال  

هاي برنامده بدا نوسدانا  افزايشدي مواجده و       كيلوگرم بود شيكن طي سال 161متوسط سرانه برنامه دوم مقدار حدود 

 .كيلوگرم بوده است 157كيلوگرم رسيد  در برنامه سوم متوسط سرانه، مقدار  191سال آخر برنامه به مقدار آن در 

نيز مقادير سرانه واردا   90و  89كيلوگرم بوده است  طي دو سال  191متوسط سرانه واردا  برنامه چهارم بيش از 

كيلوگرم رسيده است و شذا متوسدط   289ود به حد 91واردا  سرانه سال  .كيلوگرم بوده است 173و  199ترتين  به

رسد بخشدي از افدزايش مقددار سدرانه واردا ، ناشدي از سياسدت        نظر مي كيلوگرم بوده است  به 220سه سال اخير 

 .سازي باشد ذخيره

 تراز تجاري

ي از تدأمين كسدري نيازهداي غدذاي    : بررسي امنيت غذايي از ديدگاه تجاري يا مبادشه بازرگاني محاوال  كشداورزي  

دهد تراز وزندي تفداو     گذشته نشان ميهاي طريق منابع حاصل از صادرا  محاوال  با مزيت نسبي نيز طي  سال 

واردا  و صادرا  طي مد  مذكور با نوسانا  بسياري مواجه بوده است مقدار متوسط كسري تراز وزندي برنامده اول   

ميليون تن رسديد  در برنامده    6/8نامه سوم به متوسط ميليون تن در سال شد  در بر 44/8و متوسط برنامه دوم  1/7

ميليون تدن بدوده    5/12 (  93،  92،  91)  ميليون تن فزوني يافت و متوسط سه سال اخير 5/10چهارم به متوسط 

 .است

 ميليدون  1874ميليارد دالر بود  متوسط برنامه دوم به  2طور متوسط حدود  كسري تراز تجاري ساشيانه برنامه اول به

ميليون دالر شد  متوسط كسري ساشيانه برنامه چهارم،  1415دالر رسيد  متوسط كسري تجاري ساشيانه برنامه سوم 

   .ميليارد دالر شد كه از نظر كسري تراز تجاري بيشترين ميزان در مقايسه با سه برنامه قبلي است 3

ه اول رونقدي نداشدته اسدت و تنهدا در     بررسي ارز  صادرا  محاوال  كشاورزي حاكي است كه صادرا  در برنامد 

سال آخر  مقدار درآمد صادراتي افزايش دارد  طي برنامه دوم نيز اين افزايش تا نزديك بده يدك ميليدارد دالر حفدظ     

ميليارد دالر در سدال پايدان برنامده     5/1شده است  در برنامه سوم صادرا  رونق گرفته و مقدار ساشيانه آن به حدود 

 .رسيد
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ميليارد دالر در سال نيز رسيده  3/6باشد و به بيش از  مالحظه مي چهارم و پس از آن ارز  صادرا  قابل طي برنامه

هداي بعدد از آن را از نظدر كسدن درآمدد ارزي ناشدي از صدادرا  محادوال           است  شايد بتوان برنامه چهارم و سال

است كمكي به كاهش تراز تجاري كندد بلكده    تنها نتوانسته كشاورزي موفق دانست شيكن افزايش نامتعارف واردا  نه

 .كسري تراز تجاري را نيز شديدا  رشد داده است

 ارزيابي امنيت غذايي در سلح خانوار

دشيل توزيع نامناسن  عر ه سرانه انرژي و موادمغذي از ديدگاه كالن كافي بوده، شيكن به سال هاي اخير اگرچه طي 

طور كلي اشگوي غذايي كشور بدا   اند  به اي مواجه بوده ي از كمبودهاي تغذيهدرآمد، اقشاري از جامعه با سلوح مختلف

هاي حيواني )خاوصا  شير و شبنيا ( و مارف ناكافي سدبزي و   ويژه نان، مارف محدود فرآورده مارف زياد غال  به

ئين از مندابع  درصدد پدروت   75درصد انرژي و بيش از  90نحوي كه طي مد  مذكور حدود  ميوه همراه بوده است، به

 .گياهي تأمين شده است

كننده امنيت غذايي، توانايي خانوار در تأمين كاالهاسدت  بندابراين مشدكل تنهدا      ترين عامل تعيين در بعد خانوار مهم

كفايت عر ه موادغذايي نيست بلكه و عيت تغذيه كشور ناشي از اشگوي توزيدع درآمدد اسدت  بررسدي مقدادير       عدم

هاي مذكور كمبودي را نشدان   هاي درآمدي و در خانوارهاي شهري و روستايي طي سال گروهانرژي مارفي در كليه 

درصدد   30درصد كمي باالتر از حد تعدادل و   20درصد متعادل،  20درصد جامعه اندكي كمتر از نياز،  30دهد   نمي

 اند   بسيار باالتر از حد تعادل انرژي مارف كرده

هاي درآمددي   حاكي است كه مقدار سرانه مارف در كلية گروه اخير هاي  سالبررسي مقادير پروتئين مارفي، طي 

دهنده كاهش امكان خريد مدواد   درصد افراد كمتر از حد نياز بوده است و اين امر نشان 70جامعه كافي نبوده و براي 

 .هاي درآمدي جامعه است پروتئيني در اغلن گروه

مدر ، ميدوه و سدبزي و     گوشت، روغن نباتي، قندوشدكر، شدير و تخدم    سهم محاوال  اساسي غذايي نان، برنج، انواع

درصد پروتئين مارفي جامعده   42درصد انرژي و بيش از  38دهد بيش از  حبوبا  در سبد مارفي خانوار نشان مي

هاي آن تأمين شده است  متوسط مارف سرانه ندان )آرد( در سدلح كشدور طدي      با مارف مستقيم گندم و فرآورده

 .روبده كداهش بدوده اسدت  ايدن كداهش ناشدي از افدزايش قيمدت و كداهش دورريدز ندان اسدت              اخيدر  سال هداي  

كيلدوگرم در نوسدان    4/33تدا   7/31بدين   اخيرهاي  متوسط مارف سرانه ساشيانه برنج در سلح كشور و طي سال *
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كيلدوگرم در   9/60كيلوگرم و حدداكثر متوسدط مادرف     2/10درآمد  هاي كم بوده و حداقل متوسط مارف در گروه

 .هاي با درآمد باال بوده است گروه

كيلوگرم در نوسان بوده و حداقل متوسط مادرف   2/9تا  3/8بين  نيز متوسط مارف سرانه ساشيانه گوشت قرمز  *

 .هداي بادرآمددد بدداال بددوده اسددت  كيلددوگرم در گددروه 1/15و حدداكثر متوسددط ماددرف   3درآمددد  هدداي كددم در گدروه 

كيلوگرم نوسان داشته و حداقل متوسدط مادرف در    6/21تا  4/18يانه گوشت مر  بين متوسط مارف سرانه ساش *

 .هداي بادرآمدد بداال بدوده اسدت      كيلدوگرم در گدروه   29كيلوگرم و حداكثر متوسط مارف  6/11درآمد  هاي كم گروه

هداي   وهدر تغييدر بدوده و حدداقل متوسدط مادرف در گدر       2/77تدا   5/69متوسط مارف سرانه ساشيانه شير بين  *

 .هدداي بددا درآمددد بدداال بددوده اسددت    كيلددوگرم در گددروه  4/104و حددداكثر متوسددط ماددرف   8/40درآمددد  كددم

كيلوگرم در نوسان بوده و حداقل متوسط مارف در  3/18تا  1/15متوسط مارف سرانه ساشيانه روغن نباتي بين  *

 .ي بدا درآمدد بداال بدوده اسدت     هدا  كيلدوگرم در گدروه   8/23و حدداكثر متوسدط مادرف     3/12درآمدد   هاي كم گروه

هداي   تغيير داشته و حداقل متوسدط مادرف در گدروه    9/23تا  4/19متوسط مارف سرانه ساشيانه قندوشكر بين  *

 .هدداي بددا درآمددد بدداال بددوده اسددت     كيلددوگرم در گددروه  4/36و حددداكثر متوسددط ماددرف    2/13درآمددد  كددم

لدوگرم در نوسدان بدوده و حدداقل متوسدط مادرف در       كي 7/8تدا   5/7مر  بين  متوسط مارف سرانه ساشيانه تخم *

 .هددا بددا درآمددد بدداال بددوده اسددت در گددروه 8/10كيلددوگرم و حددداكثر متوسددط ماددرف  8/6درآمددد  هدداي كددم گددروه

كيلدوگرم در نوسدان بدوده و حدداقل متوسدط مادرف در        2/6تدا   8/5متوسط مارف سرانه ساشيانه حبوبا  بين  *

 .هداي بدا درآمدد بداال بدوده اسدت       كيلدوگرم در گدروه   11داكثر متوسدط مادرف   كيلوگرم و ح 3درآمد  هاي كم گروه

كيلوگرم در نوسان بوده و حداقل مارف آن در  5/234تا  6/199متوسط مارف سرانه ساشيانه ميوه و سبزي بين  *

 .هداي بدا درآمدد بداال بدوده اسدت       كيلدوگرم در گدروه   9/349و حداكثر متوسط مادرف   8/104درآمد  هاي كم گروه

مدر ، شدكر و    مقادير عر ه و انواع ماارف محاوال  گوشت مر ، تخم ارزيابي ميزان انلباق مقادير عر ه و مارف

عبار  ديگر آمارهاي توشيدي اين محاوال  قابل  نشان از انلباق آمار رسمي دارد، به اخيرهاي  روغن نباتي طي سال

 بخش است    اتكاء و اطمينان

تواندد ناشدي از    ها آمار رسمي عر ه و مارف تلبيق ندارد كه مدي  يفي در كليه سالدر محاوال  ميوه، سبزي و ص

هدا   ا افه برآورد آمار مقادير توشيد باشد  در آمار رسمي مقادير عر ه و مارف شدير و گوشدت قرمدز در كليده سدال     
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وردهداي توشيدد اعدالم شدده     ها بسديار كمتدراز برآ   رسد مقادير واقعي توشيد آن نظر مي توجه دارد و شذا به مغاير  قابل

  باشد مي

هاي مجلس شوراي اسالمي و برآوردهاي آماري مركز آمار ايران ميدزان   در اين ميان برآورد كارشناسي مركز پژوهش

دهدد كده بدا مقدادير      توشيد اين محاوال  را كمتر از آمارهاي توشيد اعالمي از سوي وزار  جهادكشاورزي نشان مدي 

 .دمارف همخواني بهتري دارن
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