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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  125-126 ، صفحات1396 بهار، 1 شماره ضمیمه،دوازدهمسال 

  
  

  :گفتار پیش
  تغذیه و توسعه پایدار: سومین نشست تریبون بحث غذا و تغذیه

  
علم تغذیه در هزاره سوم با یک تغییـر پـارادایم و متحـول    

شدن به یک علم میان رشته اي با دستور کاري متفاوت مواجه 

ظـور دسـتیابی بـه درك جـامع و     است که براسـاس آن بـه من  

نگر، الزم است عالوه بر وجوه زیسـتی غـذا و تغذیـه، ابعـاد      کل

اجتماعی و زیست محیطی آن نیز به یک میزان مورد مطالعه و 

درایـن ارتبـاط، توسـعه پایـدار، بـه      ). 1، 2(تحلیل قرار گیرنـد  

عنوان یک موضوع چند وجهی کـه در آن، تولیـد غـذا و رژیـم     

نقش کلیدي دارد، بخش مهمی از این دستور کار غذایی پایدار 

در یـک چشـم انـداز، آرزوي تـامین     . جدید را تشکیل می دهد

 امنیت غذا و تغذیه ي آحاد جامعه در گرو تامین غذاي پایدار و

این در حالی است کـه بـه   ). 3(پیروي از یک رژیم پایدار است 

دار تشخیص صاحب نظران جهانی، نظام غذا و تغذیه موجود پای

اعـم از تولیـدات   (هاي فعلی تولید مـواد غـذایی    نیست و روش

هـاي   شامل شـیوه (و عرضه آن ) کشاورزي،  دامی و صنعت غذا

جـدي بـه   هـاي   آسـیب ) نگهداري، حمل و نقل و بسـته بنـدي  

ابعــاد  هـا  ایـن آســیب ). 3، 4( منـابع طبیعـی وارد مــی کننـد   

اي و  متعددي، از جمله تخلیـه منـابع، تولیـد گازهـاي گلخانـه     

شود که خود تهدیـدي بـراي    تغییرات آب و هوایی را شامل می

از سوي دیگـر، براسـاس   . تولید غذایی کافی محسوب می شوند

کنـونی تولیـد، عرضـه و    هـاي   مطالعات اپیـدمیولوژیک، شـیوه  

و جوامـع را نیـز در معـرض خطـر     ها  مصرف غذا سالمت انسان

  ). 5(قرار داده است 

نتخـاب موضـوع تغذیـه و توسـعه     همه این موارد، انگیـزه ا 

پایدار، به عنوان محـور سـومین نشسـت تریبـون بحـث غـذا و       

این گردهمایی، یک کانون بحـث و گفتگـوي   . تغذیه بوده است

یک نیاز احسـاس شـده    و این حوزه با رویکردي میان رشته اي

و هـا   طـرح گفتمـان  دست اندرکاران حوزه تغذیه جامعه بـراي  

با توجه به گستردگی بحث تغذیه . ستدر مورد آنها تبادل نظر

و توسعه پایدار، این نشست در درجه اول وظیفه طرح موضـوع  

و در مرحله دوم پرداختن به برخی ابعاد کلیدي و در عین حال 

مغفول از منظر پژوهشگران و دانشگاهیان را در دستور کار قرار 

  : لذا مقاالت این نشست در سه بخش ارائه شده اند. داده است

 ،)5(مفاهیم رژیم غذایی پایدار ضمن تبیین در بخش اول، 

پژوهشـی و  هـاي   برخی شواهد موجود در کشور در زمینه خالء

از جملـه،  . ارائه و بحث خواهد شـد  در این حوزه گزاري سیاست

هاي متخصصان در مـورد سـهم مفـاهیم     دیدگاهمقاالت اول به 

، نـا  )6(یـه  هـاي سـواد غـذا و تغذ    لفـه ؤرژیم غذایی پایدار در م

میـزان  هماهنگی میان هزینه سبد غـذایی مطلـوب کشـور بـا     

موجـود در سـند ملـی امنیـت     هـاي  و خأل) 7( حـداقل درآمـد  

ــدار در     ــذایی پای ــم غ ــاهیم رژی ــه مف ــه ب ــر توج ــذایی از نظ غ

  .  پرداخته اند )8(سیاستی  پیشنهادات

وکشـاورزان  ) 9(در بخش دوم، اهمیت توانمندسازي زنـان  

بـراي  ) 11(ضرورت پرداختن به راهکارهاي بومی و ) 10(خرد 

  . حرکت به سمت نظام غذا و تغذیه پایدار بحث شده است
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  و دکتر حسن عینی زیناب نسرین امیدواردکتر /  تغذیه و توسعه پایدار: و تغذیهسومین نشست تریبون بحث غذا                             ض 126 
 

 ١٢٦

مین پایـداري غـذا و تغذیـه مسـتلزم     أو باالخره از آنجاکه ت

همکاري و هماهنگی دولت، بخـش خصوصـی و جامعـه مـدنی     

ــذا     ــی غ ــث حکمران ــش، مباح ــومین بخ ــت، در س  و ) 12(اس

بخش خصوصی، بـویژه صـنایع غـذایی    اجتماعی هاي  مسئولیت

عنوان برخی از رویکردهاي ممکـن  ه ، ب)14(ها  و دانشگاه) 13(

  .مورد بحث قرار گرفته اند

  
  و دکتر حسن عینی زیناب نسرین امیدواردکتر 

      نشست علمی اندبیر                                
اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده تغذیه  انستیتو تحقیقات تغذیهگروه تغذیه جامعه، 

  .و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
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  سرمقاله

  اهمیت زنجیره غذایی پایدار در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار 
  هدایت حسینیدکتر 

، تهران، اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیهاستاد گروه 
   .ایران

جهان امروز، در جریان رشد و توسعه اقتصادي ملل، شاهد 
غـذا و تغذیـه   هاي  غذا و تغذیه سنتی به نظامهاي  گذر از نظام

در این گذر، عـالوه بـر آنکـه موضـوع تولیـد      . مدرن بوده است
اساسی در برقـراري امنیـت   غذاي کافی هنوز یکی از مشکالت 

متعـددي در زنجیـره غـذایی تولیـد،     هـاي   غذایی است، چالش
مصرف و تغذیه از جمله کفایت، سالمت و تعادل غذاي مصرفی 

در ایـن میـان،    .و تخریب منابع طبیعی مطـرح گردیـده اسـت   
عنوان یکی از اهداف جوامـع بشـري در   ه امنیت غذایی ب مینأت

ترین ارکان حقوق فردي و  ی از مهمتمام ادوار تاریخ و شاید یک
  . شود می چالشی اساسی محسوب ،امنیت انسان و جامعه

غذا و تغذیه پایدار به عنوان هاي  بنابراین، دستیابی به نظام
یکی از ارکان اصلی دستیابی بـه توسـعه پایـدار و اطمینـان از     

در . باشـد  مـی  آتی مـورد توجـه  هاي  امنیت غذایی حال و نسل
د و مصرف غذا، چگـونگی حفـظ محـیط زیسـت و     زنجیره تولی

هـاي   ممانعت از تخریب منابع طبیعـی از طریـق توسـعه روش   
ـ   شـکلی متعـادل و   ه کشت، فراوري، توزیع، عرضه و مصـرف، ب

ــیش روي     ــه در پ ــت ک ــوالی اس ــت س ــیط زیس ــتدار مح دوس
بـا  . متخصصان و دست اندکاران حوزه غـذا و تغذیـه قـرار دارد   

توجه به ابعاد گسترده زنجیره غذا از ژن سـلول تولیـد کننـده    
غذا در مزرعه تا سفره و سـلول انسـان، پاسـخ بـه ایـن سـوال       

  . چندان ساده نخواهد بود

مناسـب  هـاي   ر جهـت یـافتن راه حـل   پژوهش و آموزش د
  براي تأمین امنیت غذایی پایدار بـراي جمعیـت رو بـه افـزایش    

  

 غـذا  سـازمان  تخمین میالدي براساس 2050جهان که تا سال 
 نفـر  میلیـارد  8/8 بـه  FAO متحـد  ملـل  سـازمان  کشاورزي و

. رسد، نیازمند یک تالش فرا بخشی و میان رشـته اي اسـت   می
ــالش ــه ر چنــین ت ــی و  هــایی ب ــد علمــی، فن ــاي جدی ویکرده

ــاریخی،    ــاد ت ــات و ابع ــرفتن تجربی ــر گ ــا در نظ ــک ب تکنولوژی
بنـابراین و  . اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع نیازمند است
از بـاال  هاي  با توجه به گستردگی موضوع، ضمن اهمیت حرکت

دقیق دولتـی،  هاي  به پایین از طریق سیاست ها و برنامه ریزي
مردم نهـاد و  هاي  ه مدنی در قالب سازمانجلب مشارکت جامع

بخـش خصوصـی را بشـدت    هاي  تکیه بر دانش بومی و ظرفیت
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غـذایی کشـور   . کند می طلب

عنوان یک مرکـز ملـی و منطقـه اي پـژوهش و آمـوزش در      ه ب
حوزه غذا و تغذیه، با طرح موضوع تغذیه پایدار، پژوهشـگران و  

ا به تفکر، پژوهش و کار جمعی و همه جانبه براي دانشجویان ر
امیـد  . نمایـد  می مناسب در این راستا دعوتهاي  یافتن راه حل

ست تا نتیجه چنین تالش هایی به بهره برداري صـحیح از  ا آن
منابع طبیعـی تجدیـد ناپـذیر و آب بـراي تولیـد غـذا، توزیـع        

مـواد  عادالنه مـواد غـذایی، شناسـایی و پیشـگیري از تقلبـات      
هاي  غذایی، کاهش ضایعات مواد غذایی و استفاده از تکنولوژي

جدید منطبق با معیارهاي اخالق زیستی و مبتنی بـر سـالمت   
کنندگان و در نهایت برقراري امنیـت غـذایی پایـدار بـا      مصرف

هـاي   مـردم نهـاد و انجمـن   هـاي   همکاري متخصصین، سازمان
  .منجر گرددعلمی در کنار بخش دولتی 
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
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  هاي غذایی پایدار هاي غذا و تغذیه، و رژیم اجتماعی معاصر، سیستم-تغییرات اقتصادي
  2سید رضا سبحانی، 1زیناب حسن عینی

  
اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  استادیار گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه :نویسنده مسئول -1

  Hassan.eini@gmail.com  :پست الکترونیکی. تهران، ایران
  تغذیه، گروه تغذیه جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراندانشجوي دکتري سیاست غذا و   -2

 چکیده
که شامل مجموعه اقدامات و فرآیندهاي تغییر شکل مواد غذایی خام به غذا و انتقال مواد مغذي به پیامدهاي سـالمتی   –نظام غذا و تغذیه 

نظام غذا و . توان به دو نظام غذا و تغذیه سنتی و مدرن تقسیم نمود را می  -اقتصادي است-در قالب یک سیستم و یک بستر زیستی و اجتماعی
هاي تولید، توزیع و مصرف غذا در سطح محلی و بومی بود  تغذیه سنتی که در طول تاریخ و بعد از انقالب کشاورزي شکل گرفت، مبتنی بر نظام

بومی بـودن و فصـلی   . شد طور عمده در همان محل تولید، مصرف می غذا بهونقل و ارتباطات کافی،  هاي حمل که در آن به دلیل نبود زیرساخت
هـا را سـلب    هاي سال و در همه شرایط زندگی ازجملـه بحـران   بودن تولید غذا در نظام غذا و تغذیه سنتی امکان تولید فراوان غذا در همه زمان

گرفت اما اثرات  شدت تحت تأثیر قرار می ت غذایی از بعد تولید و عرضه غذا بهرو بود و امنی هایی روبه بنابراین، عرضه غذا همواره با چالش. کرد می
داري، کـاالیی شـدن، تجـارت و بخصـوص      هاي ارتباطی، رشد سـرمایه  با انقالب صنعتی و گسترش نظام. محیطی کمتري به دنبال داشت زیست

ود و نظام غذا و تغذیه مـدرن بنـا نهـاده شـد کـه کشـورها را قـادر        شدن، نظام غذا و تغذیه تغییرات شگرفی را تجربه نم شتاب روزافزون جهانی
کند و مشـکل عرضـه غـذا را تـا حـدود زیـادي        این نظام، غذاي کافی براي کل مردم جهان را تولید می. سازد مقادیر زیادي غذا تولید کنند می

صـرفه و ازنظـر    بـه  نظـر اقتصـادي مقـرون    قبـول، از  قابـل  نظر فرهنگی حال از حال، دسترسی به غذاي کافی که درعین این با. برطرف کرده است
داري  هرچند نظام مدرن غذا و تغذیه در بستر رشد سرمایه. اي سالم باشد موردبحث است و مشکل توزیع برابر غذا، چالش این دوران است تغذیه

شـامل یـک     -اي  بیمـاري هـاي تغذیـه   » گانه سه بار«و تجاري شدن هر چه بیشتر غذا، قصد رفع مشکالت نظام سنتی را داشته است، منجر به 
و در عـین حـال    –برنـد   میلیون نفر گرسنه و دو میلیارد نفر افرادي که از کمبود ریزمغذي رنـج مـی   868وزن و چاقی،  میلیارد نفر داراي اضافه

رویـه آب، افـزایش    اي، مصـرف بـی   درصـد گازهـاي گلخانـه    30هاي فسیلی، تولید بیش از  محیطی همچون مصرف باالي سوخت تأثیرات زیست
  . رفته شده و تشدید فرسایش خاك شده است کار هاي کشاورزي به زمین

به عنوان رویکردي براي اصالح مشکالت نظام غـذا و تغذیـه مـدرن در    » هاي غذایی پایدار رژیم«هدف این مقاله، معرفی چارچوب مفهومی 
محیطی به تحقق امنیـت غـذا و تغذیـه     هایی هستند که با کمترین اثرات زیست ایدار رژیمهاي غذایی پ رژیم. چارچوب مفهوم توسعه پایدار است

هاي غذایی پایدار حافظ و مراقب تنوع زیستی و اکوسیستم  رژیم. آورد هاي حاضر و آینده به ارمغان می کند وزندگی سالم را براي نسل کمک می
اي کـافی، ایمـن و سـالم     دسـترس بـراي همـه و ازنظـر تغذیـه      صرفه، قابل به نه و مقرونقبول، ازنظر اقتصادي منصفا هستند، ازنظر فرهنگی قابل

توانـد پایـداري محیطـی و اقتصـادي را از طریـق       رژیم غذایی پایدار مـی . کنند صورت بهینه استفاده می باشند و از منابع انسانی و طبیعی به می
  .مومی و تغذیه سالم به ارمغان بیاورنددسترس و حامی سالمت ع غذاهاي با اثرات زیستی کمتر، قابل

    گذارهاي معاصر، سیستم غذا و تغذیه، رژیم غذایی پایدار، توسعه پایدار :واژگان کلیدي

  مقدمه 
جهان معاصر جهان اتفاق افتادن گذارهاي مختلفـی اسـت   

توان به گذار اقتصادي، گـذار انـرژي، گـذار     که از این جمله می
دموگرافیک، گذار زیستی، گذار فرهنگی، گذار اپیـدمیولوژیک،  

محیطـی، گـذار دموکراتیـک و     گذار شهري شدن، گذار زیسـت 
ر در حـال  این گذارها که بـا همـدیگ  . اي اشاره کرد گذار تغذیه

اتفاق افتـادن هسـتند، در یـک ارتبـاط دینامیـک بـاهم دیگـر        
). 1( کننـد  بـوم را تعیـین مـی    وضعیت سالمتی انسان و زیست

مهمترین تغییر اجتماعی معاصر، حرکـت از جامعـه سـنتی بـه     
ي تغییـر در شـیوه تولیـد، از     سمت جامعـه مـدرن، در نتیجـه   

از انقـالب   داري، اسـت کـه بعـد    کشاورزي به صنعتی و سرمایه
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گذارهاي ذکر شده نیز نتیجه گذر از . صنعتی اتفاق افتاده است
کشـورهاي  .باشـند  یک جامعه سنتی به یک جامعه مـدرن مـی  

مختلف جهان طی گذر زمان تغییراتی در ساختار رژیم غـذایی  
اي مفهومی است که بر تغییر و  گذار تغذیه. اند خود تجربه کرده

. رژیـم غــذایی داللــت دارد تحـوالت عمــده در سـاختار غــذا و   
اي بـه رابطـه    در بحث از مراحـل گـذار تغذیـه   ) 1993(پاپکین 

-تنگاتنگ و پیچیده آن با انتقال جمعیتی و تحوالت اقتصـادي 
اي  درواقع ازنظر پـاپکین گـذار تغذیـه    .)2( اجتماعی اشاره دارد

. نتیجه همراهی تحـوالت در جمعیـت، تغذیـه و اقتصـاد اسـت     
ادي بـه ترتیـب ایـن تغییـرات را تجربـه      جوامع طی گذار اقتص

تبــدیل یـک الگـوي اقتصــادي مبتنـی بـر شــکار و     : کننـد  مـی 
گردآوري در مرحله اول به اقتصاد نـوع کشـاورزي و دامـداري،    

کـارگیري صـنعت در کشـاورزي و     تأثیر انقالب صـنعتی در بـه  
مشارکت زنان در بازار کـار، کـاهش مشـاغل یـدي سـنگین و      

ــیون   ــت مکانیزاس ــدمات درنهای ــدي و خ ــور تولی ــوالت . ام تح
ومیر باال شروع شده که در ادامـه   جمعیتی نیز با باروري و مرگ

میـر و تـأخیر در کـاهش بـاروري موجبـات       و با کـاهش مـرگ  
ومیـر   نهایت کـاهش بیشـتر مـرگ   . افزایش جمعیت شده است

هـاي بیشـتر و بیشـتر     سطح امید به زندگی را بـه تعـداد سـال   
ــ  ــا ایجــاد تغیی ــراد  رســانده و ب ر در ســاختار ســنی، نســبت اف

ایـن تغییـرات   . )2( بخشـد  سالخورده در جمعیت را فزونی مـی 
اقتصــادي و جمعیتــی اتفــاق افتــاده در کنــار ســایر گــذارهاي 

. شده نظام غذا و تغذیه را نیز تحت تأثیر قـرار داده اسـت   اشاره
پس از گذار تغذیه و حرکت به سمت نظام غذا و تغذیه مـدرن،  

کنـد و   ي کافی براي کل مردم جهان را تولید مـی این نظام غذا
. مشکل عرضه غـذا را تـا حـدود زیـادي برطـرف کـرده اسـت       

ــااین ــه    ب ــه غــذاي کــافی ک ــن نظــام، دسترســی ب حــال، در ای
ــین ــل  درع ــی قاب ــول، ازنظــر اقتصــادي   حــال ازنظــر فرهنگ قب
اي سالم باشـد موردبحـث اسـت و     صرفه و ازنظر تغذیه به مقرون

غذا، چالش این دوران است و از طرف دیگـر   مشکل توزیع برابر
تولید انبوه غذا موجب وارد شدن آسیب هاي جدي بـه محـیط   

تالش بـراي رفـع چنـین مـوانعی بـه      . )3-5( زیست شده است
بـر اسـاس   . پیدایش مفهوم رژیم هـاي غـذایی پایـدار انجامیـد    

، 2010تعریف سازمان خواروبار و کشـاورزي جهـانی، در سـال    
هایی هسـتند کـه بـا کمتـرین      ، رژیم»یی پایدارهاي غذا رژیم«

محیطـی بـه تحقـق امنیـت غـذا و تغذیـه کمـک         اثرات زیست
هـاي حاضـر و آینـده بـه      کند وزندگی سـالم را بـراي نسـل    می

هاي غذایی پایدار حـافظ و مراقـب تنـوع     رژیم. آورد ارمغان می
قبـول، ازنظـر    زیستی و اکوسیستم هستند، ازنظر فرهنگی قابل

دسترس بـراي همـه و    صرفه، قابل به منصفانه و مقرون اقتصادي

باشند و از منابع انسـانی   اي کافی، ایمن و سالم می ازنظر تغذیه
مطالعه حاضـر،  . )6( کنند صورت بهینه استفاده می و طبیعی به

بـه  » هـاي غـذایی پایـدار    رژیـم «به معرفی چارچوب مفهـومی  
ا و تغذیـه  اصالح مشکالت سیستم غذ با هدفعنوان رویکردي 

  .پردازد مدرن در چارچوب مفهوم توسعه پایدار می
  مفهوم نظام غذا و تغذیه

هاي متفاوتی در تعریف نظـام غـذا و تغذیـه وجـود      دیدگاه
آنچه را که از مزرعه تـا دهـان بـراي غـذا اتفـاق       Kneen .دارد
آن را یک شـبکه   Labiancaو ) 7( داند افتد نظام غذایی می می

هـاي هدفمنـد، داراي الگـوي مشـخص کـه       پیچیده از فعالیـت 
افزا باهم دیگر هستند و توسط مردم در پاسـخ   داراي ارتباط هم
شود نظـام غـذایی تعریـف کـرده      ها انجام می به نیاز غذایی آن

تـر   تعریفـی جـامع   Sobel 1998همچنـین در سـال   . )8( است
کـه عبـارت اسـت از مجموعـه      براي نظام غذا و تغذیه ارائه داد

اقدامات و فرایندهاي تغییر شکل مـواد غـذایی خـام بـه مـواد      
غذایی و انتقال مواد مغذي به پیامدهاي سالمتی که همگی در 

اقتصـادي  -قالب یک سیستم و در یک بستر زیستی و اجتماعی
نظـام غـذا و تغذیـه را همـه      Erickesنهایتاً . )9( شود انجام می

ارهاي درگیر در تغذیه جامعه از قبیل کشـت،  فرایندها و ساخت
ونقـل، بازاریـابی، مصـرف و     بندي، حمل برداشت، فرآوري، بسته

ــرد     ــف ک ــذایی تعری ــواد غ ــه م ــی ب در  Sobel. )10( دسترس
هـاي غـذا و تغذیـه بـه چهـار نـوع مختلـف         بنـدي نظـام   دسته

 food(هـاي غـذایی   ، چرخـه )food chains(هـاي غـذا    زنجیـره 

cycles(ي غذایی ها ، شبکه)food webs(  هـاي غـذایی    و زمینـه
)food contexts( مـدل زنجیـره غـذایی بـر دنبـال      . اشاره دارد

اي بـه   ها از مرحله کردن مواد و اشیا از طریق حرکت انتقال آن
صـورت خطـی،    مرحله دیگر بر اساس یک ترتیـب خـاص و بـه   

هاي چرخه غذایی به اینکه چگونـه اشـیاء و    مدل. متمرکز است
ات در مراحل مختلف یا سـطوح مختلـف سیسـتم غـذا و     اطالع

مدل چرخه غذایی نیـز  . کند تغذیه باهم  پیوند دارند، توجه می
هـا در مـورد اثـرات هـر مرحلـه  بـر روي        منظور رفع نگرانی به

. گیـرد  عملکرد مراحـل پـیش از آن، مـورد اسـتفاده قـرار مـی      
تبـاط  ی هستند که بر اریها هاي غذایی نیز مدل هاي شبکه مدل

هاي مختلف در عملیات و کنترل سیستم غذا و تغذیـه   بین گره
نهایتاً مدل زمینه غذایی با یک نگاه اکولوژیک .  کنند تمرکز می

به رابطه بین سیستم غذا و تغذیه با محـیط کـه خـود حاصـل     
  .)9( پردازد هاي بسیار دیگري است، می سیستم

ف و زیرسیسـتم تولیـد ، مصـر    3نظام غذا و تغذیه شـامل  
مرحلـه ورودي ،   3هـا   تغذیه است و هر یک از این زیرسیسـتم 

مراحـل کلیـدي در   . تغییر شکل و خروجی را دربر مـی گیرنـد  
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  ض 131                                                              1397 بهار، 1شماره ضمیمه ، سیزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

تهیـه و آمـاده    خریـد،  توزیـع،  فـرآوري،  سیستم شامل تولیـد، 
 از رونـد کـار  . متابولیسـم اسـت   و انتقال هضم، مصرف، سازي،
 خـام  مـواد سیستم به صورت کلی، بدین گونه است کـه   طریق

تبـدیل   شوند که با پردازش و فرآوري  محصوالتی می تبدیل به
شود  توزیع می کنندگان مصرف شوند که بین می غذایی مواد به

و آمــاده ســازي و پخــت و پــز و خــوردن غــذاها ، پیامــدهاي  
که نتیجـه اصـلی سیسـتم غـذا و تغذیـه اسـت را بـه         سالمتی

 از متشـکل  محیطـی  در تغذیـه  و غـذا  سیستم. آورد ارمغان می
قـرار   اجتمـاعی  و بیـوفیزیکی  محـیط  مانند دیگر هاي سیستم

 بـین  و داخـل  در روابـط  شـبکه  و بـازخورد  هـاي  دارد و حلقه
ذخیـره   .وجـود دارد  هـاي دیگـر   سیستم و تغذیه و غذا سیستم

هـاي   سازي در هر مرحلـه از سیسـتم غـذا و تغذیـه بـه شـکل      
هـاي   هـا شـاخص   هـر کـدام از زیرسیسـتم   . متفاوت وجود دارد

 .متفاوتی براي بررسی کارآیی دارند

در ادبیات موجود به دو نظام غذا و تغذیـه سـنتی و مـدرن    
هـاي   هاي ابتدایی بـراي تـأمین خواسـته    انسان. شود  اشاره می

مکــان  جــایی دیگــر نقــل ي خــویش، از جــایی بــهاولیــه و غــذا
کردند تا اینکه آموختند محصـوالت کشـاورزي را کشـت و     می

حیوانات را پرورش دهند؛ بنابراین نظام غذا و تغذیه سنتی کـه  
در طول تاریخ و بعد از انقالب کشاورزي شـکل گرفـت مبتنـی    

هاي تولید، توزیع و مصرف غذا در سطح محلی و بـومی   بر نظام
از آن به بعد، مردان وزنـان بیشـتر وقـت و هـوش خـود را      . بود

ها و ابزارهایی براي افزایش تولیـد غـذا در    صرف توسعه تکنیک
با گذشـت زمـان،    .کنند مقادیر کافی براي غلبه بر کمبودها می

اشــکال متمــایز ســازمان اجتمــاعی پیشــرفت کردنــد و روابــط 
با انقالب  .)11( دندن انسان، زمین و غذا را تغییر دامستقیم بی

داري،  هـاي ارتبـاطی، رشـد سـرمایه     صنعتی و گسـترش نظـام  
شـدن،   کاالیی شدن، تجارت و بخصوص شتاب روزافزون جهانی

نظام غذا و تغذیه تغییرات شگرفی را تجربه نمود و نظام غـذا و  
نهاده شد و کشورها قادر بودند مقـادیر زیـادي    تغذیه مدرن بنا
  .غذا تولید کنند

هـاي   غذا و تغذیه سنتی، به دلیل نبـود زیرسـاخت  در نظام 
طور عمده در همـان محـل    ونقل و ارتباطات کافی، غذا به حمل

شده است بومی بودن و فصـلی بـودن تولیـد     تولید، مصرف می
غذا در نظام غذا و تغذیه سنتی امکان تولید فراوان غذا در همه 

را  هـا  هاي سال و در همه شرایط زنـدگی ازجملـه بحـران    زمان
رو  هـایی روبـه   کرد بنابراین عرضه غذا همواره با چالش سلب می

شـدت تحـت    بود و امنیت غذایی از بعد تولید و عرضه غـذا بـه  
محیطی کمتري بـه دنبـال    گرفت اما اثرات زیست تأثیر قرار می

شـد بـه مصـرف     که غذا در محلـی کـه تولیـد مـی     چرا. داشت

نداشـت کـه موجـب    رسید و تولید غذا در مقدار زیاد وجود  می
پس از گذار . شد زیست می کاهش فشارهاي واردشده به محیط

تغذیه و حرکت به سمت نظام غذا و تغذیـه مـدرن، ایـن نظـام     
کنـد و مشـکل    غذاي کافی براي کل مردم جهان را تولیـد مـی  
حـال، در   بااین. عرضه غذا را تا حدود زیادي برطرف کرده است

حـال ازنظـر    ه درعـین این نظام، دسترسی بـه غـذاي کـافی کـ    
صـرفه و ازنظـر    بـه  قبول، ازنظـر اقتصـادي مقـرون    فرهنگی قابل

اي سالم باشد موردبحث است و مشکل توزیع برابـر غـذا،    تغذیه
طـور   بعد از جنگ جهانی دوم به) 3-5( چالش این دوران است

یافته است و جهان امروز بـا   پیوسته تولید غذا در جهان افزایش
مشکل اصلی جهان کنونی در . رو نیست همشکل کمبود غذا روب

البتـه بـا   . گردد ارتباط با غذا، به مسئله توزیع مناسب غذا برمی
وهـواي   توجه به الگوي مصـرفی کنـونی جهـان و تغییـرات آب    

رو  ممکن است در آینده نزدیک، با کمبود شدید غـذا نیـز روبـه   
انـد   هاي علمی گسترده مکرراً گـزارش داده  بررسی. )12( باشیم

نظر سـالمتی،   که ازنقطه ویژه وقتی که سیستم کنونی غذایی، به
اجتماعی و یـا حقـوق انسـانی    -محیطی، توسعه اقتصادي زیست

طـی دهـه   . )13( کنـیم، ناپایـدار اسـت    به این مسئله نگاه مـی 
شده پیرامون رژیم غـذایی پایـدار    هاي انجام گذشته عمده بحث

البتـه  . اسـت  به بعد سالمتی و حفظ زیست محیط توجه داشته
این دو موضوع نیز عمدتاً جدا از هم دیگر و نه در ارتباط بـاهم،  

محیطـی   که اثرات سـالمتی و زیسـت   درحالی. شده است بررسی
زیسـت   فشارهاي تخریبگـر محـیط  . غذا در ارتباط باهم هستند

گیـرد،   ازحد در صـنعت کشـاورزي منشـأ مـی     که از تولید بیش
هـا   ذایی ناسالم و پرخـوري هاي غ همان چیزي است که با رژیم

بنا بر گزارش سـازمان جهـانی بهداشـت    . در جهان ارتباط دارد
 یافتـه اسـت   شدت افزایش به 1980شیوع جهانی چاقی از سال 

از بزرگسـاالن بـاالي بیسـت سـال     % 35، 2008در سال . )14(
. هـا درگیــر چــاقی بودنــد  وزن و یــازده درصــد آن داراي اضـافه 

کننـد   در کشورهایی زندگی مـی جمعیت جهان % 65همچنین 
در . کشـد  وزنـی افـراد را مـی    وزن و چاقی بیش از کم که اضافه

میلیون کودك زیـر پـنج سـال درگیـر      50بیش از  2011سال 
مشکالت سالمتی ناشی از بـیش، کـم و سـوء    . وزن بودند اضافه

هاي غیر واگیر کـه عمـدتاً تحـت     مصرفی مواد غذایی و بیماري
تند در کنـار هـم حتـی در کشـورهاي     تأثیر رژیم غـذایی هسـ  

ــار . )15( درآمــد، وجــود دارنــد کــم آخــرین بررســی جهــانی ب
 18طور خالصه سـاالنه بـیش از    دهد که به ها نشان می بیماري

میلیون نفر در جهان درنتیجه سوءمصرف و یـا اضـافه مصـرف    
ها به علت  این مرگ. دهند مواد غذایی جان خود را از دست می

ـ    بیماري : افتـد  ا غـذا در ارتبـاط هسـتند اتفـاق مـی     هـاي کـه ب
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 4/3(، نمایـه تـوده بـدنی بـاال     )میلیون نفر 4/9(فشارخون باال 
و ) میلیــون نفــر 3٫4(، قنـد خــون ناشــتاي بـاال   )میلیـون نفــر 

در ارزیابی جهانی سـازمان  . )16( )میلیون نفر 2(کلسترول باال 
هـاي   جهانی بهداشت در مورد خطرات سالمتی در همـه گـروه  

فـاکتور مهـم    19مـورد از   10آمدي جامعه، رژیم غذایی در در
ایـن در حـالی اسـت کـه     . )17( کـرد  نقـش اصـلی را ایفـا مـی    

بررسـی  . هـا نیـز بسـیار باالسـت     هاي مالی ایـن بیمـاري   هزینه
شده توسط دانشگاه هاروارد و انجمن اقتصاد جهانی نشان  انجام

 2030تـا   2010هـاي   دهـد کـه حـد فاصـله زمـانی سـال       می
 30هاي غیر واگیر در جهان به  میالدي، هزینه ناشی از بیماري

درآمـد   این هزینه در کشورهاي کم. تریلیون دالر خواهد رسید
  ).18( تري خواهد داشت روند رو به افزایش سریع

محیطـی   در کنار بعد سالمتی رژیم غـذایی، اثـرات زیسـت   
در سـطح جهـانی، کشـاورزي    . کشاورزي نیز بسیار عظیم است

درصـد از انتشـار گازهـاي     14طور مستقیم در تولیـد   روزه بهام
درصـد از کـل متـان     40اي جهان نقش دارد که شامل  گلخانه

سیستم غذا از طریق اثـرات  ). 55(شود  تولیدشده در جهان می
هاي کودهاي شیمیایی، تولیـد غـذا و    استفاده از خاك، کارخانه

مـی از گازهـاي   سـوم تـا نی   طورکلی در انتشار یک توزیع آن، به
تولید علوفه الزم جهت تغذیه . )19، 20( اي سهیم است گلخانه

ها، یک نقش اساسـی در اثـرات عظـیم     حیواناتی در کنار انسان
سیستم مدرن غـذایی بـر روي از دسـت رفـتن تنـوع زیسـتی،       

تولیـد گوشـت و   . )13( کنـد  مصرف منابع آبی و زمین ایفا مـی 
اي  کل گازهاي گلخانـه درصد از  14٫5محصوالت لبنی موجب 

اي حاصـل از   سـوم تـا نیمـی از گـاز گلخانـه      و یک )21( جهان
همچنـین کشـاورزي جهـانی    . )13( سیستم غذایی شده اسـت 

شــده را بــراي  هــاي شــیرین اســتخراج درصــد از کــل آب% 70
کنـد و تولیـد محصـوالت دامـی      اسـتفاده انسـانی مصـرف مـی    

رژیـم  . )13، 22( ترین منبع آلـودگی آبـی اسـت    احتماالً بزرگ
هـاي پنهـان    کننـده آب  طور معناداري مصـرف  غذایی کنونی به

لیتـر   200طور مثال یک مطالعه در هلند نشان داد که  به. است
لیتـر آب   2400لیتـر شـیر و    میلـی  200منظور تولید  از آب به

  .)23( شود گرم همبرگر مصرف می 150منظور تولید  به
شود کـه در کـل قـرن     عالوه بر این موارد، تخمین زده می

از تنوع زیستی محصـوالت  % 75بیستم نسبت به قرن نوزدهم، 
کـه راهنماهـاي    درحالی. )13، 24( رفته است کشاورزي ازدست

غذایی در سرتاسر جهان، مـردم را بـه مصـرف مـاهی و روغـن      
نشان داد کـه بـیش از    FAOکنند، محاسبات  ماهی تشویق می

طـی یـک ده گذشـته    از کل منابع مـاهی جهـان   %) 52(نیمی 
طورکلی تولید غذا یک فـاکتور حـائز    به. )25(شده است  مصرف

هــاي اصــلی پایــداري  اهمیـت در فشــارهاي وارده بــر شـاخص  
همچون میزان از دست رفتن تنوع زیستی، چرخـه نیتـروژن و   

در ایــن مــورد تحقیقــات نشــان . تغییــرات آب و هــوایی اســت
از . د شـده اسـت  دهد که بعضی از حدود مجاز این سـیاره ر  می

کـه میـزان   (وهواي  هاي تغییر آب توان به شاخص این جمله می
، میـزان تنـوع زیسـتی    )سـنجد  اکسید کـربن را مـی   غلظت دي

هـا   سـایر شـاخص  . رفته و چرخه نیتـروژن اشـاره کـرد    ازدست
هـا، چرخـه فسـفر، مقـدار      همچون اسیدي شدن آب اقیـانوس 

درخطـر جـدي    استفاده از زمین و استفاده از آب شـیرین نیـز  
در سرتاسر جهان، روند روبه رشد جمعیت و . )13، 26( هستند

تغییر الگوي تقاضاي رژیمی که ناشی از افزایش درآمدها اسـت  
منظـور   باعث شده است که رقابت بـراي اسـتفاده از زمـین بـه    

برنامـه  . تشدید شود... تأمین مسکن، سوخت، غذا، آب، چوب و
اسـت کـه حتـی اگـر      زیست سازمان ملـل تخمـین زده   محیط
 0٫2هاي بیشتري نیز براي تولید غذا فـراهم شـود، فقـط     زمین

وجـود   2030کشت به ازاي هر نفـر در سـال    هکتار زمین قابل
چنـین شـرایطی موجـب شـده اسـت کـه        ).27( خواهد داشت

ها درباره اثرات افزایش مصرف گوشت و محصوالت لبنـی   بحث
نصـف غـالت پـرورش     و عدم کارایی تغذیه حیوانات که تقریباً

طـورکلی   بـه . )13( کند، تشدید شـود  داده جهان را مصرف می
درصد کل کالري تولیدشده در قالب محصوالت کشـاورزي   36

درصد آن کـالري   12رسد و فقط  جهان به مصرف حیوانات می
شـود   شده نهایتاً به گوشت و محصوالت لبنی تبدیل می مصرف

  .)28( دگرد که در رژیم غذایی انسان مصرف می
دهـد سیسـتم غـذا و تغذیـه      تمام آنچه گفته شد نشان می

بـرد کـه موجـب اعمـال      جهانی از یک ناپایداري شدید رنج می
ازحد بـه کـره زمـین شـده اسـت و امنیـت غـذایی         فشار بیش

  .هاي آینده و حتی نسل حاضر را به خطر خواهد انداخت نسل
  توسعه پایدار

توسعه مفهومی کلی، پیچیده و شامل ابعاد اقتصادي همراه 
زمــان  هــم. بــا ابعـــاد اجتمـــاعی، سیاســـی و فرهنگــی اســت 

ــاخص ــه،   ش ــد تغذی ــایی مانن ــوزشه ــرات آم ــت، تغیی ، بهداش
هـا   اجتماعی، اصالحات ارضی، توسعۀ اجتماعی، کاهش نابرابري

 ویـژه  مشارکت مردمـی بـه   در توزیـع منـابع و افـزایش میـزان
 .تعنوان عوامل اصلی دستیابی به توسعه مطرح اس زنان نیز به

جامعه شناسان توسعه، مقوله توسـعه را جـدا از مقولـه رشــد     
مفهوم رشد به پیشرفت و ترقی جامعه در ابعـاد . دهند قـرار می

ــه  ـــی، ب ـــادي و عین ــاره دارد،    م ــادي، اش ـــد اقتص ــژه تولی وی
رفت و ترقـی جامعـه که مفهوم توسعه دربردارنده پیـش درحالی

طور مثـال رشــد اقتــصادي را     به. در تمامی ابعاد زندگی است
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را شـامل مفـاهیمی    آندانـد و   بـه معنـاي افـزایش سـود مـی 
و  دانند و کاري به توزیــع  و سعادت نمی آسایشهمچون رفاه، 

ندارند و به بیانی دیگر رشد اقتصادي عبارت است  ها آنمصرف 
اقتصادي، نظیر تولید ناخالص ملـی یـا  از افزایش شاخص هاي

کـه توسـعه    درحالی. مد سرانه طی یک دوره زمانی مشخصآدر
هـاي   شـالوده  آنداننـد کـه در طـی     یندي مـی ااقتـصادي را فر

کـه   طـوري  شـوند، بـه   اقتصادي و اجتماعی جامعه دگرگون مـی 
ــاهش     ــه اول ک ــولی در درج ــونی و تح ــین دگرگ ــل چن حاص

تغییراتـی در زمینـه تولیـد، توزیـع و      وهاي اقتـصادي  نابرابري
امــروزه در کنــار . )29( الگوهــاي مصــرف جامعــه خواهــد بــود

توسعۀ پایـدار،  . شود توسعه، به پایدار بودن توسعه نیز توجه می
اي است که ضمن تأمین نیازهاي نسـل فعلـی، امکانـات     توسعه

 .براي تأمین نیازهایشان را تهدید نکند آینده هاي نسل
ها اتفاق افتـاد و سـرعت    گذارهایی که طی قرن ي درنتیجه

هـاي اخیـر کـه نتیجـه گـذارهاي       باالتر این تغییـرات در سـال  
اقتصادي، گذار اکولوژیـک، گـذار جمعیتـی و سـایر گـذارهاي      

تـوان آن را   رو هستیم که می ذکرشده است امروز با جهانی روبه
جمعیت جهان و میزان مصـرف کـاال در   . جهان ناپایدار دانست

کننـده مـواد    عنوان تـأمین  زیست به ال افزایش است و محیطح
شدت تحـت تـأثیر قرارگرفتـه و ایـن پایـداري جهـانی        اولیه به

 معناي در پایداري. ازپیش به خطر انداخته است کنونی را بیش

 جـاري  هر سیسـتم  یا اکوسیستم جامعه، توانایی به خود وسیع

 بـدون  شـود،  مـی  اطـالق  نامحدود آینده در کارکرد براي تداوم

بـه   سیستم که منابعی تحلیل رفتن درنتیجه اجبار طور به اینکه
بـه   ها، آن روي ازحد بیش بار تحمیل دلیل به یا است وابسته آن

منظور گذار جهان در مسیري که مبتنـی   به .شود کشیده ضعف
هـاي اخیـر موضـوع توسـعه پایـدار       بر پایـداري باشـد طـی ده   

 اهـداف  تلفیـق  بـه معنـاي   پایـدار  توسـعه . شـده اسـت   مطرح

 رفـاه  براي حداکثر سـازي  محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي،

برآوردن  براي آتی هاي نسل توانایی به آسیب بدون فعلی انسان
 و زیسـت  محیط جهانی کمیسیون. )30، 31( است نیازهایشان

 پایدار داد، توسعه ارائه را اصطالح این بار اولین براي که توسعه

 بدون را فعلی نسل نیازهاي که کرد تعریف اي توسعه عنوان به را

 احتیاجـات  برآوردن در آینده هاي نسل توانایی اشکال در ایجاد

 زبـان  بـه  پایدار توسعه دیگر سوي از. )32( کند می تأمین خود

 رفاه سازي بهینه آن در که اي توسعه مسیر عنوان به تواند می فنی

 شـود،  نمـی  آینـده  رفـاه  کاهش به منجر که امروزي نسل براي

 بـردن  بـین  از مسـتلزم  مسـیر  این در گرفتن قرار. تعریف شود

 تخریـب  و طبیعـی  شدن منابع تهی به که است هایی روي زیاده

 اسـتناد  بـه  پایـدار  توسـعه . )33( شـود  می منجر زیست محیط

و  اجتماعی اقتصادي، اهداف که است فرایندي ذکرشده تعاریف
 وضع طریق از است ممکن که جا هر در را جامعه محیطی زیست

 تلفیق باهم حمایتی عملیات و هاي الزم اقدام انجام ها، سیاست

رابطـه   ایجـاد  بـه  نـدارد  امکـان  تلفیق که هرجایی در و کند می
بر . پردازد می ها مبادله این هماهنگی و بررسی ها، آن بین مبادله
دسـته هـدف اقتصـادي، اجتمـاعی و      سـه  تعریـف  ایـن  اساس
 .)31( گیرند محیطی براي آن در نظر می زیست

 ازنظر ماندگار، اقتصادي که ازنظر است پایدار وقتی توسعه

 درسـت و  اکولـوژیکی  ازنظـر  شـده،  پـذیرش  و مقبول اجتماعی

 اقتصادي پایداري .باشد موردحمایت و مسئول سیاسی ازلحاظ

 اقتصـادي  محـیط  با تعامل در ها سیستم که است آن به معناي

 اقتصادي نظر از که سیستمی هر. باشند ماندگار کننده و رقابت

 اکولوژیکی از نظر موردقبول جامعه، که هراندازه نیست ماندگار

داشـته   تداوم تواند نمی باشد، مسئول سیاسی از لحاظ و درست
 پـذیرش  و نیسـت  مقبـول  اجتماعی از نظر که سیستمی .باشد

 یـا  زیسـت  محـیط  با یا هماهنگ سودآور که هرچقدر شود، نمی

کـه   اي جامعه وسیله به است ممکن باشد، مسئول سیاسی ازنظر
 یـک  .شـود  نابود یا شده گذاشته کنار کند، پشتیبانی آن از باید

 کـه  هرچقـدر  نیسـت،  درسـت  اکولـوژیکی  از نظـر  که سیستم

 اش وري بهره تواند نمی باشد، اجتماعی مقبول از نظر یا سودآور

 همچنـین  .شـد  خواهـد  ناپایـدار  و کند حفظ زمان طول در را

 هـا،  سیاست قوانین، نظر از ویژه به سیاستی از نظر که سیستمی

 نیسـت،  غیـره مسـئول   و مدیریتی و هاي نهادي ترتیب برنامه،

 وسـیله  بـه  کـه  فعـالیتی  هر دیگر طرف از .شد نخواهد حمایت

 درامد و انگیزه سود به غالباً ،)اجتماعی( گیرد می انجام ها انسان

 صـورت  طبیعی منابع از استفاده با طبیعت در )اقتصادي( است

 دهند می شکل را ها آن ها سیاست و قوانین و )طبیعی(گیرد  می

 بـه هـم   چهـار بعـد پایـداري    ایـن  اینکه یعنی این و )سیاسی(

 نیسـت  ممکـن  دیگـري  پایداري بدون یکی پایداري و مربوطند
)31(.  

  رژیم غذایی پایدار
در  1986در ســال  Joan Dye Gussowبـراي اولــین بـار   

هاي غذایی پایدار را به کار برد و  مجله آموزش تغذیه واژه رژیم
کنندگان آمریکایی توصیه کرد تا در این جهـت قـدم    به مصرف
شــده در زمــان خــود بــا  ایــن راهنمــاي توصــیه. )40( بردارنــد

در طـی دو  . انتقادهاي شدیدي مواجه شد و جدي گرفته نشـد 
دهه گذشته یک عالقه روبـه افـزایش در مـورد موضـوع رژیـم      

که طـی فاصـله سـال     طوري به. غذایی پایدار وجود داشته است
ــاي  ــا  2000ه ــدواژه  2015ت ــه کلی ــاالتی ک ــداد مق ــاي  تع ه

شـدند، هجـده برابـر     را شامل مـی » م غذاییرژی«و » پایداري«
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پس از طـرح اهـداف توسـعه پایـدار در سـال      . )41( شده است
مـون دبیـر وقـت     ، چالش گرسنگی صـفر توسـط بـانکی   2012

اي  سازمان ملل مطرح شد و از همه کشورها خواسته شد زمینه
منـد گردنـد و    فراهم سازند کـه همـه افـراد از حـق غـذا بهـره      

در بخشی از دستورالعمل اهـداف   .یدار باشندهاي غذایی پا نظام
توسعه پایدار که با تأکید بر توسعه اقتصادي، تضمین اجتماعی 
و پایداري محیطی است بر رژیم غذایی پایدار براي تحقق ایـن  

بـر اسـاس تعریـف سـازمان     . )4، 39( شده اسـت  اهداف تأکید 
ی هاي غذای رژیم«، 2010خواروبار و کشاورزي جهانی، در سال 

محیطـی   هایی هستند که با کمترین اثرات زیست ، رژیم»پایدار
کنـد و زنـدگی سـالم را     به تحقق امنیت غذا و تغذیه کمک می

هـاي   رژیـم . آورد هاي حاضر و آینده بـه ارمغـان مـی    براي نسل
غذایی پایدار حافظ و مراقب تنوع زیستی و اکوسیستم هستند، 

ــل   ــی قاب ــر فرهنگ ــادي   ازنظ ــر اقتص ــول، ازنظ ــفانه و  قب منص
اي کـافی،   دسترس براي همه و ازنظر تغذیه صرفه، قابل به مقرون

صـورت   باشند و از منابع انسـانی و طبیعـی بـه    ایمن و سالم می
توانـد   رژیـم غـذایی پایـدار مـی    . )6( کننـد  بهینه اسـتفاده مـی  

پایـداري محیطــی و اقتصـادي را از طریــق غـذاهاي بــا اثــرات    
می سـالمت عمـومی و تغذیـه    دسترس و حا زیستی کمتر، قابل

  . )42-44( سالم به ارمغان بیاورد
کننـد تحـت تـأثیر ارتبـاط      ها مصرف مـی  غذاي که انسان 

فاکتورهاي مختلفی ازجمله فراهم بودن غذا، دسترسی به غـذا  
هاي غذایی است که خود این فاکتورهـا تحـت تـأثیر     و انتخاب

-ديشرایط جغرافیـایی، دموگرافیـک، درآمـد، وضـعیت اقتصـا     
شدن، مذهب، فرهنـگ، بـازار و    اجتماعی، شهري شدن، جهانی

رژیم غذایی پایدار مفهـومی  . )45( کننده هستند نگرش مصرف
است کـه چگـونگی اثـر سیسـتم غـذا و تغذیـه بـر پیامـدهاي         

؛ )4( گیـرد  سالمتی و محیط زیستی و بـرعکس را در نظـر مـی   
عوامـل  منظور شناخت یک رژیم غذایی پایـدار بایـد    بنابراین به

فرهنگی و اقتصادي و همچنـین  -کشاورزي، محیطی، اجتماعی
 اثرات غذاي مصرفی و ارزش تغذیه آن باید در نظر گرفته شـود 

)4(.  
بعد کشاورزي رژیم غذایی پایدار بـه عبـارتی نقطـه شـروع     
یک نظام غذا و تغذیه پایدار است چراکه مرحله تولید و فرایند 

رژیم غـذایی پایـدار ازجملـه    شود و سایر ابعاد  غذا را شامل می
محیطی، فرهنگی، اقتصادي و سـالمتی تحـت تـأثیر آن     زیست

سیسـتم کشـاورزي کنـونی کـه درنتیجـه      . )46( گیرند قرار می
مـیالدي تقویـت شـد و بـا      1960و  1950انقالب سـبز در ده  

صنعتی شدن کشاورزي منجر به افزایش تولید و دسترسـی بـه   
وهـوایی، از دسـت    ییـرات آب غذا شد اما اثرات سوء همچون تغ

رفتن تنوع زیستی، از دست رفتن زمین، خاك و آب شیرین را 
بعد کشاورزي هم بـر بعـد سـالمتی اثـر     . )47( به دنبال داشت

کشـاورزي بـا تولیـد غـذاي     . پذیرد گذارد و هم از آن اثر می می
نوبـه خـود    کننده سالمت بدن است که به کافی و سالم تضمین
ایـن  . هـا اسـت   ی و بهبود عملکـرد انسـان  موجب افزایش کارای

وري در فعالیـت کشـاورزي    افزایش کارایی نیز به افزایش بهـره 
  .)46، 48( منجر خواهد شد

عنـوان   سطح درآمد و نحوه توزیع درآمد در سطح جامعه به
ــین   ــادي تعی ــعیت اقتص ــاخص از وض ــی   دو ش ــده دسترس کنن

ـ     . اقتصادي به رژیم غذایی اسـت  االتر افـراد بـا سـطح درآمـد ب
همچنـین  . تـر دارنـد   تـر و مغـذي   توانایی خرید غذاهاي متنـوع 

گـذاري   کشورهایی که سطح درآمد بـاالتري دارنـد بـا سـرمایه    
 کافی و باکیفیت باالتر بـراي مـردم  بهتر، محصوالت کشاورزي 

هاي حمایتی اجتماعی و  از طرف دیگر سیاست. کنند فراهم می
فراهمـی غـذا   غذایی کشـورها بـر روي دسترسـی اقتصـادي و     

هـاي کشـاورزي در    البتـه ایـن حمایـت   . )3، 49( اثرگذار است
متحده آمریکا و یـا   بعضی از کشورهاي پیشرفته همچون ایاالت

هایی از اروپا صرف تولید غـذاهاي باقیمـت و کیفیـت     در بخش
شـود کـه    کمتر از غذاهاي بومی کشورهاي درحال توسعه مـی 

اي بـومی کـه عمـدتاً    درنتیجه موجب به هم خوردن بازار غذاه
  .)3، 50( گردد تري هستند می هاي سالم انتخاب

بعـد  عد دیگر رژیم غذایی پایدار که باید به آن توجه شود ب
عنـوان یـک رفـع کننـده      غذا فقط بـه . فرهنگی است-اجتماعی

شود بلکه مصرف غـذا در جوامـع    اي مصرف نمی نیازهاي تغذیه
همـراه دارد کـه بـه    مختلف یک حس مطلوب اجتمـاعی را بـه   

خـورده   اعتقادات فرهنگی و مـذهبی مردمـان آن جوامـع گـره    
طور مثال رژیم غذایی که عمدتاً گیـاهخواري اسـت در    به. است

هندوستان از اعتقادات هندویان تأثیر پذیرفته است و یا اینکـه  
هـا کشـت ایـن     هـا از ذرت اسـت از قـرن    قوت غالـب مکزیکـی  

گیرد؛ بنابراین توجه بـه بعـد    محصول در میان بومیان منشأ می
اجتماعی و فرهنگی غذا در رژیم غذایی پایدار جزو ابعـاد مهـم   

  .)4( رژیم غذایی پایدار است
خورند مؤثر  زیست و اکوسیستم نیز بر آنچه مردم می محیط 

عنوان یک مجموعه کامل از روابط  اکوسیستم که به. است
، گیاهان، شود موجودات زنده در یک ناحیه مشخص تعریف می

ها، آب، خاك و انسان را شامل  حیوانات، میکروارگانیسم
تمام این اجزا در یک ساختار دینامیک بر هم دیگر اثر . شود می
. اندازد گذارند و فقدان یکی پایداري سیستم را به خطر می می

وخاك مصرفی،  تواند بر روي آب کنند می آنچه مردم مصرف می
مؤثر باشد و از طرف دیگر از  تنوع زیستی و گرم شدن جهانی
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زیست تمام سیستم یک رژیم غذایی پایدار  دست رفتن محیط
  .)46، 47( کند را از حالت تعادل خارج می

با در نظر گرفتن چنین فاکتور هـاي و بـر اسـاس تعریـف      
FAO  براي رژیم غذایی پایدار تـدوین شـد   2چهارچوب شکل .

ي و فرایند یک رژیـم  این چهارچوب ابعاد اصلی، اجزا، فاکتورها
اشکال برگ شکل این ). 2شکل (دهد  غذایی پایدار را نشان می

دهنده اجـزاي اصـلی رژیـم غـذایی پایـدار مطـابق        شکل نشان
این اجزاي اصلی شامل . )6( است 2010در سال  FAOتعریف 

وهـوا؛   زیسـت، و آب  تنوع زیستی، محـیط ) 2رفاه و سالمت؛ ) 1
غذاهاي منطبق با اکوسیسـتم،  ) 4 برابري، و تجارت عادالنه؛) 3

نیازهـاي  ) 6ها و میراث فرهنگـی؛ و   مهارت) 5محلی، و فصلی؛ 
هـر یـک از   . باشند غذایی، امنیت غذایی و در دسترس بودن می

دهنـده   اجزاي اصلی مستقیماً با دایره صورتی مرکزي که نشان
هـر یـک از اجـزاي    . هاي غذایی پایدار است متصـل اسـت   رژیم

ر اجـزا مـرتبط اسـت و بـر پایـداري رژیـم غـذایی        اصلی با سای
درون هر یـک از اجـزاي اصـلی، فاکتورهـا و     . تأثیرگذار هستند

فرایندهاي لیست شده که بر روي پایداري رژیـم غـذایی مـؤثر    
دهنـده وابسـتگی درونـی و     ایـن نحـوه نمـایش نشـان    . هستند

بـا توجـه بـه    . تأثیرگذاري فاکتورها مختلف بر همـدیگر اسـت  
ــف  ــف و فراینــدها در میــزان    FAOتعری ، فاکتورهــاي مختل

اخیـراً  . اند تأثیرگذاري بر رژیم غذایی پایدار وزن خاصی نگرفته
فرض شده است که همه اجزا در میـزان تأثیرگـذاري در آنچـه    

  .)4( دهد وزن یکسانی دارند یک رژیم غذایی پایدار را شکل می

  

  
  2010سال  FAOچارچوب مفهومی رژیم غذایی پایدار مطابق تعریف  .1شکل 
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  نتیجه گیري
با توجه به آنچه که در مورد اثرات زیست محیطی ناشـی از  
سیستم غذا و تغذیه کنـونی گفتـه شـد و همچنـین مشـکالت      
سالمتی  ناشی از سؤ مصرف مواد غذایی نیـاز اسـت کـه رژیـم     
. غذایی کنونی جهان به سمت رژیم غذایی پایدار تر تغییر یابـد 

ادي را از تواند پایـداري محیطـی و اقتصـ    رژیم غذایی پایدار می

دسـترس و حـامی    طریق غذاهاي با اثرات زیستی کمتـر، قابـل  
نیـاز   .)37، 39( سالمت عمومی و تغذیه سالم به ارمغان بیاورد

است سیاست گذاران حوزه غذا با توجه بیشتر به اصـول رژیـم   
غذایی پایدار در برنامه ریزي ها از تولید تا مصرف غذا، امنیـت  

 .اي مردمان جهان فراهم سازندغذایی را به صورت پایدار بر
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Food and nutrition system, which includes processes and activities of a system to transform raw materials into food 
and transfer nutrients into health outcomes in a biological and socio-economic context, includes traditional and modern 
systems. Due to lack of mass communication and transportation, the traditional food and nutrition system, which was 
shaped after the agricultural revolution, was based on production, distribution, and consumption of food at local level. 
Seasonality and locality issues related to the traditional food and nutrition system prevented the availability of food at 
all times and conditions. Food supply was the first and main food security issue related to this system. However, the 
environmental impact of the system was low compared to subsequent modern food and nutrition system. 

After the industrial revolution, establishment of modern transportation systems, and such socioeconomic changes as 
capitalism, commodification, commerce, and globalization, a new food and nutrition system was established with mass 
production feature. The food supply problem of the traditional system evaporated with mass production of food and 
agricultural products. However, access to culturally acceptable, economically affordable, nutritionally healthy, and 
equally accessible food was a new challenge. In addition to triple burden of nutrition; where there are one billion 
overweight/obese people, 868 million suffering from hunger, and an additional 2 billion with nutrient deficiency; the 
new system is responsible for high consumption of fossil energy, 30% of greenhouse gas emissions, and high water and 
soil degradation and erosion.  

This paper introduces the concept of “sustainable diets” as a framework to tackle the challenges faced by the new 
food and nutrition system within the sustainable development framework. Sustainable diets improve food and nutrition 
security with low environmental impacts and offers healthy lives for current and next generations. Sustainable diets 
value biological diversity and ecosystems; are culturally acceptable, economically fair and affordable, accessible for all, 
and nutritionally safe, healthy, and adequate; and optimize human and natural resources.  

Keywords: Contemporary transitions, Food & nutrition system, Sustainable diets, Sustainable development  
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  سواد غذا و تغذیه و مفاهیم تغذیه پایدار
  2نسرین امیدوار ،1اعظم دوست محمدیان

  
 اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه محقق، گروه تحقیقات -1

اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی،     استاد گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه: نویسنده مسئول -2
  omidvar.nasrin@gmail.com: پست الکترونیکی. تهران، ایران

  
 چکیده

در تغییرات آب و هوایی و مداخله براي بهبود آن از مهمتـرین ارکـان توسـعه پایـدار در      مؤثرمهم و هاي  تولید و مصرف غذا یکی از جنبه
ست که اتفاق نظر عمومی وجود دارد که در سطح جهانی نظامهاي غذا و تغذیه از نظر ا این در حالی. شود می جهت حفظ زیست کره محسوب

بسیاري از مشکالت توسعه در جامعه امروز از سـالمت عمـومی گرفتـه تـا فقـر،      در عین حال، . اجتماعی، سیاسی و محیطی، پایدار نمی باشند
: ال نگاشته شـده اسـت  ؤي تحلیلی با هدف پاسخگویی به سه س این مقاله. باشد می کمبود انرژي، آب و حمل و نقل با نظام غذا و تغذیه مرتبط

و ابزارهاي سنجش سواد غذا و تغذیـه  ها  مفهوم پایداري در مدل. 2اهمیت سواد غذا و تغذیه در تحقق پایداري محیط زیست چگونه است؟ . 1
  این بحث در مداخالت آتی این حوزه چیست؟ هاي  کاربرد و بازتاب.  3تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟ 

اکوسیستم ها، از لحاظ فرهنگی غذایی پایدار عبارت از الگوهاي غذایی اي هستند که در عین توجه به محافظت از تنوع زیستی و هاي  رژیم
،  قابل قبول، در دسترس و از لحاظ اقتصادي عادالنه و مقرون به صرفه اند و ضمن بهینه سازي منابع انسانی و طبیعی از نظر مواد مغذي کافی

ش و مهارتهاي شناختی مرتبط نیاز غذایی پایدار، به دانهاي  گسترش و تحقق نظامفردي، هاي  از دیدگاه شهروندي و توانمندي. ایمن و سالم هستند
و ابزارهاي موجود در زمینه سواد ها  تحلیل مدل . بایست به آن توجه شود می دارد و بنابراین یکی از مفاهیم کلیدي است که در قالب سواد غذا و تغذیه

نیازهاي تغذیه اي، امنیت . 2تندرستی و سالمت؛ . 1:غذا و تغذیه نشان داد که تقریبا در تمامی آنها به دو بعد از ابعاد رژیم غذایی پایدار، یعنی
غذایی و دسترسی به غذا، اشاره شده است حال آنکه تنوع زیستی، محیط زیست و آب و هوا؛ برابري و تجارت عادالنه و غذاهاي منطبق با 

سواد غذا و تغذیه از آنها هاي  ه اکثر مدلاکوسیستم، محلی و فصلی؛ و مهارت و میراث فرهنگی ابعاد مهمِ دیگر رژیم غذایی پایدار هستند ک
هاي متعددي در جهت ترویج مفاهیم پایداري و سواد غذا و تغذیه در سطح جهانی صورت گرفته که بطور مثال به  کوشش. مغفول مانده اند

این تجربیات،  . توان اشاره نمود می مدرسه در مزرعه، از مزرعه تا مدرسه و آموزش غذا و تغذیه مبتنی بر مدرسههاي  مواردي مانند برنامه
  . درسهاي ارزشمندي در مورد رابطه سواد غذا و پایداري بدست می دهند

    توسعه پایدار، تغذیه پایدار، سواد غذا و تغذیه، پایداري محیط زیست :واژگان کلیدي

  مقدمه 
 همـه  ،(WHO) جهـانی بهداشـت   سازمان توصیه اساس بر

 سطح در پایدار توسعههاي  شاخص تا کنند تالش باید کشورها
 2030تـا   2015ي ها سالرا طی  المللی بین و اي منطقه ملی،

تلفیق اهداف در راستاي توسعه پایدار اهداف . )1(بدست آورند 
اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی براي حداکثر سـازي رفـاه   

آتـی بـراي   هـاي   نسـل هاي  فعلی انسان بدون آسیب به توانایی
 بینـی  پـیش  ملـل  سـازمان . )2، 3( نیازهایشان اسـت  برآوردن

 ، جمعیـت 2050تـا سـال    ،SDGمدت  طول در که است کرده
 زنـدگی  بـه  امید رسید و نفر خواهد میلیارد 9 به 3/7 جهان از

سال افزایش خواهد یافت  8/70سال به  1/69 از تولد هنگام در
 براي ریزيبرنامه  حال در  FAO).آسیا در سال 8/71 تا 3/70(

 50 نفـر در طـی   میلیـارد  10 حدود جمعیت پایدار براي تغذیه
 ٪50تولید غذا براي ایـن تعـداد جمعیـت نیـاز بـه      . است سال

بنــابراین . جدیــد دارد منــابع از اســتفاده و وري بهــره افــزایش
مین بیشتر مواد غذایی با استفاده کمتر از منابع مانند زمـین،  أت

 چـارچوب  دررو بـه رشـد    آب و سوخت براي تغذیـه جمعیـت  
 عمــده چــالش یــک پایــداري، و هــوایی و آب تغییــرات کمتــر

این تغییرات موجب شـده اسـت کـه بخـش     . شود می محسوب
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عظیمی از تنوع زیستی از دسـت رفتـه و اکوسیسـتم تخریـب     
شود که خود بر روي سیسـتم کشـاورزي، معیشـت و سـالمت     

  . )4(اثرگذار است 
دهد که تغییر رژیم غذایی معمـولی بـه    می مطالعات نشان

غذایی پایدار نه تنها با سالمت بلکه با کـاهش  هاي  سمت رژیم
اثرات زیست محیطی مانند کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و 

غذایی هاي  رژیم. )5(استفاده بهینه از منابع زمین مرتبط است 
پایدار بـا در نظـر گـرفتن ابعـاد زمینـه اي تغذیـه، اقتصـادي،        

محیطـی غـذا و تغذیـه     اجتماعی، فرهنگی، سالمتی، و زیسـت 
. بعنوان شاخصی براي ارتقاي نظام غـذا و تغذیـه مطـرح اسـت    

تغییر در عادات، محیط و هنجارهاي غذایی ضرورت توجـه بـه   
  .کند می رویکرد جدید در سیستم غذا و تغذیه را ایجاب

سواد غذا که براي اولین بار به عنوان مفهومی نو ظهـور در  
ي دانـش،   مجموعـه مطـرح شـده، بصـورت     )6(اعالمیه گیسن 

ریـزي، مـدیریت،    موردنیـاز بـراي برنامـه   هاي  و ظرفیت  مهارت
سازي و مصرف غذا به شیوه اي پایدار براي  انتخاب، تهیه، آماده

. )7( شـود  مـی  ترویج سـبک زنـدگی سـالم و متعـادل تعریـف     
 در زمینـه  ارتقاي ظرفیت و توانمندسازي افراد شواهد،  براساس

ه هـاي الزم بـ  کسـب قابلیـت    بـا سواد غذا و تغذیـه  هاي  لفهؤم
م غـذا و کشـاورزي و   نظاحفظ و پایداري محیط زیست، منظور 

  . )8(رابطه دارد تغذیه پایدار 
غـذایی پایـدار عبـارت از    هـاي   رژیم FAOبر اساس تعریف 

که در عـین توجـه بـه محافظـت از     الگوهاي غذایی اي هستند 
تنوع زیستی و اکوسیستم ها، از لحاظ فرهنگی قابل قبـول، در  
دسترس و از لحاظ اقتصادي عادالنه و مقرون بـه صـرفه انـد و    
ضمن بهینه سازي منابع انسانی و طبیعی از نظـر مـواد مغـذي    

اصـلی ایـن رژیـم    هـاي   مولفه. )5(کافی،  ایمن و سالم هستند 
تنوع زیستی، محـیط  ) 2تندرستی و سالمت؛ ) 1:غذایی، شامل
غـذاهاي  ) 4برابري و تجـارت عادالنـه؛    ) 3و هوا؛ زیست و آب 

مهـارت و میـراث   ) 5منطبق بـا اکوسیسـتم، محلـی و فصـلی؛     
ــی؛  ــأمین ) 6فرهنگ ــه ا ت ــاي تغذی ــذایی و  نیازه ــت غ ي، امنی

  .)5( دسترسی به غذا
در  مـؤثر مهـم و  هـاي   تولید و مصـرف غـذا یکـی از جنبـه    

تغییرات آب و هـوایی و مداخلـه بـراي بهبـود آن از مهمتـرین      
محسـوب  ارکان توسـعه پایـدار در جهـت حفـظ زیسـت کـره       

در سـطح  هاي غـذا و تغذیـه    نظامست که این در حالی. شود می

ــدار عمــدتا  از نظــر اجتمــاعی، سیاســی و محیطــیجهــان  پای
در عین حال، بسـیاري از مشـکالت توسـعه در    . )5(باشند  نمی

جامعه امروز از سالمت عمومی گرفته تا فقر، کمبود انرژي، آب 
از دیـدگاه  . باشـد  می و حمل و نقل با نظام غذا و تغذیه مرتبط

هـاي   دي، گسترش و تحقق نظـام فرهاي  شهروندي و توانمندي
غذایی پایدار، به دانش و مهارتهاي شناختی مرتبط نیـاز دارد و  
بنابراین یکی از مفاهیم کلیدي است که در قالـب سـواد غـذا و    

لـذا ایـن مقالـه ي    . )5(بایسـت بـه آن توجـه شـود      مـی  تغذیه
تحلیلــی در نظــر دارد اهمیــت ســواد غــذا و تغذیــه در تحقــق 
پایداري محیط زیست را مورد ارزیابی قرار دهد، میـزان توجـه   

و ابزارهاي سنجش سواد غـذا و  ها  یداري را در مدلبه مفهوم پا
ایـن بحـث را در   هـاي   تغذیه بررسـی کنـد و کـاربرد و بازتـاب    

  .مداخالت آتیِ این حوزه تبیین کند
اهمیت سواد غذا و تغذیه در تحقق پایـداري محـیط   

  زیست
هاي شناختی، سـرمایه و کلیـد توسـعه پایـدار      انش و مهارتد
کنـد کـه افـراد از بازتـاب      مـی  بـروز  مصرف مسئوالنه زمانی. است

شـوند   مـی  تصمیمات خود بر محیط، سالمت فردي و جامعه آگـاه 
اي غالبـاً بـا    هاي توســعه  شاید به همین دلیل است که اقـدام. )9(

عدم اطالع کافی از آثار منفی زیست محیطی و بدون اقـدام یـا بـا    
. ناکافی براي جلوگیري یا مقابله با آنها صورت می گیـرد هاي  اقدام

هادهـاي اجتمـاعی بـراي ایجـاد     سیستم آموزشـی از مهـم تـرین ن   
بسترهاي مناسب براي تعهد و عملی ساختن مفهوم توسعه پایدار و 

 حـال،  ایـن  بـا  .شـود  می مقابله با خطرات زیست محیطی محسوب
 محــیط طریــق از غــذا سیســتم در پایــداري دســتورالعمل تــرویج
ضـمن   بلکـه  نیسـت،  غـذایی  مـواد  عرضه به مربوط صرفا مدرسه،

آینده، شـناخت و عالقـه بـه غـذا نیـز      هاي  نسلاهمیت به آموزش 
 دیـدگاه  بـا  نزدیکـی  موضـوع ارتبـاط   ایـن . مورد توجـه قـرار دارد  

دارد که طبق تعریف ویلکینز عبـارت اسـت از    سواد غذا شهروندي
 غـذا  بـا  مرتبط رفتارهاي در )آموزان دانش یا شهروندان( مشارکت"

 دموکراتیـک،  غـذائی  سیسـتم  یـک  توسـعه  از تهدیـد،  جاي به که
 حمایـت  زیسـت،  همـراه بـا پایـداري محـیط     اقتصادي و اجتماعی

 .)10( "کنند می
 الـزام  یک عنوان به را غذا سواد) 2011(همکاران  بابلیتز و 

 شـناختند، کـه   "اي تندرستی تغذیه" به دستیابی براي کلیدي
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 و فـردي  سـطوح  در غذا با مثبت رابطه یک عنوان به نهایت در
شود و منجر به توانمندي، انگیـزه و   می گرفته نظر در اجتماعی

 ترتیـب،  همـین  بـه  .)11(شـود   مـی  فرصت براي توسعه پایدار
پایین بودن سواد  که کردند استدالل) 2011( همکاران و بلوك
تحمیــل  بـوده و باعـث  بـر پیامــدهاي سـالمت اثـر گــذار     غـذا 

 ایـن  از. )12(شـود   مـی  زیـادي  اجتمـاعی  و فـردي هاي  هزینه
 در درسـت  گیري تصمیم ظرفیت شامل تنها غذا دسوا دیدگاه،

 پیامـدهاي  شـناخت  بلکه نمی باشد، غذا تهیه و مراحل انتخاب
 سیاســی و فرهنگــی اقتصــادي، اجتمــاعی، محیطــی، زیســت

را از منظـر افـزایش پایـداري     غـذا  مـورد  در فـردي  تصمیمات
.  )13(محیط زیست و سالمت فردي و اجتماعی در برمی گیرد 

ارزیـابی اثربخشـی   از این رو، سواد غذا از مهمترین ابعاد بـراي  
 Public Health(مداخالت سیاسـت تغذیـه سـالمت عمـومی     

Nutrition ( اســت)ــداري سیاســت  )14 ــر پای ــا ب  هــاي و عمیق
رو  پیچیدگی .است گذار تاثیر جامعه سالمت ارتقاي و اي تغذیه

چنـد  و محلـی طـی   در سطح جهـانی  غذاییهاي  نظام به رشد 
 تـا  مزرعـه  از( غـذا  نظـام  متقابـل  مفهوم به توجه گذشته، دهه

 غـذایی،  مـواد هاي  زباله بازاریابی، پردازش، نقل، و حمل تولید،
هاي  مولفه و) گذر تغذیه فرایند شده، غذاهاي اقلیمی، تغییرات

  .دهد می کید قرارأسواد غذا و تغذیه را مورد ت
 غذا سوادهاي  مدل در داریپا هیتغذهاي  مولفه به توجه

  هیتغذ و
و ابزارهاي سنجش موجود در زمینـه سـواد   ها  تحلیل مدل

دهد که تقریبا در تمامی آنها بـه دو بعـد    می نشانغذا و تغذیه 
. 2تندرسـتی و سـالمت؛   . 1از ابعاد رژیم غذایی پایـدار، یعنـی   

نیازهاي تغذیه اي، امنیت غـذایی و دسترسـی بـه غـذا، اشـاره      
، حال آنکه تنوع زیستی، محیط زیسـت و  )1جدول (شده است 

ــا  ــري و تجــارت عادالنــه و غــذاهاي منطبــق ب  آب و هــوا؛ براب
اکوسیستم، محلی و فصلی؛ و مهارت و میـراث فرهنگـی، ابعـاد    

سـواد  هـاي   مهم دیگر رژیم غذایی پایدار هستند که اکثر مـدل 
تنها در مدل مفهومی ارائه . غذا و تغذیه آنها را نادیده گرفته اند

، همـه ابعـاد شـش گانـه     2010در سـال   Bellottiشده توسط 
ث فرهنگـی مـورد توجـه    تغذیه پایدار به جز بعد مهارت و میرا

در عین حال، مطالعـاتی ماننـد مطالعـه    . )15(قرار گرفته است 
ــدات و أکــه ت صــادق الوعــد و همکــاران نشــان داده اســت  کی

هاي متخصصان و صـاحبنظران حـوزه غـذا و تغذیـه در      دیدگاه
مـرتبط بـا   هـاي   سواد غذا از نظر حـوزه هاي  مورد ابعاد و مولفه

. توانـد متفـاوت باشـد    مـی  محیط پایدار در دو کشـور متفـاوت  
بطوریکه در مطالعه مذکور، متخصصان استرالیایی در مقایسه با 

د وسـیع تـري از پایـداري محـیط     صاحبنظران ایرانی، بـه ابعـا  
 زیست، حفظ اکوسیستم و کشاورزي پایدار تاکیـد داشـته انـد   

دو مطالعـه اي کــه اخیـرا در ایــران توسـط دوســت    . )17, 16(
انجـام شـده نیـز     )19( همکـاران و عشـوري و   )18(محمدیان 

تاکید کمتر متخصصان حوزه غذا و تغذیه در ایران را بـر ابعـاد   
  .کنند می زیست محیطی و تحلیلی سواد غذا و تغذیه تایید
  سواد غذاو تغذیه و مداخالت توسعه پایدار

هـاي متعـددي در جهـت تـرویج      جهانی کوشـش در سطح 
ــاهیم پایــداري در قالــب ســواد غــذا و تغذیــه صــورت          مف

  مدرســه هــاي  گرفتـه کــه از جملــه بـه مــواردي ماننــد برنامـه   
ــه  ــه  )Farmer Field School(در مزرع ــا مدرس ــه ت   ، از مزرع

)Farm-to-school (   ــور ــه مح ــه مدرس ــذا و تغذی ــوزش غ و آم
)SFNE- (School-based Food and Nutrition Education 

ضمن فراهم کـردن فرصـت   ها  این مداخله. توان اشاره نمود می
حمـل و نقـل،   یادگیري تجربی بـراي افـراد، در زمینـه تولیـد،     

غذایی به شیوه هاي  ، آماده سازي، انتخاب و مصرف رژیمتوزیع
ومی بـا  غذایی محلی و بـ هاي  اي پایدار، به شناخت و فهم نظام

  . )20(کنند  یک رویکرد چند فرهنگی نیز کمک می
بـین تغذیـه و    مـؤثر شواهد نشان داده است که ایجـاد ارتبـاط   

فرایند تولید غذا، در ایجاد امنیت غذایی، تنوع غذایی و تـرویج  
بطـور مثـال،   . )21(اسـت   مـؤثر مصرف غذاهاي بومی و محلی 

روشی نوینی در آموزشِ کشـاورزان   "مدرسه در مزرعه"برنامه 
است که کامال بصورت مشارکتی به همراه کشاورزان در مزرعه 

ــه شــیوه  هــاي  انجــام شــده و ضــمن آشناســازي کشــاورزان ب
کشاورزي پایدار، در ارتقاي کیفیت خاك، حفظ محیط زیسـت  

ــش دارد   ــز نق ــذایی نی ــواد غ ــالمت م ــاي س ــات . و ارتق مطالع
Asiabaka )2002 ( وDavis )2006 (   در آفریقا نشـان داد کـه

مدرسه در مزرعه، ضمن ارتقاي اطالعات کشـاورزان،  هاي  دوره
ه، ها شـد  کش نه تنها موجب افزایش بازده و کاهش مصرف آفت

بلکه حرکتی عظیم در جهت توسعه کشاورزي پایدار را نیـز بـه   
  .)22، 23( دنبال داشته است
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 ١٤٢

  
  موجود هیتغذ و غذا سوادهاي  مدل در داریپا هیتغذهاي  مولفه به توجه. 1 جدول

  تغذیه پایدارهاي  مولفه
  دوست محمدیان و 

  همکاران،
2017 )18( 

  عشوري و 
  همکاران،

2018  (19)  

و  Ronto  ، ایران و استرالیا 2017مطالعه صادق الوعد و همکاران،
  همکاران،

 2016 ،
)24(  

 Vidgenمطالعه 

& Gallegos ،
2014،  

  )25( استرالیا 

Slater  و
  ،همکاران

 2013 ،)26(  

مصاحبه با متخصصان و 
  )27(صاحبنظران ایرانی 

مصاحبه با متخصصان و 
صاحبنظران استرالیایی 

)17(  
                     تندرستی و سالمت

تنوع زیستی، محیط زیسـت و آب  
                   و هوا

                برابري و تجارت عادالنه
غــذاهاي منطبــق بــا اکوسیســتم، 

                 محلی و فصلی

                      مهارت و میراث فرهنگی
نیازهاي تغذیه اي، امنیت غـذایی  

                     و دسترسی به غذا

  

  هاي تغذیه پایدار مولفه

Desjardi
ns  و  

همکاران، 
2013  

)28(  

Topley ،
2013، 

ویکتوریا، 
  )29( استرالیا

  

Howard & 
Brichta  ،
2013،  

  )30(کانادا 

Ndahura  و
  ،2012 ،همکاران

  کامپاالي اوگاندا
)31(  

Vrhovnik  و
  ،2012همکاران، 

  کانادا
)32(  

Bublitz و 
، 2011، همکاران

  )11(آمریکا 

Bellotti ،2010  
 )15(استرالیا 

Silk  ،و همکاران
2008  

میشیگان، 
  آمریکا

)33( 

                       تندرستی و سالمت
تنوع زیستی، محیط زیسـت و آب و  

                    هوا

                   برابري و تجارت عادالنه
غذاهاي منطبق با اکوسیستم، محلی 

                   و فصلی

                   مهارت و میراث فرهنگی
نیازهاي تغذیه اي، امنیـت غـذایی و   

                       دسترسی به غذا

  
محور است -ي مدرسها  ، برنامه"از مدرسه تا مزرعه"برنامه 

 نطقـه مهاي  و مزرعه) 12الساز کودکستان تا ک(ها  مدرسهکه 
 هدف ایـن برنامـه از یـک سـو تـامین     . کند می را با هم مرتبط

در غذاي تازه، محلی، مغذي، سالم و از نظـر فرهنگـی مناسـب    
و از ارتقاي سالمت و بهبود تغذیه دانـش آمـوزان   براي مدرسه 

 و غـذا  مـورد  در آموزشـی هاي  فراهم کردن فرصت سوي دیگر،
  . )34(محلی است  غذایی نظام

آمـوزش غـذا و تغذیـه مدرسـه      همچنین، در برنامه جـامعِ 
 و سـالمت  غذا، بین ارتباط که با هدف شناخت ،)SFNE(محور 
 و تغذیـه  سـوء  گرسـنگی،  پیامـدهاي  و علـل  و زیسـت  محیط
ضروريِ سواد غذا هاي  غذا است به ابعاد وسیعی از مولفه ناامنی

، افـزایش  غـذا  دیتول بستر/نهیزم تر گسترده دركو تغذیه مانند 
تنوع غذایی، دسترسی و مصرف پایـدار مـواد غـذایی، سـالمت     

شـده   پرداختـه فردي و اجتماعی و موضوعات زیست محیطـی  
  . )35(است 

 با یک رویکـرد منطقـی،  چـارچوبی را فـراهم    ها  این برنامه
کنند که ابعاد عملکـردي، تعـاملی و تحلیلـی سـواد غـذا و       می

و هــا  آموزشـیِ مـرتبط، طـرح درس   تغذیـه از طریـق محتـواي    
تواند هم  می چنین رویکردي. راهنماهاي فعالیت، اجرایی شوند

هـاي   آموزش رسمی و هـم در قالـب محـیط   هاي  از طریق نظام
نکـه هـم راسـتا بـا  توسـعه      آضـمن  . اجتماعی عملیـاتی شـود  

  . یابد می نیز تکاملها  غذایی، درك از این سیستمهاي  نظام
  بحث  

ــذا  ــراي   ســواد غ ــه ب ــاربردي اســت ک ــوم ک ــه مفه و تغذی
پژوهشگران، متخصصان، برنامه ریزان و مربیـان فرصـتی بـراي    

منظـور توانمندسـازي   ه آموزشی و مداخله بـ هاي  طراحی روش
جامعه براي دستیابی به اهداف توسعه پایـدار در زمینـه غـذا و    
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، )Kimura )2011به رغم این واقعیت،  .کند می تغذیه را فراهم
مفهوم سواد غذا را به چالش کشیده است و معتقـد اسـت کـه    

حاضر فقط دانـش و مهـارت فـردي را بـه     هاي  بسیاري از مدل
غـذایی، رفتارهـاي   هـاي   بـر انتخـاب   مـؤثر  عامـل عنوان تنهـا  

گیرنـد   می تهیه و آماده سازي غذا در نظرهاي  اي و شیوه تغذیه
هاي  غذا، تصمیم گیريهاي تعاملی و تحلیلی سواد  و توانمندي

مسئوالنه غذا و تغذیـه، برابـري و تجـارت عادالنـه در راسـتاي      
پایداري محیط زیست و سالمت فردي و اجتماعی کمتر مـورد  

) 2015(و همکاران  Vaitkeviciute.  )36(گیرند  می بحث قرار
تقدند که علیرغم تعریف وسیع نیز استدالل مشابهی دارند و مع

ایـن مفهـوم را بررسـی    هـاي   سواد غذا، مطالعـات همـه جنبـه   
سـواد غـذا،   هـاي   ارتباط متقابل ابعاد و مولفـه . )37(کنند  نمی

ارتقـاي سـواد   هاي  ضرورت رویکرد جامع و کل نگر را در برنامه
از هـا   کند در غیر این صورت این برنامـه  غذا و تغذیه ایجاب می

  . )38(اثربخشی مطلوبی برخوردار نخواهند بود 
شواهد نشان دهنده تفسـیر دوگانـه متخصصـان از مفهـوم     
سواد غذا و تغذیه است، علی رغم توافق رو بـه رشـد در مـورد    
تعریف جامع از سـواد غـذا و تغذیـه، بسـیاري از متخصصـان و      

هـاي عملکـردي و    صاحبنظران این حوزه آن را در حد توانـایی 
مهـم تغذیـه   هـاي   کنند و جنبـه  می اي تعریف تغذیه مهارتهاي

پایدار در مهارتهاي تعاملی و تحلیلی سواد غذا و تغذیه نادیـده  
ایـن مسـئله بخصـوص در    . و کم رنگ در نظر گرفته شـده انـد  

مطالعات اخیري که دیدگاه صاحبنظران و متخصصان ایرانـی را  
در  .)16، 19( باشـد  مـی  مورد تفحـص قـرار داده انـد، مشـهود    

سواد غذا و تغذیه، ارتباط متقابـل تمـامیِ    به رویکرد سیستمی
قابل درك نبـودن یـک   بر سواد غذا و تغذیه، هاي  ابعاد و مولفه

جزء جدا از سایر ابعاد و نقش مهم ساختار و الگوهاي تعاملی و 
چنـین  . )8( دارد کیـد أتحلیلی سواد غذا و تغذیه در پایداري، ت

و مبنـایی   دهد می رویکردي دیدي جامع و بلند مدت به انسان
هـاي   بخصوص نسـل  ،تأثیرگذاري بر افراد جامعهچگونگی براي 

جــوان بــه عنــوان مصــرف کننــدگان، سرپرســتان خانوارهــا و  
ن حـال، در ایـن   یدر عـ  .فراهم مـی سـازد  گیران آینده  تصمیم

از مصـرف  و تغییـر آنهـا    منـد سـاختن افـراد   رویکرد ها بر توان
شهروندان فعال و هوشـمند در مـورد غـذا     بهکنندگان منفعل 

این مقاله برآن است تا اهمیت توجه به مفهـوم  . تاکید می شود
سـواد غـذا را کـه در سـطح تخصصـی و در       قالـب پایـداري در  

بـازنگري  علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است مورد  ادبیات
  . کید قرار دهدأتو 
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Food production and consumption is one of the important factors affecting climate change. Interventions in this area 
are considered as the most important pillar of sustainable development for the conservation of biosphere. However, 
there is a general consensus that global food and nutrition systems are not socially, politically and environmentally 
sustainable. In addition, many of the problems hindering communities development, from general health to poverty, 
energy and water deficiency and transportation, are associated with food and nutrition system. The aim of this analytical 
article is to answer three questions: 1) what is the importance of food and nutrition literacy in achieving environmental 
sustainability? 2) What is the concept of sustainability in food and nutrition literacy models and measures? 3) What is 
the use and reflection of this discussion in future interventions in this area? 

Sustainable diets are defined as dietary patters that are protective and respectful of biodiversity and ecosystems, 
culturally acceptable, economically accessible, and affordable, and while optimizing natural and human resources are 
nutritionally adequate, safe, and healthy. From the citizenship and individual competencies point of view, development 
and substantiation of sustainable food systems requires related cognitive knowledge and skills, thus needs to  be 
considered as one of the key concepts of food and nutrition literacy. Analysis of the available models and measures of 
food and nutrition literacy showed that in almost all of them two dimensions of sustainable diet have been considered: 
1) wellbeing and health; 2) food and nutrient requirements, food security, and accessibility, while other dimensions, 
including biodiversity, environment, climate; equity, fair trade; ecofriendly, local &seasonal foods, as well as cultural 
heritage, and skills have been missed in most of them.   

There have been several attempts at the global level to promote both sustainability and food and nutrition literacy 
concepts, e.g. Farmer Field School, farm-to-school and School-based Food and Nutrition Education (SFNE) programs. 
There are many lessons that can be learned from these interventions regarding the link between food literacu and 
sustainable development.  

Keywords: Sustainable development, Sustainable diet, Food and nutrition literacy, Environment conservation 
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  پایدار وسعهتبرآورد هزینه سبد غذایی مطلوب در کشور به عنوان یک بخش مهم 
 

  4ابوالقاسم جزایري، 3،  میترا ابتهی2صادقیان شریف، سعید 1حامد پورآرام

  

  دانشیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -1 
  غذا و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانهاي  دانشجوي دکتراي تخصصی سیاست -2 
  اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ستیتو تحقیقات تغذیهانروه تحقیقات تغذیه، پژوهشگر گ -3 
  djazayery@yahoo.com :پست الکترونیکی. استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران :نویسنده مسئول -4 

 چکیده

هاي  هزینه یکی از مهم ترین کاربردهاي این سبدها، برآورد. فراوانی هستندهاي  داراي کاربرد سبدهاي غذایی مطلوب در کشور :سابقه و هدف
امنیت غذا و تغذیه در کشور با در نظر  تأمینهدف این مطالعه، تعیین هزینه سبد غذایی مطلوب در راستاي . مواد غذایی مصرفی است تأمین

  .گرفتن محدودیت ها، اطالعات و شرایط موجود است
ابتدا براي . غذایی استفاده شدهاي  راي برآورد هزینهب 1392این بررسی، از سبد غذایی مطلوب تدوین شده کشور در سال  در :هامواد و روش

غذایی و سهم هر کدام از آنها تعیین و سپس قیمت آنها براساس اطالعات موجود هاي  تعیین هزینه سبد غذایی مطلوب براي یک نفر، زیرگروه
هاي  اي و با در نظر گرفتن محدودیت انی یک هفتهموجود در بازار در یک بازه زمهاي  در مرکز آمار ایران و بانک مرکزي در مقایسه با قیمت

سبد غذایی بر اساس خالص هاي  الزم به ذکر است که هزینه .آن براي یک روز و یک ماه محاسبه گردید تأمینموجود لحاظ، و در نهایت هزینه 
  .محاسبه گردیده است) یعنی بدون در نظر گرفتن ضایعات(مواد غذایی 

ریال و براي یک خانوار  000/165/2ماه حدود  ریال و در یک 71000سبد غذایی مطلوب براي یک نفر در روز حدود هزینه : نتایج :هایافته
به ترتیب بیشترین سهم را در قیمت سبد غذایی مطلوب ها  گروه غذایی گوشت قرمز، لبنیات و میوه 3 .ریال است 000/661/8چهار نفره حدود 

  .شوند از قیمت کل آن را شامل می%) 9/47(می جامعه ایرانی دارد و  نزدیک به نی
درصد کل هزینه خانوار  25بر اساس اطالعات بانک مرکزي و مرکز آمار ایران، شاخص هزینه خرید مواد غذایی در سبد خانوار حدود  :بحث
خواهد ) معادل حدود سه میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزارتومان(ریال  976/646/34با اعمال این ضریب هزینه کل خانوار برابر با  . است

موجود در کشور همخوانی هاي  این رقم با حداقل حقوق و دستمزد. سبد غذایی مطلوب است تأمینده درآمدي مورد نیاز براي شد که نشان دهن
باال، مصرف مواد  اي تغذیهکم درآمد به دلیل عدم توانایی خرید محصوالت غذایی با ارزش هاي  از این رو، در خانوار. ندارد و باالتر از آن است

توان نتیجه گرفت که با  می از این بررسی. انرژي باالتر اما در عین حال مواد مغذي و ضروري اندکی دارند، بیشتر است غذایی که محتواي
از این رو لزوم بازنگري . سبد غذایی مطلوب ناممکن و با واقعیت فاصله زیادي داردهاي  حداقل تأمینوضعیت کنونی حقوق و دستمزد در کشور، 

  .رسد می زدها در کشور ضروري به نظردر وضعیت حقوق و دستم
     سبدغذایی مطلوب، توسعه پایدار، هزینه خوراك :واژگان کلیدي

  مقدمه 
دستیابی به امنیـت غـذایی و بهبـود تغذیـه، هـدف دوم از      

توسعه پایدار و دسترسی اقتصادي به غـذا جزیـی از   هاي  آرمان
مفهوم دسترسی غذایی است که خـود از ارکـان امنیـت غـذا و     

توانایی و قدرت خریـد خـانوار    تأمیناز این رو، . باشد می تغذیه
اي در حصـول امنیـت پایـدار غـذا و      تعیین کنندهنقش مهم و 

تـري در ایـن    هرقدر اطالعات دقیق و عمیق. کند می فاءای تغذیه

سیاســتگذران و تصــمیم گیــران خصــوص در دســترس باشــد، 
بـه طـور   . ریزي بهتري براي توسعه پایدار خواهند داشت برنامه

خریـد مـواد غـذایی خـانوار از     هـاي   معمول، براي برآورد هزینه
شـود کـه یکـی از آن     مـی  متنوع و متفاوتی اسـتفاده هاي  شیوه

  . اطالعات سبد غذایی مطلوب خانوار است
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ــه روش   بررســی الگــوي مصــرف مــواد غــذایی خانوارهــا ب
توسـط   1342مستقیم بـراي نخسـتین بـار در ایـران در سـال      

ـ  تغذیهانستیتو خواربار و  از آن پـس  ). 1(ران صـورت گرفـت   ای
ــ   ــواد غ ــرف م ــات مص ــالذایی در مطالع ــا س   و 1369-74ي ه

توسط این انستیتو که نام آن به تحقیقات تغذیـه و   81-1379
هـر چنـد   ). 2(صنایع غذایی کشور تغییر داده شد، ادامه یافت 

روش بررسی در مطالعات یاد شده کمابیش متفـاوت بـود، امـا    
دهد الگوي مصرف  می انجام شده نشانهاي  جمع بندي بررسی
در ایران از  ها سالدر طول این  اي تغذیهت مواد غذایی و وضعی

سـفانه علـی   أمت. بسیاري جهات کیفیت مطلوبی نداشـته اسـت  
رغم انتظار موجود بررسی الگوي مصـرف مـواد غـذایی پـس از     

مجدد تکرار نشده است، لذا اطالعات مـورد نیـاز در    81-1379
بـه سـخن   . این بخش بسیار قدیمی و غیر قابـل اسـتناد اسـت   

دقیقی در مورد الگوي مصرف کنونی غذا در کشور  دیگر اطالع
بر اساس نتایج آخرین طـرح جـامع مطالعـات    . در دست نیست

ــال     ــذایی در س ــواد غ ــرف م ــوي مص ــدود 1381الگ % 20، ح
 5خانوارهاي ایرانی عدم کفایت دریافت انرژي داشته و دریافت 

 2آ و ب تأمینماده مغذي آنها شامل پروتئین، کلسیم، آهن، وی
لذا سبد مطلوب غذایی تعریف شده در ایـران  ). 3(ی است ناکاف
مـاده مغـذي    5ایـن   تـأمین بـر   1392و  1383ي ها سالطی 

غـذایی مطلـوب جامعـه ایرانـی در      سبد. متمرکز گردیده است
گروه اساسی مواد غـذایی اسـت، کـه بـا      13شامل  1392سال 

توجه بـه خصوصـیات سـنی، جنسـی و سـطح فعالیـت بـدنی        
به عبارت دیگر سبد غذایی مطلـوب  . ایرانیان تدوین شده است

اي متوسـط جامعـه   کننده، نیازهاي تغذیـه  تأمینجامعه ایرانی 
سنی، جنسی و الگوي فعالیـت بـدنی   ایرانی با توجه به ساختار 

کیلوکـالري   2600کننـده حـدود    تـأمین این سـبد  . آنان است
 3/1آ ،  تــأمینمیکروگــرم وی 850گــرم پــروتئین،  84انــرژي، 

 800گــرم آهــن و  میلــی 16گــرم ریبــوفالوین، حــدود  میلــی
  ). 3(گرم کلسیم در روز است  میلی

انـرژي و مـواد    تأمینهدف تدوین سبدهاي مطلوب غذایی 
و هـا   شـایع ریزمغـذي  هـاي   مغذي کلیدي، پیشگیري از کمبود

جلوگیري از بیش خـواري اسـت، امـا نکتـه اساسـی در اینجـا       
 تـأمین کاربرد این سبدهاست که با برآورد حداقل هزینه بـراي  

توان به مواردي همچون حداقل میزان حقوق و دستمزد  می آن
ــل قبــولی از آن  ــت و تخمــین قاب ــه نمــود  دســت یاف ). 4(ارائ

ســازمان خواربـار و کشــاورزي   2017متاسـفانه گــزارش سـال   
جهانی نشان دهنده افزایش خانوارهاي ناامن غـذایی در جهـان   

، کـه ایـن   )5(اسـت   2015در مقایسه با سـال   2016در سال 
موضوع باید مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته و براي آن 

این بررسی، برآورد قیمـت سـبد   هدف اصلی .  ریزي شود برنامه
غیر مستقیم و ممکن هاي  غذایی مطلوب کشور، از طریق شیوه

امنیت غذا و تغذیه  تأمینو امکان سنجی فراهم شدن آن براي 
هـاي   شایان ذکر است تـاکنون بـدلیل پیچیـدگی   . جامعه است
هیچ تحقیـق  ها  محاسبه و روند صعودي قیمتهاي  خاص روش

هزینه سـبد مطلـوب غـذایی در کشـور     و یا تخمینی در زمینه 
  .انجام نشده است

  هامواد و روش  
در این بررسی از آخرین نسخه گزارش سبد غذایی مطلوب 
کشور که توسط استادان دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و بـه      
سفارش دفتر بهبود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت، درمـان و     

. گردیـد انجـام شـد، اسـتفاده     1392آموزش پزشکی در سـال  
اطالعات هزینه خانوار نیز از دو واحد مرکز آمار ایـران و بانـک   

موجـود در بـازار در   هـاي   مرکزي اخذ و ضمن مقایسه با قیمت
، 7(همان بازه زمانی کامل ترین آنها مورد استفاده قرار گرفـت  

در هـا   علت استفاده از یک بازه زمانی، متغیر بـودن قیمـت  ). 6
بـین  هـا   حاضر از بازه زمانی قیمـت در مطالعه . طول سال است

). 8(استفاده شد  1396هفته آخر آذر ماه تا هفته اول دي ماه 
کـه تغییـر    شـد تا پایان سال مجدد کنتـرل و مشـاهده   ها  داده

ایـن سـبد    تـأمین جهـت تعیـین هزینـه    . محسوسی نداشـتند 
   :غذایی، موارد زیر به ترتیب انجام شد

هریـک از مـواد غـذایی     :هـاي غـذایی   تعیین زیرگروه -1
بـه  . سبدغذایی مطلوب ایرانیـان، شـامل انـواع مختلفـی اسـت     

هـاي سـنتی،   نمثال، نان ها، شامل انواع مختلفـی از نـا   عنوان
. شـود  می حجیم و نیمه حجیم صنعتی در ایران تولید و مصرف

غذایی، از دو روش هاي  هاي هریک از گروهبراي تعیین زیرگروه
بتدا انواع غالب مصرف در نظر گرفته شـد  ا: اساسی استفاده شد

. مثال در خصوص نان، تنها نان سنتی انتخاب گردیـد  به عنوان
هـاي یـک گـروه غـذایی     چنانچه قیمت انواع مختلف زیرگـروه 

بـدین  . در یکـدیگر ادغـام شـدند   هـا   یکسان بود، این زیرگـروه 
مـرغ و  هاي غذایی نان، ماکارونی، تخمترتیب، در رابطه با گروه

زمینی تنها یک زیر گروه در نظـر گرفتـه شـد، امـا بـراي      بسی
هـا، گوشـت   هاي غذایی برنج، حبوبـات، سـبزیجات، میـوه   گروه

قرمز، گوشت سفید، لبنیات، روغن، قند و شـکر، بـا توجـه بـه     
-متفاوت بودن قیمت انواع مختلف اقالم غذایی آنها،  زیرگـروه 

بــه همچنــین، چــاي .  هــاي متفــاوتی در نظــر گرفتــه شــدند
سبدغذایی مطلوب اضافه شد زیرا یک جزء مهـم و اساسـی در   
برنامه غذایی روزانـه ایرانیـان اسـت و بـا توجـه بـه مسـتندات        

کیلـوگرم در سـال، یـا     5/1موجود، سرانه مصرف آن در ایـران  
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  ض 149                                                              1397 بهار، 1شماره ضمیمه ، سیزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

گرم در روز است که به سبد غذایی اضافه و هزینـه   1/4حدود 
  . آن برآورد گردید

قیمـت هـر گـرم از    : غذایی وهتعیین قیمت هر زیر گر -2
هاي غذایی بر اساس گزارش بانـک مرکـزي بـا عنـوان     زیرگروه

 مـواد  از فروشـی برخـی   خرده قیمت متوسط هفتگی گزارش"

تا هفته اول دي   "24/9/96تهران در هفته منتهی  در خوراکی
این گزارش، قیمت مواد غذایی را  در دو ).  8(ماه مشخص شد 

در ایـن  . کند می مناطق شهري اعالم سطح میادین شهرداري و
بررسی از قیمت میادین شهرداري که در تمام مـوارد کمتـر از   

در مورد هر مـاده غـذایی کـه    . مناطق شهري بود، استفاده شد
براي قیمت آن یک محدوده اعالم شده بود، متوسط قیمـت در  

  . نظر گرفته شد
هـاي   گـروه کـل  تعیین سهم هر زیرگروه در هزینه  -3

ریال بـه  (هر گروه غذایی  تأمینهزینه تمام شده براي : یغذای
هـاي مربوطـه و مقـدار    براساس قیمـت زیرگـروه  ) ازاي هر گرم

 تعیـین ) یا سهم هر زیرگروه در قیمت کل گـروه (  آنهامصرف 
اي بـه مقـدار مطلـوب    در سـبدغذایی مطلـوب، اشـاره   . شود می

مثـال، مقـدار مصـرف     به عنوان. ها نشده استمصرف زیرگروه
مطلوب گروه لبنیات گزارش شـده امـا بـه سـهم مصـرف سـه       

لـذا بـراي   . اشاره نشده اسـت ) شیر، ماست و پنیر(زیرگروه آن 
تعیین سهم هر زیرگروه در قیمت نهایی دو فرض مـورد توجـه   

ها در یک مقـدار وزنـی ثابـت،    اول آنکه آیا زیرگروه. قرار گرفت
هـا بـا یکـدیگر    و درشت مغـذي تفاوت محسوسی از نظر انرژي 

از نظـر مقـدار   هـا   دارند؟ اگر در یک گروه تفاوت بین زیرگـروه 
هاي بـرنج،  مانند گروه(محسوس نبود ها  انرژي و درشت مغذي

ســهم ) هــا و ســبزیجاتحبوبــات، روغــن، قنــد و شــکر، میــوه
اما اگر بـین  . ها در قیمت نهایی گروه یکسان فرض شدزیرگروه

 تـأمین وجود داشت، سهم وزنی هر کدام در  تفاوتها  زیر گروه
   .یک واحد از آن گروه در نظر گرفته شد

 هایافته  
، سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانی و قیمت آن 1در جدول 

شود که هزینه تمـام شـده سـبد     می مشاهده. شود می مشاهده
ریـال و بـراي    998/70غذایی مطلـوب بـراي یـک نفـر در روز     

  . ریال است 436/165/2یکماه 

  
گروه گوشت  3شود،  می مالحظه 1طور که در نمودار  همان

ها به ترتیب بیشـترین سـهم را در هزینـه    قرمز، لبنیات و میوه
سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانـی دارنـد و  نزدیـک بـه نیمـی      

در حقیقت هزینه . شوند هاي آن را شامل میاز هزینه%) 9/47(
سبد مطلوب براي خـانوار چهـار نفـره در کشـور      تأمینماهانه 
حدود هشتصد وشصت و شش هزار (ریال   744/661/8معادل 
با توجه به اینکه سـهم هزینـه خریـد مـواد     . برآورد شد) تومان

درصـد از کـل هزینـه خـانوار      25غذایی در سبد خانوار حدود 
ــت  ــه )9(اس ــل هزین ــط ک ــاي  ، متوس ــانواره ــاي  خ ــی ه ایران

حدود سه میلیون و چهارصـد و شصـت و   (ال ری 976/646/34
غیر غذایی عبارتند از هاي  هزینه. در ماه است) چهار هزارتومان

آب، بـرق، گـاز   (انرژي هاي  مربوط به مسکن، حاملهاي  هزینه
از . ، حمل و نقل، دخانیات، بیمه، پس انداز، مسافرت و غیره..)و

توانـد  نظر اصـولی، درآمـد و دسـتمزد دریـافتی خـانوار بایـد ب      
سـبد   تـأمین متاسـفانه هزینـه   . پاسخگوي کل هزینه آنها باشد

موجـود در  هـاي   غذایی مطلوب بـا حـداقل حقـوق و دسـتمزد    
و در نتیجه نمی توان امنیت غـذا و  ) 10(کشور همخوانی ندارد 

الزم به ذکر است کـه   .تغذیه پایداري را براي خانوار تصور نمود
رید خانوار با توجه بـه  سهم هزینه خرید مواد غذایی در سبد خ

مختلف متفاوت اسـت، امـا   هاي  درآمدي و در استانهاي  دهک
  .در این مطالعه متوسط کشوري مبناي محاسبات بود
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  بحث  

مـواد غـذایی    تـأمین این مطالعـه نشـان داد کـه    هاي  یافته
موجود در سبد مطلوب بـراي خـانوار چهـار نفـره ایرانـی، کـه       
متوسط بعد خانوار موجود در کشـور اسـت، هزینـه اي حـدود     

در ) ریـال  8660000(هشتصد وشصـت و شـش هـزار تومـان     
در سبد خرید، %) 25(با اعمال ضریب سهم مواد غذایی . بردارد

در حـدود سـه میلیـون و پانصـد هزارتومـان       کل هزینه رقمی
موجـود در  هـاي   خواهد بود، که بـا حـداقل حقـوق و دسـتمزد    

یعنی پدر (کشور که در سال جاري براي یک خانوار چهار نفره 
ریـال در مـاه بـرآورد     211/835/14معادل ) و مادر و دو فرزند

حتی اگر بعد خانوار را سـه نفـر   . گردیده است، همخوانی ندارد
 308/496/6ماهیانـه آن رقـم    تأمیندر نظر بگیریم، هزینه هم 

ریال معادل حدود ششصد و پنجاه هزار تومان خواهد شـد کـه   
ریال  232/985/25هزینه کل خانوار به رقم  4با اعمال ضریب 

معادل حدود دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومـان در مـاه   
ستمزد بـراي  خواهیم رسید، که در مقایسه با حداقل حقوق و د

ریـال در سـال    943/723/13یک خانواده سـه نفـره کـه رقـم     
 ).10(جاري است، هنوز فاصله زیادي دارد 

هر کالري مواد غذایی کـه معـادل ریـالی هـر      تأمینقیمت 
دهد که درصورت عـدم   می کالري از آن ماده غذایی است نشان

سبد مطلـوب غـذایی بـه دلیـل فقـر و       تأمینتوانایی خانوار در 
آمد ناکافی، تمایل به خرید مواد غـذایی ماننـد نـان، روغـن،     در

ایـن مـواد غـذایی    . قند و شکر و ماکارونی بیشـتر خواهـد شـد   
حاوي انرژي زیاد و مواد مغذي ضروري اندکی هسـتند کـه در   

هـاي   طوالنی مدت سبب اضـافه وزن و چـاقی و انـواع بیمـاري    
ــد    ــد ش ــالج خواهن ــعب الع ــزمن و ص ــن ). 11، 12(م رو، از ای

غذایی هدفمند باید در کشور طراحی شـده و مـورد   هاي  یارانه
 .توجه قرار گیرد

محاسبه هزینـه سـبد غـذایی مطلـوب بـر اسـاس حـداقل        
 تـأمین ها، یعنی بدون در نظر گـرفتن ضـایعات و بـراي     قیمت

فقط چند ماده مغذي که شـواهد کمبـود آن در کشـور وجـود     
سـبد غـذایی در    تـأمین از ایـن رو، هزینـه   . داشت، انجـام شـد  

حداقل ممکن است و عمال کمتـر از آن قابـل تصـور نیسـت و     
بسـیاري  هـاي   آن بـا محـدودیت   تـأمین حتی با ایـن شـرایط،   

این در حالی است که روند صعودي افـزایش قیمـت   . روبروست
مواد غذایی با افزایش حقوق و دسـتمزد پیشـنهادي در کشـور    

ن شـرایط  براي سـال جـاري همخـوانی نـدارد و دشـوارتر شـد      
هـاي   در زمینه هزینـه . تواند در پیش داشته باشد می موجود را

امنیت غذایی مطالعـات   تأمینخرید مواد غذایی و نقش آن در 
بسیاري در دنیا انجام شده است، در یک مـرور نظـام منـد کـه     

کشـور جهـان اسـت،     162مطالعـه از   136حاصل جمع آوري 
د غذایی درسـبد  نشان داده شده است که هرچه سهم خرید موا

کل خانوار بیشتر باشد، خطر ناامنی غذایی ناشـی از  هاي  هزینه
ایـن  ). 13(کند  می این جوامع را بیشتر تهدیدها  افزایش قیمت

پایین درآمدي بسیار شایع و هاي  اتفاق در جوامع فقیر و دهک
در مطالعه اي دیگر کـه توسـط سـازمان خواربـار و     . رایج است

آلبانی، بنگالدش، غنـا،  (کشور  9در   )FAO(کشاورزي جهانی 
) گواتماال، ماالوي، نیکاراگوئه، پاکسـتان، تاجیکسـتان و ویتنـام   

از ایـن  ). 14(انجام شد، نتایج کامال مشابهی گزارش شده است 
مواد غذایی بـر  هاي  رو درك مفاهیم و نحوه تاثیرگذاري قیمت

ــدي در       ــم و کلی ــیار مه ــش بس ــه، نق ــف جامع ــار مختل اقش
 فـا ای تغذیهامنیت غذا و  تأمینکالن در راستاي هاي  ریزي برنامه

کند و بیانگر این مفهوم است که با روندهاي کنونی افزایش  می
مواد غذایی، حصـول کامـل اهـداف توسـعه پایـدار      هاي  قیمت

)SDG ( دست نیافتنی خواهد بود 2030تا سال )15، 16.(  
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 تـأمین این بررسی براي اولین بار در کشور توانست هزینـه  
در ایـن  . سبد مطلوب غذایی را در شـهر تهـران بـرآورد نمایـد    

واقعی مـواد غـذایی   هاي  بررسی سعی شد تا حد ممکن، قیمت
در نظر گرفته شود و خطاهاي محاسباتی به حداقل تقلیل داده 

  .شد
و پــیش هــا  در عـین حــال ایــن مطالعــه داراي محــدودیت 

 اوالً. گرفته شوداست که در ارزیابی آن باید در نظر هایی  فرض
 قیمـت  متوسـط  هفتگـی  گـزارش مواد غذایی بر اساس  قیمت

در  تهران درمناطق شهري خوراکی مواد از فروشی برخی خرده
تا هفته اول دي ماه لحاظ گردیـده    "24/9/96هفته منتهی به 

ــن قیمــت. اســت ــا  ای در سایرشــهرها، منــاطق روســتایی در ه
یمـت مـواد غـذایی    قبعـالوه،  . استانهاي مختلف متفاوت اسـت 

بصــورت خــالص، یعنــی بــدون در نظــر گــرفتن ضــایعات، در  
بر اساس اطالعات موجود، بطور متوسـط  . محاسبات منظور شد

حدود بیست درصد ضایعات مواد غذایی در مبالغ تعیین شـده  
قیمـت سـایر مـواد غـذایی همچـون      . باید در نظر گرفته شـود 

رشی جات، نمک انواع سس، رب، فلفل، زردچوپه، ت( ها  چاشنی
ــره ــوه و)و غی ــابه، آب می ــبات منظــور نشــد ... ، نوش . در محاس

اعـالم شـده در بانـک    هـاي   موجود در بازار از قیمتهاي  قیمت
مرکزي و مرکز آمار ایران باالتر بود، لذا با توجه به لزوم داشتن 

رســمی هــاي  یــک منبــع رســمی و مکتــوب، نــاگزیر از قیمــت
غـذایی مطلـوب اشـاره اي بـه      از آنجا که در سبد. استفاده شد

مصرف ماهی نشده بود، در محاسـبات مـا نیـز مـاهی در نظـر      
  .گرفته نشد

بررسی حاضر لزوم بازنگري در حداقل حقوق و دسـتمزد را  
دهــد، کــه الزم اســت مــورد توجــه دولتمــردان  و   مــی نشــان

غـذایی بایـد   هـاي   هدفمنـدي یارانـه  . سیاستگذاران قرار گیـرد 
غذایی سالم و مغـذي حمایـت بیشـتري    هاي  بازبینی و از گروه

الزم است آمـوزش تغذیـه بـه هـر نحـو مناسـب و       ). 16(شود 
ممکن در کشور توسعه یابد و به جامعه کمک کند تـا خـانوار،   

مـالی، بهتـرین و سـالم تـرین مـواد      هـاي   علی رغم محدودیت
 .غذایی را براي  سفره غذایی خانوار انتخاب و مصرف کند
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Background. National food baskets can serve as a guide for estimating the cost of foods consumed by the individual 
and the household. Te objective of this study was to estimate the cost of the desirable Iranian food basket in line with 
food and nutrition security. 

Methods.The costs of foods consumed were calculated based on the national desirable food basket design in 2013. The 
per capita food subgroups and the share of each one of them in the respective groups were determined, followed by 
estimating their prices based on the National Statistical Center and the Central Bank reports, on the basis of market 
prices during a week. Daily and monthly costs of food were estimated without considering food wastes.  

Results .The per capita daily cost of the desirable food basket was found to be about IRR 71,000, that is, IRR 2,165,000 
per month. Consequently, the monthly food cost for a 4-member family would be IRR 8,661,000. Three of the food 
groups -red meat, dairy products and fruits- had the highest shares, in that order, in the total Iranian desirable food 
basket, accounting for nearly half (47.9%) of the total cost. 

Discussion. Since, based on the Central Bank and Iranian Statistical Center, the monthly family food basket cost (IRR 
8,661,000) is about 25% of the total household expenditures, the total monthly household expenditures would be about 
IRR 34,646,976. Ideally this ought to be taken into consideration when deciding about the minimum wage at the 
national level. Low-income families may tend to consume more of le expensive foods, such as cereals, which are 
typically energy-dense with low micronutrient contents. Consequently, they would be at a higher risk of diet-related 
non-communicable disease, e.g., obesity. 

Keywords: Cost Estimation, Desirable food basket, Sustainable development, Iran 
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
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  با اجزاي رژیم غذایی پایدار) 1399-1391(بررسی تطابق سند ملی تغذیه و امنیت غذایی 
  3، فاطمه محمدي نصرآبادي2حسن عینی زیناب ، 1مهدیه شیخی، 1سید رضا سبحانی

  
 دانشجوي دکتري سیاست غذا و تغذیه، گروه تغذیه جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -1

غذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم ت استادیار گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه: نویسنده مسئول -2
  Hassan.eini@gmail.com  :پست الکترونیکی. تهران، ایران

علوم اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه  انستیتو تحقیقات تغذیهگذاري و برنامه ریزي غذا و تغذیه،  استادیار گروه تحقیقات سیاست -3
  پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 چکیده

دسترس و حامی سالمت  تواند پایداري محیطی و اقتصادي را از طریق غذاهاي با اثرات زیستی کمتر، قابل رژیم غذایی پایدار می :سابقه و هدف
غذایی ایران مشخص کردن مسیر مشترك براي ینکه هدف تدوین سند ملی تغذیه و امنیت ابا توجه به . عمومی و تغذیه سالم به ارمغان بیاورد

به سمت بهبود وضعیت تغذیه و امنیت غذایی است، وجود دیدگاه رژیم غذایی پایدار در چنین سندي به  نفع ذيهاي  و بخشها  همه دستگاه
سند ملی تغذیه و تطابق  نابراین هدف مطالعه حاضر بررسی میزانب. عنوان یک نقطه عطف براي حرکت به سمت چنین رژیم غذایی مطرح است

  .استرژیم غذایی پایدار اجزاي با ) 1399-1391(امنیت غذایی 
از چهارچوب رژیم غذایی پایدار تدوین شده توسط  1399-1391(به منظور بررسی و تحلیل سند ملی تغذیه و امنیت غذایی  :هامواد و روش

Shauna M. Downs  عد 5را از ها  و برنامهها  این چهارچوب سیاست. و همکاران استفاده شدجز رژیم غذایی پایدار مورد بررسی  53اصلی و  ب
به منظور اطمینان از قابل استفاده بودن چهارچوب ذکر شده با توجه به شرایط بومی کشور ایران، با استفاده از نظر متخصصان . دهد می قرار

پس از مشخص شدن ابعاد و اجزاي نهایی در . اهمیت آنها مورد بررسی قرار گرفتمختلف ابعاد و اجزاي رژیم غذایی پایدار و میزان ھای  حوزه
. دادند می نظر گرفته شده براي رژیم غذایی پایدار و درجه اهمیت آنها، دو محقق به صورت جداگانه سند تغذیه و امنیت ملی را مورد بررسی قرار

در نهایت امتیاز کلی سند از نظر . ار توسط چهار محقق مورد بررسی قرار گرفتمیزان کفایت اشاره سند به هریک از اجزاي رژیم غذایی پاید
بدون در نظر گرفتن وزن اهمیت و کفایت، با در نظر گرفتن فقط وزن اهمیت و با ( تطابق با رژیم غذایی پایدار در ابعاد مختلف به سه صورت 

  .محاسبه شد) درنظر گرفتن وزن اهمیت و کفایت
همچنین برخی . اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمترین توجه شده است بعدسالمت و تغذیه بیشترین توجه و به  بعدد ملی به در سن :هایافته
دیگر مانند حاکمیت غذایی هاي    مؤلفهبیشترین تکرار را داشتند و به برخی ... و اي تغذیهمانند دسترسی به غذا و امنیت غذایی و دانش ها    مؤلفه

به طور کلی سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در حالتی که وزن اهمیت و وزن کفایت براي اجزا در نظر  .اشاره اي نشده است... و و حقوق غذایی
این امتیاز در حالتی که اجزا فقط بر اساس اهمیت وزن گرفته بودند تقریبا . درصد تطابق با رژیم غذایی پایدار داشت 60.32گرفته نشد حدود 

هاي    مؤلفهبر اساس وزن اهمیت و وزن کفایت محاسبه شد درصد تطابق سند با ها  در حالتی که این امتیاز. درصد بود 60.69 برابربدون تغییر و 
  .درصد بود 41.79رژیم غذایی پایدار 

د پایداري زیست محیطی، بتوان اي هاي تغذیه رسد براي دستیابی به یک رژیم غذایی پایدار که عالوه بر تامین نیاز می به نظر :گیري نتیجه
، اي تغذیهسالمتی و  بعدفرهنگی و اقتصادي را نیز به دنبال داشته باشد، نیاز است که در تدوین اسناد ملی مرتبط با حوزه غذا و تغذیه عالوه بر 

  .سایر ابعاد مرتبط نیز مورد توجه قرار بگیرد
    رژیم غذایی پایدار، امنیت غذایی، ایران :واژگان کلیدي

  مقدمه 
هـاي ارتبـاطی، رشـد     با انقالب صـنعتی و گسـترش نظـام   

داري، کاالیی شدن، تجارت و بخصوص شتاب روزافزون  سرمایه
. شدن، نظام غذا و تغذیه تغییرات شگرفی را تجربه نمود جهانی

نظام کنونی غذا و تغذیه، که غذاي کافی براي کل مردم جهان 
ي برطـرف  کند مشکل عرضه غذا را تا حـدود زیـاد   را تولید می
حال، در این نظام، دسترسی بـه غـذاي کـافی     بااین. کرده است
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قبـول، از نظـر اقتصـادي     از نظر فرهنگـی قابـل   حال که درعین
و  اي سالم باشد مورد بحث اسـت  صرفه و از نظر تغذیه به مقرون

هرچنـد  . )1-3( مشکل توزیع برابر غذا چالش این دوران اسـت 
داري و تجاري و کاالیی  نظام مدرن غذا و تغذیه با رشد سرمایه

شدن هر چه بیشتر غذا، قصـد رفـع مشـکالت نظـام سـنتی را      
اي شـامل   تغذیـه  "گانه بار سه"حال، عالوه بر  داشته است؛ بااین

میلیـون نفـر    868وزن و چـاقی،   یک میلیارد نفـر داراي اضـافه  
ي کـه از کمبـود ریزمغـذي رنـج     گرسنه و دو میلیارد نفر افراد

محیطی همچـون مصـرف بـاالي     برد، موجب تأثیرات زیست می
ــیش از   ســوخت ــد ب ــیلی، تولی ــاي فس ــاي  30ه ــد گازه درص

هـاي کشـاورزي    رویه آب، افـزایش زمـین   اي، مصرف بی گلخانه
تغییرات  )4-6( کارگرفته و تشدید فرسایش خاك شده است به

رابر غـذا و گـرایش   محیطی، رشـد جمعیـت، توزیـع نـاب     زیست
روزافـزون بـه مصــرف غـذاهاي بـا منبــع حیـوانی از عواقــب و      

ایـن   )2، 7( هاي نظام ناپایدار غذا و تغذیه هستند کننده تعیین
بخش عظیمی از تنوع زیستی از  تغییرات موجب شده است که

زیست بوم تخریب شود که خود بر روي سیسـتم   رفته و دست 
   .)2(گذارد یکشاورزي، معیشت و سالمت اثر م

، چـالش  2012طرح اهداف توسعه پایـدار در سـال    پس از
مون دبیر وقت سازمان ملل مطـرح   گرسنگی صفر توسط بانکی

اي فـراهم سـازند کـه     شد و از همه کشورها خواسته شد زمینه
هاي غـذایی پایـدار    مند گردند و نظام همه افراد از حق غذا بهره

در بخشی از دستورالعمل اهداف توسـعه پایـدار کـه بـا      .باشند
تأکید بر توسعه اقتصادي، تضمین اجتماعی و پایداري محیطی 

منظور تحقق این اهـداف   تأکید بر رژیم غذایی پایدار به است با
بر اسـاس تعریـف سـازمان خواروبـار و     . )2,6(شده است  اشاره 

، "هـاي غـذایی پایـدار    رژیم" ،2010کشاورزي جهانی، در سال 
محیطی به تحقق  هایی هستند که با کمترین اثرات زیست رژیم

کنـد و زنـدگی سـالم را بـراي      امنیت غذا و تغذیـه کمـک مـی   
هـاي غـذایی    رژیـم . آورد هاي حاضر و آینده به ارمغان می نسل

دار حافظ و مراقب تنوع زیستی و اکوسیستم هستند، ازنظـر  پای
صـرفه،   بـه  قبول، ازنظر اقتصادي منصفانه و مقرون فرهنگی قابل

اي کافی، ایمـن، و سـالم    دسترس براي همه، و ازنظر تغذیه قابل
صـورت بهینـه اسـتفاده     باشند و از منابع انسانی و طبیعی به می
توانـد پایـداري محیطـی و     رژیم غذایی پایدار می. )8(کنند  می

ــر،      ــتی کمت ــرات زیس ــا اث ــذاهاي ب ــق غ ــادي را از طری اقتص
غذیه سالم به ارمغـان  دسترس و حامی سالمت عمومی و ت قابل

  ).9-11( بیاورد
 تـأثیر غـذا مصداق عینی موضوع راهبردي است که تحـت  

المللـی و   وري، بـین آعوامل سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی، فـن   

ي بـین بخشـی   ها ي همکاربه همین دلیل . زیست بوم می باشد
. در برنامه هاي ارتقـاي تغذیــه و امنیــت غــذایی الزم اسـت    

 اي سـریع را تجربـه   گذار تغذیه که یک کشوري ایران به عنوان
کند با یـک عـدم تعـادل مشـهودي در مصـرف مـردم کـه         می

هـا رژیـم غـذایی در     مشخصه اصلی آن سطح پایین ریزمغـذي 
ــه   ــت روب ــدي اس ــطوح درآم ــه س ــت هم ــالی. رو اس ــه  درح ک

سوم خانوارها وجود دارد، نزدیـک بـه    مصرفی در میان یک بیش
 .)12(برند  ناامنی غذایی رنج می بیست درصد جمعیت کشور از

سـند ملـی    1390در سـال  به منظور حل مشکالت ذکر شـده  
تغذیه و امنیت غذایی مطـابق بـا تعـاریف امنیـت تغذیـه اي و      
امنیت غذایی و با مـرور اسـناد و برنامـه هـاي قبلـی ، نظـرات       
خبرگان و ذینفعان بین بخشی ، برنامه اي ملـی بـراي ارتقـاي    

آن تـا بـا بـه کـارگیري      آوردتغذیه و امنیت غذایی فراهم مـی  
زبان مشترك و تعهد جمعـی ذینفعـان   ک بتوان با استفاده از ی

بستر مناسب براي عملیاتی سـازي اسـناد باالدسـتی مـرتبط و     
نهادینه سازي برنامه هاي قبلی ایجاد شود و تسریع در حمایت 
طلبی براي افزایش منـابع و الزامـات بهبـود وضـعیت تغذیـه و      
امنیت غذا از جمله ساختار و نظام کاري در سـطح شهرسـتان،   

هدف این سند بهبود شـاخص هـاي   . تاد انجام گیرداستان و س
مهم تغذیه و امنیت غذایی بهبـود یابـد از جملـه اینکـه کلیـه      
استان هاي کشور از نظر امنیت غذا در طیف امن تا خیلی امن 

بدین منظور دو دسـته از اهـداف راهبـري در نظـر     . قرار گیرند
 1394گرفته شده اسـت کـه دسـته اول کـه تـا انتهـاي سـال        

قق شوند بر بهبود نشانگرهاي محیطی، اجتماعی و رفتـاري  مح
سطح اثر است که تا هاي  تاکید دارد و دسته دوم شامل نشانگر

  .)13(شود  می محقق 1399سال 
با توجه به اینکه هدف تدوین سـند ملـی تغذیـه و امنیـت     
ــراي همــه    ــردن مســیر مشــترك ب ــران مشــخص ک غــذایی ای

ت تغذیه و به سمت بهبود وضعی نفع ذيهاي  و بخشها  دستگاه
امنیت غذایی است، وجود دیدگاه رژیم غذایی پایدار در چنـین  
سندي به عنوان یک نقطه عطف براي حرکت به سـمت چنـین   

بنابراین بررسی اینکه این سند تـا  . )2(رژیم غذایی مطرح است
چه اندازه منطبق بر اصول رژیم غذایی پایدار است ضروري بـه  

بدین منظور مطالعه حاضر تالش دارد سـند ملـی   . رسد می نظر
با اسـتفاده از چـارچوب   ) 1399-1391(تغذیه و امنیت غذایی 

  . ایی پایدار مورد بررسی قرار دهدرژیم غذ
 ها مواد و  روش  

به منظور بررسی و تحلیل سند ملی تغذیه و امنیت غـذایی  
از چارچوب رژیـم غـذایی پایـدار تـدوین شـده       1391-1399(

این . )14(و همکاران استفاده شد  Shauna M. Downsتوسط 
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جز رژیم  53اصلی و  بعد 5را از ها  و برنامهها  چارچوب سیاست
اصـلی   بعـد ایـن پـنج   . دهـد  می غذایی پایدار مورد بررسی قرار

سالمت و تغذیه، کشاورزي و امنیت غـذایی،  : عبارت هستند از
-زیست محیط ، اقتصـاد و تجـارت و نهایتـا عوامـل اجتمـاعی     

هاي اصـلی رژیـم   بعـد هر یک از ایـن   براي. فرهنگی و سیاسی
غذایی پایدار، اجزایی در نظر گرفته شده است کـه در مجمـوع   

  ). 1شکل(جز مختلف است 53شامل 
ا   براي اجزاي تعیین شده کلیـد واژه  و تعـاریف مشـخص   ھ

به منظور اطمینان از قابل استفاده بودن چهـارچوب  . شده است
ایـران، بـا اسـتفاده از    ذکر شده با توجه به شرایط بومی کشـور  

مختلف ابعاد و اجـزاي رژیـم غـذایی    ھای  نظر متخصصان حوزه
بدین منظور با اسـتفاده از پنـل   . پایدار مورد بررسی قرار گرفت

متخصصین و از روش استفاده از پرسشـنامه، نظـر کارشناسـان    
مختلف را در مورد سایر ابعاد و اجزاي رژیـم غـذایی   هاي  حوزه

د به چهارچوب موجود اضافه شود طی دو دور توان می پایدار که
همچنین درجه اهمیت هـر یـک از   . به روش دلفی پرسیده شد

اجزاي رژیم غذایی پایدار با توجه بـه شـرایط کشـور ایـران بـه      
گزینه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلـی زیـاد    5استفاده از 

  .مورد سوال قرار گرفت
در نظـر گرفتـه    پس از مشخص شدن ابعاد و اجزاي نهایی 

شده براي رژیم غذایی پایدار و درجه اهمیت هریک از آنهـا، دو  

محقق به صورت جداگانه سند ملی تغذیـه و امنیـت غـذایی را    
در صورتی که عباراتی در سند، به هـر  . مورد بررسی قرار دادند

یک از اجزاي مشخص شده رژیم غذایی پایدار مـرتبط بـود بـه    
در مـواردي  . شد می و در نظر گرفتهعنوان اشاره سند به آن جز

که نظر دو محقق باهم دیگر اختالف داشت نظـر محقـق سـوم    
  . براي تصمیم گیري مد نظر قرار گرفت

مشخص شدن عباراتی از سـند کـه بـه هـر جـزو رژیـم        با
غذایی پایدار اشاره داشت، کفایت این میزان اشـاره بـر اسـاس    

ري کـه جـزوي از   به طو. میانگین نظر چهار محقق ارزیابی شد
سند که هیج اشاره اي به آن نشده بود امتیـاز کفایـت صـفر و    

  .این اشاره کامل تر بود امتیاز به عدد یک نزدیک تر بود هرچه
محاسبه امتیاز پایداري سند در سه حالـت مختلـف انجـام    

  :شد
محاسبه امتیاز بدون در نظـر گـرفتن وزن اهمیـت و     .1

 اي رژیم غذایی پایداروزن کفایت اشاره براي هر یک از اجز
محاسبه امتیاز با در نظر گرفتن وزن اهمیت هر جزو  .2

بر اساس نظر متخصصین و بدون در نظر گرفتن کفایـت اشـاره   
 براي هر یک از اجزاي رژیم غذایی پایدار

ــا در نظــر گــرفتن وزن اهمیــت و   .3 محاســبه امتیــاز ب
 کفایت اشاره براي هر یک از اجزاي رژیم غذایی پایدار

  
  ردایپا ییغذا میچارچوب رژ .1شکل
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براي انجام محاسبات، در صورت اشاره سـند بـه هریـک از    
. شـد  مـی  اجزا امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صـفر داده 

و وزن در حالت اول محاسبه امتیاز پایـداري کـه وزن اهمیـت    
کفایت در نظر گرفته نمی شد، امتیاز از طریق جمع این اعـداد  

جزو در نظر  63و تقسیم بر حداکثر امتیاز ممکن که باتوجه به 
. آمـد  مـی  بود، بدست 63گرفته براي پایداري رژیم غذایی برابر 

در حالت دوم محاسبه امتیاز پایداري سند، امتیاز یک یـا صـفر   
ضـرب گردیـد و در حالـت      ؤلفـه مهر جزو در وزن اهمیـت آن  

 .سوم این عالوه بر وزن اهمیت، در وزن کفایت هم ضرب شد

 ها یافته  
نفــر از متخصصــین  16میــانگین و انحــراف معیــار امتیــاز 

مختلـــف از جملـــه تغذیـــه، صـــنایع غـــذایی، هـــاي  حـــوزه
گذاري، جامعـه شناسـی، اقتصـاد کشـاورزي و محـیط       سیاست

هـاي     مؤلفـه زیست، در دوره اول و دوم تکمیل پرسشـنامه بـه   
در دوره اول تکمیـل  . کلیدي رژیم غذایی پایدار مشـخص شـد  

لفه ذیل توسط متخصصین با توجه به شرایط ؤم 11پرسشنامه 
 :کلیدي رژیم غذایی پایدار اضافه گردیدهاي  لفهؤکشور به م

 انین و الزامات در حوزه ایمنی غذاقو .1
 رژیم غذایی کودکان .2
 بومیهاي  احیاي بذر .3
 محلی و استانیهاي  وجود بازار .4
 فضاي سیاسی و تعامالت جهانی .5

 مصرف مواد غذایی بومی و محلی .6
 حمایت از کشاورزي خرد و محلی .7
 سواد زیست محیطی و اکولوژیک .8
سیاسی و اقتصادي حـاکم بـر سـالمت و    -فلسفه اجتماعی .9

 نظام غذایی جامعه
 & Recycling)بازیافت  سبک زندگی و کردارها یا اعمال .10

Practices) 
نظـارتی پایـداري   هـاي   و گـواهی هـا   استانداردها، برچسب .11

  صنایع غذایی
 

پس از مشخص شدن ابعاد و اجزاي نهـایی در نظـر گرفتـه    
شده براي رژیم غذایی پایدار، دو محقـق بـه صـورت جداگانـه     

. امنیت غذایی را مـورد بررسـی قـرار دادنـد    سند ملی تغذیه و 
هاي اصـلی  بعـد هـاي     مؤلفـه تعداد دفعات تکـرار   5تا  1نمودار 

دهد که که  می نتایج نشان. دهد می رژیم غذایی پایدار را نشان
 بعـد سالمت و تغذیه بیشترین توجه و بـه   بعددر سند ملی به 

. اجتمــاعی، فرهنگــی و سیاســی کمتــرین توجــه شــده اســت 
مانند دسترسی به غذا و امنیت غذایی ها  لفهؤچنین برخی مهم

بیشـترین تکـرار را داشـتند و بـه برخـی      ... و اي تغذیـه و دانش 
... دیگر ماننـد حاکمیـت غـذایی و حقـوق غـذایی و     هاي    مؤلفه
  .اي نشده است اشاره

  

  
  سالمت و تغذیه بعدهاي   مؤلفهتعداد دفعات تکرار  .1نمودار
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  امنیت غذایی و کشاورزي بعدهاي   مؤلفهتعداد دفعات تکرار  .2نمودار

  
  محیط و اکوسیستم ها بعدهاي    مؤلفهتعداد دفعات تکرار  .3نمودار

  
  تولیدهاي  بازارها، تجارت و زنجیره بعدهاي  مؤلفهتعداد دفعات تکرار  .4نمودار
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  اجتماعی، فرهنگی و سیاستی بعدهاي   مؤلفهتعداد دفعات تکرار  .5نمودار

  
امتیاز سند ملی تغذیه و امنیـت غـذایی از نظـر تطـابق بـا      

بیـان  1 رژیم غذایی پایـدار در سـه حالـت مختلـف در جـدول     
به طور کلی سند ملی تغذیه و امنیت غـذایی در   .گردیده است

حالتی که وزن اهمیت و وزن کفایت براي اجزا در نظـر گرفتـه   
. درصد تطابق با رژیم غـذایی پایـدار داشـت    60.32نشد حدود 

این امتیاز در حالتی که اجزا فقط بر اساس اهمیت وزن گرفتـه  

حـالتی  در . درصـد بـود   60.69 بودند تقریبا بدون تغییر و برابر
بر اساس وزن اهمیـت و وزن کفایـت محاسـبه    ها  که این امتیاز

 41.79رژیم غذایی پایـدار  هاي    مؤلفهشد درصد تطابق سند با 
امتیاز حاصل به تفکیک ابعاد مختلف رژیـم غـذایی   . درصد بود

  .نشان داده شده است 6پایدار براي حالت سوم در نمودار 

  
  داریپا ییغذا میبا رژ ملی تغذیه و امنیت غذایی سنددرصد تطابق  .1جدول

 60.32 در حالت بدون وزن اهمیت و وزن کفایت
 60.69  در حالت با در نظر گرفتن وزن اهمیت و بدون در نظر گرفتن وزن کفایت

 41.79 در حالت با در نظر گرفتن وزن اهمیت و وزن کفایت
  

 
  تیکفا و تیاهم وزن گرفتن نظر در با محاسبه حالت در داریپا ییغذا میرژ مختلف ابعاد با هیتغذ و غذا یمل سند تطابق درصد .6نمودار
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اجتماعی، فرهنگی و 
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امتیاز پایداری رژیم غذایی
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  بحث 
و  هیتغذ یتطابق سند مل هدف از مطالعه حاضر بررسی

. بود داریپا ییغذا میرژ يبا اجزا) 1399-1391( ییغذا تیامن
سالمت و  بعداصلی رژیم غذایی پایدار، در  بعد 5در بررسی 

تغذیه بیشترین اشاره به سوء تغذیه، ایمنی مواد غذایی، قوانین 
و الزامات حوزه ایمنی و تنوع غذایی شده است و نشان دهنده 

اصلی در کشور  اي تغذیهاین است که سوء تغذیه از مشکالت 
در . به آن در سند شده است شود و توجه ویژه اي می محسوب

امنیت غذایی و کشاورزي توجه ویژه به دسترسی به غذا و  بعد
رژیم غذایی هاي    مؤلفهامنیت غذایی شده است اما به برخی 

پایدار مانند احیاي بذرهاي بومی، تنوع زیستی، محصوالت 
فصلی و بومی و توزیع غذا در خانوار اشاره نشده است این در 

احیاي بذرهاي بومی و استفاده از محصوالت  حالی است که
ثیرات زیست محیطی مثبت و ایجاد کننده أتواند ت بومی می

دهد  می نشانها  بررسی. غذایی پایدار در منطقه باشدهاي  رژیم
اکوسیستم و محیط در سند ملی  بعدتوجه بسیار کمی به 

 بعدي اصلی این  مؤلفه 10تغذیه شده است به گونه اي که از 
بازارها،  بعددر . آن اصال در سند ذکر نشده است بعد 5به 

هاي  بیشترین توجه به زیرساخت دیتولهاي  رهیتجارت و زنج
مناسب و دسترسی به بازارها شده است که از مشکالت اصلی 

. شود می استان کم برخوردار محسوب 7در کشور و خصوصا 
ها  ، مهارتی، دانش غذاییاستیو س یفرهنگ ،یاجتماع بعددر 

و آموزش و آگاهی غذایی بیشترین دفعات تکرار را داشتند در 
اشاره اي  )  مؤلفه 16از مجموع (بعد این   مؤلفه 12حالی که به 

  .در سند نشده بود

سالمت و  بعددر سند به دهد  می به طور کلی نتایج نشان
 یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع بعدتوجه و به  نیشتریب هیتغذ

مانند ها    مؤلفه یبرخهمچنین  .توجه شده است نیکمتر
 نیشتریب اي تغذیهو دانش  ییغذا تیبه غذا و امن یدسترس

و  ییغذا تیمانند حاکم گرید یتکرار را داشتند و به برخ
و سند ملی تغذیه و  نشده استبه آن  ياشاره ا ییحقوق غذا

درصد از امتیازات رژیم غذایی  60امنیت غذایی توانست حدود 
البته با در نظر گرفتن شاخص کفایت، این . پایدار را کسب کند

دهد در  می یابد که نشان می درصد کاهش 42مقدار تا حد 
حدود هجده درصد موارد اشاره به ابعاد رژیم غذایی پایدار 

   .ستناکافی و سطحی بوده ا
که پیش از این هیچ یک از اسناد ملی حوزه  با توجه به این
پایداري رژیم غذایی مورد بررسی قرار  بعدغذا و تغذیه از 

نگرفته بود، موضوع مورد پژوهش از نقاط قوت مطالعه حاضر 
همچنین در این مطالعه ابزار توسعه یافته خارجی مطابق . است

مختلف مورد بررسی و امتیاز هاي  نظر متخصصین داخلی حوزه
  . دهی قرار گرفت و نهایتا از آنها استفاده شد

و مداخالت ها  استیسرسد الزم است در تدوین  می به نظر
توجـه   داریپا ییغذا میبعاد رژا به همهتوسط سیاستگذار  ندهیآ

ویژه کرد تا بتوان زندگی سالم را براي افراد جامعه بـا اسـتفاده   
قبـول، ازنظـر    نظـر فرهنگـی قابـل    از کـه غـذایی   هـاي  رژیماز 

دسترس براي همـه، و   صرفه، قابل به اقتصادي منصفانه و مقرون
و از منـابع انسـانی و    اسـت اي کافی، ایمن، و سالم  ازنظر تغذیه

کرده و کمترین اثـرات زیسـت   صورت بهینه استفاده  طبیعی به
    .به ارمغان آورد داشته،محیطی را 
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Background and Objectives: Sustainable diets can lead to environmental and economic sustainability by using food 
which is accessible and supportive of public health and healthy nutrition and has low environmental impact. As the 
main goal of drafting the Iranian National Nutrition and Food Security Policy (INNFSP) was to determine the common 
pathway for all organizations and stakeholders to improve nutritional status and food security, presence of a sustainable 
diets approach in the document is a milestone for moving toward a more sustainable future. Therefore, the aim of this 
study was to assess the compliance of the INNFSP with the components of the sustainable diets framework. 

 Materials & Methods: The Sustainable Diets Framework developed by Shauna M. Downs et al was used to access the 
compliance. This framework examines policies and programs from five main dimensions and 53 components of 
sustainable diets. In order to ensure the usability of the framework in Iranian context, the dimensions and components 
and their importance were reviewed by experts of different fields. Separately, two researchers coded INNFSP based on 
a codebook developed using the framework. The adequacy of the document's reference to each of the sustainable diets’ 
components was scored by four experts. Finally, the overall score of the document in terms of compliance with the 
sustainable diets framework was calculated in three ways (without weighting the importance and adequacy, weighting 
importance only and, weighting both importance and adequacy). 

Results: In this national document, health and nutrition dimension has achieved a highest score, and social, cultural and 
political dimension had the lowest. Also, such components as food availability and food security, and nutritional 
knowledge was mentioned the most in the document, while some were never mentioned (i.e. food governance and food 
right). In general, the compliance of the INNFSP with the components of a sustainable diet, without weighting 
importance and adequacy, was about 60.32%. The score was 60.69% when importance was weighted. The percentage 
of compliance with the components of a sustainable diet was 41.79% when both importance and adequacy weighted. 

Conclusion: In order to achieve a sustainable diet; in which in addition to providing nutritional needs, has 
environmental, cultural, and economic sustainability; national food and nutrition policies needs to consider dimensions 
other than nutrition and health as well.  

Keywords: Sustainable diets, Food security, National nutrition and food security policy, Iran  
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  توانمندسازي زنان، یک راهکار مقابله با بار دوگانه سوء تغذیه و تحقق توسعه پایدار
  2مریم امینی، 1اعظم دوست محمدیان
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  mamini@sbmu.ac.ir: پست الکترونیکی .تهران، ایران

 چکیده

گذشـته در   دهـه  چند در. هدف این مقاله تبیین مفهوم توانمندسازي زنان و چگونگی تاثیر آن بر بار دوگانه سوء تغذیه و توسعه پایدار است
در  غـذایی و  هـاي  رژیـم  کمیـت و کیفیـت   در توجهی قابل تغییرات شدن، جهانی و شهرنشینی اقتصادي، رشد در حال توسعه، به علت جوامع

 و ثبـات  ابیـ غ در امـا  عیسـر  اریبس ینیشهرنش و یاجتماع توسعه جوامع نیا در .است داده رخ تغذیه هاي مرتبط با بیماري نتیجه اپیدمیولوژي
 حضوردارد، همچنان يمغذ مواد کمبود و هیتغذ سوء مشکالت  جوامع نیا در که یحال در گرید انیب به .تاس داده رخ توجه قابل ياقتصاد رشد
زیسـت محیطـی بـراي     و توسعه پایدار به معنی تلفیق اهداف اقتصادي، اجتمـاعی  .هستند ظهور حال در زین آن با مرتبط يها يماریب و یچاق

نیازهایشان است که به عنوان یکی از راه حل  فعلی انسان بدون آسیب به توانایی هاي نسل هاي آتی براي برآوردنو سالمت حداکثر سازي رفاه 
راهکارهـاي   یکـی از  توسـعه پایـدار،   اهـداف  بـه  بر اساس شواهد، دستیابی. هاي جایگزین براي مسایل کنونی جوامع بشري پیشنهاد شده است

براسـاس مـدل    .سنین است تمام در همه براي رفاه و سالم زندگی به دادن اطمینان و تغذیه کودکان سوء اعانو تمامِ به دادن کلیدي براي پایان
مفهومی یونیسف،  عوامل گوناگونی مانند فرایندهاي مرتبط با سالمت، مراقبت، آموزش، بهداشت و ایمنی، چگونگی دسترسـی بـه منـابع و نیـز     

تغذیه نامناسب که شامل انواع مختلف سوء تغذیه از جمله چاقی و اضافه وزن است باعث کـاهش  . ندتوانمندي زنان در بروز سوء تغذیه نقش دار
در . شـود  مـی  بدون تغذیه مناسب، همچنان به بار جهانی بیماري و کاهش کیفیت زندگی افـزوده . شود می بهره وري و تاثیر بر کشش رشد ملی

در این میان، نقش کلیدي زنان در مهار .  شود می اي دستیابی به اهداف توسعه پایدار محسوبنتیجه سوء تغذیه مانعی زیان بار و اغلب نامرئی بر
زنان با چندین مکانیسم از جمله ایفاي نقش در تولید، فرآوري و تهیه غذاي خـانوار؛ انجـام   . باشد می بار دو گانه سوء تغذیه کودکان مورد تاکید

مانند ارتقاء طعم، بافت، ماندگاري و ارزش تغذیه اي و نیز نقش در درآمدزایی خانوار قـادر بـه    فعالیت هاي پس از برداشت براي بهبود محصول
اجتماعی به آنـان  -لذا توانمندسازي زنان با در اختیار قرار دادن قدرت اقتصادي. مدیریت تغذیه اي و کاهش هر دو طیف سوء تغذیه خواهند بود

از این رو، حمایت و بسترسازي براي . ه کودکان و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار خواهد داشتسهم به سزایی در کاهش بار دوگانه سوء تغذی
  .شود می توانمندسازي زنان به شدت توصیه

    سوء تغذیه، توسعه پایدار، توانمندسازي زنان :واژگان کلیدي
  مقدمه 

سوءتغذیه به معنی طیف کم وزنی و کوتاه قدي از یک سو 
ــکالت و     ــی از مش ــر، یک ــوي دیگ ــاقی ازس ــافه وزن و چ و اض

عمــومی در جهــان و بــه ویــژه  هــاي اساســی ســالمت چــالش
اي نیمـی از مـرگ و    کشورهاي در حال توسـعه و علـت زمینـه   

در  .)1-3( گیـري کودکـان در جهـان اسـت     میرهاي قابل پیش
چند دهه گذشته، به دلیل رشد اقتصادي، شهرنشینی و جهانی 

هـاي   شدن، تغییرات قابل تـوجهی در کمیـت و کیفیـت رژیـم    
هـاي مـرتبط بـا تغذیـه رخ داده      بیماريغذایی و اپیدمیولوژي 

الگوي غـذایی جدیـد جوامـع، بـویژه در منـاطق      .  )3، 4( است

کردند متفاوت اسـت   شهري از آنچه که بطور سنتی دریافت می
و این تغییر در جهت دریافـت بیشـتر انـرژي و چربـی، شـامل      

مانند بـرنج، گنـدم سـبوس    (افزایش مصرف غالت تصفیه شده 
ربتر؛ غذاهاي با منشأ حیوانی بیشتر، مصرف ؛ غذاهاي چ)گرفته

بیشتر قند و شکر؛ مصرف بیشتر غذاهاي فرآوري شده، آماده و 
). 1(باشد  خارج از منزل و مصرف کمتر میوه ها و سبزي ها می

بر اساس مدل مفهومی یونیسـف در مـورد علـل سـوء تغذیـه،      
اختالل رشد کودك متاثر از هر دوطیف کم وزنی و کوتاه قدي 

از . یابـد  نیز اضافه وزن در اثر عوامل مختلفی مجال بـروز مـی  و 
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 ١٦٢

تـوان بـه دسترسـی     اي مرتبط با سـوء تغذیـه مـی    عوامل ریشه
ناکافی به خدمات، عدم کفایت منابع مالی و انسانی و همچنین 

در حـالی کـه   . اقتصـادي اشـاره کـرد    -بستر سیاسی، اجتماعی
ناکافی و نیز شرایط ناامنی غذایی خانوار،  غذا، تغذیه و مراقبت 

محیطی و خدمات بهداشتی از عوامل میانی تعیین کننده سـوء  
  ). 2( شوند تغذیه در کودکان محسوب می

ـ  مراقبت ناکافی و دریافت مقادیر نامتعادل و ناکافی غذا ه ب
تحـت تـأثیر    ،در بـروز سـوءتغذیه  مـؤثر  عنوان عوامل کلیـدي  

مندسازي زنان عوامل مختلف از جمله دسترسی به منابع و توان
کــه توانمندسـازي زنــان از جملــه   تـا جــایی ). 3( قـرار دارنــد 

هاي مهم در توسعه پایدار نیز مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه      مولفه
پرورش فرزندان، اداره امور منزل، حفـظ محـیط زیسـت،     .است

بهره وري صحیح از منـابع، صـرفه جـویی در انـرژي مبـاحثی      
در واقـع،  . مرتبط هستند هستند که زنان بطور مستقیم با آنان

هـا و   توانمندسازي زنـان بـه مفهـوم بـه بـاور نشـاندن توانـایی       
استعدادهاي آنان است به گونه اي که آنان را قادر به دسـتیابی  

توانمندسـازي زنـان عـالوه بـر آن کـه      . به اهداف خویش سازد
جامعه را در رسیدن به اهداف توسعه کمک خواهد کرد، منجـر  

شـواهد علمـی    ).4(شـود   نیمی از جامعه مـی به ترقی و تعالی 
گویاي آن است که توانمندسازي زنان به دلیـل نقـش کلیـدي    

توانـد   کنند می که در کنترل اقتصادي و مدیریت خانوار ایفا می
). 5(بر کاهش بار دو گانه سوء تغذیه در خانوار مؤثر واقع شود 

 هـاي غـذایی مصـرفی و    چراکه انتخابهاي غـذایی افـراد، رژیـم   
) بخصوص مـادران و نـوزادان  (پذیر  مراقبت و تغذیه افراد آسیب

). 6(همگی تـأثیر مسـتقیمی بـر پیامـدهاي تغذیـه اي دارنـد       
بعالوه، تغذیه کافی و متعادل منجر به افزایش درآمـد و  بهـره   

شود که به نوبه خـود از رشـد    می) mental acuity(هوشی باال 
تغذیـه  . کنـد  یاقتصادي در سطح کـالن حمایـت مـ    -اجتماعی

نامناسب که شامل انواع مختلف سوء تغذیه و همچنین چاقی و 
است باعث کاهش بهره وري و تأثیر بر کشش رشـد   اضافه وزن

بدون سرمایه گذاري و تغذیه مناسـب، همچنـان   . شود ملی می
  .شود به بار جهانی بیماري و کاهش کیفیت زندگی افزوده می

ف اقتصـادي، اجتمـاعی،   توسعه پایدار به معنی تلفیق اهـدا 
فعلی انسـان  و سالمت زیست محیطی براي حداکثر سازي رفاه 

هـاي آتـی بـراي بـرآوردن      هـاي نسـل   بدون آسیب بـه توانـایی  
در نتیجـه سـوء تغذیـه در هـر دو طیـف،      . باشد نیازهایشان می

مانعی زیان بار و اغلب نامرئی براي دستیابی به اهـداف توسـعه   
از ایـن رو، در تعیـین اهـداف توسـعه     .  آید پایدار به حساب می

پایدار ملل، از یک سو پایان دادن به گرسنگی و تمامِ انواع سوء 
و اطمینـان دادن بـه   ) هدف دوم توسعه پایـدار (تغذیه کودکان 

هـدف سـوم   (زندگی سالم و رفاه بـراي همـه در تمـام سـنین     
ــدار  ــعه پای ــه    ) توس ــر ب ــوي دیگ ــت و از س ــده اس ــرح ش مط

در ایـن مقالـه،   . )9، 10( توجه شـده اسـت  توانمندسازي زنان 
مفهوم توانمندسازي زنان و چگونگی تـأثیر آن بـر بـار دوگانـه     

  . شود سوء تغذیه و توسعه پایدار بحث می
هاي  مفهوم و رویکردهاي توانمندسازي زنان در برنامه

  اي تغذیه
توانمند سازي زنان به این معناست که آنهـا بـر شـرم بـی      

مورد خود فایق آیند، کردار و گفتاري مملو از اعتماد بـه نفـس   
داشته باشند، به اسـتعدادها و محـدودیت هـاي خـویش آگـاه      
باشند، قدرت رویارویی با دشواري ها را داشته باشند، از توانایی 

و بتوانند با افـزایش  دستیابی به اهداف خویش برخوردار باشند 
رویکرد ). 11(توانمندي خویش به اهداف مورد نظرشان برسند 

تـوان برخاسـته از منظـر جنسـیت و      می توانمند سازي زنان را
پـایین   "توسعه، و شاید ترکیب با رویکرد توسعه اي که راهکار 

نهـد،   مـی  اي ارزش و قـدر  را در برنامـه هـاي تغذیـه    "به بـاال  
اي  توانمندسازي زنان در برنامه هاي تغذیهرویکردهاي . دانست

در سطوح مختلفی به اجرا در آمده اند و شامل طیـف وسـیعی   
از راهکارها مانند توانمندسازي زنان بـراي مشـارکت در طـرح    
هاي اقتصادي زود بازده گرفته تا توانمندسازي آنان در عرصـه  

 .)12( باشند می قانونگذاري و تغییرات سیاسی

  مقابله با بار دوگانه سوء تغذیه نقش زنان در 
مدل مفهومی یونیسف از سوء تغذیه کودکان در ارتباط بـا  

دهـد کـه هـدف پـنجم توسـعه       مـی  اهداف توسعه پایدار نشان
پایدار که دستیابی به برابري جنسیتی و توانمندسـازي زنـان و   

با عوامل پایـه اي چـون منـابع انسـانی و مـالی؛       ،دختران است
تصادي، اجتماعی و فرهنگـی؛ و عوامـل میـانی    بستر سیاسی، اق

مانند کفایت دریافت تغذیه اي و فقدان بیماریهـا؛ و در نهایـت   
با پیامدهاي کوتاه مدت مانند کاهش ناتوانی و مـرگ و میـر و   
پیامدهاي بلنـد مـدت ماننـد بهـره وري اقتصـادي، سـالمت و       

از آنجـا کـه مقابلـه بـا     ). 13(توسعه شناختی در ارتباط اسـت  
 فرهنگی -وءتغذیه تابعی از عوامل محیطی و عوامل اجتماعیس

ویـژه زنـان خـانوار    ه باشد، توانایی و کارآمدي افراد خانوار، ب می
در بهره برداري از منابع براي بـرآورده کـردن نیازهـاي غـذایی     
اعضاي خانوار بخصوص کودکان در تعـدیل ایـن عوامـل نقـش     

ادي بـه دانـش و   کاهش سوءتغذیه بـه میـزان زیـ   . کلیدي دارد
هـاي   ارتقاي آگاهی و رفتار تغذیه اي زنان در خصوص تکنیـک 

پردازش و ذخیـره مـواد غـذایی، اصـول تغذیـه و مـدیریت در       
خانوار، اعتماد به نفس و خودباوري، خالقیـت وکارامـدي زنـان    
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دارد و این مهم به دسترسی زنـان بـه منـابع و اسـتقالل مـالی      
  ).  14(ی است آنان و قدرت تصمیم گیري شان متک

هـاي داخلـی و خـارجی متعـددي      در این راسـتا، پـژوهش  
در مطالعه اي نقش زنـان درتـامین غـذا و    . صورت گرفته است

وضعیت تغذیه اي خانوارهایشان در منـاطق روسـتایی سـودان    
نتایج حاکی از آن بود که در اکثر نواحی روسـتایی  . بررسی شد

سودان توانایی زنان در استفاده و تخصیص منـابع در دسـترس   
بـه بیـان   . براي بهبود امنیت غذایی بیش از مردان بـوده اسـت  

زنــان در کــاهش  کلیــديدیگرنتــایج ایــن مطالعــه بــه نقــش 
 ). 15( گذارد گرسنگی و سوء تغذیه خانوار صحه می

 

  
  
  
  

  

  توسعه پایداراهداف   
  پایان دادن به فقر .1
  پایان دادن به گرسنگی .2
  اطمینان از زندگی سالم و ترویج رفاه براي همه در تمام سنین .3
  ترویج یادگیري مادام العمر .4
دستیابی به برابري جنسـیتی و توانمندسـازي همـه زنـان و      .5

  دختران
  اطمینان از دسترسی به آب و بهداشت براي همه .6
  اطمینان از دسترسی به انرژي ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار  .7
  بهبود رشد فراگیر و پایدار اقتصادي، اشتغال و کار مناسب .8
  هاي انعطاف پذیر، ترویج صنعتی پایدار  ساخت زیرساخت .9

  کاهش نابرابري داخل و در میان کشورها .10
  تضمین شهرهاي امن، انعطاف پذیر و پایدار .11
  از مصرف و تولید پایدار اطمینان .12
  تصمیماتی فوري براي مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن .13
  حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی .14
  مدیریت پایدار جنگل ها و  مبارزه با تخریب زمین .15
  براي توسعه پایدار ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر .16
  جهانی براي توسعه پایداراحیاي مشارکت  .17

عوامل 
 اجتماعی-بستر سیاسی، اقتصادي، فرهنگی منابع مالی و انسانی ناکافی دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی زمینه اي

عوامل 
 ناسالمخدمات بهداشتی ناکافی و محیط زیست   تغذیه و مراقبت ناکافی ناامنی غذایی خانوار ریشه اي

عوامل 
 میانی

 بیماریها دریافت غذایی ناکافی

 کم خواري مادران و کودکان

: پیامدهاي کوتاه مدت
افزایش شیوع بیماریها، 
 مرگ و میر و ناتوانی ها

   :پیامدهاي بلند مدت
کاهش بهره وري اقتصادي، 

 سالمت و رشد شناختی
 

 پیامدهاي بین نسلی

3 ،5 1،2،3،4،5،7،18،9،10،11،16،17  

2،4،5،10،12  3،4،5،10،12  

1،2،12،13،14،15  2،4،13  3،6،11،12،13،14،15  

1،3،4،6،9،10  1،4،5،8،10،11،16،17  1،4،5،8،10،11،16،17  

   )10( داریپا توسعه اهداف با کودکان هیتغذ سوء از سفیونی یمفهوم مدل ارتباط .1 نمودار
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در  اي با تمرکز بر رویکرد توانمندسازي زنان نتایج مطالعه
کارهاي کوچک و  و از طریق توسعه روستایی و کسبروستا 

زودبازده براي زنان فقیر روستایی، حاکی از آن است که کسب 
وکارهاي کوچک منجر به افزایش درآمد زنان روستایی شده 

همچنین، زنان روستایی اولین گروهی هستند که از این . است
در پژوهش ). 16(نوع کسب وکار کوچک استقبال کرده اند 

است، از رهیافتهاي نظري دیگري که از روش کیفی بهره برده 
کارآفرینی و حمایتی به بررسی نقش صندوقهاي اعتبارات خُرد 

بر اساس . زنان روستایی و نقش آن در توسعه پرداخته است
این پژوهش صندوق خُرد روستایی منجر به افزایش درآمد 
زنان روستایی و افزایش دسترسی به مواد غذایی و ارتقاي 

نواده، افزایش مشارکت زنان در جایگاه زنان در اقتصاد خا
تصمیم گیري در مورد هزینه هاي خانوار و در نهایت ارتقاي 

برخی مطالعات ). 17(سالمت زنان و افراد خانواده خواهد شد 
در ) به مثابه فعاالن اجتماعی(به بررسی نقش زنان روستایی 

ایجاد کسب وکار سبز یعنی حفظ اکوسیستم و البته معیشت 
ته اند و بر جایگاه سیاستگذاري اجتماعی معطوف پایدار پرداخ

در اي  عهمطال). 18(به این شیوه کسب وکار تأکید کرده اند 
مناطق روستایی نپال نشان داد که توانمندسازي زنان در 

سال ارتباط معنی دار  2کشاورزي با اندازه قد کودکان زیر 
زش مطالعه دیگر در الهور هند نشان داد که آمو). 19( دارد

مادران با پارامترهاي رشد کودك ارتباط معنی داري داشته 
مطالعات دیگر نیز گویاي رابطه مستقیم و معنی ). 17( است

دار تحصیالت مادر با وضعیت تغذیه اي کودکانشان و نیز رابطه 
، 20( معنی دار بیسوادي مادر با سوءتغذیه کودکان بوده است

خانوار نشان داد که  1248مطالعه اي در اندونزي روي . )18
تقریبا یک پنجم خانوارهاي اندونزي مبتال به بار دو گانه 

تغذیه بودند و این مسئله بیشتر در میان خانواده هاي با  سوء
اقتصادي باال و -سرپرست مرد، خانوارهایی با وضعیت اجتماعی

زندگی در خانوارهاي با . در خانواده هاي شهري شایع بود
اعی باال شانس باردوگانه سوء تغذیه را موقعیت اقتصادي اجتم

دو برابرافزایش داده بود، اما این امر در خانوارهایی که 
نویسنده در ). 21(سرپرست آنها زنان بودند مصداق نداشت 

توضیح این یافته بر نقش زنان در تخصیص درست بودجه 
 . کند می خانوار و داشتن قدرت تصمیم گیري اشاره

شهر تهران انجام شد با تشکیل گروه اي که در  در مطالعه
شهرداري به این  17هاي خودیار زنان سرپرست خانوار منطقه 

نتیجه رسیدند که مشارکت دادن زنان سرپرست خانوار در 

تحلیل مسأله و یافتن راه حل مداخله اي براي رویارویی با 
  ).11( مشکل، منجر به توانمندي زنان خواهد شد

  بحث  
دوگانه آن از نتایج رشد ناموزون اقتصادي  سوء تغذیه و بار

همین دلیل یکی از ه ب. شود می در جوامع مختلف محسوب
عوامل زمینه ساز در توسعه پایدار، مبارزه با سوءتغذیه در هر 

در این راستا، ترویچ . دو طیف کمبود یا اضافه مصرف است
 در را یطیمح ستیز اثرات نیکمتر که داریپا ییغذا يها میرژ
 و یستیز تنوع به احترام و حفاظت موجب و دارد یپ

 قابل و قبول قابل یفرهنگ نظر از شوند، می ها ستمیاکوس
 يا هیتغذ نظر از صرفه، به مقرون ياقتصاد لحاظ از و دسترس
 موجب حال نیع در و هستند بخش یسالمت و سالم مناسب،

. )20(توصیه شده است  یانسان و یعیطب منابع يساز نهیبه
برقراري چنین شیوه هایی در گرو ظرفیت سازي و 

بنا براین، ارتقاء سواد، . توانمندسازي زنان در جوامع است
 فرصتهايو ایجاد طرحهاي درآمد زا و  مهارت هاي اجتماعی

براي زنان به عنوان یکی از راهکارهاي مبارزه با شغلی مناسب 
وان در مطالعات فرا. بار دوگانه سوء تغذیه پیشنهاد شده است

اقصی نقاط جهان به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، بیانگر 
نقش کلیدي زنان به خصوص مادران در برطرف کردن موانع 

. )22(مالی و کاهش پیامدهاي تغذیه اي ناشی از فقر هستند 
درآمد خانوار یکی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب و خرید 

ه مواد غذایی در منطقه، اما از سوي دیگر دستیابی ب. غذا است
دسترسی خانوار به مواد غذایی، همچنین آگاهی و دانش تغذیه 
اي خانوار به ویژه مـــادران به دلیل مدیریت خریدمواد غذایی 
مورد نیاز با در نظر گرفتن بودجه خانوار حائز اهمیت بسیار 

به خودي خود محتاج به  ،این حیطهپرداختن به . )22(است 
اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است تا  مناسببسترسازي یک 

مشارکت در روند به قادر  زنان را به خصوص در مناطق محروم
سهیم  حاصلهدر حفظ دستاوردهاي آنان را و نماید توسعه 

متاسفانه هنوز در برخی از مناطق شهري و روستایی  .دنمای
بهبود ارتباطات  کشور به دلیل پاره اي از محدودیت ها،

مشارکت و کنش  زنان و در نتیجهاعتماد متقابل اجتماعی و 
در راستاي ایجاد سرمایه اجتماعی  نسبت به جامعهبیشتر 

زنان مشتریان اصلی برنامه هاي تحقیق و  .استتقویت نشده 
به ویژه در ان آنتوانمندسازي توسعه کشاورزي هستند و 

ها و  توانمنديبه از طریق آگاه ساختن آنان روستاها 
 در آنان، باعث نفس به اعتماددر نتیجه تقویت  شان ومهارتهای

و  التاین گروه اجتماعی با در نظر گرفتن تسهیشود تا  می
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کم وارد فعالیتهاي متفاوتی در  ، کمهامنابع موجود در روستا
حمایت از زنان ها در  دولت بدیهی است نقش. دوعرصه تولید ش

با ها قادرند  تدول. استانکارناپذیر نان آ توانمندسازيو نیز 
وضع قوانین و سیاست هاي حمایت طلبانه نقش مهمی در 

آنها در جامعه  مؤثرتر حقوق زنان و همچنین حضوراحقاق 
توانمندسازي زنان به  برايش الت ،در هر حال .باشندداشته 

از تمام جوانب ضروري به و عنوان یکی از عناصر مهم توسعه 
قیت در این افراد الخ رسد، در واقع قدرت سازندگی و می نظر

اي افزایش یابد  هاي آنها به گونه باید از طریق بهبود توانمندي
اثربخش براي ایجاد  النیکه خود در جریان این فرآیند به عام

  .تغییر و دگرگونی مبدل شوند
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The purpose of this article is to explain the concept of women empowerment and to explain how it affects the double 
burden of malnutrition and sustainable development. Over the past few decades, in developing societies, due to 
economic growth, urbanization and globalization, significant changes have taken place in the quantity and quality of 
diets and in result of the epidemiology of nutrition-related diseases. In these societies, demographic change, social 
development, and urbanization have taken place very quickly but in the absence of significant economic growth. In 
other words, while malnutrition and nutritional deficiencies continue to exist in these societies, obesity and related 
complications are also emerging. Sustainable development  means  integrating economic, social, and environmental 
goals to maximize the welfare and health of the human being without compromising the ability of future generations to 
meet their needs as one of the alternative solutions to the current problems of human societies. It is documented that 
achieving sustainable development goals is one of the key ways to end all forms of child malnutrition and to ensure a 
healthy and prosperous life for every one of all ages. Based on UNICEF's conceptual model various factors such as 
health-related processes, care, education, health and safety, access to resources, and women's empowerment are 
involved in incidence of malnutrition. 

Poor nutrition that includes various types of malnutrition as well as overweight and obesity reduces productivity and 
impacts on the elasticity of national growth. Without proper nutrition, the burden of disease and the decline in quality of 
life will be increased. As a result, malnutrition is considered as a malicious and often invisible barrier to achieving 
sustainable development goals. Meanwhile, women's key role in controlling the double burden of child malnutrition is 
emphasized. Women through several mechanisms, including playing a role in the production, processing and supplying 
of household food; carrying out post-harvest activities to improve the product, such as improving taste, texture, shelf-
life and nutritional value, as well as the role of family income generation, are able to manage nutrition and reduce both 
sides of malnutrition. Therefore, empowering women with the economic and social power will greatly help them in 
reducing the dual burden of malnutrition in children. In this regard, in order to achieve the goals of sustainable 
development, support for women's empowerment is strongly recommended. 

Keywords: Malnutrition, Sustainable development, Women’s empowerment 
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  امنیت غذایی در گرو کشاورزي سنتی و خرد
  کاترین رضوي-خدیجه

 khadija.razavi@gmail.com: پست الکترونیکی. )سنستا(توسعه پایدار و محیط زیست مدیرعامل مؤسسه دکتراي توسعه روستایی،   -1

  

 چکیده
 و خـانوادگی   درصد از غذاي جهان توسط کشاورزي خـرد  70شده از سوي سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد،  شر بر اساس آمار منت

تر است  کند، بسیار پررنگ امنیت غذایی در مقایسه با نقش کشاورزي صنعتی که اتفاقا هیاهوي بیشتري ایجاد می تأمیناین نقش . شود تولید می
هـایی کـه    یابد چرا که امروزه چالش اهمیت جایگاه کشاورزي خرد و سنتی روز به روز فزونی می. توان از آن چشم پوشی کرد و به هیچ روي نمی

ما نیازمند الگویی از کشاورزي هسـتیم کـه   . تر شده است تی یا کاهش کشاورزي خرد به وجود آمده، نمایانتوسط روي آوردن به کشاورزي صنع
هاي سنتی  و کهـن   بدین ترتیب حفظ و احیاء روش. نیازهاي زیست محیطی را مد نظر قرار دهد و در عین حال غذایی کافی و سالم تولید کند

با بر  مقالهاین . اند ولی  قادرند  در مقابل تغییرات اقلیمی تاب بیاورند ضروري است دي قرار گرفتهکشاورزي خرد  و خانوادگی که در معرض نابو
کند بر آن است تـا   هایی که کشاورزي خرد را تهدید می کشاورزي صنعتی و چالش در مقایسه باهاي کشاورزي خرد و خانوادگی   شمردن برتري

 .خرد و سنتی ارائه دهدی، خانوادگ الگویی براي حفظ و احیا کشاورزي 

    امنیت غذایی، کشاورزي خرد، محیط زیست :واژگان کلیدي

  مقدمه 
ي نزدیک به  فقر و امنیت غذایی همچنان دغدغهکه  از آنجا

یک میلیارد نفـر از جمعیـت جهـان اسـت و تغییـرات اقلیمـی       
بیشــترین صــدمات خــود را بــر فقیرتــرین و بــه حاشــیه       

کند، واضح است که انسـان بـه    ترین مردمان وارد می شده رانده
. ي کشـاورزي در آینـده نزدیـک احتیـاج دارد     الگوهاي مدبرانه

هایی از کشاورزي باشـند کـه بـه     ه باید شامل شکلالگوهایی ک
تـر، پایـدارتر و از نظـر     تـر، مقـاوم   تنوع زیستی بیشـتر، محلـی  

ها است که بر صـنعتی و   سال. پایبند باشند ،تر اجتماعی عادالنه
شود، این در حالی اسـت کـه    کید میأشدن کشاورزي ت ماشینی

 30تنها  کشاورزي صنعتی با این همه هیاهو و بر طبل کوفتن،
کند و بـاقی   می تأمین  درصد از غذاي مردم را در سراسر جهان

توسط کشاورزي خـرد و اغلـب توسـط مردمـان بـومی تولیـد       
کشـاورزي مــدرن نـاگزیر اسـت کـه در منطــق     ). 1( شـود  مـی 

هاي کشاورزي سنتی ریشـه داشـته باشـد،     محیطی نظام زیست
پایـدار   چرا که کشاورزي سنتی و کهن با پایبندي به هماهنگی

با تک تک عناصر طبیعت به واسطه به کارگیري دانـش بـومی   
اي ملموس و کهـن بدسـت آمـده، امکـان      که به پشتوانه تجربه

کـرد و از ایـن    دستیابی به عدالت و توسعه پایدار را فـراهم مـی  
. بخشـید  رهگذر معیشت و امنیت غذایی پایدار را تضـمین مـی  

ي کلیـدي خـدمات   هـا  حفظ تنوع زیستی و هماهنگی با مؤلفه
اکوسیستمی، گـوهر مهجـوري اسـت کـه بـدون شـک آینـده        
جمعیت جهان بدان وابسته است؛ براي بازیابی این گـوهر بایـد   

هـاي سـنتی    در جهت شناسایی و احیاء و بـه روز کـردن نظـام   
  . کشاورزي و مناظر آن گام نهاد

مناظر کشاورزي سنتی کـه توسـط مـردم بـومی و جوامـع      
، محصول تعامل دیرپاي انسـان و طبیعـت   اند محلی، خلق شده

فرایندهاي تکاملی طبیعی و فرهنگی خاصـی کـه   . )2( هستند
اعـث شـده تـا    گیري کشاورزي سنتی دخیـل بـوده، ب   در شکل

. )3( توازنی پویا میان اجزاي طبیعـی و فرهنگـی برقـرار شـود    
هـاي کشـاورزي    هاي متوالی از کشـاورزان بـومی، سـامانه    نسل

منابع موجـود   موقعیت محلی واند که با  پرتنوعی را خلق کرده
  .اند ها به حیات خویش ادامه داده و براي قرن )4( سازگار بوده

ایران نیز به سبب قدمتی که در کشاورزي داراسـت از یـک   
سو و از سوي دیگر به دلیل تنوع اقلیمی، محیطـی و فرهنگـی،   

اي عظیم از میراثی اسـت کـه منـاظري نـادر رقـم زده       گنجینه
ایی، ثبت و حفظ این مناظر سنتی به سـبب بسـط   شناس. است

از آنجا که درك و تعمیـق عناصـر   (هماهنگی با محیط طبیعی 
به تضمین امنیـت غـذایی در   ) پیرامون و طبیعت حصول یافته
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هاي سـنتی را بـه ورطـه فراموشـی      دنیایی که روز به روز نظام
دهـد، یـاري    سپارد و مانند گذشته به تنوع زیستی بها نمـی  می
رسد که علیرغم سابقه تاریخی کشـاورزي  به نظر می. رساند می

در ایران و تنوع الگوهاي مختلـف میـراث کشـاورزي در ایـران،     
شده در این خصوص بسیار محدود هسـتند، بـه    مطالعات انجام

همین دلیل جاي خالی مطالعات درخوري کـه بـه شناسـایی و    
  . تثبت میراث کشاورزي ایران بپردازند بسیار مشهود اس

بـه نیـت   ) سنسـتا (سسه توسعه پایدار و محـیط زیسـت   ؤم
 8ثبت و مستندنگاري میـراث منظـر کشـاورزي و بـا انتخـاب      

از مناظر و الگوهاي کشـاورزي کـه هـر یـک بـه دلیلـی         نمونه
گـرم و خشـک،   (شود، در چهار اقلـیم   منحصر به فرد تلقی می

بــه ) معتــدل و خشــک، گــرم و مرطــوب و معتــدل و مرطــوب
. و ثبت میراث منظر کشاورزي مبادرت ورزیده اسـت  شناسایی

آوري و فرهنـگ   دادن به تنوع زیستی، تـاب  تعامل پایدار، ارزش
متمایز از جملـه مـواردي هسـتند کـه در انتخـاب هـر یـک از        

هـاي انتخـاب شـده در     نمونه. ها نقشی اساسی ایفا کردند نمونه
و اسـتان سیسـتان   (قصـر قنـد   : این مطالعـه عبـارت بودنـد از   

اســتان (، بوشـهر  )اســتان کاشـان (، آران و بیـدگل  )بلوچسـتان 
اســتان (، گشــت رودخــان )اســتان هرمزگــان(، قشــم )بوشــهر
اسـتان  (، اورامان تخـت  )استان گلستان(، ترکمن صحرا )گیالن

کـه کشـور کهـن     از آنجـایی ). استان قزوین(و انبوه ) کردستان
طا شـده  هاي آزمون و خ ایران گذشته چندین هزارساله ي نظام

مدیریت پایدار کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست را دارد 
و با آوردن الگوهاي خـارجی ایـن چنـد سـال ارزیـابی زیسـت       

هـدف از ایـن مقالـه ایـن      ،محیطی مشارکتی مثبتی را نـداریم 
خودمـان را   ،توان با درایـت هویـت تجربـی    است که چگونه می

گـی خـارج    اسـیمه پایه توسعه پایدار قرار دهـیم تـا از ایـن سر   
 .شویم

  تبارشناسی میراث کشاورزي در ایران
نظام کشاورزي همواره در ایران بـه عنـوان سـازوکاري بـه     

امنیــت غــذایی و حاکمیــت غــذایی  محســوب  تــأمینمنظــور 
شده است، از همین رو و به جهت دستیابی به ایـن امنیـت،    می

هایی را بـه وجـود آوردنـد تـا بـا جلـوگیري از        پیشینیان شیوه
ــل  ــایگزینی حاص ــب و ج ــدت    تخری ــراي م ــد ب ــزي بتوانن خی

از زمـین و  ) گویند که امروز به آن توسعه پایدار می(نامحدودي 
بـدلیل موقعیـت   . براي امر کشاورزي استفاده کننددیگر منابع 

جغرافیایی ایران، دسترسی محدود به منابع و پشتوانه فرهنگی 
کهن، همواره در گذشته از منابع محدود مدبرانه و هوشـمندانه  

گیري شده است و تمام ارکان نظـام اجتمـاعی و فرهنگـی     بهره
دار را بـه رغـم   برداري پای نیز در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بهره

. انـد  کـرده  محدودیت منابع، به صورت مشـارکتی تضـمین مـی   
تـوان در مـدیریت    هاي این نظام هوشمند و مدبرانه را می نمونه

ها  منبع اصلی که کشاورزي بر آن به عنوان دووخاك  سنتی آب
به عنوان مثال اسناد تاریخی حاکی از آن است . تکیه دارد، دید

هـایی مـنظم    این منابع، جوامع تعاونیکه براي مدیریت کارایی 
دادند و چارچوبی براي مدیریت مشـارکتی   دورن زا  تشکیل می

درازمدت منابع و به منظور سود حداکثري تمام جامعـه، خلـق   
  .کردند

هــاي  کــوه. ایــران داراي وضــع اقلیمــی یکنــواختی نیســت
هاي پست، کشور را  ها و جلگه سراسري، فالت مرتفع، ناهمواري

توزیـع  . طق آب و هـوایی مختلفـی تقسـیم کـرده اسـت     به منا
هــاي منــاطق مختلــف،  جغرافیــایی بــاران بــا وضــع نــاهمواري

کند کـه   هایی در طبیعت ایران ایجاد می ها و نابرابري دگرگونی
. ي آن شکل گرفته و تکامـل یافتـه اسـت    اقتصاد سنتی بر پایه

 اي غنی از هـزاران سـال تمـدن کشـاورزي را در     ایران گنجینه
خود دارد و این عقیده که کشـاورزي و بخصـوص آبـاد کـردن     
زمین بایر و نشاندن درخـت کـاري اسـت سـتوده، پیوسـته در      
سراسر تاریخ ایران و در فرهنگ، دروس اخالقـی و دینـی ایـن    

  .شود سرزمین دیده می
هـزار   10تاریخ مدون بر آن است کـه کشـاورزي در ایـران   

رفتن این سنت قدیمی، سال پیش به وجود آمده و با در نظر گ
تمرکز این مردمان همواره بر پایداري درازمدت برداشـت و نـه   

آب و خـاك، بـه عنـوان دو    . مدت بوده است حداکثر سود کوتاه
عنصر بسـیار ارزشـمند در کشـاورزي سـنتی ایـران محسـوب       

شـدند و کشـاورزان بـا آگـاهی از شـرایط اقلیمـی و منـابع         می
هایی به منظور تداوم  ال نظاممحدود آب و خاك، همواره به دنب

هـایی از یـک تغییـر     از اوایل دوره نوسنگی نشـانه . کشت بودند
ــزار، الگوهــاي ســکونت و شــیوه  هــاي  محســوس در ســاخت اب

معیشــت، شــامل شــروع اهلــی کــردن گیاهــان و حیوانــات در 
هایی مثل چغـاگالن، آسـیاب، گـوران، گـنج دره و علـی       مکان

   )5( شده است کوش در غرب ایران پیدا
هـاي بـالقوه و   تنوع اقلیمی و دارایـی کشور ایران با داشتن 

هـا و دانـش سـنتی کشـاورزي     بالفعل، از تنوع بـاالیی در الگـو  
ي ایـن کشـور را کـه     برخوردار است، به طوري کـه هـر نقطـه   

. بینـیم  نگـریم منـاظري بـدیع از میـراث کشـاورزي را مـی       می
تـرین   شک، عناصر طبیعی، از قبیـل آب، هـوا و خـاك مهـم     بی

نوع محصـوالت هـر اقلـیم و خـرد اقلـیم در      نقش را در تعیین 
تلفیق این عوامل بـا نبـوغ مـردم ایـن     . اند طول تاریخ ایفا کرده

هـایی متعـدد، سـیماي متنـوع و     سرزمین، سبب ایجـاد سـبک  
. جاي ایـن سـرزمین شـده اسـت     هاي گوناگون در جايفرهنگ
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هـاي کشـاورزي در ایـران بـا توجـه بـه تنـوع        بنابراین، فعالیت
اگونی قابـل تـوجهی از الگوهـاي منظـري را پدیـد      اقلیمی، گون
هـاي چهارگانـه   همزمان با تنـوع الگوهـا در اقلـیم   . آورده است

و خشک، گرم و مرطـوب و  ) معتدل(گرم و خشک، سرد (ایران 
به دلیل عوارض متنوع زمین در هر -) و مرطوب) معتدل(سرد 
ع هـاي متنـو  هایی نیز وجود دارند که شیوه، خرد اقلیمی-اقلیم

. اندکشاورزي و به دنبال آن اشکال متنوع زمین را پدیده آورده
از آنجایی که همواره در ایران بـا محـدودیت منـابع و از جملـه     

هـاي   ایم، دسترسی به منابع سرزمین در مقیاس آب مواجه بوده
میانی و خرد آسان بود و از همین رو کشاورزي در ایران بیشتر 

لـذا  . شـود گرفته و انجام مـی  لهاي خرد و میانی شکدر مقیاس
ها در این میان از دوران کهن تا کنون، نقـش بسـیار   خرد اقلیم

هایی که هرکدام ها و محدودیتبنابر فرصت. پراهمیتی داشتند
چـه از  -ها و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادي  از این اقلیم

آوردنـد، منـاظري بـا    به وجود مـی  -جوامع داخل و چه از خارج
فرد خلق شدند که بایـد بـا در نظـر گـرفتن      هاي منحصربهالگو

عوامل گوناگون و با اهمیت، شناسـایی، الگـوبرداري و حفاظـت    
هـا و منـابع آب در    واسطه یکسان نبودن ماهیت خاك به. شوند

مناطق مختلف، کشـاورزان محلـی جهـت کشـت بـه تقویـت،       
متعادل ساختن و بهبود شرایط نازکیِ قشر سطح روئین خـاك،  

 نیا نیمشهورتر( پرداختند هاي سنتی به کشاورزي می ه روشب
 شیـ آ ن،یزمـ  کـردن  چـاق  ،یدهـ  کـود  :ازانـد   ها عبارت روش

  .)خاك کردن نیریش و مخصوص اهانیگ کشت گذاردن،
ــه در      ــی ک ــی و ملموس ــل محیط ــی عوام ــار بررس در کن

تـوان از   گیري نظام سنتی کشـاورزي نقـش داشـتند مـی     شکل
اجتماعی نیز سخن راند، چرا که اعتقاد بر آن عوامل فرهنگی و 

است که عوامل و شرایط محیطی، موجد عناصر منحصر به فرد 
یکی از عناصر منحصـربه فـرد   . فرهنگی و اجتماعی نیز هستند

در نظـام  . اجتماعی در ایران، یاریگري یا تعاون اسـت -فرهنگی
اي  هبه مفهوم واقعی کلمه از سابق) تعاون(سنتی ایران یاریگري 

برخی از محققان غربی عقیده دارند که . طوالنی برخوردار است
اوضاع خاص جغرافیـائی و شـرایط کلـی حـاکم بـر محـیط در       

ویژه در ایران، موجب شده است که مردم براي مقابلـه   به ،شرق
  . با مشکالت و غلبه بر طبیعت با یکدیگر متحد شوند

ي جامعـه . هـاي جوامـع سـنتی اسـت    یاریگري از ویژگـی "
سنتی ما نیز درگذشته و حال، در موارد گوناگون و براي مقابله 

هایی نیازمنـد   حل هاي زندگی اجتماعی، به چنین راهبا دشواري
امنیـت،   فقـر اقتصـادي، فقـدان   . بوده و هنوز نیز نیازمند است

شرایط اقلیمی و جغرافیایی دشـوار از سـویی و فرهنـگ یـاري     
از سـوي دیگـر، در طـول    دوست و پر اخوت اسـالمی و ایرانـی   

نشینان ما را هر چـه بیشـتر بـه     ویژه روستاییان و کوچزمان، به
شـیارانه بـا ایـن    وبرخـورد سـازنده و ه  . هم وابسته کرده اسـت 

ي تعامـل   ي تولیـد و چـه در زمینـه    ها، چه در زمینـه  دشواري
هـاي  آفـرینش شـکل   هاي اجتمـاعی، بـه   طبیعت و سایر عرصه

هـاي سـنتی در   ها و تعاونیاز یاریگريبسیار متنوع و سازگاري 
 .)6(ي ایران انجامیده است جامعه
مختلف بـا یکـدیگر همکـاري     ءانحا  دم عادي در ایران بهمر
ي آن قـرار دهنـد،    اند تا وثیقـه  اي نداشته اند و اگر سرمایه کرده

بهتـرین نمونـه و طـرز    . انداختنـد  کـار مـی   بازوهاي خود را بـه 
توان در میان مردم روسـتاهاي کشـور مشـاهده     همکاري را می

کرد کـه از دوران باسـتان تـاکنون همچنـان میـان کشـاورزان       
کشاورزان در ایران، مانند بسـیاري از   .بوده استایرانی متداول 

مردم جوامـع روسـتایی در گوشـه و کنـار دنیـا، اغلـب مواقـع        
کارهایی از قبیل کشت، وجـین، آبیـاري، برداشـت و درو را بـا     

ایـن نـوع همکـاري را زراعـت     . انـد  دادهکمک یکدیگر انجام می
د جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردي از زمین بای

مراتـب   نام نهاد کـه هنـوز در میـان روسـتاییان متـداول و بـه      
هـاي تعـاونی کشـاورزي     تر از فعالیت در قالـب شـرکت   طبیعی

  .است
حفظ منظر کشاورزي سنتی، تضمین امنیـت غـذایی   

  آینده
تضــعیف روزافــزون ي تغییــرات اقلــیم و  امــروزه، در زمانــه

، یک چالش اساسی که بشر بـا آن مواجـه اسـت    محیط زیست
جهـت فـراهم نمـودن     چگونگی دستیابی به کشاورزي پایداري

 آینـده ذاي کافی و خدمات اکوسیسـتم بـراي نسـل امـروز و     غ
ها آب و هواي سـخت   تالش مداوم براي بقا و تحمل قرن. است

و تغییرات آب و هـوایی، کشـاورزان ایـن مـرز و بـوم را بـر آن       
حیط را هاي کشاورزي سازگار با م داشته تا در طول زمان شیوه

ــا شــکل دادن شــیوه  ــدیریت و   شــکل داده و ب ــاص م ــاي خ ه
یاریگري، معیشت و امنیت غـذایی خـود را بـه صـورت پایـدار      

ها هکتار زمینی  پافشاري در بقاء میلیون. و تضمین کنند تأمین
 اي بـر  که در جهان تحت کشاورزي سنتی هستند گـواه زنـده  

آوري  تـاب و پایدار کشاورزي بومی و شاهدي بـر   موفقرویکرد 
  . زیستی است-هاي کشاورزي بی نظیر این نظام

در مناطق روستایی، به خصوص مناطق بـا سـابقه طـوالنی    
داراي تمامیتی یکپارچـه اسـت کـه     کشاورزي کشاورزي، منظر

هاي سنتی، تاریخ کهـن کشـاورزي و مراقبـت و     در اثر کاربري
منظـر کشـاورزي    .)7(اسـت   رسیدگی کشاورزان ایجـاد شـده  

سنتی، نتیجه اقدامات مشابهی است که هر کشـاورز در زمـین   
دهد و این اقدامات، خود محصول دانشی تجربی  خود انجام می
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بـه ایـن   . هستند که از نسلی به نسل بعـد منتقـل شـده اسـت    
مناظر کشاورزي سنتی از لحـاظ زمـانی و مکـانی داراي    ترتیب 

  .)3(پیوستگی هستند
اهمیت شناخت مناظر کشاورزي بـه عنـوان میـراث در آن    

تهدیدهاي روز افزونی که علیه مناظر کشاورزي وجود است که 
دن و تغییـرات  ها را در مقابل خطراتی ماننـد رهـا شـ    دارند آن

پذیر ساخته و بـر اثـر چنـین تهدیـدهایی      ناگهانی بسیار آسیب
هاي پایـدار، از بـین رفـتن تنـوع و      احتمال شکسته شدن نظام

دانش بومی و تاثیر گسترده بر امنیت غذایی و معیشتی وجـود  
شناخت، مطالعه و حفاظت از  مناظر کشـاورزي  از این رو . دارد

  . شود میامري بسیار با اهمیت محسوب 
درصـد غـذاي    50الاقـل   تـأمین مناظر کشاورزي سنتی با 

کشورهاي در حال توسـعه سـهم عظیمـی در فـراهم سـاختن      
هـاي کشـت،    تنـوع فعالیـت  و همچنـین   امنیت غـذایی دارنـد  

پروري، منابع وحشی و سـایر منـابع    جنگلداري، ماهیگیري، دام
زندگی آوري در  تولید شده در این مناظر براي سازگاري و  تاب

مناظر کشـاورزي سـنتی،   . آینده بشر در جهان ضروري هستند
در واقع، کشاورزي در اساس فراتر . مناظري چندوجهی هستند

اقدامات کشـاورزان سـنتی، از سـویی     .)8( از تولید صرف است
کنـد و از سـوي دیگـر بـه      امنیت غذایی جامعه را تضمین مـی 

گیـري و حفـظ تنـوع کشـاورزي، تنـوع زیسـتی و تنـوع         شکل
کشـاورزي  نحوه عمل انسان در منـاظر  . )3( انجامد فرهنگی می

هاي طبیعـی و فرهنگـی    لفهؤاي است که میان م سنتی به گونه
توازنی برقرار می شود که ثبات اکولوژیـک منظـر را بـه دنبـال     

. شــود دارد، تـوازنی کـه توسـط انســان حفـظ و نگهـداري مـی      
هـا و   تحقیقات حاکی از آن است که منـاطقی کـه داراي گونـه   

ه سـابقه دیـرین   هاي ارزشمند هستند، با مناطقی کـ  گاه زیست
 .ها وجود دارد، داراي همپوشانی هستند کشاورزي در آن

ــه ــا      نمون ــاورزي ب ــدامات کش ــق اق ــوفقی از تلفی ــاي م ه
توان در منـاطقی یافـت کـه     عملکردهاي اکولوژیک منظر را می

ــا حضــور دارد  ســنت ــرین کشــاورزي در آنه ــاي دی ــاظر . ه من
سـوب  انسانی مح –هاي تلفیقی طبیعی  کشاورزي، جزء سامانه

هاي کشاورزي سنتی از لحاظ سـاختاري و   اکوسیستم. شوند می
تعـداد فـراوان   : هایی هستند از جملـه  عملکردي داراي مشابهت

بـرداري از   ها، تنوع ساختاري از لحاظ زمانی و مکانی، بهره گونه
ها، بازیافت مـوثر، تکیـه بـر منـابع      از خرد اقلیم  طیف گسترده

انرژي و برخورداري از تنـوع   محلی، سطح پایین ورودي ماده و
  .هاي بومی و حفظ ذخایر ژنتیکی گونه

توان گفت که  عالوه بر تضمین تولید مواد خام و غذایی، می
مناظر کشاورزي از نظر حفاظت از تنوع زیستی اهلی و وحشی 

منـاظر کشـاورزي احسـاس    . نیز داراي اهمیت بسـیار هسـتند  
هویت غنی مچنین آورند و ه هویت را براي جوامع به وجود می

اند که شـامل دانـش محیطـی،     فرهنگ روستایی را حفظ کرده
ها و غیره هستند و از این رو در انتقال دانـش موجـود در    سنت

  . این فرهنگ به نسل آینده بسیار موثرند
اقدامات کشاورزي سنتی کهـن، منبعـی غنـی از اطالعـات     

هـاي   روش. هـاي پیچیـده اسـت    کاربردي براي اگرواکوسیسـتم 
بومی در کشاورزي سنتی، از لحـاظ اکولـوژیکی پایـه و اسـاس     
محکمی دارد که بر اسـاس آن، ضـمن بقـاي منـابع طبیعـی و      

آنچـه  . )4(شود هاي کشاورزي ممکن می فرهنگی، تداوم فعالیت
کشاورزي مدرن متمـایز  که مناظر کشاورزي سنتی را از مناظر 

کند این است که در کشاورزي سنتی نظارت به شکل امري  می
و از باال به پایین نیست، در حقیقت کشاورز سنتی بـا شـناخت   

زنـد و   هاي محیط دست به اقدام می دقیق نیازها، ابزار و ویژگی
منظر، نمایانگر ، ادراك، تعمیق و اقدام هارمونیک وي با محیط 

روش زندگی و نحوه اقـدام کشـاورز   . بیعی استو رویدادهاي ط
اي ست کـه در دراز مـدت، منظـري پویـا خلـق       سنتی به گونه

ي انسـان و محـیط    شـود کـه از تعامـل و تـوازن در رابطـه      می
کند اما این تنها کشاورز نیست که از نتیجـه اقـدام    حکایت می

هـا از نعمـت منظـري     شود، بلکه تمـام انسـان   مند می خود بهره
  .برند اي قابل زیست بهره می ر و کرهپایدا

از آنجایی که مناظر کشاورزي منـاظري هسـتند کـه طـی     
هـاي گیــاهی و   آوري گونـه  هـزاران سـال بـراي تولیــد و جمـع    

هاي فراوانی از تکامـل و تـاریخ    اند و نشانه جانوري شکل گرفته
انسان و طبیعت را در خود دارند و همچنین معرف میراث بشر 

هاي مناظر کشـاورزي و   شناسایی ارزش هستند، لذا بادر زمین 
هاي مختلف آن بـراي   توان از بخش ي آن می حفاظت و مطالعه

مـدیریت روسـتایی در آینـده اســتفاده کـرد، از تنـوع زیســتی      
محافظت کرد، دسترسی مردم به غذاي بـا کیفیـت و کـافی را    
 ارتقا بخشید و دانش بومی و مفاهیم فرهنگی مـرتبط بـه آن را  

هـاي گذشـته، میـراث      در دهـه . هاي بعدي انتقـال داد  به نسل
. انــد المللــی بــوده طبیعــی و فرهنگــی موضــوع تحقیقــات بــین

هـاي مختلـف بـین ذینفعـان،      هاي محلـی و مشـارکت   موسسه
ســـاکنین روســـتاها و شـــهرها و متخصصـــین در حفاظـــت، 

رسانی و بهبود مناظر کشـاورزي بـه عنـوان یـک منبـع       آگاهی
همچنین بسیاري از نهادهاي ملـی  . اند ش کوشیدهجمعی با ارز

المللی در دنیا از این مناظر بـا ایجـاد قـوانین و مقـررات      و بین
هـا ثبـت    ثیرگذارترین تالشأهمواره یکی از ت. اند حفاظت کرده

هدف از ثبت ایـن  . این مناظر به عنوان میراث بشري بوده است
ان بتـوانیم  مناظر این است که در آینده با کمک سیاست گـزار 
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الگویی مناسب با هویت و تجربه آزمون خطا شده هزاران سـاله  
کشاورزي ایران بزرگ براي اسـتفاده پایـدار کشـورمان بوجـود     

  . آوریم
مناظر کشاورزي سنتی ایران همانند سایر مناظر کشاورزي 
سنتی در جهان بر اثـر مدرنیتـه و تغیـرات ناپایـدار فنّـاوري و      

در حالی کـه  . از میان رفتن هستند سرعت در حال اقتصادي به
تمام این تهدیدها در مورد منـاظر کشـاورزي سـنتی در ایـران     

شمسی و  30صادق هستند، روند مدرنیته در کشاورزي از دهه 
به دنبال آن انقالب سفید و ملی کردن اراضی بخش اعظمـی از  

هـاي   هاي سنتی را از بین برد و تقلید کورکورانـه از نظـام   نظام
ی را در پی داشت که در نهایت صدمات زیادي به منـاظر  واردات

هاي اخیـر سـرعت تغییـر     طی سال. کشاورزي سنتی وارد کرد
سیماي روستایی و مناظر کشاورزي در ایران به شدت افـزایش  

: ثر در ایـن تغییـر، عبارتنـد از   ؤیافته است؛ از جمله عوامـل مـ  
زایش هـاي جدیـد، افـ    تغییر در مالکیت ارضی، ورود تکنولـوژي 

جمعیتی که امکان جـذب در زراعـت را نداشـتند و در نتیجـه     
هاي زراعی نزدیک به روستا، تغییر نظام  ساخت و ساز در زمین

خانواده روستایی، رشد شهرها و روند ویالسازي، تغییـر الگـوي   
زندگی روستایی و تغییـرات اقلیمـی و عـدم مـدیریت صـحیح      

  . منابع طبیعی در سطح کالن
منــاظر کشــاورزي در معــرض فرآینــدهاي از آنجــایی کــه 

ناپذیري از تحـوالت هسـتند،    مداوم، غیرقابل برگشت و اجتناب
هــا و مــدیریت  هــاي آن راهبردهــایی جهــت حفاظــت از ارزش

قدم اول حفاظت . شود، نیاز است تغییراتی که بر آنها اعمال می
به منظور . از این میراث شناسایی و ثبت مناظر کشاورزي است

و ثبت، بررسی مفاهیم وابسـته بـه الگوهـاي میـراث     شناسایی 
کشاورزي، مطالعه تاریخچه کشـاورزي سـنتی در ایـران امـري     

  .نماید ضروري می
ها و عملکردهاي منـاظر کشـاورزي سـنتی، بـه      تمام ارزش

هـایی   هـا و فنـاوري   منظور از اقدام، راه و روش(واسطه اقدامات 
شان از آن بهـره  های است که کشاورزان سنتی در مدیریت زمین

امـروزه سـیر   . کشاورزان بـومی، شـکل گرفتـه اسـت    .) برند می
اي جدایی ناپـذیر بـا    قهقرایی محیط و تغییرات اقلیمی به گونه

مدیریت ناپایدار منـابع مـرتبط هسـتند، در جوامـع روسـتایی      
سنتی منابع به شکلی کارآمد، تحـت مـدیریت قـرار دارنـد بـه      

یمـی و کمبـود   هـاي اقل  محـدودیت طوري که حتی در مقابـل  
  .سخگو هستندمنابع نیز پا 
  جمع بندي

مطالعات حاکی از آن است که سوق پیـدا کـردنِ هـر چـه     
غـذا هشـداري بسـیار     تـأمین بیشتر به سوي صنعتی سازي در 

هـاي خـاص کشـاورزي صـنعتی، همانـا       از مولفـه . جدي اسـت 
کشاورزي تک کشتی، وابستگی بیشـتر بـه سـموم و کودهـاي     

گیريِ حـداکثري از منـابع آب و خـاك و غیـره      شیمیایی، بهره
توان چنین انتظار داشت که در کنار مد  بدین ترتیب نمی است،

نظر قرار دادن کمیت غذا به کیفیت آن نیز توجه نشـان دهـد،   
ایــن در حــالی اســت کــه امنیــت و حاکمیــت  غــذایی هــر دو 

مـد نظـر   ي کمیت و کیفیت را در کنار در دسترس بودن  مولفه
مسـئله ایـن اسـت کـه     . دانـد  دهد و حائز اهمیـت مـی   قرار می

درصـد   30کشاورزي صنعتی با این میزان هیاهو همچنان تنها 
کنـد و امنیـت    مـی  تأمیناز غذا را در سراسر جهان و در ایران 

ي  غذایی مردم چه از بعد کمی و چـه از بعـد کیفـی بـه ادامـه     
ـ . کشاورزي خرد و خانوادگی بستگی دارد ذا آنچـه در معـرض   ل

تهدیــد اســت در مقــام نخســت کشــاورزي خــرد و در دیــدي  
  . باشد تر امنیت غذایی می وسیع

هاي اصلی و برجسـته کشـاورزي سـنتی و     از جمله ویژگی
خرد که برخوردار بودن از تنوع زیسـتی بـاال اسـت، بـا تـرویج      

از سوي دیگر بهـا نـدادن   . رود کشاورزي صنعتی رو به زوال می
ي خـرد و خـانوادگی، ابتکـار عمـلِ ناشـی از دانـش       به کشاورز

دهد و به فراموشی سپردنِ هـر   سنتی را در میان آنها تقلیل می
آوري و مـدیریت و همگـامی بـا     نکته از دانش سنتی که به تاب

محیط و منابع مربوط است، یک گام ما را بـه فراموشـی و زوال   
بـی   کنـد؛ امـري کـه    تر مـی  کشاورزي خرد و خانوادگی نزدیک

شک حتی در کوتاه مدت امنیت  و حاکمیت غـذایی را تهدیـد   
بدین ترتیب آنچه که سنگ بناي نجات امنیت غذایی . نماید می

از تهدید زوال به دست توجه صرف به کشاورزي صنعتی است، 
شناسایی و حفظ دانش سـنتیِ و کهـن مربـوط بـه کشـاورزي      

سـه  به همین منظـور یکـی از مطالعـاتی کـه موس    . سنتی است
توسعه پایدار و محیط زیست در خصوص مستندنگاري و ثبـت  
میراث منظر کشاورزي ایران طی بررسـی هشـت نمونـه انجـام     

هـا، ابزارهـاي   داده با این هدف بوده که عالوه بر شناخت روش
ــه    ــر نمون ــا کشــاورزي در ه ــرتبط ب ــومی م ــش ب ســنتی و دان

یـز  فـرد ن  شده، به الگوهاي کالبدي هر منظـر منحصـربه   انتخاب
 تـأمین هاي پایدار تولید و  دست پیدا کند تا در خالل آن روش

دستاوردهاي حاصـل از  . غذا از طریق کشاورزي پایدار را دریابد
شود که انسان کنونی با نبوغ و ابتکارهـاي  این تحقیق باعث می

آوري  امنیت غذایی و تاب تأمینمردم بومی این سرزمین جهت 
آشنا شده و درك وي را نسـبت  هاي طبیعت  در برابر نارواداري

به اینکه کشاورزي سنتی چگونه با شرایط محلی سـازگار شـده   
نهایت  در. هاي مقاوم و پایدار را شکل داده، ارتقاء بخشد و نظام

کند تـا الگـویی مناسـب    شناخت کامل از این مناظر کمک می
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هـاي کشـاورزي پایـدار و مقـاوم در اختیـار      براي توسعه نظـام 
  . همگان قرار گیرد

هــا و عملکردهــاي منــاظر  اگــر بخــواهیم مهمتــرین ارزش
هرسـتی بـه بلنـداي    فتـوانیم   کشاورزي سنتی را برشماریم مـی 

  :هرست زیر ارائه دهیمف
  تولید غذاي سالم؛-
  ؛پذیري از منابع در محدوده برگشت برداري بهره -
  ؛هاي فسیلی سوختعدم وابستگی به  -
  ؛بازیافت مواد -
  ؛استفاده از مواد و مصالح بومی-
  ؛حداقل رساندن پسماند به -
  ؛هاي بومی ذخیره ژنتیک گونه -
  ؛وابستگی به مواد شیمیایی آالیندهعدم  -
  ؛افزایش مقاومت در برابر آفات -
  ؛هاي به ظاهر مضر طبیعی بال پدیدهآوري در ق تاب -

  ؛هاي بومی گونه  گاه حفظ زیست -
  ؛تثبیت خاك -
  ؛مدیریت قطره قطره آب -
  ؛و کاهش اثر سیالبهاي روان  کنترل آب -
  ؛تنوع زیستی کشاورزي -
  ؛تقویت روابط اجتماعی -
  ؛سطح باالي یاریگري -
  ؛تقویت هویت محلی -
  ؛دانش اکولوژیک بومی -
  ؛ارزش زیباشناختی -
  ؛کارآفرینی و اشتغال -

و مـوارد دیگـري نیـز قاعـدتا      این فهرست حصـري نیسـت  
  .وجود دارد که نیازمند مطالعه بیشتر است
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According to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) report, 70 percent of the world's food is 
produced by small scaled farmers. Their role in ensuing food security is much higher in comparison to industrial 
agriculture, while the latter is more likely to cause frustration. The importance of traditional and small scaled farming is 
increasing day by day because of the challenges that have arisen today by turning to industrial agriculture or the 
reduction of small scaled farming. We need a model of agriculture that takes into account the environmental 
requirements and produces adequate and healthy food. In this way, it is necessary to preserve and restore the traditional 
systems of small scaled farming that is vulnerable to destruction and it is fortunately resilient and can resist to climate 
change. This article, while emphasizing the advantages of small scaled farming in comparison to industrial agriculture, 
and the challenges that threaten small scaled farming, intends to provide a model for the preservation and reintegration 
of traditional and small scaled and family farming. 

Key words: Food security, Small scaled farming, Environment  
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  175-182 ، صفحات1397 بهار، 1 شماره ضمیمه، سیزدهمسال 

  
  

  راهکارهاي محلی براي دستیابی به هدف جهانی غذا و تغذیه پایدار  
  فاطمه محمدي نصرآبادي

  
اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی  انستیتو تحقیقات تغذیهگذاري و برنامه ریزي غذا و تغذیه،  تحقیقات سیاست استادیار گروه

  f.mohammadinasrabadi@sbmu.ac.ir: یکیپست الکترون. شهید بهشتی، تهران، ایران

 چکیده
تقاضاي روزافزون غذا، نظام غذایی در ایران و بیشتر کشورهاي در حال توسعه متکی به تولید کشاورزي ناکارایی اسـت کـه   در پاسخ به افزایش جمعیت و 

پایداري غـذا و تغذیـه بایـد در همـه     . انرژي و زمین روبروست  آسیب رسان به محیط زیست است و در عین حال با تغییرات آب و هوایی، تهی شدن منابع آب،
دسترسی فیزیکی و اقتصادي، استفاده مناسب در بدن و دوام و پایداري حاصل شود و این مهم نیازمنـد شـناخت امکانـات بـومی و شـرایط        تولید، ها یعنی جنبه

عمدتاً (دار غذا و تغذیه پای در خصوص راهکارهاي محلی اتخاذ شده براي دستیابی به ه حاضر، مروري بر شواهد موجود مقالهدف از . باشد می اقلیمی و فرهنگی
  . و ارزیابی امکان بکارگیري آنها در ایران است )در سطح منطقه

مـداخالت  . متفاوت از ابعاد مختلف غذاي پایدار، نقش آگاهی براي تحریک عملکردهاي مناسـب تـر پایـداري اهمیـت بسـیاري دارد     هاي  علیرغم برداشت
و احساس مسئولیت بیشتر در مصـرف کننـدگان و تولیـد    ها  و مصرف غذاي پایدار، تقویت مهارتانتقال دانش براي ترویج و ارتقاء عملکردهاي مرتبط با تولید 

در ارتباط با مصرف کنندگان، بازنگري راهنماهاي غذایی ملی، برچسب گذاري و اهداي گواهی پایـداري و تـرویج رژیـم غـذایی     . اند کنندگان را  هدف گرفته
 راهکارهاي موفق دیگري که بیشتر تولیدکنندگان غذا از جمله بخـش کشـاورزي را هـدف قـرار    . اند پیشنهادي بودهاي در منطقه از جمله رویکردهاي  مدیترانه

گیـرد   در نظر می) اکوسیستم(کارآفرینی از طریق مزارع بیودینامیک، این رویکرد کل مزرعه را به عنوان یک موجود زنده یا زیست بوم ) 1: دهند، عبارتند از می
 مورد استفاده به عنوان خدمات زیست بوم در نظر گرفتـه هاي  کش به این ترتیب، کودها و آفت. ، اقتصادي و اجتماعی آن نیاز به بهبود داردکه وضعیت محیطی

ي و تغییر پیشرفته کشاورزي و آبیارهاي  بکارگیري فن آوري) 2شوند که باید توسط گیاهان دارویی یا انواع حشرات خود زیست بوم کشاورزي فراهم شوند؛  می
ای   در نظامها  کاهش ضایعات و اتالف مواد غذایی نیز اغلب به عنوان راه حل سریعی براي جبران ناکارآیی) 3نوع محصول؛  غذایی، حفظ ارزش اقتصـادي و  ھ

کشـاورزي محلـی همـراه بـا ارتباطـات       ایجاد و تقویت کـارافرینی ) 4تغذیه اي غذاها و حفظ منابع طبیعی مورد استفاده براي تولید، توزیع و بازاریابی غذاست؛ 
  .پایداري زیست محیطی مصرف ماهی )5زنان؛ ھای  مردم نهاد و توانمنديهاي  شفاف تجاري و استفاده بهینه از تجارب سازمان

هـاي مالیـاتی،    رزي، مشـوق هـاي کشـاو   هاي مناسب مانند یارانه غذا و تغذیه پایدار با توجه همزمان به دو بخش تولید و مصرف پایدار غذا و اتخاذ سیاست
توانـد   هاي کشاورزي و رفاه عمومی به همراه کاهش اتـالف و ضـایعات غـذا مـی     ها و زیرساخت آوري گذاري در فن سرمایه  رسانی، قوانین تجارت، بسیج اطالع
غذا و پایداري آن و هاي  لید مانند کارآیی زنجیرههاي کشاورزي بایستی با در نظر گرفتن اهداف و سیاست هایی ماوراي تو رشد اجتناب ناپذیر نظام. حاصل شود

 .حمایت طلبی در میان سیاستگذاران همراه باشد

  ایران غذا و تغذیه پایدار، راهکارهاي محلی،  :واژگان کلیدي

  مقدمه 
افزایش نیاز به تولید غذا براي سیر کـردن جمعیـت رو بـه    
رشد شهري، رشد اقتصادي و باال رفتن تقاضاي روز افزون براي 
انواع خاصی از غذا منجر به گسترش کشاورزي با فشار فزاینده 

در پاسخ بـه افـزایش جمعیـت و تقاضـاي     . بر منابع شده است
کشورهاي در حال روزافزون غذا، نظام غذایی در ایران و بیشتر 

توسعه متکی به تولید کشاورزي ناکارایی است که آسیب رسان 
به محیط زیست است و در عین حال با تغییرات آب و هـوایی،  

این وضعیت نیاز . انرژي و زمین روبروست  تهی شدن منابع آب،
به رژیم غذایی پایدار را به عنوان ابـزاري بـراي تخفیـف آثـار و     

با وجود . )1(سازد  می غذایی مشخصعوارض محیطی و امنیت 
 2010عدم توافق روي تعریف واحـد از غـذاي پایـدار، فـائو در     

: ورت زیـر تعریـف کـرده اسـت    غذایی پایدار را به صـ هاي  رژیم
غذایی با اثرات محیطی اندك که بـه امنیـت غـذا و    هاي  رژیم«

. حال و آینده کمک کننـد ھای  تغذیه و زندگی سالم براي نسل
محافظـت  ها  غذاي پایدار از تنوع زیستی و زیست بومهاي  رژیم

کرده و در عین حال، از نظر فرهنگی پذیرفته، قابل دسـترس و  
داراي کفایت  بوده وي مناسب و مقرون به صرفه از نظر اقتصاد
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 تغذیه اي، ایمن و سالم بوده و منابع طبیعی و انسانی را بهینـه 
  .)2(» کند می

  هـا یعنـی تولیـد،    پایداري غذا و تغذیه باید در همـه جنبـه  
دسترسی فیزیکی و اقتصادي، استفاده مناسب در بدن و دوام و 

کشاورزي به شکل ناپایدار فعلی مسـئول  . پایداري حاصل شود
ــیش از  ــی، % 80مصــرف آب، % 70ب انتشــار % 30جنگــل زدای

ن تنوع زیستی گازهاي گلخانه اي و مهم ترین عامل از بین برد
از سوي دیگر، یک سبد غذایی کامال مغـذي کـه   . و خاك است

اثرات محیطی ناچیزي داشته باشـد، بـراي افـرادي کـه بـه آن      
الگوي مصـرفی برخـی   . دسترسی نداشته باشند، بی فایده است

. )3(نباید از دسترسی سایر افراد به غذا جلوگیري کند ها  گروه
در یک نظام پایدار غذا و تغذیه باید تولیدکنندگان غـذا یعنـی   
کشاورزان خرده پا، ماهیگیران و کارگران زنجیره غذا به غـذاي  

بـه عبـارت دیگـر، نظـامی کـه      . کافی دسترسی داشـته باشـند  
دار نابرابري را تقویت کند یا نتواند آن را کاهش دهد، اساسا پای

  .نیست
در  هــدف از مطالعــه حاضــر، مــروري بــر شــواهد موجــود  

خصوص راهکارهاي محلی اتخاذ شده براي دستیابی بـه غـذا و   
تغذیه پایدار عمدتاً در سطح منطقه و ارزیابی امکان بکـارگیري  

  . آنها در ایران است
راهکارهاي منطقه اي براي افزایش پایداري نظام غذا 

  و تغذیه 
غذایی پایـدارتر بـه طـور    ھای  به سمت نظامنیاز به حرکت 

آسان نیسـت و   فزاینده اي روشن است؛ اما رسیدن به آن قطعاً
 واحـد لزومـاً  هاي  به عالوه راهکار. پیچیدگی خاص خود را دارد

ب و هوایی مختلـف مـؤثر نخواهـد    آبراي همه جوامع و شرایط 
ي لذا در این بخش برخی از راهکارهایی که در منطقـه بـرا  . بود

افزایش پایداري نظام غذا و تغذیه در سطح مصرف کنندگان یا 
 مـورد بحـث قـرار     انـد،  تولید کنندگان غذا به کار گرفتـه شـده  

  . گیرند می
کنندگان در خصوص غذا و تغذیه  ارتقاء آگاهی مصرف

  پایدار
 توسعه پایدار سـاختاري اجتمـاعی، سیاسـی و فرهنگـی را    

. یگـاه ویـژه اي دارنـد   طلبد که در آن مصـرف کننـدگان جا   می
بـه  . شود می براي آنها پایداري در رابطه با زمان خاص مشخص

سنتی به عنوان تضمین پایداري و ادامـه  هاي  این ترتیب، روش
ارتباط . شوند می آینده در نظر گرفتههاي  میراث غذا براي نسل

فرهنگی با گذشته، حال و آینده مستقیما عملکردهاي روزانه و 
معمـوال  . دهـد  مـی  پایداري را تحت تـأثیر قـرار   انسجام مفهوم

ارتباطات بر پایه حفظ منابع باید بر دائمی کردن عملکردهـاي  
گذشته متمرکز باشد تا تعادل میان سالمت فـردي و زمـین را   

حساسیت محیط زیسـتی بـه صـورت عملکردهـاي     . برقرار کند
تواند به حفظ منابع، تنوع و کیفیت آنهـا و   می غذایی خاص که

. شـود  مـی  رتباط منافع فردي با منافع جمعی کمک کند، بیانا
توانـد   مـی  برداشت مصرف کنندگان از گفتگو در مورد پایداري

وابسته به فرهنگ و گاهی اوقات ترجمه آن بـه عـادات غـذایی    
این عملکردها چهارچوبی از اعمال کـوچکتر افـراد   . دشوار باشد

 وم گسـترش دهـد کـه بـا تقلیـد از آداب و رسـ      مـی  را تشکیل
گذشــته از . کننــد مــی یابنــد و بــه هــدف جهــانی کمــک  مــی

بشردوستانه اي کـه زیربنـاي ایـن نگـرش هاسـت،      هاي  انگیزه
مصـرف  .  تغییر مهـم هسـتند  هاي  و اهرمها  درك این مکانیسم

کنندگان جدید، به طورروز افزونی به موضوع حفاظـت محـیط   
و آگـاهی در خصـوص توسـعه پایـدار     . شوند می زیست حساس

کیفیت بـراي  -بهبود اجتماعی جایگزین معیارهاي سنتی قیمت
آنها آگاهی خـود را بـا تقاضـاي محصـوالت     . انتخاب شده است

آنها همچنین تعهد اجتمـاعی  . دهند می ارگانیک و محلی نشان
  .)4(نهند  می و احترام به حقوق حیوانات را ارجها  سازمان

هـاي   مطالعات نشان داده انـد مصـرف کننـدگان برداشـت    
امـا در هـر حـال،    . متفاوتی از ابعاد مختلف غذاي پایدار دارنـد 

نقش آگاهی براي تحریـک عملکردهـاي مناسـب تـر پایـداري      
مراحـل انتقـال و ترجمـان دانـش بـراي      . اهمیت بسیاري دارد

اي پایـدار و کمـک بـه    ترویج و ارتقاء عملکردهاي مرتبط با غذ
پرورش مصرف کنندگانی با احساس مسئولیت بیشـتر در ایـن   

یی کـه در  هـا  روشدر زیر برخـی از  . زمینه بایستی انجام گیرد
غـذایی مصـرف کننـدگان    هـاي   ارتقاي دانش و تقویت انتخاب

براساس اصول رژیم غذایی پایدار پیشـنهاد شـده اسـت، مـورد     
  :گیرند می بحث قرار

بـا در نظـر گـرفتن اثـرات     : نماهاي غذایی ملیبازنگري راه
ــردن     ــذایی، وارد ک ــاي غ ــزي راهنماه ــه ری ــتی و برنام سیاس

غـذایی خـاص را   هـاي   هایی که عملکردهاي و انتخـاب  توصیه
ترویج کند، راهکاري مشخص براي هدف قـرار دادن پایـداري،   

به طور معمول توصیه . بیشتر از ابعاد تغذیه اي و محیطی است
اي سالمت مناسب است، براي محیط هم سـودمند  هایی که بر

داشتن یک : چنین توصیه هایی براي مثال عبارتند از.)5(است 
برنامـه غـذایی بیشـتر گیــاهی، تأکیـد روي غـذاهاي محلــی و      
فصلی، کاهش اتالف غذایی، مصـرف مـاهی از ذخـایر پایـدار و     

هـاي   کاهش گوشت قرمز و غذاهاي فرآینـد شـده و نوشـیدنی   
دیگري از غذاهایی که هاي  ، مثال1 جدول. شیرین شده با شکر

مصرف کمتر آنها منافع توأم سالمتی و زیست محیطی را در بر 
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از راهنماهاي غذایی که موضوعات پایـداري  . کند می دارد، ارائه
و  )6( توان راهنماهاي غذایی برزیـل  می دهند، می را هدف قرار

  .  را نام برد )7(سوئد 
و از جملـه   )8(راهنماهاي غذایی فعلی کشورهاي منطقـه  

به طور سنتی بر پایه اهداف  )9(رهنمودهاي غذایی اخیر ایران 
مـالی کـه   اي بنا نهاده شـده و بـه صـراحت روي هزینـه      تغذیه
ي زیست محیطی آن از نظر تولیـد،  یا پایداردربردارد ها  توصیه

رسـد کشـورهاي    مـی  بـه نظـر  . کند فرآوري و توزیع تأکید نمی
پایـداري  ابعـاد  کـردن   لحاظسریعی براي هاي  منطقه باید گام

مانند دسترسی فیزیکی و اقتصـادي، ردپـاي زیسـت محیطـی،     
اخالقیات غذاهاي توصـیه شـده، تطـابق بـا فرهنـگ و آداب و      

  .راهنماهاي غذایی ملی بردارند درسنن و عادات غذایی 
در راسـتاي پیـروي از   : اي ترویج رژیـم غـذایی مدیترانـه   

راهنماهاي غذایی که به عنوان ابزاري در جهت سالم خوري، با 
سازگاري بومی طراحی شده و با پایداري زیست محیطی همراه 

شـوند راهنماهـاي    مـی  باشد، کشورهاي حوزه مدیترانه تشویق
اث  مدیترانـه اي و در نظـر گـرفتن هـر دو     غذایی با حفظ میر

  .)10، 11( جزء سالمت و پایداري داشته باشند

اي عالوه بر تأمین سالمتی از ابعاد متفـاوتی   رژیم مدیترانه
مانند حفظ منابع آب، خاك و انرژي، تنـوع زیسـتی و کـاهش    

هـاي   گذشـته از ارزش . ضایعات مورد بررسی قرار گرفته اسـت 
و هـا   اي، پیوسـتگی فرهنگـی خـانواده    مشخص رژیم مدیترانـه 

مردم این مناطق و اجتماعی شدن با این رژیم غذایی نیز حـائز  
محلـی، زبـان مشـترك مـردم     هـاي   غذا و ادویـه . اهمیت است

کشورهاي مدیترانه است و گرچه در همه کشورها قابل کـاربرد  
. )12(رود  مـی  است، اما در کشورهاي این حوزه بومی به شـمار 

متفـاوت بـا اقلـیم    هـاي   البته ترویج این رژیم غـذایی در اقلـیم  
مناطق گرم و خشک فالت مرکـزي ایـران از   اي مانند  مدیترانه

ــه     ــاز ب ــی نی ــذایی و فرهنگ ــادات غ ــر زیســت محیطــی، ع نظ
  .بیشتر داردهاي  بررسی

ــروي از      ــالی پی ــد احتم ــتی، فوای ــبه سرانگش ــک محاس ی
راهنماهاي غذایی که دریافت پـایین تـري از گوشـت قرمـز را     

) 1شـکل  (غذا -هرم دوگانه آب. دهد می کنند، نشان می توصیه
غذایی مختلـف بـه   هاي  ر مفیدي از ردپاي آب را در گروهتصوی
توانـد فوایـد پیـروي از     مـی  محاسبات مشـابهی . دهد می دست

ــه  ــاي گلخانـ ــار گازهـ ــذایی را در انتشـ ــاي غـ اي و  راهنماهـ
  .)1(جویی در منابع انرژي و خاك هم نشان دهد  صرفه

  
  

  ))5(برگرفته از منبع(اي و زیست محیطی  دالیل کاهش مصرف گوشت، روغن پالم و شکر از دیدگاه سالمت تغذیه. 1جدول 
  اثرات زیست محیطی  اثرات سالمتی  ماده غذایی

غذایی با گوشت قرمز و فرآیندشده زیاد با افزایش خطر هاي  رژیم    شتگو
 .قلبی و سرطان کولورکتال همراه هستندهاي  بیماري

 صنعتی ممکن است هاي  در دامداريها  استفاده گسترده از آنتی بیوتیک
  خطر مقاومت آنتی بیوتیکی را باالببرد

  انتشار دي % 15کشاورزي و تقریبا تولیدات دامی مسئول بیش از نیمی از جنگل زدایی
 .اکسید کربن هستند

 دهند که بدون تغییر در روندهاي مصرف، محدود  می تغییرات اقلیمی نشانهاي  مدل
 .درجه احتماال غیرممکن است 2کردن گرم شدن زمین به 

 چراي دام و تولید خوراك دام مهم ترین دالیل کاهش تنوع زیستی هستند . 
 تواند موجب آلودگی آبها شود می اري صنعتیفاضالب ناشی از دامد.  

روغن پالم حاوي اسیدهاي چرب اشباع باالست و مصرف آن با    روغن پالم
  .افزایش بیماري قلبی عروقی و مرگ همراه است

  2008و  1990هاي  کل جنگل زدایی بین سال% 8برآورد شده روغن پالم مسئول 
 .باشد

 بارانی اندونزي و مالزي رخ داده که هاي  جنگلو ها  زدایی عمدتا در باتالق  جنگل
  .ذخایر کربن و تنوع زیستی باال دارد

به ویژه دیابت همراه  NCDsمصرف شکر با چاقی و افزایش خطر    شکر
 .است

   مطالعات سطوح باالي شکر را صرفنظر از سایر عوامل مانند نمایه
هاي  اريتوده بدنی، فعالیت بدنی و رژیم غذایی با افزایش خطر بیم

 .قلبی عروقی و مرگ مرتبط دانسته اند
    10-5مصرف شکر دلیل اصلی پوسیدگی دندان است که %

  .شود می بهداشتی را شاملهاي  هزینه

 مشکالت ناشی از کشت . شود می شکر افزوده عمدتا از چغندر قند، نیشکر و ذرت تولید
 تنوع زیستیفرسایش خاك، آلودگی هوا و آب و کاهش : انبوه عبارتند از

   به شمار 2008و  1990ھای  از جنگل زدایی زمین بین سال% 5چغندر قند مسئول 
  . رود می

  
  
    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            55 / 94

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2715-en.html


 فاطمه محمدي نصرآبادي.../  محلی براي دستیابی به هدف جهانیراهکارهاي                                                                 ض 178 
 

 ١٧٨

برچسب گذاري با توانمندسازي مصرف  :برچسب گذاري
کنندگان براي بیان ترجیحاتشان که ممکن است بر پایه ارزش 

المتی باشد، به عملکرد مناسب و عالقه و نیز طعم، بودجه و س
اخیر، توجه عمومی به تأثیر هاي  در دهه. کند می بازار کمک

تولید غذا روي محیط زیست، منجر به شروع انتقال اطالعات 
در این زمینه به مصرف کنندگان به صورت برچسب گذاري 
  محصول به عنوان غذاي ارگانیک یا بوم برچسب گذاري

 )Eco-labelling ( محیط زیستی نیز هاي  سازمان. استشده
به عنوان راهکاري براي تشویق (را ها  استفاده از این برچسب

مهم ترین این . کنند می حمایت )عملکردهاي پایدارتر تولید
  : )13، 14( لوگوها عبارتند از

The Fair Trade logo, the Rainforest Alliance logo, 
various carbon index schemes and animal welfare-
related logos

  
  

  
 

 )15برگرفته از منبع (انعکاس مصرف غذا از دیدگاه ردپاي آب : غذا-هرم دوگانه آب .1شکل 
 

  راهکارهایی براي تولید کنندگان غذا
راهکار موفق دیگري که بیشتر بخش مزارع بیودینامیک 

دهـد، کـارآفرینی از طریـق مـزارع      مـی  کشاورزي را هدف قرار
مزارع بیودینامیک کل مزرعـه را بـه عنـوان    . بیودینامیک است

گیرد که  می در نظر) اکوسیستم(یک موجود زنده یا زیست بوم 
. دارد وضعیت محیطی، اقتصادي و اجتماعی آن نیاز بـه بهبـود  

مورد استفاده بـه عنـوان   هاي  به این ترتیب، کودها و آفت کش
شـوند کـه بایـد توسـط      مـی  خدمات زیست بوم در نظر گرفته

گیاهان دارویی یا انواع حشـرات خـود زیسـت بـوم کشـاورزي      
  .راهم شوندف

یکی از این مجموعه مزارع پیشرو در جهان عرب، به ابتکـار  
ــدا  Sekemمؤسســه  ــا چشــم ان ــدار و در مصــر ب ــعه پای ز توس

در . جانبه فردي، اجتماعی، فرهنگی و محیطی ایجاد شـد  همه
دکتر ابراهیم ابولیش و همسرش این مزارع را در بخشی  1977

کیلومتري شمال شرقی قـاهره بـه    60از صحراي مصر واقع در 
بــه روش کشــاورزي   . هکتــار ایجــاد کردنــد    70مســاحت  

، صـحراي بـایر احیـا    بیودینامیک عمدتا با استفاده از کمپوست
در طـی سـال هـا،    . گردید و کشاورزي در منطقه شکل گرفـت 

Sekem  کشـاورزي هـاي   تبدیل به چتري از مجموعه شـرکت-
صنعتی و مردم نهاد شده و امروزه یک مؤسسه اجتماعی رهبـر  

در حـال حاضـر سـطح     .)16(رود  می در سطح جهانی به شمار
 120هکتـار اسـت و بـیش از     840بالغ بـر   Sekemزیر کشت 

کشاورز خرده پا را تحت پوشش دارد و عالوه بر ایجاد و حفـظ  
متجـاوز از   گونـه پرنـده و   60زیست بوم مولد، میزبان بیش از 

گونه درخت و بوته و حیوانات کوچک مانند جوجـه تیغـی،    90
ارزشـمندي ماننـد   هـاي   درس. )1(مارمولک، مار و روبـاه اسـت  

تـوان از   مـی  پـیش رو را هاي  ثبات قدم با وجود موانع و چالش
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ــه  ــه  Sekem. آموخــت Sekemتجرب و در مصــر،  1970در ده
ارگانیـک  هاي  جایی که آگاهی مصرف کنندگان درباره فرآورده

چندان مطلوب نبود، متولد شد که آن را به مدل کسـب و کـار   
مهـم  . کـرد  می دشواري براي سرمایه گذاري و مشارکت تبدیل

ترین درس آموخته شده این است که یـک مـدل کسـب وکـار     
توانـد   می ، بر پایه حفظ محیط و توسعه اجتماعیSekemمانند 

یـک شـرکت    Sekem. کـاربرد دارد در یک کشور عرب منطقه 
مدرن و سود آور است که در سطح جهانی، بـه دلیـل موفقیـت    

ري شـناخته  در قرار دادن راهکار توسعه تجارتش بر پایه پایـدا 
کشـاورزي  -یک مدل در بخش غـذا  Sekemامروزه . شده است

است و در سایر کشـورها بـه ویـژه در منطقـه مدیترانـه ماننـد       
فلسطین و ترکیه تجربیات خود را به اشتراك گـذارده اسـت و   

کند که مصرف و تولید پایدار در بخـش غـذا    می هر روزه ثابت
وفقیـت آمیـز اسـت    در این منطقه نه تنها قابل حصول، بلکـه م 

)17( .  
ای   ارگیري فن آوريبک پیشرفته کشاورزي و آبیـاري و  ھ

در منطقه آسیاي جنوب غربی که ایـران   :تغییر نوع محصول
ــه شــمار  ــی بخشــی از آن ب ــم   م ــک محــدودیت مه رود، آب ی

کشاورزي است و منابع آب تجدیدپذیر در بیشـتر کشـورها در   
قـرار  ) میلی متر مکعب سـرانه در سـال   1000(آستانه کمیابی 

این ترتیب، تولید غذا در این منطقه نیازمند استفاده از به . دارد
پایدار از نظر زیسـت  هاي  این منابع اندك آبی و زمین به روش

محیطی، اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـا در نظـر گـرفتن       
کشـاورزي  هـاي   زمین% 85نیازهاي کشاورزان خرده پاست که 

 ود را واردغـذاي خـ  % 50این منطقه تقریبـا  . را در اختیار دارند
کند و اتکاء به بازارهاي بین المللی براي تغذیه جمعیتی که  می

افـزایش یابـد، ادامـه    % 50، 2050شود تا سال  می تخمین زده
  .)1(یافته و تشدید خواهد شد 

ــار و کشــاورزي   ــراي ) FAO(راهنماهــاي ســازمان خوارب ب
، با تولید بیشتر محصـول در  )18(عملکردهاي کشاورزي خوب 

ع، کاهش اثـرات منفـی   بهمان مساحت قبلی در عین حفظ منا
روي محیط زیسـت و تقویـت سـرمایه اجتمـاعی بـه پایـداري       

این راهنما عالوه بر . کند می ت محصوالت کشاورزي کمککاش
بـازار  هـاي   بهبود ایمنی و کیفیت محصوالت به تقویت فرصـت 

کشــاورزي هوشــمند نســبت بــه اقلــیم . کنــد مــی هــم کمــک
)Climate Smart Agriculture (تولیـد پایـدار را   هاي  نیز نظام

کند که انعطاف پذیري و سازگاري را باال بـرده و بـه    می تقویت

تخفیف تولید گازهاي گلخانه اي و دسـتیابی بـه اهـداف ملـی     
  .  کند می امنیت غذایی و توسعه کمک

 اتالف محصول معموالً: کاهش ضایعات و اتالف مواد غذایی
پیش از برداشت، حین برداشت (در مراحل اولیه زنجیره غذایی 

در حـالی کـه ضـایعات غـذایی     . دهد می رخ) یا پس از برداشت
مصـرف  (در سطح بازار، خرده فروشی و انتهـاي زنجیـره    عمدتاً
کاهش کیفیت غذایی و تغذیه اي ناشـی  . افتد می اتفاق) کننده

از برداشت، ذخیـره سـازي و فرآینـد نامناسـب، اغلـب درآمـد       
فروشندگان و سالمت مصرف کننـدگان را بـه طـور نـامطلوبی     

در کشورهاي در حال توسعه، مدیریت . دهد می قرار تحت تأثیر
غیرمـؤثر آفــات و بیمــاري هـا، عملکردهــاي ضــعیف برداشــت   

هـاي   محصول، تسهیالت نامناسب ذخیـره سـازي و زیرسـاخت   
ناکافی منجر به اتالف بیشتر محصوالت در فاصله بین مزرعه و 

در کشورهاي توسعه یافته، و همچنـین بـه طـور    . شود می بازار
ونده اي در کشورهاي در حال توسعه، اتالف مواد غـذایی  پیشر

بیشتر در مراحل فرآوري، بسـته بنـدي و توزیـع اسـت کـه بـا       
بر و همچنین ضایعات در منـازل و   قانونی زمانهاي  محدودیت

  .)19(شود  می به ویژه در مناطق شهري همراهها  رستوران
کاهش ضایعات اغلب به عنوان راه حل سریعی براي جبران 

غذایی، حفظ ارزش اقتصادي و تغذیـه  ھای   در نظامها  ناکارآیی
اي غذاها و حفظ منـابع طبیعـی مـورد اسـتفاده بـراي تولیـد،       

و هـا   بـه ایـن منظـور، شـرکت    . )20(توزیع و بازاریابی غذاست 
مردم که در زنجیره غذا به عنوان تولید کننده یا مصرف کننده 

ن آوري یـا رفتـار   دخالت دارند، باید عملکردهاي مـدیریتی، فـ  
: بـراي تغییـر عبارتنـد از   ها  مهمترین حوزه. خود را تغییر دهند

بهبود برنامه تولید و بازارها، گسترش تولید کارآ از نظر منابع و 
نگهـداري و بسـته بنـدي، بهبـود     هاي  فرآوري، ارتقاء فن آوري

هـاي   عادت زمدیریت حمل و نقل و پشتیبانی وافزایش آگاهی ا
  .)21(جامعه خرید و مصرف 

ایجاد و تقویت کارافرینی کشاورزي محلی با ارتباطـات  
در این زمینه مدل اسـتفاده شـده در منـاطق      :شفاف تجاري
توان مثال زد که این مناطق در اواخر دهـه   می خشک تونس را

تحـوالتی نظیــر آزادسـازي منــابع آبـی و خصــوص ســازي     80
همـراه  هـا   کشاورزي را تجربه کردند که با توسعه سـایر بخـش  

. نبود و منجر به مهاجرت روسـتاییان بـه دنبـال کـم آبـی شـد      
همچنین تغییر سـاختار جمعیـت روسـتایی از تولیدکننـدگان     

رآیی پایین و رژیـم غـذایی تولیـدي خـود، بـه نظـام       انبوه با کا
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وري بـاال و رژیـم غـذایی متکـی بـه بـازار را        کشاورزي با بهره
  .موجب شد

مطالعات رفتار خانوارهاي کشاورز در این مناطق سـه نـوع   
مصـرف  -خانوارهـاي تولیدکننـده  : تولیدکننده را شناسایی کرد

ت کننده و تجار-مصرف کننده-کننده، خانوارهاي تولید کننده
 تجارت کننده که فقط براي بازار تولید-خانوارهاي تولیدکننده

با توجـه بـه وجـود همزمـان ایـن خـانواره در یـک        . کردند می
متفاوتی مانند بهبود تنوع محصوالت براي هاي  منطقه، راه حل

خانوارهاي دسته اول، پایش استفاده از منابع بـراي خانوارهـاي   
صنعتی براي خانوارهـاي دسـته   دسته دوم و توسعه کشاورزي 

  . )20(سوم به منظور حفظ نظام غذایی پایدار طراحی شد 
مصرف ماهی اغلـب  : پایداري زیست محیطی مصرف ماهی

 به عنوان منبعی مغـذي تـر و سـازگارتر بـا محـیط زیسـت در      
شود؛ اما توصیه بـه مصـرف بیشـتر     می مقایسه با گوشت فرض

ماهی به عنـوان یـک منبـع پـروتئین ممکـن اسـت منجـر بـه         
افزایش تقاضاي سریع آن، اتکاي بیشتر بر محیط آبـی و فشـار   
بیشتر بر بهره برداري از ذخایر ماهی جهان شـود کـه بـه نوبـه     

نقـش بخـش   . )22(خود اثرات زیست محیطی بـه دنبـال دارد   
ماهیگیري و شیالت در امنیت غذایی منطقه و ایران محدود به 

طبیعـی اسـت و صـید بـی     هاي  توسعه این بخش و محدودیت
رویه و کاهش ذخایر ماهی در این منطقه نشان داده شده است 

از این رو، اثرات زیست محیطـی مصـرف بیشـتر آبزیـان     . )23(
بیشتر براي یافتن راه هایی جهت پایداري هاي  نیازمند پژوهش

  .  مصرف و به حداقل رساندن آسیب است
حامی تولید و مصـرف غـذاي پایـدار و    هاي  سیاست

  کاهش ضایعات
ارتباط نزدیـک غـذاي پایـدار و امنیـت غـذایی کـه هـدف        
بسیاري از کشورهاي منطقه است، سیاسـتگذاران را بـه هـدف    

سیاسـتگذاران بایسـتی   . قرار دادن توأم آنهـا سـوق داده اسـت   
 کشاورزي نادرست را که تولید ناپایدار غذا را تشویقهاي  یارانه

کند یا بر امنیت غذایی اثر سوء دارد، حذف کنند یا کـاهش   می
دهند، مالیات هایی را وضع کنند که غذاهاي با اثرات نامطلوب 

هـاي   تغذیه اي یا زیست محیطی را نسبتا گرانتـر کنـد، بسـیج   
غـذایی پایـدار راه   هـاي   نی عمومی در خصوص رژیماطالع رسا

اندازي کنند، بازاریابی و تبلیغات غـذاهاي ناسـالم و ناپایـدار را    
کشاورزي براي هاي  و زیرساختها  تعدیل کنند، روي فن آوري

کاهش اتالف و ضایعات غذا سرمایه گذاري کنند و از اصالحات 
بـه  . ننـد جامعه در جهت الگوهاي غـذایی پایـدارتر حمایـت ک   

و شـاخص هـایی بـراي    هـا   عالوه، از نظر پژوهشی، متـدولوژي 
غذا و تغذیـه در سـطح منطقـه بایـد     هاي  ارزیابی پایداري نظام

  .)1(برقرار شود 
در ایـن خصـوص انکارناپـذیر    هـا   گرچه نقش رهبري دولت

است، امـا بـراي تضـمین پایـداري نظـام غـذا کـافی نیسـت و         
شــامل تولیــد کننــدگان و (مشـارکت فعــال بخــش خصوصــی  

هاي  ، سایر بازیگران بخش خصوصی، سازمان)فرآوري کنندگان
  . مردم نهاد، جامعه مدنی و نیز مصرف کنندگان ضروري است

  نتیجه گیري
غذا و تغذیه پایدار با توجه همزمان بـه دو بخـش تولیـد و    

هـاي   یارانـه (هـاي مناسـب    مصرف پایدار غذا و اتخاذ سیاسـت 
رسـانی، قـوانین    هـاي مالیـاتی، بسـیج اطـالع     کشاورزي، مشوق

ــرمایه  تجــارت، ــن س ــذاري در ف ــا و آوري گ ــاخت ه ــاي  زیرس ه
به همراه کاهش اتالف و ضایعات غذا ) کشاورزي و رفاه عمومی

کشورهاي منطقه باید از تمرکز بر تولیـد  . تواند حاصل شود می
یا وارد کردن غذاي کافی بـه مفهـوم کـالري، بـه     ) خودکفایی(

رویکرد فراهم آوردن غذاي مغذي که نیازهاي غذایی انسـان را  
  .    د، تغییر پیدا کنندبه صورت پایدار فراهم آور

کشاورزي بایستی بـا در نظـر   هاي  رشد اجتناب ناپذیر نظام
غـذا و  هـاي   گرفتن اهدافی ماوراي تولید مانند کارآیی زنجیـره 

بایـد در عـین   هـا   و سیاسـت هـا   برنامه. پایداري آن همراه باشد
حمایت از بخش کشاورزي و توسعه روسـتایی، بـا چشـم انـداز     

تولید و مصرف شـود، ارزش تغذیـه اي آن،    نوع غذایی که باید
دسترسـی اقتصــادي مصــرف کننـدگان و پایــداري محیطــی و   

 . اجتماعی طراحی شود
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In response to population growth and increased demand for food, the food system in Iran and most developing 
countries relies on inefficient agricultural production that is harmful to the environment, while at the same time is facing 
climate change, depletion of water, energy and soil resources. Sustainable food and nutrition should be achieved in all 
its dimensions (production or availability, physical and economic access, utilization, and stability), which in turn needs 
identifying local capacities and eco-cultural conditions. The present article aimed to review available documents on 
local solutions for sustainable food and Nutrition mainly in Eastern Mediterranean region and to assess their feasibility 
in Iran.  

Despite different perceptions of the various dimensions of sustainable food, the role of awareness in stimulating the 
most appropriate sustainable practices is of great importance. Knowledge transfer aims to promote and improve 
sustainable food production and consumption and strengthen skills and sense of responsibility in consumers and 
producers. With regard to consumers in the region, re-evaluating national food-based guidelines and food labeling 
regulations, as well as the issuance of a certificate of sustainability and promotion of the Mediterranean diet have been 
suggested. Other successful strategies targeting mostly food producers, including the agricultural sector are as follows:                 
1) Entrepreneurship through biodynamic farms: Biodynamic farming considers the whole farm as a living organism or 
ecosystem, who's environmental, economic and social conditions require improvement. In this way, fertilizers and 
pesticides used as ecosystem services are considered to be provided by medicinal plants or types of self-farming insects 
all the services; 2) Application of advanced agricultural technologies and irrigation and crop replacement; 3) Reduction 
food losses and waste are often considered a quick solution to compensate for inefficiencies in food systems, to keep 
the economic and nutritional value of food, and to preserve the natural resources used for production, distribution, and 
marketing of food; 4) New business models for smallholder agriculture and rural development that create economic and 
job opportunities with transparent commercial relations using experiences of non-governmental organizations and 
women empowerment; 5) the environmental sustainability of fish consumption. 

Sustainable food and nutrition can simultaneously focus on sustainable food consumption and production, and 
adopting appropriate policies, including agricultural subsidies, tax incentives, knowledge translation, trade rules, 
investment in agricultural technologies and infrastructure, and public welfare, along with decreasing food losses and 
waste. The inevitable growth of agricultural should be accompanied by policies and objectives beyond production, such 
as efficiency of food supply chains, its sustainability and advocacy among policymakers. 

Keywords: Sustainable food and Nutrition, Local solutions, Iran  
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  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  183-192 ، صفحات1397 بهار، 1 شماره ضمیمه، سیزدهمسال 

  
  

هایی از  درس: امنیت غذایی و غذا و تغذیه پایدار در پرتو امنیت منابع طبیعی در ایران
  شناختی در جهان جستارهاي مردم

   2، آلما رنجبر1ابوعلی ودادهیر
  

  . دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران  ،)آنتروپولوژي(شناسی  شناسی و مطالعات سالمت، گروه مردم دانشیار مردم: نویسنده مسئول -1
  vedadha@ut.ac.ir  :پست الکترونیکی     

  شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران نگار و کارشناس ارشد مردم مردم -2

 چکیده
. شـود  هـا در جهـان معاصـر محسـوب مـی      هـاي حکومـت  ین وظایف و در عین حال چالشتر مهمتهیه مایحتاج غذایی افراد جامعه در زمره 

گرسنگی کنونی و تأمین نیازهاي غذایی جوامع در آینده و بـدون آسـیب روزافـزون بـه     هاي متعدد موجود در زمینه امنیت غذایی و رفع  چالش
با این حال، رویکرد امنیت غـذایی کـه   . محیط زیست و منابع طبیعی، باعث توجه بیش از پیش کشورها به مسأله غذا و امنیت غذایی شده است

مین نیاز غذایی مردم جهان توجه دارد، به علت رویکرد از باال به پایین مورد هاي صنعتی بزرگ و اغلب جهانی و یکدست براي تأحلبیشتر به راه
در مقابل، حاکمیت غذایی با انتقاد از رویکردهاي نئولیبرال در امنیت غذایی و با رویکردي پایین به . هاي جدي قرار گرفته است انتقادها و چالش

حاکمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداري منابع طبیعی، احترام به حق انتخاب نوع . رفتباال، در برابر رویکرد فوق در مورد امنیت غذایی شکل گ
گذار مانند جنبش زنان و جوامع دهقـانی را بـا خـود همـراه کـرده      تأثیرهاي در حاشیه ولی  ها و جنبش کشاورزي روستایی و جوامع بومی، گروه

سازي، به حاکمیت غذایی پتانسیلی فراگیر در مبـارزه بـا گرسـنگی     ب و ضدجهانیطلهاي چپ، مساوات اتحاد با جنبش زنان و دیگر گروه. است
کند توجه به پتانسیل اقلیمـی هـر    شناسی برجسته می آنچه رویکرد حاکمیت غذایی را براي مردم. است بخشیده جهانی و ناامنی غذایی موجود 

گذار اما به حاشیه رانده شده مانند زنان در غلبـه بـر گرسـنگی    تأثیراي ه منطقه و ساکنان بومی آن، ضرورت صیانت از منابع طبیعی، نقش گروه
هاي نهفته در رویکرد حاکمیت غذایی، نیل به امنیـت غـذایی در بسـتر     من حیث المجموع، بدون توجه به امنیت منابع طبیعی و پتانسیل. است

 مـؤثر بـه عبـارت بهتـر، حاکمیـت غیر    . هاي فراوانـی مواجـه اسـت    لشتاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و بومی ایران تقریباً غیرممکن و با چا
  . کفایتی خود را قبل از هر چیز دیگري در ناامنی منابع طبیعی و به تبع آن ناامنی غذایی نشان می دهد بی

  امنیت غذایی، امنیت منابع طبیعی، حاکمیت غذایی، جنبش زنان، مردم شناسی :واژگان کلیدي

  مقدمه 
هاي منـابع طبیعـی،    غذا و آب دو مورد از بزرگترین چالش

پایدار و در عین حـال عـدالت و مسـاوات اجتمـاعی در     توسعه 
 مهـم  هـاي  چالش از در حال حاضر یکی. جهان معاصر هستند

سـالم و   کـافی،  غـذاي  بـه  دسترسـی  هاي جهـان  حکومت اکثر
مغذي براي تمام افراد جامعـه اسـت و عـدم تـأمین ایـن نیـاز       

تواند ابعاد متعدد حکمرانی یک حکومت را به شـدت   حیاتی می
هدف ایـن مطالعـه پـرداختن بـه مسـأله      . ثیر قرار دهدتحت تأ

اي  ابتـدا مقدمـه   لذا در شناختی است، بینش مردمیک تغذیه با 
گیـري   شناختی و موضع درباره جایگاه تغذیه در مطالعات مردم

درك . شـود  شناسی معاصر درباره موضوع تغذیه بیان مـی  مردم
ـ  خـود  ها چگونه بـا نیازهـاي اساسـی    اینکه انسان غـذا و آب   اب
شـوند و زمـانی کـه بـه لحـاظ فیزیکـی و اجتمـاعی         مواجه می

 ،دهنـد  واکنشـی نشـان مـی   د آنها را برآورده کنند چه نتوان نمی
 و شناسی است مردم یافته در توسعه نظريیک محرك به لحاظ 

فرهنگـی،  ی شناسـ مـردم حـوزه هـاي مختلـف، از جملـه      براي
اهمیـت   ولوژیـک و اک شناسـان زیسـتی  مردم باستان شناسان و

هـاي نهـادي، جمعیتـی و آب و     بـه علـت چـالش    .دارد حیاتی
هاي گذشته پاسـخگوي نیازهـاي    هوایی اخیر، رویکردها و مدل

شناسـی و   مـردم  بنـابراین، . فعلی جوامع در مطالعه غذا نیستند
هاي مرتبط نیازمند توسـعه رویکردهـاي جدیـد در     سایر رشته

شناسـی بـه مطالعـه غـذا و      عالقه مـردم  .مطالعه غذا می باشند
مطالعات غـذا شـامل   . تغذیه داراي تاریخی نسبتاً طوالنی است

-فرایندهاي گسترده اجتمـاعی، ماننـد ایجـاد ارزش اقتصـادي    
 باشـند  سیاسی، ایجاد ارزش نمادین و برسـاخت اجتمـاعی مـی   
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 ١٨٤

شناسی به غذا و تغذیه ضمن پیمودن مسـیري   عالقه مردم). 1(
بک، بینش، مفاهیم و تصریح بـر روي  طوالنی، با تغییرات در س

  . هاي خاص ادامه پیدا کرده استجنبه
  امنیت غذایی در پرتو امنیت منابع طبیعی

ــذایی« ــت غ ــالق  ) food security( امنی ــعیتی اط ــه وض ب
هاي اقتصـادي،   ها دسترسی شود که همه افراد در همه زمان می

و  اجتماعی و فیزیکی به غذاي کافی، امن و مغـذي کـه نیازهـا   
ترجیحات غذایی آنها را براي فعالیت و زندگی سالم فراهم کند 

با توجه به اینکـه امنیـت غـذایی بـدون توجـه بـه        .)2(» دارند
شناسـان امنیـت    امنیت منابع طبیعی ممکن نیست اخیرا مردم

غـذایی را در پرتـو امنیـت منـابع طبیعـی مـورد بررسـی قـرار         
در رابطه با چالش غذا،  با وجود عوامل تأثیرگذار متعدد. اند داده

Amber Wutich Alexandra Brewis شناسی هستند  دو مردم
که با انجام مطالعه اي روي کمبود غـذا و آب، در تـالش بـراي    

تر درباره ناامنی منابع بـه صـورت    شناسی وسیع انجام یک مردم
دهنـد   بینشی که آنها درباره ناامنی منابع ارائه می. کلی هستند

تواند بر سه سطح قابـل   اي که این ناامنی می ردهو تأثیرات گست
بررسی شناسایی شـده یعنـی اجتمـاع، خـانواده و فـرد داشـته       

تواند الهام بخش مطالعات متعدد در هـر یـک از ایـن     باشد، می
سه سطح و بررسی نقش غیرقابل انکـار نـاامنی منـابع بـر آنهـا      

ن در سطح اجتماع که در ایـن مطالعـه نیـز بیشـتر بـر آ     . باشد
در ) Institutional theories(هاي نهـادي   شود، نظریه می تأکید

کنند کـه   رابطه با ناامنی غذا پنج محرك اصلی را شناسایی می
عبارتند از محیط زیست، جمعیـت، بـازار، حکمرانـی و حقـوق     

)Entitlements .(ها با هـم   آنها با مقایسه هر یک از این محرك
ها به تنهـایی بـراي    محرك گیرند که هیچ یک از این نتیجه می

بـا اینکـه دو عامـل محـیط     . تبیین ناامنی منابع کافی نیسـتند 
دهنـد، امـا بـراي     زیست و جمعیت، تبیین کارآمدتري ارائه می

فهم سازوکارهاي سطح کالن، توجه به حکمرانی، بازار و حقوق 
کـه بیـانگر عوامـل اجتمــاعی، اقتصـادي و سیاسـی دخیــل در      

شناسـی   مـردم  .رسـد  ضروري به نظر مـی  ناامنی منابع است نیز
ــدي در      ــرك کلی ــنج مح ــن پ ــأثیر ای ــه ت ــرداختن ب ــمن پ ض

پذیري و گسترش ناامنی غذایی، سه سوال اساسی مطرح  آسیب
هاي پاسخ به ناامنی منابع را در هـر یـک از    کند و استراتژي می

. دهـد  سه سطح اجتماع، خانواده و فرد مورد بررسـی قـرار مـی   
دهـی را   هـاي پاسـخ   هر یک از این استراتژيسپس نتایج اتخاذ 

  :این سه سوال عبارتند از. دهد مجددا مورد بررسی قرار می

در شـــکل دادن بـــه و نیروهــا  هـــا  تـــرین محــرك  قــوي  .1
  هاي اجتماعی در برابر ناامنی منابع چیست؟ پذیري آسیب

اي  در مواجهه با ناامنی منـابع چـه اسـتراتژي هـاي خـانگی      .2
 ؟امکان ظهور دارند

 زیستی مقابله با این فرآیندها چیسـت؟ -هاي فرهنگی نههزی .3
)2 .( 

با وجود اینکه در خصوص میـزان تـأثیر هـر کـدام از پـنج      
دو  امـا هـاي متعـددي وجـود دارد     محرك مطرح شده دیـدگاه 

محرکی که در شرایط فعلی جامعه ایران حـائز اهمیـت فـراوان    
. هسـتند  "حکمرانـی "و  "محـیط زیسـت  "هاي  هستند محرك

زیست نیز بـا انـدکی بررسـی، بـه نقـش        حتی در مقوله محیط
ین تـر  مهـم یکـی از  . رسـیم  بسیار پررنگ محرك حکمرانی مـی 

هاي حکمرانی در ایران کـه بـا محـرك محـیط زیسـت،       چالش
امنیت منابع طبیعـی و امنیـت غـذایی ارتبـاط مسـتقیم دارد،      

زي، هـاي نیـرو، جهـاد کشـاور     ارتباط میـان بخشـی وزارتخانـه   
ها و مسـئولیت آنـان در تـامین     صنعت و معدن و دیگر سازمان

ــور اســت  ــذایی کش ــاج غ ــالی. مایحت ــاد  در ح ــه وزارت جه ک
کشاورزي بخش عمده مسئولیت تهیه و تأمین غذا را بر عهـده  

اتـاق بازرگـانی، صـنایع، معــادن و    «دارد و بـر اسـاس گـزارش    
خـش  درصد منابع آبی کشور در ب 92، حدود »کشاورزي تهران

شود، مسئولیت اداره منابع آب کشـور بـر    کشاورزي مصرف می
وزارت جهاد کشـاورزي معمـوالً بـا    . عهده وزارت نیرو قرار دارد

درصد بخش کشاورزي در  90اغراق آمیز خواندن سهم بیش از 
، وزارت 1"قـانون اساسـی   45اصـل  "مصرف آب و با استناد بـه  

ـ  نیرو را مسـئول اداره منـابع آب کشـور مـی     بـه نظـر   ). 3(د دان
گیـران حـوزه غـذا کـه بـه چنـدین        رسد که تشتّت تصمیم می

وزارتخانه و سازمان مرتبط است و عدم هماهنگی الزم بین آنها 
مـثالً در حـوزه   . هاي سطح حکمرانی است ترین چالش از اصلی

تـرین و در حـال حاضـر     مدیریت منابع آبی کشور کـه حیـاتی  
بـا اینکـه تشـکیل    ترین عنصر بخـش کشـاورزي اسـت     بحرانی

وزیــران نیــرو، جهــاد «کــه متشــکل از  2»شــوراي عــالی آب«
کشاورزي، صنایع و معادن، کشور و رئیس سـازمان مـدیریت و   

ریزي کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیسـت، یـک    برنامه
نفر از اعضـاي کمیسـیون کشـاورزي، آب و منـابع طبیعـی بـا       

دو نفـر از  انتخاب مجلس شـوراي اسـالمی بـه عنـوان نـاظر و      
اسـت، بـه   » متخصصین بخش کشاورزي به حکم رئیس جمهور

منظور کمک به حل بخشی از چالش حکمرانی این حوزه است 
                                                        

1 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679    
2 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93469  [
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  ض 185                                                              1397 بهار، 1شماره ضمیمه ، سیزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

اما تغییر چندانی در حکمرانی منابع آب کشـور حاصـل نشـده    
احمد کیخـا، یکـی از اعضـاي شـوراي عـالی آب، اشـاره       . است
هـاي   ایران در مـدیریت اکوسیسـتم   2013کند که در سال  می

حتی با وجود . 1قرار دارد 231کشور در جایگاه  232آبی از بین
هاي مرتبط بـا آب، رتبـه مـدیریت     پوشی از دیگر شاخص چشم

پذیري بیش از حد کشاورزي  هاي آبی، میزان آسیب اکوسیستم
اي کـه   مسـاله . دهد و امنیت غذایی کشور را به خوبی نشان می

ایـن در صـورتی   . تواند منجر به فاجعه غیرقابل تصـور شـود   می
 تأکیـد است که در اصول حاکمیت غذایی بـر ایـن نکتـه مهـم     

 بـراي  و مفیـد  هاي مؤثر سیاست دهمه کشورها بایشود که  می
  دبایـ نیـز  منـابع آب    و نظارت بـر منـابع طبیعـی اتخـاذ کننـد     

  .براساس اصول طبیعی مورد استفاده قرار گیرد
هـم در نـزد مسـئوالن و هـم در افکـار      که بحران آب با این

هـاي حـال حاضـر     ترین چـالش  عمومی به عنوان یکی از اصلی
 نیشـ یپ رکلیمـد کشور پذیرفته شده اسـت محمـد درویـش،    

بحـران  » ستیز طیسازمان حفاظت مح یمردم يها مشارکت«
. کنـد  اصلی بخش کشاورزي را بحران فرسایش خاك عنوان می

در ایران حدود سه برابر میانگین آسـیا و  میزان فرسایش خاك 
در حالیکـه  . 2جایگاه اول در میان تمام کشورهاي جهـان اسـت  

ایران تنها یک درصد از خشکی جهان را در اختیار دارد اما یک 
برابـر   8دوازدهم فرسایش سـالیانه خـاك دنیـا، یعنـی حـدود      

محــرك . 3میــانگین جهــانی را بــه خــود اختصــاص داده اســت
توجه به نقش آن در مدیریت و محافظت از منـابع   حکمرانی با

با توجـه بـه   . طبیعی و محیط زیست کشور بسیار اساسی است
وضعیت نامساعد منابع طبیعی و محیط زیست و بخصـوص آب  
و خاك کشور، با فـرض ثابـت بـودن درآمـدهاي نفتـی، عـدم       
چالش جهانی در زمینه قیمت غذا و تأثیر آن بر منـابع غـذایی   

با توجه به وضعیت خطرناك منابع آبی و خاك و دیگر وارداتی، 
هاي مرتبط با منابع طبیعی مانند نشست زمـین کـه در    چالش

حال حاضر تقریباً اکثر نقـاط کشـور بـا آن دسـت بـه گریبـان       
است، آن بخش از منابع غـذایی کشـور کـه بـه تولیـد داخلـی       

همانطور کـه  . وابسته است به شدت در معرض تهدید قرار دارد
کننـد، حکمرانـی و محـیط     نیز اشـاره مـی  ) 2(رویس و ووتیچ ب

ــذایی هســتند و   زیســت از محــرك ــاامنی غ هــاي اجتمــاعی ن
تهدیدهاي مرتبط با آنها در سـطح اجتمـاعی بـه خـوبی قابـل      

                                                        
1 http://etemaadonline.ir/content/190347 
2 http://www.hamshahrionline.ir/details/394399/City/-
Iranenvironment 
3 https://www.yjc.ir/fa/news/6520093 

المللـی   هـاي بـین   بدون شک با توجه به چـالش . پیگیري است
ها و جنگ در کشورهاي همسایه، براي تامین  مانند انواع تحریم

تـوان بـه واردات مـواد     مایحتاج غذایی کشور در بلندمدت، نمی
غذایی چشـم دوخـت و بـدون امنیـت منـابع طبیعـی، امنیـت        

  .شود هاي بسیار جدي مواجه می غذایی کشور با چالش
  شناسی و پیوند آن با امنیت و حاکمیت غذایی مردم

 Food(امنیـت غـذایی    2002طبق تعریـف فـائو در سـال    

security (  جملـه موضـوعات مـورد عالقـه در مطالعـات      کـه از
در شـود کـه    به وضعیتی اطالق می«شناسی مدرن است،  مردم
ها به غذاي کافی، امن و مغذي کـه   همه افراد در همه زمانآن 

نیازها و ترجیحات غذایی آنها را براي فعالیـت و زنـدگی سـالم    
» اقتصـادي، اجتمـاعی و فیزیکـی دارنـد      دسترسی ،فراهم کند

شناسی در مطالعه  که به علت تاریخ طوالنی مردم در حالی .)4(
شناسـی داراي جایگـاهی مناسـب بـراي ایـن حـوزه        غذا، مردم

بهـره    شناسـان از حـداکثر ایـن ظرفیـت     مطالعه است اما مردم
ــد نبــرده ــوان  ) Johan Pottier )5. ان ــه عن ــت غــذایی ب از امنی
بـرد و   یشود نـام مـ   اي جهانی که بسیار سیاسی اداره می مسأله

داند که به چشم انداز غذا از دیدگاه  این انتقاد را متوجه آن می
پایین به باال و در میان کسانی که ظاهراً جامعه هدف هسـتند  

نگرش پـایین بـه بـاال بـه موضـوع      . است  به خوبی توجه نکرده
تغذیه، فرصتی مناسب بـراي تأییـد و تصـدیق مجـدد ارتبـاط      

. شده در جهان معاصـر اسـت  هاي مطرح  شناسی با چالش مردم
ــونی  ــال کنـــ ــان فعـــ ــذایی "در گفتمـــ ــت غـــ   حاکمیـــ

)Food Sovereignty("      ــا ــه ب ــدل مقابل ــک م ــوان ی ــه عن ب
). 6(شود  رویکردهاي باال به پایین به امنیت غذایی شناخته می

با اینکه اصـطالح حاکمیـت غـذایی در هـیچ یـک از مطالعـات       
ر حال حاضر شناختی گذشته به کار برده نشده است اما د مردم

مقابلـه بـا    ی بـراي مدلشناسی به عنوان  در گفتمان فعال مردم
 . رویکردهاي باال به پایین به امنیت غذایی شناخته شده است

هــاي نئــولیبرال و  بـا توجــه بــه گســترش مــداوم سیاســت 
هاي غذایی، امنیـت غـذایی بـه موضـوعی      سازي سیستم جهانی

ضمن تشـدید بحـث   المللی بدل شده است که  براي نگرانی بین
هاي غذایی، باعث شکل گرفتن حاکمیت غذایی  درباره سیاست
. رویکـرد در مقابـل امنیـت غـذایی شـده اسـت      به عنوان یـک  

حاکمیت غذایی به عنوان یک پروژه سیاسی اولین بار در سـال  
معنــاي راه   بــه ( Vía Campesinaتوســط جنــبش   1993

را در تعریف و متحدان آن شکل گرفت تا حق انسانها ) دهقانان
طبـق   .نظام غذایی خود و کنترل بـر آن بـه رسـمیت بشناسـد    
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، حاکمیت غـذایی  2007تعریف انجمن بین المللی غذا در سال 
حق مردم در تولید و مصرف غذاي سالم و سـازگار بـا فرهنـگ    

هاي اکولوژیک و پایدار و حق انتخاب غـذا و   بومی خود با روش
 غـذایی بـه جـاي    حاکمیـت . هاي کشاورزي خود است سیستم
، تولید، توزیع و مصرف کنندگان غـذا  ها بازار و شرکت تقاضاي

  ).  4(دهد  هاي غذایی قرار می ها و نظام را در قلب سیاست
هـا بـه    اساس حاکمیت غذایی در دسترسی همـه انسـان   بر

غـذاهاي از نظـر فرهنگـی مناســب و مغـذي و از نظـر زیســت      
را بعنـوان یـک     محیطی و عدالت در شرایط سالم کشـت شـده  

از جملـه اصـول مهـم حاکمیـت     . شناسـد  حق، به رسمیت مـی 
توان به مواردي ماننـد تولیـد    غذایی در مقابل امنیت غذایی می

غذا براي بازارهاي محلی، به رسمیت شناختن حق تولیـد غـذا   
پـا و   توسط جوامع محلی، پرداخت یارانه بـه کشـاورزان خـرده   

قیمــت کاالهــاي هــاي کوچــک، تثبیــت  صــاحبان کشــاورزي
ــه    ــت دادن ب ــک، اهمی ــت ارگانی ــت از کش ــاورزي و حمای کش
دسترسی به بازارهاي محلی و ملی، نگرش بـه غـذا بـه عنـوان     
یکی از عناصر حقوق بشـر کـه ضـمن تولیـد در محـل، سـالم،       
مغذي و بـا فرهنـگ بـومی متناسـب باشـد، اعتقـاد بـه اینکـه         

ـ    ی عـدالتی،  گرسنگی نه در اثر تولید کم، بلکه در اثـر فقـر و ب
آیـد اشـاره    مشکالت دسترسی و تقسیم ناعادالنه به وجود مـی 

تـوان در ایـن    به طور کلی اصول حاکمیـت غـذایی را مـی   . کرد
سازماندهی مجـدد تجـارت غـذا در جهـان،     : موارد خالصه کرد

صلح و امنیت، حفاظت از منـابع طبیعـی و پایـداري آن، حـق     
ن بـه گرسـنگی   دسترسی انسـانها بـه غـذا و زمـین، پایـان داد     

هاي مناسب براي حمات از کشاورزان و  جهانی، تدوین سیاست
  .زدایی از کشاورزي تولیدکنندگان خرد، کاالیی

شناسی نیز بـا   به دنبال این تحوالت در حوزه غذا، در مردم
توجه به رابطه سیاست، امنیت و حاکمیت غذایی، کار بـر روي  

س سـاالنه انجمـن   کنفراندر . غذا تنوع بسیاري پیدا کرده است
ــردم ــ م ــترال یشناس ــال  ایاس ــوان   2013در س ــت عن ــه تح ک

و جهـانی   بومیهاي  حلراه"و عنوان فرعی  "حاکمیت غذایی"
 "رو به وخامـت  براي بقاي انسان در شرایط شرایط آب و هوایی

 food policy and(  برگزار شد رابطه بین عمل و سیاست غـذا 

practice(     اي تـرویج مطالعـات   به عنـوان میـدانی مناسـب بـر
شناختی مطرح شد و البته در همان زمان مباحثی مشـابه   مردم

هاي حاکمیـت غـذایی    هسته بحث. در سراسر جهان مطرح شد
 شناسی شامل چهـار مبحـث مهـم اسـت، مـورد اول      براي مردم

سازي  ها و منافع صنعتی شدن، جهانی االت مربوط به هزینهؤس

 مـورد دوم بـه   است، غذاییسازي تولید و توزیع مواد یو شرکت
ماهیت، وسعت و علل امنیت غذایی کنـونی در   تعریف و تفسیر

هـا   ترین اسـتراتژي  مناسب مورد سوم اشاره دارد، سراسر جهان
هاي غیر قابـل انکـار تهیـه غـذاي      براي برآورده ساختن چالش

در کنـد،   را مطـرح مـی   آینده در سطح محلـی، ملـی و جهـانی   
زراعتـی، بـه ویـژه در    / ندگی روسـتایی  بحران و پراکاز  نهایت،

در گفتمـان کنـونی    ).6(کنـد   انتقـاد مـی   مناطق فقیـر جهـان  
» باال بـه پـایین  «شناسی، امنیت غذایی مدلی با رویکرد از  مردم

هـاي   یک دیـدگاه مشـترك بـین سـازمان    شود که  توصیف می
المللــی موسســات تحقیقــاتی و  المللــی غــذا، شــبکه بــین بــین

 INFADلمللـی ماننـد بانـک جهـانی، فـائو و      ا هاي بین سازمان
ایـن  . اجرا شده است هاي ملی که توسط بسیاري از دولتاست 

دیدگاه تنها روش ممکن براي تامین امنیت غـذایی آینـده را از   
هاي صنعتی، تکنولوژي باال، سیستم خرید و توزیـع   طرق روش

. دانـد  هاي مشابه می داري و روش جهانی تحت مدیریت سرمایه
عمـدتا  » پایین به باال«حاکمیت غذایی به عنوان یک رویکرد از 

دهنـدگان کشـاورزان کوچـک،     توسط جوامـع بـومی، سـازمان   
غیردولتی و محققـان دانشـگاهی    هاي سازمانکنندگان،  مصرف

ایـن  . شکل گرفته است وابسته به سیستم تحقیقاتی کشاورزي
 دادن بـه یـک نظـام کشـاورزي و فرهنـگ       دیدگاه باعث شکل

غذایی منحصر به فرد بر پایه اکولـوژي و جوامـع محلـی شـده     
یک رویکرد مبتنی بر حاکمیت غذایی، صرفاً محـدود  ). 6(است 

عدالتی اجتمـاعی یـک    به کشاورزي نیست و در مبارزه براي بی
حاکمیـت غـذایی همچنـین    . شـود  عنصر کلیدي محسوب مـی 

بخشــی از یــک جنــبش رادیکــال بــراي تغییــر مــدل توســعه  
برالی است که به واسـطه نـابرابري در روابـط اجتمـاعی و     نئولی

  .شود اقتصادي مشخص می
شناسـی اغلـب    امنیت غذایی و حاکمیت غذایی براي مـردم 

یکی از دالیل این امر آن است . رسند دو جهان مجزا به نظر می
ــدگاه ــاي نظــام هــا و تحلیــل کــه دی هــاي غــذا از ســطوح و  ه

هـاي ملـی و    م سیاسـت ه. شوند هاي متفاوت شروع می مقیاس
هم بازارهاي جهانی در هنگام مشاهده از پایین به باال متفـاوت  

هـاي غـذاي محلـی در     کـه سـنت   اسـت  درحالیهستند و این 
هاي توزیـع جهـانی یـا سیاسـت       نظامهنگام مشاهده از سطح 

کـه مطالعـات قابـل     در حـالی . رسـند  به نظـر مـی  ملی متفاوت 
صـورت گرفتـه اسـت، کمتـر       توجهی در انتهاي ایـن دو طیـف  

ها و سطوح تجزیه و  اي در صدد پیوند دادن میان حالت مطالعه
رویکردهاي فرهنگی با کردن ترکیب تحلیل این دو طیف یعنی 
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ــت از     ــاهده سیاس ــا مش ــی، و ی ــادي سیاس ــاي اقتص   رویکرده
رِم  . برآمـده اسـت   طریق لنـز مطالعـات اتنوگرافیـک محلـی     گـ

Graeme MacRae )6 (بـا ارائـه   د ایـن شـکاف را   کنـ  سعی می
نگـاري از   بـر قـوم   نـی شناختی و تحقیقـات مبت مردمتحقیقات 

هایی  ها و گفتمان ها، سازمان فرآیندهاي ملی و جهانی، سیاست
رایـی  .مـک . پـر کنـد   زندگی جوامع محلی متقاطع است، اب که

خواهـد   شناسـی مـی   اي مردم که در چنین زمینه کند می تأکید
غـذاي  هـاي  نظـام اغلب نگران کننده بـین  رابطه رو به تغییر و 

 عمـل که در آنها بزرگتر سیاسی و  اقتصادي هاي زمینهمحلی و 
هاي بزرگتر به واسطه تـنش   این زمینه. دکن را مطالعهکنند  می

در سـه  . شود بین نیروهاي بازار و مداخالت سیاست تعریف می
هـاي   ، ما انگیـزه )بازار، سیاست و عمل محلی(گوشه این مثلث 

هـاي قابـل    هـا و اسـتراتژي   همچنـین گفتمـان  و منافع تجاري 
پیـدا   را» حاکمیـت غـذایی  «و  »امنیـت غـذایی  «در شناسایی 

به عنوان یک نقد و جـایگزین بـراي   حاکمیت غذایی . کنیم می
هاي جهانی امنیت غذایی و به عنوان یک راه عملـی بـراي    مدل

قـدامات  رسیدگی به پیامدهاي فرآینـدهاي جهـانی از طریـق ا   
براي  یبه عنوان مدلهمچنین، . است محلی در نظر گرفته شده

مطرح  در تمام سطوح حکمرانی غذا انتقادي ازتجزیه و تحلیل 
از  ییغـذا  تیحاکم يعملکردهاتوانیم  میمعنا، ما  نیبه ا .است
ـ -يا نـه یاقدام زم لهیبه وس کیستمیس /جامع يها لیتحل  یمحل

سـو   کیاز  که مینیبی بشناختداراي یک خصلت مردم قاًیرا عم
ـ  گر،ید يو از سوکند  را منعکس می ينگار عمل قوم مـردم  کی

عالوه بـر ایـن، بـه     .دکن یم يساز وابسته به غذا را مدل یشناس
ها را مـورد تحقیـق    ها و استراتژي محض این که ما این گفتمان
-کنیم که غذا به خودي خود مقوله قرار می دهیم، یادآوري می

  . پیچیده استبسیار  اي
شناختی دربـاره غـذا همچنـین بایـد بـه       یک مطالعه مردم

شناسـی بـا آن شـناخته     هایی که اکنـون رویکـرد مـردم    ویژگی
 گرایـی  کـل : ها عبارتنـد از  این ویژگی. شود نظر داشته باشد می

)Holism(ــبیت گرایــی و  ، تطبیــق)Relativism( گرایــی ، نس
ــیم. نگــاري مــردم ــا ن ــ  ب ــن ویژگ ــه ای هــاي اساســی  ینگــاهی ب
شناسی  توان از پتانسیل بالقوه موجود در مردم شناسی می مردم

هاي موجود در دیدگاه حاکمیت غذایی بهره  براي مطالعه زمینه
گرایی به معناي مطالعه تمـام ابعـاد یـک پدیـده در      کل. جست

فرهنگ و جامعه یک کلیت اسـت کـه   . بستر اجتماعی آن است
گرایـی   شود، این کل همیده میهمه عناصرش در ارتباط با هم ف

شناسـی   نگاري که روش غالب مردم از لحاظ روشی نیز در مردم

هـاي غـذایی در یـک     در مطالعه نظام. است قابل مشاهده است
جامعه نیز جز با فهم ابعاد متعدد غذا و تغذیه که بخشـی از آن  

هـاي   مختص جامعه مورد مطالعـه و بخشـی مـرتبط بـا زمینـه     
اقتصادي بزرگتر است قادر به فهـم کلیـت    اجتماعی، سیاسی و

هـاي اخیـر در حـوزه     تحـوالت دهـه  . آن پدیده نخـواهیم بـود  
اجتماعی و فرهنگی که منتج از فرآیندهایی مانند جهانی شدن 

اي  هاي حاشـیه  و گسترش وسایل ارتباط جمعی، توجه به گروه
مانند زنان و مهاجران و ظهور رویکردهاي پسـامدرن در حـوزه   

ــت ــوي    ش معرف ــه س ــرایش ب ــهیل گ ــث تس ــت، باع ــی اس ناس
هـا و   گرایی بـا تعـدد فرهنـگ   نسبیت. گرایی شده است نسبیت

هر فرهنگ بر . هاي فرهنگی متفاوت ارتباط دارد تصدیق ویژگی
اساس معیارهاي خاص خود و در بستر آن فرهنـگ قابـل فهـم    

شناختی و هم از لحـاظ   گرایی هم از لحاظ معرفت نسبیت. است
ها  شناختی نوعی تکثر فرهنگی در شناخت و فهم فرهنگ روش

بر تکثر فرهنگـی باعـث توجـه     تأکید. شناسد را به رسمیت می
شناسان به این نکته شـد کـه فهـم قواعـد کلـی زنـدگی       م مرد

ها فقط با بررسی یک جامعه خاص مقدور نیست و بـراي   انسان
هاي تطبیقی دست زد، رویکـرد   حصول این فهم باید به بررسی

هـاي بیـنش    گرایی یکـی دیگـر از ویژگـی    اي و تطبیقی مقایسه
هاي  با توجه به این ویژگی. )7(شود  سوب میشناختی مح مردم
هـاي مشـابه موجـود در     توان به بعضی زمینـه  شناسی می مردم

ــراي    ــل شــدن ب ــرام قائ ــد ارزش و احت ــذایی مانن ــت غ حاکمی
بــه رســمیت هــاي تولیــد بــومی و  هــاي زنــدگی و شــیوه روش

شناختن حق تولید غذا توسط جوامـع محلـی اشـاره کـرد کـه      
شـناختی بـا    اتصـال یـک مطالعـه مـردم     تواند یکی از نقاط می

  . رویکرد حاکمیت غذایی باشد
عالوه بر مباحث ذکر شده درباره امنیت و حاکمیت غذایی، 

تـوان بـا الهـام از     شناختی بر روي غذا مـی  در یک مطالعه مردم
شناسـی   در حیطـه مـردم  ) Ingold) (8(مطالعات تـیم اینگلـد   

سطوح مانند  محیط زیست، به سطوح مختلف و مجزاي تحلیل
هـر یـک از   . اي و محلی اشاره کـرد  ملی و بین المللی یا منطقه

توانـد   این سطوح تحلیل یا تالش براي ارتبـاط میـان آنهـا مـی    
این سـطوح  . هاي جدید در مطالعه غذا شود باعث گسترش افق

بـا  یـا   و زمان و فضا تغییر کنـد  تحلیل ممکن است با توجه به
دیگـر در حـوزه   ورود به گفتگو با مکاتـب   .هم اتصال پیدا کند

غذایی و تغذیـه در  به فهم مسائلی مانند عدالت تواند  می تغذیه
  .کند و محلی کمک المللی  ابعاد بین
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  زنان   اتحاد با جنبش
حاکمیت غذا، رسالت خود را تـالش بـراي پیـدا کـردن راه      

حل فاجعه گرسنگی بیش از یک میلیارد انسان گرسـنه جهـان   
حاکمیـت غـذایی در رم    2009در نشست سال . داند ی میکنون

هاي مختلـف ماننـد زنـان، کشـاورزان، مـاهیگیران،       ایتالیا گروه
هـاي مـردم نهـاد     عشایر، حاشیه نشینان، جوامع بومی و تشکل

المللـی گـرد هـم آمدنـد تـا راههـاي رسـیدن بـه          محلی و بین
 حاکمیت غذا یعنی دسترسـی . حاکمیت غذایی را بررسی کنند

تولیدکننــدگان غــذا بــه زمــین، آب، بــذر، شــیالت، زراعــت و  
یکی از مباحث مهم مطرح شـده در ایـن نشسـت    . زیستی تنوع

بر شنیده شدن صداي کسانی است که سـهم مهمـی در    تأکید
مـرتبط  هاي  سازي در قلب تصمیمتامین غذاي جوامع دارند اما 

ایـن  یکـی از  . وندشـ  تولیدات کشاورزي و غذایی شنیده نمـی با 
هـاي   به دنبال تغییرات وسیع در سیاسـت . ها زنان هستند گروه

-فراملی فمینیستی که شامل فراتـر رفـتن از پیونـدهاي درون   
هـا وارد  جنبش اسـت فمینیسـت  -هاي بیرون جنبش با اتحادیه

المللـی   هـا در سـطح محلـی و بـین     اتحاد با دیگر غیرفمینیست
جدید در مسائل  هاي ها و جنبش گروهمشارکت با ). 9(اند  شده

هاي مـورد بحـث را    تفمینیساصلی غیرسنتی، دامنه و خطوط 
سـؤال از سلســله مراتــب در  باعــث مطـرح شــدن  و  دادتغییـر  
 .شدهاي ائتالفی خود  هاي فمینیست فراملیتی و سیاست شبکه

و  گفتمـان حاکمیـت غـذایی    با توسعه یک سیاست فمینیستی
و زنـان کشـاورز،    1رابطه بین اعضاي اجتماع مارس جهانی زنان

هاي دهقانی کـه بـه عنـوان     بومی و روستایی و اتحاد با جنبش
موضــوع اصــلی سیاســت فمینیســتی حاکمیــت غــذایی درك  

 2009شود در حاشـیه نشسـت حاکمیـت غـذایی در سـال       می
در سازماندهی این مجمع یـک کمیتـه   . مورد بحث قرار گرفت

رسمی زنان، متشکل از فعاالن فمینیسـت مـارس و کشـاورزان    
زن روستایی و محلی براي بررسی حاکمیت غـذایی از دیـدگاه   

استقالل زنان بـه  دو مساله مهم که به . فمینیستی تشکیل شد
مـرتبط اسـت در ایـن     یک شرط براي حاکمیت غـذایی  عنوان

دسترسی زنان بـه زمـین و   کمیته مورد توافق قرار گرفت؛ ابتدا 
تأیید دانش ضروري زنان در مورد تولید و آمـاده سـازي   سپس 

، مــارس جهــانی زنــان، کــه یــک شــبکه 2010تــا ســال . غــذا
ــود و کشــاورزيشــهري و غیر فمینیســتی عمــدتاً  روســتایی ب

را به  »شترك، حاکمیت غذایی و دسترسی به منابعکاالهاي م«
عنوان یکی از چهار زمینه جهانی اقداماتش، مـورد تأییـد قـرار    

                                                        
1 World March of Women (WMW, founded 1996) 

 جهانی زنان بـه  فعاالن مارسباعث توجه اکثر این حرکت، . داد
به عنوان یـک   مارس جهانی زنانیی شد و حاکمیت غذامسأله 

بـه  را حاکمیـت غـذایی   ، TFN(2(تـی  ملیتراشبکه فمینیسـتی  
  .تعیین کرد عنوان یک اولویت سیاسی

تفکر فمینیستی درباره مسائل مهمی مانند  1990در دهه  
سـازي نئـولیبرال،  حملـه     هـا، جهـانی   ایجاد اتحاد با دیگر گروه

یافته به استاندارهاي زندگی و افزایش تهدید بنیادگرایی  تعمیم
ــرد   ــر ک ــه تغیی ــروع ب ــبش  . ش ــزایش جن ــا اف ــراه ب ــاي  هم ه

گرد سازمان ملل در حقوق زنان،  ازي، به علت عقبس ضدجهانی
هاي گسترده و  هاي فمینیستی فراملیتی با اتحاد با شبکه شبکه

ــل  ــه عم ــازنگري در   بازگشــت ب ــه ب ــروع ب ــبش، ش ــی جن گرای
هـاي   ، نقد فمینیسـت 1980 از دهه. هاي خود کردند استراتژي

جهان سوم از پروژه لیبرال غربی خـواهري جهـانی، فمینیسـم    
 بازنگري در همکاري باغربی هژمونیک را به مخاطره انداخت و 

ــمال ــوب-تقســیمات ش ــدگاه ،جن ــاد دی ــاي فمینیســت  ایج ه
در پـی  ). 9( محور در صحنه بین المللی را ممکن ساخت جنوب

در  یهـاي فمینیسـتی فراملیتـ    شـبکه دستیابی به این اهـداف،  
  Coleو   Philips. سـازي شـرکت کردنـد    تظاهرات ضد جهـانی 

نامنـد کـه    مـی  3»فمینیسـم جهـان دیگـر   «را  اتحـاد  این) 10(
هـاي   متمایز از مسیر سـازمان ملـل متحـد اسـت و در جنـبش     

ي آرمانی که  تر براي آینده عدالت اجتماعی و اقتصادي گسترده
عـدالت   در آن برابري جنسیتی با و درون دیگـر جنـبش هـاي   

در ایـن زمینـه   ). 9(شـود   توزیـع مـی   شـده، اجتماعی ترغیـب  
هـاي   گیـري  جهت ی باایجاد اتحادیۀ فمینیستسازي،  ضدجهانی

هاي سیاسـی در فضـاهاي    جدیدي  که کمتر بر تخصص و البی
 روي و  بیشـتر بـر   گرفتقرار  تأکیدمورد نهادي متمرکز است 

بـر ایـن    .شـد گـذاري   اعتراضات جمعی و بسیج عمومی سرمایه
ــاس  ــتاس ــده  فمینیس ــور فزاین ــه ط ــا ب ــراد   ه ــر اف ــا دیگ اي ب

 .هاي جنس مخـالف وارد اتحـاد شـدند    غیرفمینیست و جنبش
مارس جهانی زنان یک شـبکه بـزرگ و پیچیـده اسـت کـه در      

هـاي مختلـف عمـل     کنـد و در مقیـاس   فعالیت می ها همه قاره
و شامل زنان تحصـیل کـرده   بیشتر  این شبکهاگر چه  .کند می

هاي ناشی از تجـارب زنـدگی    طبقه متوسط است، اما به نگرانی
ظرفیـت مـارس    .زنان  طبقه کارگر و فقیر معطوف شده اسـت 

هـا در منـاطق مختلـف جهـان و      براي بسیج حضور در خیابـان 
ها هـم در فهـم خـود و هـم در      اتحاد آن با دیگر غیرفمینیست

مـارس   .مبارزه فمینیستی خود براي تغییر جهان اهمیـت دارد 
                                                        

2 Transnational Feminist Network 
3 another world feminism  [
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بندي پیشینی از مسـائل فمینیسـتی، بـه     در برابر هر گونه رتبه
فراتـر از  هاي بدنی سکس و حق تولیـد مثـل کـه     ویژه سیاست

هـا حـاکم    TFNدر بسـیاري از  سوال از زمین، غـذا، آب و کـار   
مــارس همچنــین بــر خودشناســی . کنــد اســت، مقاومــت مــی

موقعیـت  . هاي عضو خـود اصـرار نمـی ورزد    فمینیستی از گروه
یی که مارس بـا آنهـا همکـاري    ها اجتماعی و اقتصادي سازمان

و همچنین سرشـت و ترکیـب طبقـاتی آنهـا بـه طـور        کند می
اي ملـی و جهـانی از    هـاي منطقـه   اي در میـان زمینـه   گسترده
هاي منزوي کوچـک   هاي چپ تا گروه ها و احزاب گروه اتحادیه

نخبه و ضد نخبـه  غیر  عمدتاً که سواد است از زنان روستایی بی
مارس به دنبال ایجاد یک هویت جهـانی فمینیسـتی و   . هستند

یک سیاست است که از طریق گفتگو و با اتکا به عمل جمعـی  
آنچـه داراي اهمیـت    .باز است-پایان و بطور دائمشود  تولید می

است این است که چطـور روشـنفکران و فعـال فمینیسـتی بـه      
توانـد از   سازي زیردسـتان، مـی   سازي و ابزاري جاي مطالعه، ابژه

به این ترتیب سؤال این است کـه  . پایین و زیردستان یاد بگیرد
حاکمیـت غـذایی از    از تا چه حد سیاسـت فمینیسـتی مـارس   

هایی تولید می شود و براي فـراهم کـردن    طریق چنین آموزش
؟ اصـول  شـود  آمـاده مـی   انها براي عاملیت زیردسـت  زیرساخت

الحات ارضی، کشاورزي اکولـوژیکی و  حاکمیت غذایی مانند اص
زدایـی از   بدون بذرهاي اصالح شده ژنتیکی، حق آب و کـاالیی 

عالوه بر ایـن  . کشاورزي توسط مارس جهانی زنان پذیرفته شد
نهـد و   مارس کشاورزي کوچک در مقیاس خانوادگی را ارج می
در بـر   ادعا می کند که شرایط مناسب براي زنـان روسـتایی را  

با ایـن حـال، آنهـا همچنـین مشـاهدات مربـوط بـه        . گیرد می
زنــان را در خانوارهــا و جوامــع  و زیردســتی تابعیــت  وضــعیت

روستایی و تبعیض علیه کشاورزان زن توسط قوانین و نهادهاي 
  ). 9(دهند  را مورد توجه قرار میدولتی 

هـاي شـهر مـدل     براي اکثریت زنان در روستاها یـا حومـه  
تـر اسـت زیـرا     دگی دهقانـان، مطلـوب  شیوه زن و دهقانی تولید

تنوعی از فرآیندهاي تولید و  کند و تولید و بازتولید را ادغام می
ایـن  . شود را شامل می است اساسیبازتولید که در آن کار زنان 
اسـت، بـه عنـوان     اکولوژیکی شـبیه مدل به اقدامات کشاورزي 

استفاده از کودهاي طبیعی و محلی که با چرخه طبیعت  ،مثال
اکنون این . هماهنگ است، با مسیرهاي کوتاهتر به بازار و غیره

که چگونه با آغاز این نـوع زنـدگی، زنـان     شود سوال مطرح می
کیفیـت زنـدگی خـوب و    ، مقاومـت  در حـین توانند  دهقان می

چگونــه همراهــان و  داشــته باشــند وامکانــات رشــد شخصــی 

همـه  ها که دیدگاهی شامل  جنبشاین شرکاي مرد خود را در 
؟ جنبش راه دهقانان و مجمـع  متقاعد کنند مردان و زنان است

حاکمیت غذایی در شهر رم ایتالیا یـک فرصـت مناسـب بـراي     
مارس در جهت معرفی کردن مسـائل مربـوط بـه کـار زنـان و      

مارس در رویکرد خـود بـه حاکمیـت    . تقسیم کار جنسیتی بود
الزم و کند تا کار اغلب بدیهی فرض شده امـا   غذایی تالش می

ضروري زنان در کشـاورزي را بـه رسـمیت بشناسـد و قـدرت      
گیري عملی زنان و حق ایمنـی زمـین آنهـا بـه عنـوان       تصمیم

مـارس در رابطـه بـا     رویکـرد . تولید کننده غذا را تقویت کنـد 
: با دو تعهد سیاسی اصلی مارس سازگار اسـت حاکمیت غذایی 

مختلط  هاي جنسیتی از یک طرف، سیاست اتحاد آن با جنبش
 و با چپ جهانی به نفع یک مبارزه مشترك علیه نئولیبرالیسـم 

پسـند آن کـه در آن    از سوي دیگر شخصـیت فمینیسـت تـوده   
باز از ساختار جمعـی  کـه   -پایان فرایندفمینیسم از طریق یک 

ساخته شـده   هاي زندگی زنان زیردست است بر اساس واقعیت
فمینیسـتی از  فرآیندهاي مارس در تولید یـک گفتمـان    .است

   .گفتگویی است حاکمیت غذایی عمیقاً
هـاي   جنبـه جهـانی زنـان   مـارس  انجمن زنان روستایی در 

 آوري و انتشـار  مانند جمع زندگی روزمره خودو  بسیاري از کار
 و گیاهان دارویی، تامین آب آشـامیدنی و سـوخت پخـت و پـز    

را بـا کـار حاکمیـت غـذایی مــرتبط      هـا  ذخیـره و تبـادل دانـه   
محیطـی زنـان بـراي دفــاع از     هـاي زیســت  فعالیـت . اننـد د مـی 

همچنین مبارزه علیه تصرف زمین و آب توسط و  ها اکوسیستم
هـاي   قابلیت سیستم ادامههاي فراملیتی براي  ها و شرکت دولت

هـاي خـود  در بـازار و     زنان فعالیت .غذاي محلی ضروري است
 هیـه غـذا  براي خرید و ت ي خودها توزیع غذا و همچنین توانایی

. کننــد متصـل مـی   هـاي جـامع حاکمیـت غـذایی     بـه جنبـه   را
تولیـد   هـا هاي روستایی متحد آن هاي مارس و جنبش فمینیست

 متصـل به تهیه و مصرف مواد غذایی و کار مراقبت زنان را غذا 
هـایی را بـراي بیـان حاکمیـت      به این ترتیب، آنها راه. کنند می

غیـر روسـتایی فـراهم    هاي غیر تولید کننـده و   غذایی به بخش
اي را میان زنان روسـتایی و شـهري    کنند و ارتباطات بالقوه می

بـه علـت    نیز مانند زنان روسـتایی  زنان شهري. کنند ایجاد می
تهیه و خرید همـه یـا بخشـی از مـواد غـذایی خـانواده خـود،        

مارس جهانی زنان . ها را به عهده دارند مسئولیت تغذیه خانواده
گرایی که از طریق آن  بارزه با فرهنگ مصرفنیاز به مهمچنین 

بسـیاري از زنــان شــهري بــراي تهیــه غــذاهاي ارزان، آمــاده و  
یک محـرك  . )11( دهد شوند را تشخیص می صنعتی آماده می
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وقت زیادي است که هم زنان شـهري  ، ي غذاییعمده این الگو
در منـزل و   خـود کـار دو برابـر   با توجه به  و هم زنان روستایی

به دلیل تقسـیم کـار جنسـیتی،     .کنند تجربه مییرون محیط ب
مراقبت از  سختانحصاري و  هاي غالباً زنان همچنان مسئولیت

ــه خــانواده و مراقبــت از بیمــاران و   کودکــان، ســالمت و تغذی
دسـتمزد بـر عهـده    سالخوردگان را بدون هرگونـه اسـتخدام و   

در مارس براي مبارزه با عادات خرید غذاي شـهري، کـه    .دارند
و سـهولت   مناسـب  ها به واسـطه قیمـت   آن بسیاري از انتخاب

به چالش کشیدن سازمان اجتماعی را ضروري  شوند، تعیین می
، ایجـاد حمـل و نقـل عمـومی     زنـان  کاري کاهش روزِ .داند می

تر و به اشتراك گذاشتن کار خـانگی بـا    تر و قابل دسترس آسان
). 9(ی کمک کنـد  تواند به تغییر این سازمان اجتماع می مردان

بنابراین، مارس نقش مهمی براي خود در ایجاد اتحاد بین زنان 
حاکمیت غذایی بر حق مـردم،  . شود شهري و روستایی قائل می

ها براي تعریف سیاست غذایی و کشاورزي خود  ها و دولت ملت
هـا هـم در    کند و این یک مسأله مربوط به فمینیست می تأکید

نقش خود به عنوان شهروندان و هم در مبارزه بـراي اسـتقالل   
زنان، استقالل در انتخاب نحوه کـار، چگـونگی تـأمین معـاش،     

خـود، عشـق، داشـتن فرزنـد یـا      زندگی چگونگی لذت بردن از 
اسـتقالل شخصـی، متضـمن    . نداشتن آن و ساختن آینده است

حب سرنوشـت  جوامع  بدون نابرابري است که در آن مردم صـا 
مبـارزه   درمبـارزه علیـه سـتم و اسـتثمار زنـان      . خود هسـتند 

مـارس همـراه بـا    . دهقانان براي حاکمیت غذایی ضروري است
سایر جنبش هاي اجتماعی چپ، به ویژه در آمریکاي التین، از 

 تجمیـع حاکمیت غذایی  به عنـوان یـک ابـزار سیاسـی بـراي      
داري سرمایه مبارزات بسیار در یک سیاست ضد هژمونیک ضد

مقاومت شامل این مبارزات . کند استفاده می و ضد امپریالیست
سازي منـابع   در برابر تجارت آزاد در بخش کشاورزي، خصوصی

هـا و   هـا و شـرکت   زمین و دریـا، گـرفتن زمـین توسـط ایالـت     
. فسـیلی اسـت  هـاي   هاي کشاورزي به سـوخت  اختصاص زمین

تحت چارچوب حاکمیت  نیز اخیرا مبارزه علیه تغییرات اقلیمی
در آمریکـاي التـین و دیگـر نقـاط،      .غذایی قـرار گرفتـه اسـت   

هــاي مخــتلط و از طریــق    جمعیــت روســتایی در جنــبش  
هاي مستقل خود در خط مقدم این مبارزات قرار دارند  سازمان

هــاي  در خــط مقــدم دفــاع از معیشــت و محــیطنیــز و زنــان 
   .روستایی هستند

  گیري نتیجه
مختلف در مردم شناسـی و گرسـنگی بـیش از    نتیجه مطالعات 

یک میلیارد نفر در جهان که همراه با تخریب گسـترده محـیط   
زیست، منابع طبیعی و تهدیدهاي متعـدد دیگـر اسـت نشـان     

دهد که رویکردهاي گذشته در تأمین امنیت غـذایی مـردم    می
جهان با مخاطرات بسیار جدي همراه بوده و عمـالً کمکـی بـه    

. غذایی و رفع مشکل جهانی گرسنگی نکرده استارتقاء امنیت 
ین رویکردهاي حال حاضر در جهت تالش براي تر مهماز جمله 

جنـبش راه  . غلبه بر گرسنگی جهانی، حاکمیـت غـذایی اسـت   
دهقانان که در حاکمیت غذایی نمود عملی پیدا کرد در اتحـاد  

هاي اغلـب بـه    سازي چپ و گروه هاي ضدجهانیبا دیگر جنبش
رانده شده تأثیرگذار در تـأمین مایحتـاج غـذایی مـردم     حاشیه 

. شـدن گرسـنگی اسـت    جهان، درصدد پایـان دادن بـه جهـانی   
هـاي   پـذیر و پتانسـیل   حاکمیت غذایی به علت رویکرد انعطاف

هــاي متعــدد مشــابه بــا     موجــود در آن کــه داراي زمینــه  
شــناختی اســت در مطالعــات و شناســی و بیــنش مــردم مــردم

شناسی درباره غذا و تغذیه مورد توجـه   مردم هاي اخیرپژوهش
-هایی مانند ارتباط میان جوامـع بـومی   زمینه. قرار گرفته است

محلی و سطوح ملی، جهـانی و بـین المللـی در زمینـه غـذا از      
شناختی است  ین مسائل مورد توجه در یک مطالعه مردمتر مهم

با . هاي آن در حاکمیت غذایی نیز قابل مشاهده است که زمینه
توجه به شرایط کنونی جامعـه ایـران ماننـد تهدیـدات متعـدد      
مــرتبط بــا منــابع طبیعــی و نقــش نداشــتن ذینفعــان متعــدد 

هـاي   گیري کشاورزي مانند کشاورزان و زنان در فرآیند تصمیم
رسـد کـه رویکـرد حاکمیـت      مرتبط با کشاورزي، به نظـر مـی  

مـی و  هـاي اقلی  غذایی که به منابع طبیعی، حق آب و پتانسیل
بومی جوامع مختلف نظر دارد در ایران داراي کارآیی بیشـتري  
است و به نظر می رسد بدون توجه به امنیت منـابع طبیعـی و   

هاي نهفته در رویکرد حاکمیت غذایی، نیل بـه امنیـت    پتانسیل
-تمدنی، فرهنگی-غذایی و غذا و تغذیه پایدار در بستر تاریخی

صـر تقریبـاً غیـرممکن و بـا     اجتماعی، اقلیمی و بومی ایران معا
     .هاي فراوانی مواجه است موانع و چالش
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Food Security and Sustainable Food and Nutrition in the light of Security in Natural 
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Supplying food for communities is one of the most important duties and challenges of governments in the present-

day world. The a number of challenges regarding food security and barriers in eradicating the current hunger worldwide 
and the food and nutritional needs of societies in the future, without increasing damage to the natural environment and 
resources, have propelled all countries including the developing ones to pay more attention to the issues of food and 
food security. However, the food security approach, as a top-down approach with a focus on the macro-structural and 
global explanations for meeting the food needs of the peoples around the world, has been criticized and challenged by a 
number of contesting approaches including the food governance approach to the true food security. By contrast, the 
food governance, as a bottom-up approach, tends to oppose the above mentioned approach to food security by 
criticizing the neoliberal lens toward food security. The latter approach to food security have shed light the 
sustainability of natural resources by giving voice to the right to choose the type of rural agriculture in the indigenous 
societies or communities and accompanying by some marginal but influential movements such as the women's 
movement and peasant communities. Alliance with the women's movement and other left and critical associations such 
as the green and anti-globalization movements and egalitarianists has given the food governance approach a unique 
collective potential in understanding and handling issues of global hunger and food insecurity. What makes the food 
governance approach relevant in anthropology is the attention to the environmental-climatological potentials of each 
region and its indigenous populations, the need to protect the natural resources, the role of effective but marginalized 
groups such as women in overcoming the world hunger. In conclusion, without the natural resources security and 
without paying attention to the hidden potentials of the food governance approach, achieving a true food security in the 
historical, socio-cultural, geo-political and local context of Iran is practically impossible. In other words, bad 
governance, as a key social determinant, initially reveals its incompetence in the natural resources insecurity and 
consequently food insecurity. 

Keywords: Food insecurity, Natural resource insecurity, Food governance, Women’s movement, Anthropology 
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  ارتقاي مسئولیت اجتماعی در صنایع غذایی با نگاهی به تجارب بین المللی
  هامون طهماسبی

  
  hamoont@gsme.sharif.edu  :پست الکترونیکی .ایران دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،  ،ها توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمانپژوهشگر حوزه 

 چکیده

هـاي   توجه به توسعه پایدار و پیامـدهاي فعالیـت   درهاي اقتصادي  به واسطه باالرفتن انتظارات از بنگاهها  مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان
دیگر فقط  ها سازمانزیربناي فلسفی این مفهوم مبتنی بر این اصل است که . خود بر جامعه، جایگاه مهمی در فضاي کسب و کار پیدا کرده است

اي مشروع آنها را هم بایـد مـورد لحـاظ قـرار     هشان مسئول نیستند و در ارتباط با ذي نفعان دیگري هم هستند که خواسته داران در قبال سهام
هاي خود را طـوري مـدیریت و هـدایت کننـد کـه ضـمن کـاهش اثـرات منفـی           رود که پیامدهاي فعالیت انتظار می ها سازمانبه ویژه از . دهند

ــت ــاي  فعالیـ ــز       هـ ــود نیـ ــونی خـ ــع پیرامـ ــدار جوامـ ــعه پایـ ــه توسـ ــان، بـ ــوم ذي نفعـ ــت و عمـ ــیط زیسـ ــه و محـ ــر جامعـ ــود بـ   خـ
  و مفـاهیم مـرتبط بـا آن نظیـر پایـداري سـازمانی       هـا  سـازمان در این مقاله ضمن آشنایی کلـی بـا مفهـوم مسـئولیت اجتمـاعی      . کنندکمک  
)Corporate Sustainability (هـاي   همچنین الزامات و زمینه. به بررسی تعاریف و ابعاد مسئولیت اجتماعی در صنایع غذایی پرداخته خواهد شد

خـود مـورد   هـاي   پذیري بیشتر در قبـال پیامـدهاي فعالیـت    در صنایع غذایی به سمت مسئولیت تأمینتار بازیگران زنجیره الزم براي هدایت رف
با بررسی چهار سیاست (گذاري مناسب دولت سیاست-1المللی، نقش  بررسی قرار خواهد گرفت و به طور خاص، با نگاهی ویژه به تجارب برتر بین

شـکل گیـري   -3و عموم جامعـه و نیـز    ها سازمانبراي مدیران، ) ESD( آموزش براي توسعه پایدار-2، )، و اجبارگري هواداري، مشارکت، تسهیل
مسئولیت اجتماعی صنایع غذایی معرفـی  هاي  در جهت باالرفتن شاخص) با بررسی سه نمونه موفق بین المللی( گري غیردولتی هاي تنظیم نظام
رسد که هیچ یک از این سه ضرورت، بـه تنهـایی جوابگـوي     می ما و بر اساس تجارب بررسی شده، به نظر با توجه به شرایط امروز ایران. شود می

و نیازهاي موجود نخواهند بود و ترکیبی از سیاستهاي دولتی و غیردولتی در کنار وجود جامعه اي آگاه و توانمند نسبت به مسئولیت اجتمـاعی  
  .باشد می تغذیه پایدار و مسئولیت اجتماعی در صنعت غذا در ایرانتوسعه پایدار، شرطی الزم جهت دستیابی به 

گري هاي تنظیم، آموزش براي توسعه پایدار، سیاستگذاري مناسب، نظامCSR، ها سازمانتوسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی  :واژگان کلیدي
    غیردولتی

  مقدمه 
کنــیم کــه الگــوي توســعه ســنتی  در عصــري زنــدگی مــی

زیسـتی   محور، به واسطه پیامدهاي اجتماعی و محـیط  اقتصادي
گذاشته، مـورد سـوال و انتقـاد    مخربی که بر سیاره زمین باقی 

از چند دهه پیش و به دنبال افزایش مطالبـات   .قرار گفته است
المللی در تالش  عمومی، محققان، سیاستگذاران و نهادهاي بین

پیشـرفت مبتنـی بـر الگـوي توسـعه      هاي  به دنبال ترویج مدل
هاي بنیادین خـود،  پاردایم توسعه پایدار، در نگاه. پایدار هستند

ابل با این باور است که پیامدهاي نامطلوب بـر اجتمـاع و   در تق
محیط زیست، جزئی جدایی ناپذیر از توسعه اقتصادي هسـتند  

اي بــود کــه در آن و معتقـد اســت کــه بایـد بــه دنبــال آینـده   
مالحظــات محیطزیســتی، اجتمــاعی و اقتصــادي در تــوازن بــا 

ت یکدیگر باشند تا بتوان به سـطح بـاالتري از توسـعه و کیفیـ    
الملل  اهمیت توسعه پایدار در نظام بین ).1(زندگی دست یافت 

اهـداف  «، 2015به حـدي رسـیده کـه سـازمان ملـل از سـال       
نموده » اهداف سنتی توسعه هزاره«را جایگزین  »توسعه پایدار

باید بـراي تحقـق آنهـا     2030است که کشورهاي عضو تا سال 
  ).2( تالش کنند

بــازیگران . نهــاد نیســتتوســعه پایــدار وظیفــه تنهــا یــک 
تـوان   مـی  مختلفی در سطوح مختلف براي توسعه پایدار متصور

شد که بدون نقش آفرینی جمعی آنهـا، توسـعه پایـدار محقـق     
از ). 3(دولت ها، بخش خصوصی، و جامعـه مـدنی   : نخواهد شد

ــواع آن از   نظــر ســازمان ملــل متحــد، بخــش خصوصــی، در ان
هـاي بـزرگ و    هـا، شـرکت   کوچک گرفته تـا تعـاونی  هاي  بنگاه

به تعبیـر  . چندملیتی نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار دارند
یـک جامعـه سـالم،    "، متفکر بزرگ مدیریت، هنري مینتزبِرگ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            71 / 94

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2715-en.html


 هامون طهماسبی.../  ارتقاي مسئولیت اجتماعی در صنایع غذایی                                                                              ض 194 
 

 ١٩٤

نیازمند یک بخش دولتی مقبول و مـورد احتـرام، یـک بخـش     
 ).4( "خصوصی مسئول، و یک بخش مردمی فعال است

ي یکی از بازیگران جـدي عرصـه توسـعه    هاي اقتصاد بنگاه
ها راجع به مسائل اجتمـاعی و   با باالرفتن دغدغه. پایدار هستند

هـا،   محیط زیستی و تقاضاي روزافزون ذي نفعان و نیـز دولـت  
مجبورنـد کـه تحـت ایـن فشـارها نسـبت بـه کـاهش         ها  بنگاه

شان در جامعـه بـا    پیامدهاي محیط زیستی و نیز افزایش سهم
هاي پایـداري مناسـب    سعه پایدار و اتخاذ استراتژيتوجه به تو
جدیـدي در  هاي  این مسئله منجر به ظهور دیدگاه. اقدام کنند

شـان، تـک بعـدي     ادبیات مدیریت شده است که فصل مشترك
. نبودن نگاه به بنگاه به عنوان موجودیتی صرفا اقتصادي اسـت 

رفته انتقادات، نسبت به جریان اصلی کسب و کار در حدي باال 
در معرض خطر قـرار گرفتـه و بـه    ها  است که مشروعیت بنگاه

هاي رایج  ، یک بحران سیستمی براي مدلآنتونیو تنکاتیتعبیر 
کسب و کار در سطح کالن ایجاد شده است که از نظر اخالقـی  

انـد و فراتـر از    اند، داراي تناقضـات درونـی شـده    زیرسوال رفته
  ).5(ت شان ناپایدار اس اینها، شیوه زیست

غذایی و صنایع غذایی، بخـش مهمـی از    تأمینهاي  زنجیره
دهنـد و بـه همـین واسـطه      مـی  اقتصاد هـر کشـور را تشـکیل   

انتظارات از آنها براي ایفاي نقش در توسعه پایـدار و توجـه بـه    
. پیامدهاي فعالیت هایشان بر جامعه و محیط زیسـت باالسـت  

و تولیدشـان بـا منـابع طبیعـی      تأمینصنایع غذایی در زنجیره 
از سـوي دیگـر مشـاغل خـرد     . ارتباط و وابستگی زیادي دارنـد 

طبیعی صـنعت،  هاي  این ویژگی. زیادي نیز به آنها وابسته است
سبب شده که موضـوع مسـئولیت اجتمـاعی در قبـال محـیط      
. زیست، و جامعه در صنایع غذایی بسیار مورد توجه قرار گیـرد 

قصد داریم با نگـاهی بـه مبـانی مسـئولیت     در ادامه این مقاله 
اجتماعی سازمان ها، به طور خـاص تـر ابعـاد آن را در صـنایع     

ارتقـاي مسـئولیت   هـاي   غذایی بررسی کنیم و سپس ضـرورت 
المللـی و   اجتماعی در صنایع غذایی را با نگاهی به تجارب بـین 

  .تحقیقاتی این حوزه، به بحث بگذاریمهاي  یافته
 ها سئولیت اجتماعی سازمانتوسعه پایدار و م

توسعه پایدار به عنوان مفهومی هنجـاري کـه یـک مسـیر     
در علـم   را کند، توجه زیـادي  می مطلوب توسعه جوامع را بیان

 بنـا بـه نظـر    ).6(مدیریت و سازمان به خود جلب کرده اسـت  
به خاطر اینکه نمایانگر منابع تولیـدي اقتصـاد   ها  ، بنگاهبانسال

ایـن  ). 7(کننـد   مـی  در توسعه پایدار ایفـا هستند، نقش مهمی 
پایــداري «نقـش مهــم ســازمان هــا، منجــر بــه ظهــور مفهــوم  

پایـداري  . شـده اسـت  ) Corporate sustainability(» سازمانی
دانـد، امـا    مـی  سازمانی، اگرچه سودآوري و رشد بنگـاه را مهـم  

همزمان بر پیگیري اهداف اجتماعی، به ویژه آنها که به توسـعه  
نظیر حفاظت از محـیط زیسـت، عـدالت    -مرتبط هستند پایدار

، بانسالاز نظر ). 8(کند  کید میأت -اجتماعی و توسعه اقتصادي
پایداري سازمانی، متضمن توجه به پیگیري اهـدافی در سـطح   
جامعه است که نه فقط به تنهایی مطلوب هستند اما به طوري 

  ).7(اند  ناگسستنی به همدیگر پیوند دارند و وابسته
، پایداري سازمانی را بـر اسـاس تعریـف    دیلیک و همکاران

بـرآورده کـردن   ": کننـد  توسعه پایدار، بدین صورت بیـان مـی  
نیازهاي ذي نفعان فعلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم بنگـاه نظیـر     

فشار، جوامـع بـدون   هاي  سهامداران، کارکنان، مشتریان، گروه
ي ذي قربانی کردن توانـایی آن جهـت بـرآورده کـردن نیازهـا     

امـا تعریفـی چهاربعـدي از پایـداري      لوزانو  .)9( "نفعان آینده 
و بعد زمان را نیز بـه ابعـاد توسـعه     )10(کند  سازمانی ارائه می

بنگاه که به شکلی فعاالنه به هاي  فعالیت": کند می پایدار اضافه
دنبــال ایفــاي ســهم در توســعه پایــدار هســتند؛ شــامل ابعــاد  

محیط زیستی امـروز بـا در نظـر گـرفتن     اجتماعی، اقتصادي و 
روابط آنها با یکدیگر و نیز در طول زمان همراستا بـا توجـه بـه    

پایداري سازمانی، تبدیل . "شرکت و ذي نفعان آنهاي  سیستم
اقتصـادي،  –به یک جایگزین مهم براي پارادایم غالب اجتماعی 

ش اقتصاد نئولیبرال، تمایل ا. یعنی اقتصاد نئولیبرال شده است
به تمرکز منحصربفرد بر سودآوري کوتاه مدت و با توجه کم یا 
بدون توجه به پیامدهاي اجتماعی و محیط زیسـتی بلندمـدت   

پذیري  مسئولیت«در همین زمینه، مفاهیمی مانند  ).11(است 
، شـهروندي سـازمانی، اخـالق کسـب و کـار،      »اجتماعی بنگـاه 

تی بنگاه، از مدیریت روابط با ذي نفعان، و مدیریت محیط زیس
هایی  تحقیقاتی مدیریت هستند که همپوشانیهاي  جمله حوزه

  . )همان(با حوزه پایداري سازمانی دارند
ــازمانی    ــاعی س ــئولیت اجتم ــین مس ــداري ) CSR(ب و پای

، بـا  دیلیـک و همکـاران  . سازمانی، ارتباطی نزدیک وجـود دارد 
تاریخی تکامل مفهوم توسـعه پایـدار بـه ویـژه در     بررسی سیر 

کننـد کـه در بیشـتر     مـی  ارتباط با بنگاه، بر ایـن نکتـه تاکیـد   
بـا  پایداري سازمانی متـرادف    تحقیقات دنیاي مدیریت، مفهوم

CSR شوراي جهـانی کسـب و کـار    . )9(شود  می در نظر گرفته
 هـا  ، مسئولیت اجتماعی سازمان)WBCSD(براي توسعه پایدار 

CSR )Corporate Social Responsibility ( گونــه   را ایــن
تعهد پیوسته کسب و کارها براي رفتار اخالق ": کند تعریف می
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مدار و سهیم شدن در توسـعه اقتصـادي در حالیکـه همزمـان     
از نظـر   ."منجر به ارتقاي کیفیـت زنـدگی نیـروي کـار شـوند     

ها  بنگاه"برنامه اي است که در آن  CSR، )12(کمیسیون اروپا 
گیرند که به شـکل داوطلبانـه در ایجـاد جامعـه اي      می تصمیم

در ایـن تعریـف،   . "بهتر و محیط زیستی پاك تر سـهیم شـوند  
CSR     یک موضوع اختیاري است کـه در کنـار رسـالت اصـلی ،
 بـدین وسـیله  هـا   شود و بنگاه می براي تولید سود دیدهها  بنگاه
ر اهـداف اجتمــاعی و محـیط زیســتی از طریــق   د "تواننــد مـی 

محـوري و عملیــات  هـاي   در اسـتراتژي  CSRیکپارچـه کـردن   
داوطلبانـه بـودن و فراقـانونی    . "کسب و کار خود، سهیم شوند

 بـه شـمار   CSRهـاي   نیز یکی از شاخصـه  هدیگربودن، از نظر 
کنـد کـه بـراي     مـی  با این حال او بـر ایـن هـم تاکیـد    . رود می

ــوق اجتمــاعی،  حفاظــت از م ــد  CSRحــیط زیســت و حق نبای
  ).12(جایگزین قانون یا رگوالتوري شود 

تعاریف دیگري نیز ارائه  ها سازمانبراي مسئولیت اجتماعی 
برخـی ماننـد برنامـه مسـئولیت اجتمـاعی مدرسـه       . شده است

اخالقـی  هـاي   حکمرانی کندي در دانشگاه هـاروارد، بـه جنبـه   
اند  را مفهومی تعریف کرده CSRها توجه کرده اند و  رفتار بنگاه

 با سودشـان چـه  ها  پردازد که بنگاه می که نه تنها به این )13(
 کنند، بلکه طریقه کسب سود آنها را نیز زیر ذره بـین قـرار   می
مفهـومی اسـت کـه فراتـر از      CSRطبق این تعریـف،  . دهد می

وسـتانه و نیـز قـانون اسـت و بـه      خیرخواهی و اقدامات بشـر د 
دنبال مدیریت پیامدهاي محیط زیستی، اجتماعی و اقتصـادي  

اصــلی هــاي  و روابـط شــان بـا ذي نفعــان در حیطـه   هــا  بنگـاه 
محل کار، بازار، زنجیره : اثرگذاري شان است؛ حیطه هایی نظیر

  . ، جامعه و سطح سیاست گذاريتأمین
مفهــوم  رخــی مطالعــات بــه شــکلی تــاریخی بــه تکامــل ب

، در مارِویجـک  .)14(پرداخته اند  ها سازمانمسئولیت اجتماعی 
متون آکادمیک، رویکردهاي مختلفی را شناسایی کـرده اسـت   
که سعی کرده اند در گذشته به ایـن سـوال پاسـخ دهنـد کـه      

مطـابق رویکـرد   . "سازمان در مقابل چه کسی مسئولیت دارد"
حـداکثر کـردن سـود    سهام داران، مسئولیت اجتمـاعی بنگـاه،   

مطـرح   1970این مسئله توسط فریدمن در سال . خودش است
هــاي  مطــابق ایــن دیــدگاه پــرداختن بــه فعالیــت ).15( شــد

. اجتماعی، در حیطه دولـت اسـت و بـه سـازمان ربطـی نـدارد      
کند  می خرتر و تکامل یافته تري از این مسئله، بیانأدیدگاه مت

غدغه دارد که به هدف تنها در حدي د CSRکه بنگاه در مورد 
اصلی بنگاه کمک کند و آن خلق ارزش بلندمدت براي مالکـان  

 رویکــرد ذي نفعــان، دیــدگاه دیگــري اســت کــه. بنگــاه اســت
شان مسـئولیت   داران نه تنها در مقابل سهام ها سازمانگوید  می

شـان را نیـز بـه     دارند بلکه بایستی منافع چندگانـه ذي نفعـان  
رویکرد اجتماعی، گسـتره وسـیع   . رندشکلی متوازن در نظر بگی

در مقابل جامعه به عنوان ها  کند که بنگاه می تري دارد  و بیان
آنهـا بـا مجـوز    . عضوي از آن، به طـور کلـی مسـئولیت دارنـد    

کننـد و در   می فعالیت -رضایت جامعه و عموم مردم-اجتماعی
مقابل بایستی به نیازهاي جامعه، بـه شـکل سـازنده و رضـایت     

از نظر مارِویجک، این رویکردهاي مختلـف  . سخ دهندبخشی پا
و به خصـوص رویکـرد متـاخر یعنـی اجتمـاعی، نیازمنـد ایـن        

به طـور بنیـادین بـه بـازنگري جایگـاه و       ها سازمانهستند که 
اقدامات شان در زمینه اجتماعی پیچیده اي بپردازند که در آن 

سـت  چیزي که به طور سنتی سابقه نداشـته ا . کنند می فعالیت
)14(.  

و پایـداري سـازمانی    ها سازمانمسئولیت اجتماعی امروزه، 
اي در تحقیقـات دانشـگاهی، گفتمـان عمـومی،      به طرز فزاینده

در سطح بـین المللـی   ها  کارآفرینی و تعامالت بنگاههاي  شبکه
محور اصـلی ایـن توجهـات،     ).12(مورد توجه قرار گرفته است 

، CSRپرداختن به این موضوع اسـت کـه پایـداري سـازمانی و     
جهـانی توسـعه پایـدار یـاري     هـاي   توانند به چـالش  میگونه چ

به طور خالصه، این دیدگاه جدیـد معتقـد اسـت کـه     . برسانند
ها دیگر صرفا نبایستی متضمن تنها سود رسانی بـه   رفتار بنگاه

رکنان و یا ارائه خـدمت و محصـول بـه    داران، دستمزد کا سهام
هـاي   و دغدغهها  مشتري باشد، بلکه همچنین بایستی به ارزش

ایـن مسـئله، یـک    . اجتماعی و محیط زیستی نیز پاسـخ دهـد  
بـه مفهــوم  » حـداکثر کـردن ســود  «تغییـر نگـرش از پــاردایم   

و » هـاي ذي نفعـان متعـدد    در نظر گرفتن دغدغه«تر  گسترده
  . توسعه پایدار است

  هاي اجتماعی صنایع غذایی مسئولیت
صــنعت غــذا بــا مســائل زیــادي در ارتبــاط بــا مســئولیت  

بسیاري از برنـدهاي  . خود روبروست تأمیناجتماعی در زنجیره 
مشهور غذایی در دنیا تحت فشار افکـار عمـومی بابـت مسـائل     

کارکنـان، و   انسـانی  اجتماعی نظیر دستمزدهاي پایین، حقـوق 
 گفته. )16( استانداردهاي سالمت و ایمنی غذایی روبرو هستند

در عـین  کـه  شود کمتر صنعتی است که مانند صنعت غـذا   می
، بـه شـکل   تـأمین درگیري با مسائل اجتماعی در طول زنجیره 

زیادي وابسته به منابع طبیعی باشد و در عین حال پیامـدهاي  
ایـن  . متنوع و گسترده اي هم بر محیطزیسـت بـه جـا بگـذارد    
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و  ) NGO(هـا   ویژگی سبب شده که فعـالین اجتمـاعی، سـمن   
در بسیاري نقاط دنیا فشارهاي زیادي بر صنایع غذایی ها  دولت

 ).17(د وارد کننـد  اجتمـاعی خـو  هاي  براي توجه به مسئولیت
توان بـه   می مسائل مهم مسئولیت اجتماعی در صنایع غذایی را

  ):18( شکل زیر دسته بندي کرد
 این حوزه علی رغم دستاوردهایی مانند زیستی هاي  فناوري

بازدهی باالتر محصوالت کشاورزي، کاهش هزینه هـا، ارتقـاي   
سالمت حیوانات، کاهش اتـالف محصـوالت، و نیـاز کمتـر بـه      

هـاي   ها، از سـوي افکـار عمـومی بـه واسـطه ریسـک       کش آفت
سـالمت در شـبیه    ماننـد ( سالمت و نیز مسائل اخالق زیسـتی 

  .)18( مورد نگرانی قرار دارد )هاي ژنتیکی ها و دستکاري سازي
  بزرگ مـواد غـذایی در   هاي  بسیاري از شرکت(محیط زیست

دنیا نظیـر مـک دونالـد و اسـتارباکس، اسـتانداردهاي محـیط       
کنندگان خود وضع کـرده انـد تـا     تأمینزیستی ویژه اي براي 

محـیط زیسـتی در زنجیـره    هـاي   ناشـی از آسـیب  هاي  ریسک
کودهاي شیمیایی، آفت کش ها،  -)خود را کاهش دهند تأمین

نتشار گازهـاي گلخانـه   خاك و آب، جنگل زدایی، اهاي  آلودگی
زیـان آور بـراي   هاي  اي، دفع ضایعات و پسماندها، بسته بندي

طــوالنی حمــل و نقــل غــذا و  هــاي  محــیط زیســت، مســافت
ناشی از آن، مصرف آب و انرژي، ماهیگیري بـیش  هاي  آلودگی

 از ظرفیت طبیعی اکوسیستم ها
 حقوق و دستمزدهاي منصفانه براي تولید  -تجارت منصفانه

 تأمینکنندگان خرد در زنجیره 
 مربـوط بـه سـبک    هـاي   چـاقی و بیمـاري   -ایمنی و سالمت

هـاي   غـذایی، بیمـاري  هـاي   غذایی ناسالم، استفاده از برچسـب 
، استفاده از مـواد زیـان آور نظیـر    )مانند جنون گاوي(اپیدمیک

 سالمصنعتی ناهاي  آنتی بیوتیک ها، و روغن
 حذف کار کـودك و کـار اجبـاري،     -حقوق انسانی کارکنان

در این زمینه، مسـائلی ماننـد   (ایمنی و سالمت شغلی کارکنان 
ــر   عــدم اســتفاده کارکنــان از وســایل محــافظ ســالمت در براب

ناشـی از مـواد شـیمیایی، و آفـت     هـاي   مواردي نظیـر آلـودگی  
، مینتـأ کشها، عدم رعایت بهداشت محیطی مناسب در زنجیره 

کافی کارکنان درباره مسائل ایمنی و سـالمت  هاي  عدم آموزش
صـنفی، عـدم   هـاي   ، امکـان تشـکیل اتحادیـه   .)نیز مطرح است

 منصفانه، توازن کار و زندگیهاي  تبعیض، دستمزد و پاداش
 نگهـداري، پـرورش، حمـل و نقـل و ذبـح       -حقوق حیوانات

 حیواناتسخت بر هاي  اخالقی و بدور از فشارها و شکنجه

 حمایت از توسعه پایدار جوامع محلی و بیشتر  -جامعه محلی
آموزش، هاي  خیریه و نوع دوستانه در حوزههاي  در قالب کمک

ایجاد شغل، سالمت، فرهنگ و حتی مواردي مانند اهداي مواد 
 .و رویدادهاي خیریهها  غذایی تولیدي به انجمن

 تـأمین بـه  مسـائلی ماننـد فشـارهاي انحصـارگرایانه      -تأمین 
  کنندگان و نقض حقوق مادي و انسانی آنها

و صـنایع غـذایی در   ها  عوامل اثرگذار بر رفتار بنگاه
  حوزه مسئولیت اجتماعی

مطـرح شـده در ارتبـاط بـا نقـش      هـاي   با توجه به دغدغه
در توسعه پایدار، بررسی عواملی کـه بـر رفتـار    ها  آفرینی بنگاه

گذارند،  می صنایع غذایی اثرهاي  اجتماعی بنگاه ها، بویژه بنگاه
در یـک مقالـه    گـالواس و  آگـوئینیس . شـود  مـی  حائز اهمیـت 

مروري، عوامل پیش بینـی کننـده، عوامـل میـانجی، و عوامـل      
گر رفتار اجتماعی بنگاه را شناسایی کـرده انـد و سـهم     مداخله

بـه  هـا   آنها را در مطالعات حوزه مسـئولیت اجتمـاعی سـازمان   
در چارچوبی کـه آنهـا ارائـه داده انـد،      ).19(بحث گذاشته اند 

. عوامل به سه سطح صنعت، سازمان و فردي تقسیم شـده انـد  
نیز در یک مقاله مروري مشابه، عوامـل پـیش بینـی     ماتینگلی

کننده عملکرد اجتماعی بنگاه را به چهار دسـته تقسـیم کـرده    
در هر یـک  . مدیریت، استراتژي، حکمرانی و نهادها): 20(است 

تـوان عوامـل اثرگـذار بـر      مـی  مختلـف، هاي  دسته بندياز این 
 )درون بنگـاهی و ب )عملکرد اجتماعی بنگاه را به دو حوزه الف

 . بیرون بنگاهی تقسیم کرد
اینکــه کــدام یــک از عوامــل درونــی یــا بیرونــی بــر رفتــار 
اجتماعی بنگاه، اثـر تعیـین کننـده بیشـتري دارنـد، در میـان       

 عوامل درونی یا بیرونی تقسـیم محققان به دو طیف متمایل به 
خاص خـود را در ایـن زمینـه    هاي  شود که هر کدام دیدگاه می

. ندسـت هبا این حال، عوامل درونی و بیرونی هر دو مهـم  . دارند
بیرونی بر عواملی مانند فشار ذي نفعان، قوانین، فشار هاي  نگاه

درونـی بیشـتر بـر    هـاي   نگـاه هسـتند و   امثالهم متمرکزرقبا و 
در ایـن مقالـه، قصـد    ). 21( دارندانگیزه و رفتار مدیران تمرکز 

مهم در هدایت رفتار صنایع غـذایی بـه سـمت     عاملداریم سه 
گـذاري مناسـب    سیاسـت -1نقـش   :شامل ،مسئولیت اجتماعی

گـري غیردولتـی و نیـز     هاي تنظیم شکل گیري نظام -2دولت، 
در میـان مــدیران، و  ) ESD( آمـوزش بـراي توسـعه پایـدار     -3

ــاالرفتن شــاخص  ــه در جهــت ب ــاي  عمــوم جامع مســئولیت ه
 .اجتماعی صنایع غذایی را مورد بررسی قرار دهیم
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  نقش سیاست گذاري مناسب دولت
ها  یکی از بازیگران مهم اثرگذار بر رفتار بنگاه دولت همواره

مطالعات زیادي درباره . شده است  در زمینه توسعه پایدار تلقی
و گستره مـداخالت آنهـا در ایـن    ها  هاي مختلف دولت سیاست

، که CSRافراطی به هاي  بر خالف برخی نگاه. مقوله وجود دارد
داوطلبانه و بدون  معتقدند حوزه مسئولیت اجتماعی باید کامالً

مداخله دولت باقی بماند، اما باور غالب بر این است که مداخله 
توانـد اثـري جـدي در ایـن زمینـه       مـی  و نقش آفرینی دولـت، 

محقـق بـا سـابقه حـوزه     فرینـاس،  بـراي مثـال   . برجاي بگذارد
شـرکت   20نفتـی، بـا بررسـی    هاي  مسئولیت اجتماعی شرکت

ث مربـوط بـه آنهـا در چنـد     بزرگ نفتی در سراسر دنیا و حواد
ها  دهه گذشته به این نتیجه رسیده است که جلوگیري از نشت

نفتـی، بیشـتر از آنکـه توسـط رفتـار داوطلبانـه       هاي  و آلودگی
تـاثیر  هـا   دولـت هـاي   هدایت شود، از قوانین و سیاستها  بنگاه

  ).22(پذیرفته است 
توانـد توسـط    مـی  ،CSRدر حـوزه  هـا   رفتار صنایع و بنگاه

. مختلف دولت ها، تقویت، حمایت و تشویق شـود هاي  سیاست
تواننـد بگیرنـد و    مـی  ها، اشکال مختلفی را به خود این سیاست

سوال پیش رو این است که چه سیاست و مداخله اي از سـمت  
در یـک بررسـی سیسـتماتیک بـر     . دولت بایستی انجام بپذیرد

طـور  در نقـاط مختلـف دنیـا، بـه     ها  مختلف دولتهاي  سیاست
کلی چهار دسته سیاست قابل ردیابی است که همگی از سـوي  

در گوشه و کنار دنیـا بـه شـکلی مـورد اسـتفاده قـرار       ها  دولت
  :)23(گیرند  می گرفته اند و

 هاي هواداري  سیاست )الف
، انتشار تجربیات موفق، CSRهاي  مانند حمایت از برچسب

 شفاف سازي جامعه مدنیهاي  حمایت از برنامه
 مشارکت هاي  یاستس )ب

نفعان،  خصوصی، گفتگو با ذي مانند مشارکت دولت و بخش
 ...ها و هاي در سطح صنعت و اتحادیه معاهدات و توافقنامه

 تسهیل گري هاي  سیاست)ج
هـا،   هـا و یارانـه   هاي اگاهی بخشی عمـومی، مشـوق   کمپین

 ...، ایجاد ظرفیت وتأمینهاي  هاي مالیاتی، سیاست تخفیف
 اجبار هاي  سیاست)د

مـالی و قـانونی، اسـتانداردها،    هـاي   مانند قـوانین، جریمـه  
 ...بازرسی و کشف مغایرت و 

مختلف ذکر شده، هاي  گیري دقیق اثربخشی سیاست اندازه
هنوز یکـی از موضـوعات تحقیقـاتی بـاز مسـئولیت اجتمـاعی       

چرا که یک انـدازه گیـري مـوثر، نیازمنـد گـذر      . ستها سازمان
کـه بسـیاري از    در حـالی . جراي سیاست هاستزمان کافی از ا

ها به تازگی و در دهه اخیـر بـه عرصـه سیاسـت گـذاري       دولت
 همچنـین تحقیقـات نشـان   . روي آورده انـد  CSRبراي حـوزه  

در بســیاري مواقــع، ترکیبــی از ایــن هــا  دهــد کــه دولــت مــی
در یکی از معدود مطالعات جامع . گیرند می را به کارها  سیاست

و عملیـات وزارت  ها  سط دپارتمان ارزیابی سیاستمرتبط که تو
امور خارجه هلند به منظور بررسی اثربخشی ایـن سیاسـتها در   
کشورهاي در حال توسعه انجام شده، این نتیجه حاصـل شـده   

مشـارکت و  هـاي   است که بیشـترین نتـایج مثبـت از سیاسـت    
که بیشـترین نتـایج    تسهیل گري به دست آمده است؛ درحالی

هـاي اجبـار و هـواداري منـتج شـده       مبهم، از سیاستمنفی یا 
هـا   کنـد کـه دولـت    می این مطالعه جامع، پیشنهاد). 23( است
را به کار بگیرند و به تعبیـري از  ها  توانند سبدي از سیاست می

 .هویج و چماق استفاده کنند مانأتو هاي سیاست
، CSRعلـی رغــم مهـم بــودن سیاسـت گــذاري دولــت در    

چگونگی اتخاذ سیاست مناسب، مسئله مهمی اسـت کـه عـدم    
توجه به آن، سبب عـدم تحقـق اهـداف و حتـی دسـتاوردهاي      

در کشـور هندوسـتان کـه از     CSRقانون اجبـاري  . منفی شود
هـاي جالـب توجـه در     اجرایی شـد، یکـی از مثـال    2013سال 

هاي اجبار بدون توجـه بـه واقعیـات     بررسی پیامدهاي سیاست
به همین خاطر چگونگی ورود سیاستگذاري ). 24(ست جامعه ا
در کشورهایی با بافت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  CSRدولتی 

و اقتصادي خاص نظیر ایران، بسیار حساس بوده و نباید بـدون  
در نظر گرفتن مالحظات بومی مرتبط و اطالع از تجارب پیـاده  

  .مشابه دنیا باشدهاي  ها در بافت سازي این سیاست
هاي تنظـیم گـري غیردولتـی در تحقـق      قش نظامن

  صنایع غذایی تأمینمسئولیت اجتماعی در زنجیره 
مهم و نسبتا جدید که بـراي هـدایت   هاي  یکی از پیش ران

 رفتار بازیگران اقتصادي به سمت توسعه پایدار بـه کـار گرفتـه   
بـه  . هاي تنظیم گري غیردولتی یا داوطلبانه است شود، نظام می

وظیفه تنظیم گري یا سیاستگذاري، نقشی دولتـی  طور سنتی، 
بـا ایـن حـال    ). 25(و ) 23(شـده اسـت    و انحصاري فرض مـی 

تحوالت عصر توسعه پایـدار و ورود بخـش غیردولتـی بـه ایـن      
 تنظیم گـري غیردولتـی نیـز   هاي  دهد که نظام می حوزه نشان

سـنتی  هـاي   توانند وجود داشته باشند و در مواردي از نظام می
  . هم بهتر عمل کننددولتی 
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یکی از مصادیق بارز این جریـان جدیـد در عرصـه صـنایع     
. پایـداري و مسـئولیت اجتمـاعی اسـت    هـاي   غذایی، برچسـب 

هـاي   تنظیم گري غیردولتی که به عنـوان گواهینامـه  هاي  نظام
 نیـز شـناخته  ) TPC )third-party certificationبخش سوم یا 

هـاي   تنظیم گري در نظامشوند، به عنوان یک مکانیزم مهم  می
ایـن مکـانیزم هـا، مسـئولیت     . کشاورزي و غذا مطرح شده انـد 

ــه بخــش  ــت ب هــاي  پــایش ایمنــی و کیفیــت را از ســمت دول
راجع به توسعه ها  با افزایش دغدغه. غیردولتی هدایت کرده اند

مـواد   تأمینهاي  پایدار و مسائل مسئولیت اجتماعی در زنجیره
سـاز و کارهـا، معیارهـاي پایـداري و     و هـا   غذایی، این برچسب

مسئولیت اجتماعی را نیز به حوزه تنظیم گري خود وارد کـرده  
اند و صرفا با معیارهاي سنتی کیفیت و ایمنی در زنجیـره غـذا   

  .سر و کار ندارند
ساز و کارهـاي تنظـیم گـري غیردولتـی، غالبـا بـه شـکل        

ایـن  . کننـد  می مواد غذایی فعالیتهاي  و برچسبها  گواهینامه
برچسب ها، بـا ارائـه اطالعـاتی راجـع بـه محصـول و فرآینـد        

مـواد غـذایی    تـأمین تولیدش، براي ذي نفعان مختلف زنجیـره  
هاي خاص ایـن   از ویژگی. دهند می اطمینان بخشی هایی انجام

ساز و کارها، استقالل نسبی، شـفافیت و عملگرایـی اسـت کـه     
ریان و مصـرف  منجر به ایجاد اعتماد و مشروعیت در بین مشـت 

ــدگان ــت). 25(شــود  مــی کنن ــدي دول ــا  ناکارآم ــرل ه در کنت
هـاي   جهانی و فرامرزي و نیز کندي سیستم تأمینهاي  زنجیره

بوروکراتیک دولتی در اصالح خود، بازخورگیري و نیز تطبیق با 
تحوالت جدید صنایع غذایی از عوامل زمینه ساز شـکل گیـري   

عـالوه  . فاوت بوده اسـت تنظیم گري متهاي  و تقویت این نظام
بر این، یکی از مسائلی کـه منجـر بـه اقبـال عمـومی بـه ایـن        

نوین شده است، پرداختن به مسائلی بوده اسـت کـه   هاي  نظام
به طور سنتی در حیطه نظـارتی اسـتانداردهاي دولتـی نبـوده     

اسـتانداردهایی راجـع بـه مسـائلی فراتـر از خصوصـیات       : است
فرآینـد تولیـد در سرتاسـر    فیزیکی محصول و مـرتبط بـا کـل    

  ). 25(تأمینزنجیره 
در حقیقــت وقتــی صــحبت از تغذیــه پایــدار و مســئولیت 

کنیم، یعنی مهم است که غـذاي   می اجتماعی در صنایع غذایی
تولید شده چه پیامدهاي محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادي 

بـه زبـان   ). 26( در فرآیند تولید تـا مصـرف اش، داشـته اسـت    
خوریم اهمیـت دارد، بلکـه    می ط سالمت غذایی کهدیگر، نه فق

مهم است که چه کسی آن را تولیـد کـرده و آیـا حقـوق او بـه      
عدالت پرداخـت شـده اسـت؛ آیـا بـراي تولیـد آن آب زیـادي        

مصرف شده است، محیط زیسـت تخریـب شـده و یـا مسـائل      
سنتی  دولتی هاي  حقوق انسانی نادیده گرفته شده است؟ نظام

موارد گسـترده و صـحه گـذاري بـر آنهـا نـاتوان        از بررسی این
هستند و در عین حال انعطاف پذیري باال، نزدیکـی بیشـتر بـا    

تنظـیم گـري غیردولتـی    هاي  نظامهاي  جامعه و عدم وابستگی
سـبب شـده کــه بتواننـد خیلـی زود جــاي خـود را در عرصــه      

مـواد غـذایی بـاز     تـأمین هاي  سیاستگذاري پایداري در زنجیره
به مشتریان و سایر ذي نفعان این امکـان  ها  این برچسب. کنند

دهند که بین محصوالت مختلف، تمایزي از جنبـه هـایی    می را
نظیر رعایت حقوق کارکنان و تولیدکننـدگان خـرد، توجـه بـه     

هـاي مـرتبط بـا     محیط زیست، سالمت محصول و سایر جنبـه 
  .توسعه پایدار ایجاد کنند

ه کنندگان این سیستمهاي تنظیم گري، فقط مـردم  استفاد
نیز ها  عالوه بر این، به بنگاهها  این برچسب. و مشتریان نیستند

کنند که در کل چرخه عمر محصـول خـود، مسـائل     می کمک
مرتبط با پایـداري و مسـئولیت اجتمـاعی را رصـد و مـدیریت      

به همین خاطر است که در حال حاضر بسـیاري از  ). 27(کنند 
 تـأمین رندهاي مشهور بین المللی، یکی از شروط همکاري بـا  ب

 عنـوان هـا   و برچسـب هـا   کنندگان خود را اخذ این گواهینامـه 
  .کنند می

زیاد و متنـوعی  هاي  در سطح بین المللی، تجربیات و نمونه
تنظیم گري غیردولتی مشغول به فعالیـت هسـتند   هاي  از نظام

مشهور و قابـل اعتمـادي   که بسیاري از آنها اکنون به برندهاي 
در سطح جهانی تبدیل شده اند به شکلی که بسیاري از دولـت  

یـدات آنهـا را بـراي خـود     أیها، آنها را به رسـمیت شـناخته و ت  
داننـد و حتـی در مـواردي واردات     مـی  موجه و کفایت کننـده 

کاالها به کشورهاي خـود را منـوط بـه داشـتن برخـی از ایـن       
در . کرده اند» تجارت منصفانه«ظیر نها  و برچسبها  گواهینامه

ي مـردم  هـا  سـازمان توسط ها  که بسیاري از این برچسب حالی
شکل گرفته اند اما در موارد زیادي نیـز بخـش   ها  NGOنهاد یا 

خصوصی پایه گذار یک نظـام نظـارتی غیردولتـی بـوده اسـت      
مشـهور کـه   هاي  به عنوان مثال، سه نمونه از این گواهی). 28(

  :کنیم می صنایع غذایی نیز مرتبط هستند را مروربه حوزه 
  تجارت منصفانه)Fair Trade( 

 NGOمـیالدي و در قالـب یـک     80این جنـبش در دهـه   
در ابتدا رعایـت حقـوق    Fair Tradeدغدغه ). 28(شکل گرفت 

بـا ایـن   . مواد غـذایی بـود   تأمینکشاورزان خرده پا در زنجیره 
آن گسترش پیـدا کـرده    فعالیتهاي  حال به مرور زمان، حیطه
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است و در حال حاضر مسائلی مانند حذف کار کودکان، حـذف  
کار اجباري، تولید دوستدار محیط زیسـت، پرداخـت دسـتمزد    

هاي  عادالنه و عدم استفاده از محصوالت تراریخته را در ارزیابی
به تدریج حیطه کاري خـود را   Fair Trade. کند خود لحاظ می

اهیگیري، لوازم خانگی و پوشـاك نیـز   از کشاورزي به صنعت م
ــن برچســب، یکــی از مشــهورترین و  . گســترش داده اســت ای

بین المللی استاندارد سازي است و هاي  خوشنام ترین برچسب
 .به رسمیت شناخته شده استها  توسط بسیاري از دولت

 بارانیهاي  پیمان جنگل  )Rainforest Alliance( 
خاستگاه این گواهینامه، محیط زیستی است و نماد آن نیز 
یک قورباغه سبز است که نشانه اي از سالمت یک اکوسیسـتم  

مــیالدي و در قالــب  90در دهــه  Rainforest Alliance. دارد
هـاي   و بـه مـروز زمـان حیطـه    ) همـان (معرفی شد NGOیک 

بـا   Rainforest Allianceامـروزه  . ارزیابی خود را گسترش داد
هایی  بازبینی ساالنه مزارع، جنگلها و صنعت توریسم، گواهینامه

که تضمین کننـده مـواردي چـون حفاظـت از تنـوع زیسـتی،       
حفاظت از منابع طبیعی، سیستم موثر مدیریتی مزرعه، ارتقاي 
کیفیت زندگی بهـره بـرداران، و توسـعه اجتمـاعی و فرهنگـی      

به نقـل از  (کند می جوامع محلی است را به مخاطبان خود اعطا
 ).rainforest-alliance.orgسایت 

   ــروري ــزي پ ــر آب ــارت  ب ــن نظ  ASC )Aquaculture انجم

Stewardship Council( 
این انجمن یک موسسه غیرانتفاعی اسـت کـه بـه تضـمین     

ایـن  . پـردازد  مـی  توجه به پایداري در صـنعت پـرورش مـاهی   
 ایجاد شـده اسـت، بـه    2010برچسب و گواهینامه که در سال 
 پرورشی این اطمینان راهاي  مشتریان و مصرف کنندگان ماهی

دهد که فرایند تولید ماهی، از نظر اجتماعی مسـئوالنه و از   می
پایه گذاري این برنـد  . نظر محیط زیستی با مالحظه بوده است

رخ  WWFهاي مهم بین المللـی نظیـر    توسط تعدادي از سمن
الپیال، سالمون، قزل نوع ماهی از جمله تی 12داده است و براي 

بـه نقـل از سـایت    (آال، و میگو استانداردهایی وضع کرده اسـت 
asc-aqua.org .(ــب ــاي  برچس ــیاري از   ASCه ــر بس ــروز ب ام

محصوالت دریایی توزیع شده در اروپا و نیـز آمریکـاي شـمالی    
 .شود می دیده

موارد بررسی شده، تنها نمونه هایی از موج رو به گسـترش  
مواد غذایی هسـتند کـه در بخـش    هاي  برچسبو ها  گواهینامه

رسد که در آینده جایگـاه   می به نظر. غیردولتی شکل گرفته اند
خواهد  تر مهمو نظامهاي غیردولتی، از امروز نیز ها  این برچسب

هـاي   البته باید بر این نکته نیز تاکید کرد که اگرچه نظـام . بود
ال گسـترش  تنظیم گري غیردولتی و داوطلبانه به سرعت در ح

و تکامــل هســتند، امــا نمــی تواننــد منجــر بــه حــذف نقــش  
در حقیقت همانطور ). 28(شوند ها  سیاستگذاري مناسب دولت

کند نیاز به شکل هیبیرید یا ترکیبی  هم عنوان می فریناسکه 
) دولتی(از تنظیم گري داریم که در آن عناصر اجباري و قانونی

در تعامل با یکدیگر به شکل دهی رفتار ) غیردولتی(و داوطلبانه
 ).22(کنند  می بازیگران کمک

 گـري رسد در کشور ما، وقتی صـحبت از تنظـیم   می به نظر
شـود و   مـی  اما به سـمت دولـت معطـوف   کنیم، توجهات تم می

جاي بخش مردمـی و نیـز بخـش خصوصـی در ایجـاد سـاز و       
بـه همـین خـاطر،    . سـت ا کارهاي تنظیم گري داوطلبانه خالی

شـود بـا بهـره گیـري و یـادگیري از تجـارب دیگـر         می توصیه
کشورها، فعالین این حوزه به سمت ایجاد ساز و کارهاي مشابه 

ولت نیز بسترهاي حمایتی الزم بـراي  غیردولتی اقدام کنند و د
در پایان باید تاکیـد  . را فراهم نمایدها  شکل گیري این فعالیت

تنظـیم  هـاي   دولتی و نظـام هاي  کرد چگونگی ترکیب سیاست
گري غیردولتی جهت هـدایت رفتـار صـنایع غـذایی در حـوزه      

اي است که باید کامال بـا توجـه بـه     مسئولیت اجتماعی، مقوله
. ، اجتماعی و اقتصادي هر جامعه صـورت بپـذیرد  بافت سیاسی

سیاسـتی در  هاي  دهد اثربخشی این ترکیب می مطالعات نشان
مناطق مختلف دنیا بسته به حضـور، قـدرت و مشـروعیت ذي    

  ).29(نفعان مختلف، بسیار متفاوت بوده است 
نقش مهم آموزش در تحقق توسعه پایدار و مسـئولیت  

  ها سازماناجتماعی 
آموزش در توسعه پایدار تـا آنجاسـت کـه سـازمان     اهمیت 

آموزش براي توسـعه  «را دهه  2014تا  2005ملل متحد، دهه 
گـذاري،  هدف از ایـن نـام  ). 30(نام گذاري نمود » ESD-پایدار

یکپارچه سـازي توسـعه پایـدار در آمـوزش و یـادگیري بـراي       
هاي جامعه عنوان شده است و در ارتبـاط بـا ایـن    تمامی بخش

مواجهه با مسائل توسعه پایدار و اقـدام بـراي   یت است که واقع
این بـاور وجـود دارد کـه    . توسعه پایدار، نیازمند یادگیري است

مرتبط بـا توسـعه   ) Grand Challenges( مسائل بزرگ جهانی
شـد، دارنـد    پایدار، پیچیدگی هایی بیش از آنچه ابتدا تصور می

ن به گفتـه  ). 31( درگیـر بـودن ذي   ، )2016(و همکـاران   اُلسـ
نفعان مختلف در این مسائل و مسئله هماهنگی در بـین آنهـا،   

)). 32(به نقـل از  ( ین منابع این پیچیدگی است تر مهمیکی از 
جدیدي براي مـدیریت ایـن مسـائل    هاي  به باور ایشان، مهارت
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 ٢٠٠

نیاز اسـت و مسـئولیت اجتمـاعی محققـان و مدرسـان حـوزه       
کارکنان کسب و کارها، و ذي مدیریت، این است که رهبران و 

نفعان آنها را با سـاز و کارهـایی مـوثر جهـت مواجهـه بـا ایـن        
از سوي دیگر، به باور بسیاري از محققـان  . آشنا کنندها  چالش

-حوزه پایداري سازمانی و مسئولیت اجتماعی، تضـادها و بـده  
در حوزه مسائل اجتماعی بنگاه، بـیش  ) Trade-Offs(ها  بستان

استثنا باشند، یک قاعده هستند و این خـود ناشـی   از آنکه یک 
از پیچیدگی و چند وجهی بودن ذاتـی مسـائل توسـعه پایـدار     

لذا مسائل کسب و کارها در حوزه توسـعه پایـدار، سـاده    . است
ها و دشواري ها، سـبب   نیستند و چشم بستن بر این پیچیدگی

نگاهی سطحی و کم اثر در حوزه پایداري سازمانی خواهد شـد  
بـین  هـاي   در واقع، پایداري سازمانی، مدیران را با تـنش ). 33(

مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصـادي و محـیط زیسـتی رودر رو    
  ).6(کند  می

ادبیات حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان هـا، بـا توجـه بـه     
، بـر اهمیـت   CSRمرتبط با پیاده سازي هاي  مشکالت و چالش

فهـم نادرسـت   . کند یم آموزش و یادگیري در این حوزه تاکید
هـاي   کارکنان و مدیران و حتی مقاومت آنها در مقابل فعالیـت 

و پایـداري، از جملـه    CSRمتفاوت از هاي  اجتماعی، و برداشت
در بیِرِمـا  و  فنویک. دالیل این احساس نیاز برشمرده شده است

یک پژوهش کیفی و مصاحبه با مدیران منـابع انسـانی هشـت    
الی، به این نتیجـه رسـیده انـد کـه     شرکت بزرگ آمریکاي شم

ــر مهــم ــاده ســازي  ت ، موضــوع CSRین چــالش لجســتیکی پی
یادگیري و آموزش است تا افـراد سـازمان در سـطوح مختلـف     

باشـند   CSRهـاي   بتوانند پشتیبان پیـاده سـازي مـوثر برنامـه    
)34.(  

دهد نیازهـاي یـادگیري مـدیران بـراي      می ها نشان بررسی
ار، فراتر از دانش و آگاهی است و بـه  اقدام در جهت توسعه پاید

تطبیق ایـن موضـوع   . مهارتی و نگرشی نیز نیاز دارندهاي  جنبه
بندي از  ، ما را به همان دسته»یادگیري فردي«با ادبیات حوزه 

در طبقه بندي اهداف یادگیري، بـه   بِلومرساند که  نیازهایی می
و توسـط محققـان دیگـر حـوزه     ) 35( آنها اشـاره کـرده اسـت   

لــذا نیازهــاي یــادگیري بــراي . آمــوزش، توســعه یافتــه اســت
هـاي زیربنـایی    پایدار، نه فقط دانش و مهارت بلکه ارزش توسعه

پایـدار نیـاز    پایداري نیز هست و مدیران و فعالین حوزه توسـعه 
آگــاهی از مســائل : دارنــد کــه در ســه جنبــه توانمنــد باشــند 

هـاي مـورد نیـاز جهـت اقـدام در       تن مهـارت پایدار، داش توسعه

هاي شخصیتی و احساسـی   جهت توسعه پایدار و داشتن ویژگی
  ).36(پایدار  مورد نیاز جهت اقدام براي توسعه

موضوع توسعه پایدار در آموزش عالی تا بدان جا مهم شده 
سـخن  ها  است که برخی محققان از ظهور نسل چهارم دانشگاه

ان تحقق بخشی بـه توسـعه پایـدار از    گویند که ماموریت ش می
طریق همکاري با نهادهاي دیگر است؛ مـاموریتی کـه بـر پایـه     
مشارکتهاي با ذي نفعان و حل مسائل دنیاي واقعـی بنـا شـده    

با ارائـه شـواهد   ) 38(براي مثال، ترِنچِر و همکاران ). 37(است 
کننـد کــه در آن   مــی گونـاگون از یـک رونــد جهـانی صـحبت    

با مشارکت بـا دولـت، صـنعت، و جامعـه مـدنی بـه       ها  دانشگاه
 آنهـا اقـدام  هاي  تحول پایدار جوامع پیرامون خود و زیرسیستم

این ماموریت دانشگاه ها، به مقـدار قابـل تـوجهی بـا     . کنند می
ماموریت نسل سوم که بیشتر اقتصـادي و متمرکـز بـر انتقـال     

برخــی محققــان در ایــن زمینــه، . تکنولــوژي بــود تفــاوت دارد
 آمـوزش عــالی را در قبــال جامعـه داراي مســئولیت اجتمــاعی  

دانند که بایستی در سه محور توسعه پایـدار، بـراي تحقـق     می
نظیر اشتغال، عدالت اجتماعی، ریشه کنی -اقتصاديهاي  آرمان
، و -نظیـر عــدالت اجتمـاعی و رفـع تبعــیض   -، اجتمـاعی -فقـر 

  ).39(محیطزیستی نقش خود را ایفا کند 
توانند با تولید دانش جدید و کمک به توسعه یها مدانشگاه

هاي مرتبط بـا توسـعه   هاي مناسب و باالرفتن آگاهیشایستگی
بـر  . دهی آینده جوامع بـازي کننـد  پایدار نقش مهمی در شکل

، )IAU(هـا  المللـی دانشـگاه  همین اساس است که اتحادیه بین
کـه  هاي بـاالي خـود برشـمرده    توسعه پایدار را یکی از اولویت

رهبـران موسسـات آمـوزش    " ) :40(بایستی بـه آن پاسـخ داد   
عالی و همکاران آکادمیک آنها در موقعیتی کلیدي هسـتند تـا   
با قرار دادن توسعه پایدار در کانون تمرکز آکادمیک و سازمانی 

اي همراه با عدالت اجتمـاعی و نیـز   خود، در جهت تحقق آینده
ایـن موضـوع نیازمنـد     .دهمراه با شادابی اکولوژیک گام بردارنـ 

تولید و توزیع دانش از طریق انتقال تکنولوژي، ایجاد ظرفیـت،  
 ."اي است هاي بین رشتهگذاري و آموزش و پژوهشسیاست

در همین راستا، و همزمان با افزایش توجهـات جهـانی بـه    
، اصول آموزش مدیریت مسئوالنه یـا  2007این مقوله، در سال 

PRME )Principles for Responsible Management 

Education ( ،کــه مــورد حمایــت ســازمان ملــل متحــد اســت
المللـی اسـت کـه     ین برنامه بـین تر مهم PRME. اندازي شد راه

بــراي تحــول در آمــوزش مــدیریت در جهــت پاســخگویی بــه  
وکار مسـئوالنه ایجـاد شـده اسـت      تقاضاي جامعه جهت کسب
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ها،  اي دانشگاهاین برنامه یا جنبش، توسط جمعی از روس). 41(
ــت  ــاي هیئ ــب   اعض ــدارس کس ــی م ــدگان   علم ــار و نماین وک

المللـی مـرتبط بـا حـوزه آمـوزش مـدیریت و        ي بینها سازمان
پذیري اجتماعی طراحی شده اسـت و توانسـته اسـت     مسئولیت

عنوان مرجع و چراغ راهی براي آمـوزش مـدیریت مسـئوالنه     به
طور کـه   ، آنPRMEمأموریت . در دنیا جایگاه خود را پیدا کند

الهـام بخشـی و رشـد     "هاي رسمی آن اعـالم شـده،    در بیانیه
ــات  ــوزش و تحقیق ــئوالنه«آم ــدیریت مس ــتن  » م ــت داش جه

گیــري  وکارهــاي مســئول در قبــال جامعــه و بــا جهــت کســب
 ).41(است "بلندمدت

جداي از آموزش مفاهیم پایه و دانـش عمـومی نسـبت بـه     
و بــراي هــا  ســازمانتوســعه پایــدار و مســئولیت اجتمــاعی در 

بایسـتی در مقیـاس کلـی و    هـا   مدیران و کارکنان، این آموزش
در واقـع،  . براي عموم اقشار جامعه نیز مورد توجه قـرار بگیـرد  

این موضوع، یکی از اقدامات مهـم زیربنـایی و ظرفیـت سـازي     
ــاعی در    ــئولیت اجتم ــداري و مس ــق پای ــراي تحق ــاعی ب اجتم

  . خواهد بود ها سازمان
ومی مناسب جامعه نسبت به مفاهیم مـرتبط بـا   آگاهی عم

تـر مشـتریان، فعـالین     توسعه پایدار، منجر به ایفاي نقش فعال
ــا   اجتمــاعی، سیاســتگذاران و عمــوم آحــاد مــردم در تعامــل ب

 بـراي مثـال، مطالعـات نشـان    . اقتصادي خواهد شـد هاي  بنگاه
دهد مشتریانی که از نظر ذهنی نسـبت بـه توسـعه پایـدار،      می

تر و حساس تـر هسـتند، در خریدهایشـان از محصـوالت     آگاه 
مرتبط با توسعه پایـدار را  هاي  برندها و شرکت هایی که گواهی

کنند و حتـی حاضـرند    دریافت کرده اند، استقبال بیشتري می
اهمیـت  . )42(قیمت باالتري هم براي خریدهاي خود بپردازنـد 

بت این موضوع تا آنجاست که عدم آگاهی کافی مشـتریان نسـ  
و  هـا  سازمانبه مسائل مرتبط با پایداري و مسئولیت اجتماعی 

ــد   در نتیجــه عــدم نقــش آفرینــی فعــال آنهــا در عرصــه خری
مسئوالنه، یکـی از موانـع جـدي بـر تحقـق توسـعه پایـدار در        

شاید این  ).43(صنایع غذایی نام برده شده است تأمینزنجیره 
اهمیت آگاهی عمومی نسبت به توسعه پایدار بوده که منجر به 
تاکید یونسکو بر نقش محوري آمـوزش بـراي توسـعه پایـدار و     
اتفاقاتی مانند نام گذاري دهه آموزش براي توسعه پایدار شـده  

  .است
  

  جمع بندي
هـاي گذشـته    بررسی تجارب بین المللی و نیز تجربه دهـه 

دهـد کـه توسـعه پایـدار و مسـئولیت       میکشور خودمان نشان 
ها و به ویژه صنایع غذایی، مقولـه اي اسـت کـه    اجتماعی بنگاه

بدون نقش آفرینی همه بـازیگران اصـلی یعنـی دولـت، بخـش      
نقـش مـوثر و   . خصوصی و بخش مردمی محقـق نخواهـد شـد   

متناسب دولت در قالـب چهـار سیاسـت هـواداري، مشـارکت،      
مختلف دنیا مـورد اسـتفاده قـرار     گري و اجبار در نقاط تسهیل

گرفته است و متناسب با شرایط بایستی از این چهـار سیاسـت   
هـاي اقتصـادي بـه سـمت مسـئولیت       براي هدایت رفتار بنگـاه 

از سوي دیگر در این مقاله بـه ضـرورت   . اجتماعی استفاده کرد
گري غیردولتـی بـه عنـوان رکنـی      هاي تنظیم گیري نظام شکل

تار بـازیگران اقتصـادي در جهـت رعایـت     الزم جهت هدایت رف
تجربه دنیا در ایـن  . هاي اجتماعی پرداخته شد بیشتر مسئولیت
دهد که در صنایع غذایی، این شکل متفـاوت از   زمینه نشان می

انـد و در مـواردي    گري، عملکرد موفقی داشـته  هاي تنظیم نظام
هاي شکل گرفتـه در بخـش    مانند تجارت منصفانه، این حرکت

هـا را نیـز جلـب     اند اعتماد دولـت  و غیر دولتی، توانسته مردمی
هـاي   کرده و در مواردي جایگزین یـا مکمـل بسـیاري از نقـش    

نهایتـا اینکـه افـزایش    . گري شوند سنتی دولت در حوزه تنظیم
ــا شــاخص  ــاي  آگــاهی عمــومی جامعــه و آشــنایی ایشــان ب ه
هـاي   مسئولیت اجتماعی صنایع غذایی و نیـز بـاالرفتن آگـاهی   

هاي در  درباره توسعه پایدار و وظایف بنگاه ها سازماندیران و م
قبال آن و چگونگی تحقق مسئولیت اجتماعی سـازمانی امـري   
کلیدي براي تحقق پایداري و مسـئولیت اجتمـاعی در زنجیـره    

 .شود می تولید مواد غذایی محسوب
به عنوان نکته تکمیلی پایانی، باید در نظر داشت مجموعـه  

در سطوح مختلف و به کارگیري نیروهاي متعدد ها  اي از تالش
تواند جامعه ما را امیدوار بـه   می هاي مختلف است که در جبهه

ــاالرفتن شــاخص ــاي  ب ــاهه ــاي  مســئولیت اجتمــاعی در بنگ ه
این واقعیت، لزوم ایفاي . خصوصی و به ویژه صنایع غذایی کند

شـی  نقش فعاالنه همه ذي نفعان مختلف، از دولت گرفته تا بخ
  ).23(کند  خصوصی و مردمی را گوشزد می
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Enhancing Social Responsibility in Food Industry, Regarding International 

Experiences 
Tahmasbi H 

 
Researcher on sustainable development and corporate social responsibility, Faculty of Management, Sharif University of 
Technology, Tehran, Iran. Email:hamoont@gsme.sharif.ed 
 

Along with rising expectations from Private Sector toward considering sustainable development and managing 
impacts of their operations on society, concept of Corporate Social Responsibility has gained a significant position in 
the business world. Underlying philosophy of this concept is based on the fact that organizations are not just responsible 
against their shareholders. Rather they are also relate with other stakeholders and should respect their legitimate 
expectations. Specially, organizations are supposed to manage and lead their activities in a manner that not only reduce 
their negative impacts on environment, society and stakeholders, but also help toward sustainable development of their 
surrounding community. This paper, examines the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and related 
concepts such as Corporate Sustainability and their dimensions in food industry. Furthermore, necessities for directing 
behaviors of key players in food supply chains toward responsibility and sustainability will be examined. Specifically, 
based on international experiences, three drivers for enhancing social responsibility performance indicators are 
proposed: 1.appropraite public policy (with introducing four various policy: endorsing, partnering, facilitating, 
mandating), 2.Education for Sustainable Development for managers, organizations and society and 3.emerging non-
governmental regulatory systems (with introducing three successful international cases). Considering today’s conditions 
of Iran, and examined experiences, it seems that none of these three driver can respond effectively to the current needs 
and a combination of public and voluntary regulatory systems alongside with a conscious and empowered society 
against social responsibility and sustainable development are necessary for achieving sustainable nutrition and a 
socially responsible food industry. 

Keywords: Sustainable development, Corporate social responsibility, CSR, Education for sustainable development, 
Public policy, Non-governmental regulatory systems  

 
 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            82 / 94

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2715-en.html


 

  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  205-216 ، صفحات1397 بهار، 1 شماره ضمیمه، سیزدهمسال 

  
  

  : هاي عملیاتی شدن توسعه پایدار در نظام آموزش عالی بررسی زمینه
  دانشگاه پایدار و ارزیابی پایداري

  نیا عماد ملکی
  

  e_malekinia@ut.ac.ir  :پست الکترونیکی. ایران -دکتري تخصصی مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران

 چکیده
سسات آموزشی عالی برخاسته از پاردایم توسعه پایدار بوده و در صدد عملیاتی ساختن اصول ؤهاي دانشگاه پایدار و ارزیابی پایداري م مقوله

. ها هستند هاي آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی دانشگاه هاي دانشگاهی و برنامه توسعه پایدار در مدیریت پردیس و مفاهیم مرتبط با
در این مقاله، . پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارائه الگوهاي مختلف دانشگاه پایدار و ارزیابی پایداري در آموزش عالی انجام گرفته است

سعه پایدار به نظام آموزش عالی و الگوهاي مختلف دانشگاه پایدار و ارزیابی پایداري موسسات آموزش عالی مورد بحث هاي ورود مفهوم تو زمینه
  .ه استقرار گرفت تحلیلو

     توسعه پایدار، دانشگاه پایدار، ارزیابی پایداري :واژگان کلیدي

  مقدمه 
بـه  ) sustainable development( اصـطالح توسـعه پایـدار   

بـه ویـژه   (ها و نواقص الگوهـاي مرسـوم توسـعه     دنبال نارسایی
هــا و  وجــود نارســایی. مطــرح شــده اســت) توســعه اقتصــادي

فقر، گرسنگی و سوء تغذیه، نیاز، دوگـانگی،  : هایی مانند تناقض
ها، خشـونت، جنـگ،    ي نابرابر، بدهی نابرابري، وابستگی، مبادله
ی گرای محیطی، از خودبیگانگی، قومیت تروریسم، آلودگی زیست

و پیـدایش   بـازنگري در مفهـوم توسـعه   منجر بـه   و نژادپرستی
گردیـده  ) Sustainable Development( پارادایم توسعه پایـدار 

هـا در مـورد توسـعه     هاي برانگیخته شدن بحث ریشه ).1(است 
زیسـت   پایدار به برگزاري کنفرانس ملل متحد در مورد محـیط 

 UNCHE )United Nations Conference on Human انسانی

Environment(    در  1972توسط سازمان ملل متحـد در سـال
در این کنفرانس بـراي اولـین بـار،    . گردد استکهلم سوئد بر می

ــه وجــود آمــده ناشــی از توســعه لجــام    گســیخته مشــکالت ب
)unbridled development(  در یک سطح جهانی مورد بحث و

دسـتور   محیطی در یک هاي زیست بررسی قرار گرفت و نگرانی
کمیسـیون   1983در سال . المللی گنجانده شد کار سیاسی بین

زیست و توسعه در سازمان ملل متحد به ریاسـت   جهانی محیط
گـذاري شـد و    گروهارلم برانتلند نخست وزیر وقـت نـروژ پایـه   

ایـن  . شهرت پیدا کرد» کمیسیون برانتلند«بعدها تحت عنوان 
ــال  ــیون در س ــوان   1987کمیس ــت عن ــی تح ــده «گزارش آین

در ایــن . منتشــر کــرد) our common future( »مشــترك مــا
تعاریف و مشخصات توسعه پایـدار ارائـه   گزارش براي اولین بار 

 The World  زیست و توسـعه  کمیسیون جهانی محیط(گردید 

Commission on Environment and Development ،1987.( 

اهمیـت توسـعه   پس از اینکه توجه جامعه جهانی به مفهـوم و  
هـاي و   رفته رفته ایـن مفهـوم در پـژوهش   . پایدار جلب گردید

هـا در قالـب    هاي مرتبط با نظام آموزش عالی و دانشـگاه  بیانیه
نیـز رشـد و نمـو    » و ارزیابی پایداري» دانشگاه پایدار«مفاهیم 

. پیدا کرد و منجر به ارائه الگوهاي مختلف در ایـن زمینـه شـد   
دف بررسـی و ارائـه الگوهـاي مختلـف     رو بـا هـ   لذا مقاله پـیش 

دانشگاه پایدار و ارزیابی پایداري در آموزش عالی به نگارش در 
  .آمده است

هاي دانشگاه پایدار  ساز ورود مقوله توسعه پایدار زمینه
  و ارزیابی پایدار به نظام آموزش عالی

ــه  ــه مقولــ ــا کــ ــاي  از آنجــ ــدار«هــ ــگاه پایــ   »دانشــ
 )sustainable university ( ــداري«و ــابی پایــــ » ارزیــــ
)sustainability assessment ( توسعه پایدار«ریشه در مفهم «

هـاي   دارند، ضروري است که قبـل از توضـیح و تفسـیر مقولـه    
. ها و مبانی توسعه پایدار مورد واکاوي قرار گیـرد  مذکور، ریشه

میالدي مطرح شد، افـزون بـر    1980توسعه پایدار که در دهۀ 
آن برپایه تجارب دههـا سـال تـالش    محیطی  هاي زیست ریشه

در خـالل دو دهـۀ   . وقفه در زمینه توسعه شکل گرفته است بی
میالدي، پیشرفت اقتصادي بر رشـد و افـزایش    1960و  1950

آن که بیشتر براسـاس مفـاهیم کـارایی اقتصـادي بـود تاکیـد       
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میالدي تودة وسیع و فزاینـده فقـرا    1970تا اوایل دهه . داشت
تري  هاي گسترده ال رشد باعث شد تا تالشدر کشورهاي در ح

بـدین ترتیـب الگـوي    . براي بهبود توزیع درآمد بـه عمـل آیـد   
گرایش یافـت و اهـداف توزیـع    » توسعه برابر«توسعه، به سوي 

اي متمــایز امـا بــا همــان اهمیــت کــارایی   اجتمـاعی بــه گونــه 
بایـد توجـه داشـت کـه     ). 2(اقتصادي مورد توجه قرار گرفـت  

ه پایدار بدون دستیابی بـه همگرایـی بیشـتر در    مدیریت توسع
و تلفیق آنها، ) محیطی اقتصادي، اجتماعی و زیست(سه دیدگاه 

  . با شکست مواجه خواهد شد
که شـاید  » توسعه پایدار«ترین و شاید نخستین تعریف از  رایج

ترین و معتبرتـرین تعریـف از آن مفهـوم باشـد، تعریفـی       جامع
»  WCED زیست و توسـعه  یطکمیسیون جهانی مح«است که 

)World Commission on Environment and 

Development (  ــه ــروف بــ ــد «معــ ــیون برانتلنــ » کمیســ
)Brundtland ( آینـــــده مشـــــترك مـــــا«در گـــــزارش «   
)our common future (در این تعریـف آمـده   . ارائه کرده است

هـاي   اي است که نیازهاي نسل توسعه پایدار، توسعه«: است که
هـاي آینـده را    را برآورده سازد بدون اینکه توانایی نسـل حاضر 

ایـن  . )3(»براي برآورده سـاختن نیازهایشـان بـه خطـر انـدازد     
سعه پایدار ارائه کرده اسـت  کمیسسون تعریف دیگري نیز از تو

توسعه پایدار فرایند تغییري است در استفاده «: که براساس آن
ي  گیـري توســعه  هـا، سـمت   گــذاري از منـابع، هـدایت سـرمایه   

تکنولوژي و تغییر نهادي است کـه بـا نیازهـاي حـال و آینـده      
با توجه به پیشـینه و تعـاریف ارائـه شـده از      .)4(»سازگار باشد

توســـعه پایـــدار، ایـــن مفهـــوم داراي ســـه رکـــن اساســـی  
محیطی، اقتصادي و اجتماعی است که مصـادیق هریـک    زیست

   .)5(آورده شده است 1از آنها در جدول 
  ها تعاریف و ویژگی: دانشگاه پایدار

بـه طـور خـاص بعـد از صـدور      » دانشگاه پایـدار «اصطالح 
پدیـدار شـده   » 21دسـتور کـار   «و انتشـار  » اعالمیه تالورس«

شی دارد کـه موسسـات آمـوزش    این اصطالح اشاره به نق. است
از (توانند از طریق اشاعه اصول و مفاهیم توسعه پایدار  عالی می

، شناسـایی و کشـف   )طریق آموزش و ارائه خـدمات تخصصـی  
ــل راه ــاعی و    ح ــادي، اجتم ــدار اقتص ــعه پای ــق توس ــاي تحق ه

و کـاربرد عملـی اصـول و    ) از طریـق پـژوهش  (محیطی  زیست
فیزیکـی و زنـدگی روزانــه    مفـاهیم توسـعه پایـدار در سـاختار    

لذا قبل از پرداختن به مشخصـات و  . پردیس دانشگاه ایفا کنند
مختصات دانشگاه پایدار، الزم است کـه تعـاریف مرسـوم آن از    

  :صاحبنظران و محققان مختلف مورد بررسی قرار گیرد  دیدگاه
هـاي محلـی و    اي است که بر مبنـاي مسـئولیت   موسسه) 1

هـا و   تقاء سـالمت و بهزیسـتی انسـان   جهانی براي حفاظت و ار
اي به طور فعاالنـه   چنین موسسه. کند ها فعالیت می اکوسیستم

ــالش    ــالم چ ــایی و اع ــراي شناس ــک را ب ــش آکادمی ــاي  دان ه
اکولوژیکی و اجتماعی که در زمان حال و آینده با آنهـا مواجـه   

  .)6(گیرد هستیم، به کار می
عـالی اسـت کـه بـه مثابـه یـک        یک موسسه آمـوزش «) 2

اي یا جهانی فعالیت  سیستم یا یک زیرسیستم در سطح منطقه
ــه منظــور انجــام    مــی ــابع ســازمانی ب ــد، در اســتفاده از من کن

کارکردهاي آموزشی، پژوهشـی و ارائـه خـدمات تخصصـی بـه      
محیطـی، اقتصـادي،    سازي اثرات منفـی زیسـت   جامعه، حداقل

اجتماعی و بهداشتی را سرلوحه اقـدامات خـود قـرار داده و در    
کمک به جامعه براي گذار بـه سـبک زنـدگی پایـدار پیشـگام      

  .)7(»است
هاي انتقـادي تأکیـد دارد    اي است که بر فعالیت موسسه) 3

خطر، از لحاظ اجتماعی منصفانه و از  که از لحاظ اکولوژیکی بی
دار لحاظ اقتصادي با دوام هستند، مفاهیم مرتبط با توسعه پایـ 

ســازي  هــاي درســی و پــژوهش بــه منظــور آمــاده را در برنامـه 
آفرینی در جامعه به عنوان یک شـهروند   دانشجویان جهت نقش

  .)8(کند سازي می مفید، پیاده

 
  )5(ارکان توسعه پایدار .1جدول 

  رکن اجتماعی  رکن اقتصادي  محیطی رکن زیست

 تغییرات اقلیمی  
 اي کاهش انتشار گازهاي گلخانه  
 تنوع زیستی  
 کارایی انرژي  
 توسعه تکنولوژي پاك  
 حفظ منابع طبیعی  
 مدیریت اتالف  
  آب، هوا، خاك(آلودگی(  

 مصرف پایدار  
 تولید پایدار  
 پاسخگویی اجتماعی  
 توسعه شهري و محلی  
 گردشگري پایدار  
 زیستی در  هاي محیط یکپارچگی نگرانی

  )بازرگانی سبز(گیري بازرگانی  تصمیم
 تجارت سبز 

 سالمت و کیفیت زندگی  
 انسجام جامعه  
 برابري اجتماعی  
 نگاري جمعیت  
 مدیریت مهاجرت و تنوع فرهنگی  
 هاي برابر فرصت  
 انعطاف  
 یها و سرمایه انسان ي مهارت توسعه 
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 داراي یـک اسـتراتژي پایـداري   ) الف: سازمانی است که) 4
)sustainability strategy (   است که به اندازه کـافی جهـت در

پذیر  هاي درونی و بیرونی انعطاف هاي محیط نظر گرفتن پویایی
 visionary( بخش داراي یک مدیریت فراکنشی الهام) است، ب

proactive management ( داراي یــک فرهنــگ   ) اســت، ج
داراي یـک پرسـتیژ   ) سازمانی تعریف شده و نیرومند است، و د

در سـطح وسـیع    )widely recognized( استوار و شناخته شده
  . )9(است 
ي آموزش عالی است که اثرات منفی جامعـه را   موسسه) 5

دهـد، کـارایی اقتصـادي را بهبـود،      براي آیندگان کـاهش مـی  
ت و بهزیســتی هــاي اکولــوژیکی را بازیــابی و محافظــ سیســتم

  .)10(دهد  ها را ارتقاء می انسان
هـاي   حـل  ال دانش و ارائـه راه دانشگاهی است که با انتق) 6

پایدار به ذینفعان خود در جامعه در جهت تحقق توسعه پایدار 
کند و همزمـان عملیـات داخلـی خـود را نیـز       آفرینی می نقش

  .)11(بخشد بهبود می
نظران مختلف و  با توجه به تعاریف ارائه شده توسط صاحب

هـاي مـرتبط    با عنایت بـه پیشـینه نظـري و تجربـی پـژوهش     
دانشـگاه  «: گونـه تعریـف کـرد    توان دانشگاه پایدار را بـدین  می

ي آن مبتنـی   پایدار، یک موسسه آموزش عالی است که فلسفه
گیـري از   تفکر سیستمی بوده و بـا بهـره  بر عقالنیت جوهري و 

اي در آموزش و پژوهش، به صورت فراکنشی  رشته رویکرد میان
اقدام به شناسایی و حل مشکالت مبتال به جوامع بشري کـرده  

هاي کنـونی و   و مقصد نهایی آن تحقق توسعه پایدار براي نسل
  .»آینده است

صـادي،  که از لحـاظ اقت هایی  براي توصیف دانشگاه وینن ون
قـرار داشـته و بـه     و اجتماعی در شرایطی پایدار محیطی زیست

ــیوه ــگامانه شـ ــی) pioneer approach( اي پیشـ  و فراکنشـ
)proactive (       نسبت بـه چـالش توسـعه پایـدار واکـنش نشـان

ــه . کنــد اســتفاده مــی» Sustainity«دهنــد از اصــطالح  مــی ب
هاي  روضهها و مف هایی پارادایم وینن چنین دانشگاه ي ون عقیده

ي پایـدار را   دهند تا بتوانند یک آینـده  بنیادي خود را تغییر می
اي کـه در آن فعالیـت    براي بافت سازمانی خـود و نیـز جامعـه   

  .)5(کنند، رقم بزنند  می
هایی که یک دانشـگاه پایـدار    باالس و همکاران ویژگی-فرر

را از سایر موسسات آموزش عالی تفکیک مـی کنـد، شناسـایی    
  :اند که عبارتند از کرده
گرایانه به جـاي آمـوزش    تأکید و تمرکز بر آموزش تحول -

  .انتقالی صرف

اي و  رشـته  تاکید شدید بـر انجـام پـژوهش و علـم میـان      -
  اي، فرارشته

گیري آموزش و پژوهش به حل مسائل اجتمـاعی و   جهت -
در نتیجـه توانمندســازي دانشــجویان جهــت ایجــاد تعامــل بــا  

  هاي مرتبط با آینده، هاي مسائل واقعی و نااطمینانی پیچیدگی
هـاي متنـوع در    هـایی از تخصـص   ایجاد و استقرار شـبکه  -

  دار منابع، و سطح دانشگاه جهت تسهیم کارآمد و معنی
اندازي که تغییر مـورد نیـاز را از طریـق     مدیریت و چشم -

ها اعمـال نمایـد، مـدیریت و     تعیین مناسب مسئولیت و پاداش
اندازي که متعهد به تحول دانشگاه در بلندمـدت باشـد و    چشم

مشتاق به واکنش مناسب به نیازهـاي در حـال تغییـر جامعـه     
 . )12(باشد

  
براي تحقق دانشگاه پایدار پنج ) 2012(گاناوان و همکاران 
  :دهند که عبارتند از پیشنهاد ویژه ارائه می

ي یک برنامه استراتژیک جهـت تحقـق دانشـگاه     توسعه) 1
  پایدار در سطح دانشگاه،

سازي مفاهیم توسعه پایدار و دانشگاه پایدار در  پارچهیک) 2
  هاي درسی، هاي آموزشی و برنامه دوره

  ي توسعه پایدار و دانشگاه پایدار، انجام پژوهش در حوزه) 3
ي سـازمانی رسـمی بـراي     ایجاد یـک واحـد یـا کمیتـه    ) 4

  هاي توسعه پایدار و دانشگاه پایدار، و مدیریت برنامه
ي  سایت به عنوان یک رسـانه  ر یک وبطراحی و استقرا) 5

هـاي دانشـگاه بـراي تحقـق      رسانی برنامه ارتباطی جهت اطالع
  . )13(توسعه پایدار در سطح جامعه و دانشگاه پایدار 
سازي عملیـاتی   به عقیده برانجه، در زمینه تلفیق و نهادینه

ها سـه مـوج قابـل تفکیـک روي داده      توسعه پایدار در دانشگاه
  :است

هـــایی در  افــراد یــا گــروه    مــیالدي  1990از ســال  ) 1
 هاي مختلف شروع به ترسیم پردیس دانشـگاهی سـبز   دانشگاه

)green campus (ها  این جنبش توانست که اولین پروژه. کردند
. گذاري کنـد  هاي دانشگاهی کوچک پایه و تجارب را در پردیس

هاي مشترك این دوره با هدف کاهش اتالف  هاي و فعالیت رویه
هایی مانند  یز بازیافت آنها انجام گرفتند، رویهمنابع و انرژي و ن

هایی با بیشترین کارایی در مصـرف   نوسازي و ساخت ساختمان
بعدها در موج دوم این اقدامات توانسـت نیـرو و شـتاب    . انرژي

هـاي مـرتبط بـا توسـعه پایـدار،       کافی را براي پیگیـري پـروژه  
بـه  ) sustainability committees( هاي پایداري استقرار کمیته

ها و حتی تلفیق توسعه پایـدار در   سازي تالش منظور هماهنگ
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 ٢٠٨

هـا فـراهم    هاي ماموریـت دانشـگاه   ها، اهداف و بیانیه استراتژي
  .آورد

میالدي شروع شده و هنـوز   2003دومین موج در سال ) 2
ــردیس   ــازي پ ــا سبزس ــرتبط ب ــاً م ــم غالب ــگاهی ه ــاي دانش  ه

)greening the university campus (هـاي کنـونی    بحث .است
راجع به دانشگاه پایدار هنوز هم تحت تاثیر این موج قرار دارند 

ها در این خصوص معطوف به کاهش رد پـاي   و بیشترین تالش
از طریـق بهبـود مـدیریت     )ecological footprint( اکولوژیکی

هاي کانـادا بـر    براي مثال، مدیران دانشگاه. محیطی است زیست
بـه  ) campus operations( شـگاهی روي عملیـات پـردیس دان  

  .ترین عنصر دانشگاه پایدار تأکید دارند عنوان اصلی
موج سوم مربوط به تلفیق اصول و مفاهیم توسعه پایدار ) 3

دهی مجـدد تـدریس، یـادگیري و     ها از طریق جهت در دانشگاه
جامعه است، در چنین حالتی توسعه پایـدار بـه   -روابط دانشگاه

. شود ها تبدیل می امات محوري دانشگاهیک ویژگی ضروري اقد
ها به سمت تبدیل شدن به یـک   هدف موج سوم تحول دانشگاه

 »پردیس دانشگاهی پایـدار «نوع جدید از دانشگاه تحت عنوان 
)sustainable university campus(  است)11( .  

  الگوهاي دانشگاه پایدار
تــاکنون بــه منظــور دســتیابی بــه الگــوي دانشــگاه پایــدار 

در میـان پیشـنهادهاي   . پیشنهادهاي مختلفی ارائه شده اسـت 

الگـوي  ، )5(ون وینن بندي دانشگاه پایدار مختلف، الگوي طبقه
الگـوي دانشـگاه پایـدار    ، )7(دانشگاه پایدار والزکوئز و همکاران

 )1(پایـدار تئودورینـو   و الگوي دانشگاه )14(الشویخات و ابوبکر
هـا و ابعـاد هریـک از آنهـا در ادامـه       مطرح هستند که ویژگـی 

از واژه دانشـگاه پایـدار بـراي آن     ویـنن  ون. تشریح خواهد شـد 
نماید کـه از لحـاظ   عالی استفاده می از موسسات آموزش دسته

و اجتماعی در شرایطی پایدار بـه سـر    محیطی اقتصادي، زیست
به . اي وجود ندارددهد که چنین موسسهوي تذکر می. برندمی

ي  وینن، هر دانشگاهی در تالش براي تحلیل نحـوه  ي ون عقیده
از سـواالت و  اي  تعامـل بـا مقولـه توسـعه پایـدار، بـا مجموعـه       

  :تردیدها مواجه خواهد شد
  چرا باید در بحث توسعه پایدار مشارکت داشت؟ -
  توان انجام داد؟ در بحث توسعه پایدار، چه کاري می -
هاي مرتبط با توسـعه پایـدار چگونـه     در دانشگاه فعالیت -

  شوند؟ سازماندهی می
هـا   با استفاده از این سه پرسش و پاسخ بـه آنهـا، دانشـگاه   

خواهند توانست به ارزیابی ابعاد، جایگـاه و سـطح تعهـد خـود     
  .)15(نسبت به مسأله توسعه پایدار بپردازند

  
  )5(بندي دانشگاه پایدار الگوي طبقه .1شکل 

  

 پژوهشآموزش و : 2سطح 

 دانشگاهمدیریت : 3سطح 

 پژوهشآموزش و : 2سطح 

 عملیات دانشگاه: 1سطح 

 محیطی مدیریت زیست

 دانشگاه پایدار

 شبکه پایدار

جامعه پایدار 

 سازمان

 برابري ها بنیان متقابل وابستگی محدودیتها

 توسعه پایدار

 مشارکت دانشگاه
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طراحی شده است که داراي  الگوي مذکور بر روي نموداري
باشد که هر یک از آنها پاسخ مـورد نظـر را بـراي     سه محور می

که در » محور توسعه پایدار«) 1: کند سواالت مذکور فراهم می
هـا در جهـان    اي است که دانشـگاه  هاي فزاینده خصوص چالش

هـا بـه    امروز با آن مواجه هستند و چرایـی پـرداختن دانشـگاه   
محـور تعهـدات   «) 2کنـد،   ار را مطـرح مـی  مقوله توسعه پایـد 

که میـزان ورود و اشـتغال   » دانشگاه در ارتباط با توسعه پایدار
کند، در این محور  دانشگاه را به این مفهوم بررسی و مطرح می

تواننـد انجـام دهنـد     ها در این رابطـه مـی   اقداماتی که دانشگاه
 کـه نحـوه و چگـونگی   » محور سـازمان «) 3و . شود بررسی می

ها را  هاي مرتبط با توسعه پایدار در دانشگاه سازماندهی فعالیت
هـا خواهنـد    با استفاده از این نمـودار، دانشـگاه  . کند بررسی می

توانست به ارزیابی ابعاد، جایگاه و سطح تعهد خـود نسـبت بـه    
  .)15(مسأله توسعه پایدار بپردازند

بـه عنـوان نقطـه     الگوي دانشگاه پایدار والزکوئز و همکاران
دانشـگاه مختلـف در    80امکان مقایسه بهترین تجـارب   مرجع،

این الگو مبتنی بر چهار گام . سراسر جهان را فراهم نموده است

 ریزي، اجـراء،  ها یا مراحل در چارچوب برنامهاست که این گام

مرحله نخست چرخـه، شـامل    .ق شده استو عمل تلفی بررسی
شناسایی مشکالت ناپایداري و تولیـد ایـده بـراي حـل مسـأله      

بایستی ذینفعان بـه منظـور صـرفه   سپس، ). ریزي برنامه( است
 جویی در هزینه، طرح را در مقیـاس کوچـک ارزیـابی نماینـد    

هـاي طـرح در    در گام بعدي، به منظور تعیین پیشرفت ).اجراء(
). بررسـی ( نتایج مورد انتظار بـه بررسـی بپردازنـد   دستیابی به 

مرحله نهایی شامل اجراي طـرح پیشـنهادي بـه منظـور حـل      
بـه هـر   ). عمل( باشد وري می نیز ارتقاء کیفیت و بهره مسأله، و

شـود و نیازمنـد آن اسـت    حال، الگو در این مرحله متوقف نمی
ن چهـار  که این فرایند به صورت مکرر و روزمره از آغاز تـا پایـا  

هـا بـراي بهبـود    مرحله فوق در راستاي شناسایی و حل چالش
ایـن الگـو   . مداوم یک پردیس دانشگاهی پایدار به اجراء درآیـد 

هاي مرتبط با دانشـگاه پایـدار   شامل چهار استراتژي براي طرح
و  هاي آموزش، پژوهش، توسعه و مشارکت، استراتژي«عنوان  با

  .)16(است» پایداري در پردیس دانشگاهی

  

  
  )16(الگوي دانشگاه پایدار .2شکل 

 انداز پایداري چشم

 رسالت
 سازي رسالت دانشگاه پایدار مفهوم

  کمیته پایداري در سطح دانشگاه
 ها و جذب اعتبار ها و اهداف کلی و جزیی، هماهنگ کردن طرح تعیین سیاست

 ها براي گسترش توسعه پایدار استراتژي

 مرحله اول

 مرحله دوم

 مرحله سوم

 مرحله چهارم

 ریزي برنامه اجرا

توسعه پایدار در پردیس 
 دانشگاهی

  : توسعه و مشارکت
اي و  ملی، منطقه

 المللی بین

  :پژوهش
انفرادي، گروهی و 

 مراکز وابسته

 آمــوزش

ها  کنفرانس
و 

سمینارهاي 
 غیررسمی

آزمایشگاه و 
هاي پردیس  کالس

 دانشگاهی

 یدانشگاهجامعه 
 بزرگتر

  :غیررسمی
خانواده، 

هاي  جنبش
مردمی و 
 اجتماعی

: آموزش از راه دور
همزمان و 
  غیرهمزمان

اي و  رشته میان -
مسائل (اي  چندرشته

محیطی، اجتماعی و 
  )اقتصادي

  پیشگیري از آلودگی -
  کاهش استفاده از سموم -

اي و  بهداشت حرفه -
  زیست محیط

  محیطی عدالت زیست -
  انرژي تجدیدپذیر -
  زیست اقتصاد محیط -
  ...اي و  توسعه منطقه -

 بخش آموزش

 هاي دولتی آژانس

 بخش خصوصی

هاي  سازمان
 ها غیردولتی و انجمن

  وري انرژي بهره -
  وري آب بهره -

  حمل و نقل -
هاي  مدیریت زباله -

  غیرخطرناك
  مدیریت سموم -

  میراث طبیعی -
  اي و ایمنی بهداشت حرفه -

  ارگونومی -
  آب و هواي جهان -

  بازیافت -
  هاي خطرناك مدیریت زباله -

  خدمات غذاخوري -
 محیطی خرید زیست -

 بررسی  عمل

 :رسمی
کارشناسی، 

ارشد و 
 گواهینامه
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 ٢١٠

الشویخات و ابوبکر اعتقاد دارند کـه یـک دانشـگاه اگـر در     
انـداز   صدد تبدیل شدن به دانشگاه پایدار باشد، باید یک چشـم 

شفاف و تعهد مدیریت ارشد نسبت به هدف مذکور را بـا خـود   
ی خـود را  همچنین دانشگاه بایـد سـاختار سـازمان   . داشته باشد

متناسب با هـدف تبـدیل شـدن بـه دانشـگاه پایـدار از طریـق        
استقرار یک دپارتمان یا یک کمیته ویژه اصالح کنـد، و منـابع   

انـداز دانشـگاه پایـدار     ضروري مورد نیاز براي دستیابی به چشم
سـازي   هنگامی که چنین شرایطی مهیا شد، پیـاده . فراهم سازد

ایـن رویکـرد بـراي    . خواهد شـد تر  رویکرد دانشگاه پایدار آسان
دستیابی هر چه بیشتر بـه دانشـگاه پایـدار نیازمنـد در پـیش      

سازي  پیاده) الف: گرفتن سه استراتژي ویژه است که عبارتند از
مشــارکت عمــومی و ) محیطــی، ب سیســتم مــدیریت زیســت

آموزش و پژوهش مـرتبط بـا توسـعه    ) مسئولیت اجتماعی و ج
گانـه   هـاي سـه   استراتژي. ه پایدارپایدار و به طور خاص دانشگا

هـر اسـتراتژي   . فوق باید با همدیگر هماهنگ و یکپارچه شوند

تواننـد   باشـد کـه مـی    داراي اقدامات خاص مربوط به خود مـی 
 3منجر به دستیابی ماموریت دانشگاه پایدار شوند که در شکل 

  .)14(قابل مشاهده است
توانـد تنهـا از طریـق     توسعه پایدار نمی وبه عقیده تئودورین

هاي تکنولوژیکی، قواعد سیاسی یا ابزارهاي مالی محقـق   حل راه
ي اندیشـیدن   شیوهتحقق توسعه پایدار مستلزم تغییر در . شود

و رفتار مردمان یک جامعه است و در نتیجه نیازمنـد گـذار بـه    
تنهـا  . الگوهاي سـبک زنـدگی، مصـرف و تولیـد پایـدار اسـت      

هـاي   ي زمینـه  ي سطوح و در همـه  آموزش و یادگیري در همه
. توانند ایـن تغییـر اساسـی را بـه ارمغـان بیاورنـد       اجتماعی می

ز طریق تلفیـق اصـول و مفـاهیم    بنابراین، یک دانشگاه پایدار ا
هاي آموزشی و درسی، قادر به  مرتبط با توسعه پایدار در برنامه

هاي اندیشیدن و الگوهاي رفتاري جامعه  تغییر اساسی در شیوه
  .)1(در جهت تحقق توسعه پایدار خواهد بود

  
  

  
  )14(الگوي دانشگاه پایدار الشویخات و ابوبکر .3شکل 

  

 دانشگاه پایدار

مرتبط با  ژوهش آموزش و پ
 توسعه پایدار

 محیطی سیستم مدیریت زیست مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی
 دانشگاه

ها،  برگزاري کنفرانس
 ...و  ها سمینارها، کارگاه

هاي آموزشی و برنامه  دوره
  درسی

  توسعه پایدار -
  بهداشت و ایمنی -
 هاي قابل زیست گاه سکونت -

  تحقیق و توسعه
  انرژي تجدیدپذیر -
  زیست محافظت از محیط -
 ...تغییرات اقلیمی و  -

  مشارکت عمومی
  جامعه دانشگاهی -
  آموختگان دانش -
 شرکاء -

  به جامعهارائه خدمات تخصصی 
  بخشی هاي عمومی و آگاهی سخنرانی -
  هاي تخصصی براي جامعه انجام پروژه -
 سایر خدمات -

  عدالت اجتماعی
 برابري -
  پذیر  مراقبت از اقشار آسیب -
 ...و  -

  زیست بهبود و مدیریت محیط
  به حداقل رساندن اثرات منفی عملیات -
  جلوگیري از آلودگی -
  انرژي کارایی استفاده از -
  حفظ و نگهداري منابع -
  زیست بهبود محیط -
  کاهش اتالف -
 ...بازیافت و  -

  پردیس دانشگاهی سبز
  هاي سبز ساختمان -
  حمل و نقل سبز -
 صیانت از پردیس دانشگاهی -
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  )1(اجزاء کلیدي یک دانشگاه پایدار  .4شکل 
  

ــوي تئودوری ــگاه در الگ ــت دانش ــو، حاکمی  university( ن

governance (و آموزش و پژوهش )research and teaching (
هم مرتبط و وابسـته   اجزاء کلیدي دانشگاه پایدار هستند که به

حاکمیت به اقدامات دانشگاه به عنوان یک رکن بـراي  . هستند
زیست و نیز کـارایی   جامعه، مسئولیت دانشگاه نسبت به محیط

مربـوط بـه آن، هـم از لحـاظ درونـی و هـم از لحـاظ        اقدامات 
ــاره دارد  ــی اش ــگاه در   . بیرون ــت دانش ــال، حاکمی ــین ح در ع

هاي مرتبط با آموزش و پـژوهش   همبستگی تنگاتنگ با فعالیت
است زیرا آموزش و پژوهش باید تضمین کنند که دانشـجویان  

هـاي مـورد نیـاز     از طریق فرایندهاي آموزش، دانـش و توانـایی  
هـا و نیازهـاي بهزیسـتی     توسعه پایدار را مطابق ضـرورت براي 
بنـابراین، آمـوزش و   . کننـد  ها و سیاره زمین کسـب مـی   انسان

  .)1(پژوهش نقاط حساس دانشگاه پایدار هستند
  ها ارزیابی پایداري دانشگاه

همانگونه که توضیح داده شـد، بـه دنبـال وقـوع تحـوالت      
هـاي   مذکور در خصوص توسعه پایدار و مطرح شدن نقش نظام

آموزشی به طور عام و نظام آمـوزش عـالی بـه طـور خـاص در      
تحقق پایداري، الگوهاي مختلفی بـه منظـور اسـتقرار اصـول و     

ار در موسسـات آمـوزش عـالی طراحـی و     مفاهیم توسعه پایـد 
تدوین گردیده اسـت و بـه تبـع آن ابزارهـاي مختلفـی جهـت       

.  سازي شـده اسـت   ارزیابی وضعیت پایداري آنها طراحی و پیاده
به عقیده شرایبرگ  برداشتن اولین گـام بـا اهمیـت در مسـیر     
تحقق پایداري دانشگاه، انجام یک ممیزي از وضـعیت پایـداري   

بایسـتی وسـیع و شـامل     گسـتره، ایـن ممیـزي    از حیث . است
هـا و ابعـاد    مأموریت، آمـوزش اصـول، نظریـه   : مواردي از قبیل

هـا کـه فراتـر از     ها و سایر مشخصـه  توسعه پایدار، صرف هزینه
بـر  . محیطـی اسـت، باشـد    هاي سنتی در زمینه زیسـت  ممیزي

مبناي ممیزي انجام شده، حامیان پایداري بایسـتی بـه ایجـاد    
گیري دانشگاه را در مسیر پایداري را مشخص  جهت سندي که

  . )17(نماید به توافق دست پیدا کنند 
اي ارزیابی پایداري موسسات آموزش عـالی  ترین ابزاره رایج

, 17(زیسـت پـردیس   وضعیت محیط: در سطح جهان عبارتند از
انجمـن رهبـران دانشـگاهی    ( 1پرسشنامه ارزیابی پایداري، )18

ــراي آینــده ــدار ب ــداري )2010، 2ي پای ــابی پای ، چــارچوب ارزی
ــردیس ــات  ،  )19, 6(پـ ــداري در موسسـ ــزي پایـ ــزار ممیـ ابـ
بنــدي  ، سیسـتم ردیـابی، سـنجش و درجـه    )20(عـالی  آمـوزش 

، 4عـالی  در آمـوزش انجمن پیشـرفت پایـداري   ( 3دانشگاه پایدار
در ادامـه  . )21(دهی پایـداري دانشـگاه   و کارت گزارش) 2014

ــی ــی   ویژگ ــاي فن ــوزه (ه ــداف، ح ــابی و   اه ــورد ارزی ــاي م ه
الذکر مـورد بررسـی قـرار     هریک از ابزارهاي فوق) شناسی روش

هـاي هریـک    گرفته و به منظور خودداري از اطاله کالم، ویژگی
  .از آنها در قالب جدول زیر تلخیص شده است

  
                                                        

1. Sustainability Assessment Questionnaire (SAQ) 
2. University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) 
3. Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS) 
4. Association for the Advancement of Sustainability in Higher 
Education (AASHE) 

  
 دانشـگاه پایـدار

 دانشگاهحاکمیت 

 آموزش و پژوهش

 محیطی آگاهی زیست کارایی

 پاسخگویی اجتماعی

رویکردهاي یادگیري و 
 تدریس

 برنامه درسی سبز یپژوهشهاي  پروژه
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 ٢١٢

  ترین ابزارهاي ارزیابی پایداري موسسات آموزش عالی هاي رایج ویژگی .2جدول 
 ها ویژگی

  شناسی روش  هاي مورد ارزیابی حوزه  اهداف  نام ابزار
زیست  وضعیت محیط

  )17(پردیس
  

  دستیابی به اطالعاتی در زمینه عملکرد
هاي  محیطی موسسات آموزش عالی و دانشگاه زیست
  آمریکا،
 سال  انجام پیمایش در مدت زمان هر دو یا سه

 .بار جهت ارزیابی روندهاي ملی در گذر زمان یک

  هاي مدیریت، سیستم) 1
  برنامه درسی، و) 2
  .عملیات) 3

 محور براي ارزیابی  شامل سواالت مسأله
هاي تاریخی  محیطی و طرح عملکرد زیست

  .باشد محیطی می زیست
  از ابزارهاي کمی و کیفی جهت دستیابی

 .برد به اهداف بهره می
پرسشنامه ارزیابی 

  پایداري
انجمن پیشرفت پایداري (

  )2017عالی،  در آموزش

  و ترغیب افزایش آگاهی در مورد توسعه پایدار
گفتگو در مورد کاربست عملی و نظري اصول و 

  مفاهیم توسعه پایدار در موسسات آموزش عالی،
 ها،  سنجش و تعیین وضعیت پایداري دانشگاه  
 هاي بعدي تبدیل  گسترش مباحثه در خصوص گام

  .ها به دانشگاه پایدار شده دانشگاه

پژوهی،  تحقیق و دانش) 2برنامه درسی، ) 1
تشویق و توسعه اعضاء هیأت ) 4عملیات، ) 3

تعامل و ارائه ) 5علمی و کارکنان دانشگاه، 
) 7هاي دانشجویی و  فرصت) 6خدمات، 

  .ریزي انداز و برنامه مدیریت، چشم

  ً10تکمیل پرسشنامه توسط گروه تقریبا 
شامل کارکنان دانشگاه، دانشجویان،   نفره

  اعضاء هیأت علمی و مدیران،
 ها و فرایندهاي  مکانیسم تمرکز بر

  گیري، تصمیم
 بازپاسخ و اي گزینه پنج سواالت از متشکل.  

چارچوب ارزیابی 
پایداري پردیس 

  )22, 23(دانشگاهی
  

  شناسایی نیازهاي پایداري در آموزش عالی و
فراهم کردن پشتیبانی کافی از تغییرات ضروري در 

  هاي دانشگاه، سیاست
 شناسی مشترك و خلق  ایجاد یک روش

کشور هاي  نشانگرهایی براي استفاده در دانشگاه
  کانادا،
  ساخت یک سیاهه به منظور برانگیختن و آغاز

گفتگوي توسعه پایدار از جانب عوامل درونی دانشگاه 
و ) دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیأت علمی(

  ).استانی و دولت فدرال(نهادهاي دولتی 

جامعه، حاکمیت، دانش، : مردم شامل) 1
  .سالمت و بهزیستی و اقتصاد و رفاه

هوا، آب، زمین، انرژي : یستم شاملاکوس) 2
  .و مواد

  

 پژوهی  طراحی شده بر اساس رویکرد اقدام
 مشارکتی،

  فرایند تکمیل این ابزار یک پروژه دو ساله
. ها گردآوري و تحلیل داده: سال اول(است 

  )بندي پیشرفت بهبود و درجه: سال دوم

ابزار ممیزي پایداري 
در موسسات 

   )20(عالی آموزش

  ارائه مالك و چارچوب ممیزي درونی و برونی
  پایداري،

 سازي  ارزیابی میزان موفقیت دانشگاه در پیاده
  نشانگرهاي توسعه پایدار،

 ها ایجاد ساز وکاري جهت تبادل تجارب و انگیزه. 

: ل اصلیعام 5مالك در قالب  20متشکل از 
تخصص، ) 2گذاري،  انداز و سیاست چشم) 1
) 4شناسی،  اهداف آموزشی و روش) 3

  .ارزیابی نتایج) 5محتوي آموزشی و 

  مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت بنیاد
 ،اروپایی مدیریت کیفیت

 ،تمرکز بیشتري بر ارزیابی فرایندها دارد  
 هاي آن بیشتر کیفی و  ها و ارزیابیسنجه

 .تجویزي باشند و کمی تا اینکه هستند توصیفی
دهی  کارت گزارش

  )24(پایداري دانشگاه
  

  فراهم ساختن اطالعات آزاد براي موسسات
اي که این موسسات  زش عالی است به گونهآمو

هاي  بتوانند از تجربیات یکدیگر در استقرار سیاست
  .تري یاد بگیرند پایدار به صورت اثربخش

) 2مدیریت، ) 1: دسته 9نشانگر در قالب  52
تغذیه و ) 3تغییرات اقلیمی و انرژي، 

هاي  ساخت و ساز و ساختمان) 4بازیافت، 
حمل و ) 6ان، مشارکت دانشجوی) 5سبز، 
هاي  اولویت )8 موقوفات، شفافیت) 7نقل، 

مشارکت و درگیر بودن ) 9گذاري، و  سرمایه
  .)shareholder engagement( ذینفعان

 ها به صورت مجزا ارزیابی هریک از دسته.  
 ها در تعیین نمره کلی  ارزش برابر دسته

  ارزیابی
  متفاوت بودن حداکثر امتیاز هریک از

  .نشانگرها
 العاده  بینی امتیازات اعتباري فوق پیش

براي برخی از نشانگرها، به منظور قدردانی از 
  .هاي بسیار نوآورانه تالش

سیستم ردیابی، 
 بندي ارزیابی و درجه

  )25(پایداري
  

 چوب اثربخش براي فهم پایداري ي یک چار توسعه
  در آموزش عالی،

 گیري براي  ي مشترك اندازه ایجاد یک مجموعه
مقایسه در طول زمان و مقایسه موسسات آموزش 

  عالی با یکدیگر،
  شناسایی و قدردانی از بهبود مداوم وضعیت

  هاي الزم، پایداري از طریق فراهم ساختن مشوق
 ها و عملکرد پایدار در  تسهیل اطالعات براي رویه

  آموزش عالی، 
 تر و  ي پایداري دانشگاهی قوي ي یک جامعه توسعه

  .موثرتر

آموزش و : آکادمیک) 1: نشانگرهاي بنیادي
عملیات، ) 3جایابی و استخدام، ) 2پژوهش، 

  ریزي و مدیریت، برنامه) 4
  .وآورين) 5: مرتبط با اقدامات نوآورانه  نشانگر

 گانه بنیادي  امتیاز برابر نشانگرهاي سه
  )امتیاز 100(
  امتیاز 4(نشانگر نوآوري(  
  میانگین امتیاز ): 104(امتیاز نهایی

به عالوه ) امتیاز 100(گانه  نشانگرهاي سه
  )امتیاز 4(امتیاز نشانگر نوآوري 

 امتیازات (برنز : بندي گانه درجه سطوح پنج
، طال )45- 65ازات امتی(، نقره )25- 44

امتیاز باالتر از (، پالتینیوم )65- 84امتیازات (
  ).بندي بدون درجه مشارکت( گزارشگر و )85

  
چهار ابزار ارزیابی پایدار موسسات آموزش  کمال و آسموس

عالی که بیشـترین کـاربرد در آمریکـا و کانـادا دارنـد را بـراي       
: انـد، کـه عبارتنـد از    مطالعه جامع خود انتخاب نمودهبررسی و 

چـارچوب ارزیـابی پایـداري    ) 2پرسشنامه ارزیابی پایداري، ) 1
و  2دهی پایداري دانشـگاه  کارت گزارش) 3، 1پردیس دانشگاهی

بـه عقیـده   . 3بندي پایـداري  سیستم ردیابی، ارزیابی و درجه) 4
هسـتند در   4محـور  آنها موارد یـک و دو آموزشـی و آکادمیـک   

هـاي آمـوزش عـالی را وراي     حالی که موارد سه و چهار جنبـه 
آنهـا پـنج حـوزه    . هاي آموزشی و آکادمیک مد نظر دارند مقوله

اند کـه   ها شناسایی کرده اصلی را براي ارزیابی پایداري دانشگاه
آموزش، تحقیق، تعامل با جامعه محلـی، عملیـات و   : عبارتند از
آنهـا در   نشـانگرهاي نـه و هریـک از   گا هاي پنج حوزه. حاکمیت

  )2(قابل مشاهده هستند 5شکل 

                                                        
1. the Campus Sustainability Assessment Framework (CSAF) 
2. the College of Sustainability Report Card (CSRC) 
3. Sustainability Tracking Assessment and Rating System 
(STARS) 
4. academically oriented 

به عقیده یاریم و تاناکا، ابزارهاي ارزیابی پایداري موسسات 
هـاي   محیطـی فعالیـت   آموزش عالی عمدتاً روي تاثیرات زیست

دانشگاه و موضوعات مرتبط با حاکمیت دانشگاه تمرکـز دارنـد   
و مشاهده و قابل مدیریت بـوده   ها به راحتی قابل زیرا این جنبه

ولـی در سـوي دیگـر،    . غالباً مـرتبط بـا اهـداف کمـی هسـتند     
هاي آموزش، پژوهش و ارائه خـدمات   هاي مختلف فعالیت جنبه

تخصصــی بــه جامعــه توســط ایــن ابزارهــا مــورد تاکیــد قــرار  
یاریم و تاناکا معیارهاي ارزیـابی پایـداري موسسـات    . اند نگرفته

ملیـات،  حاکمیـت، ع : طبقـه اصـلی   5آموزش عالی را در قالب 
بندي  آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی به جامعه دسته

  .)26(اند کرده
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  )2(سسات آموزش عالیؤهاي ارزیابی پایداري م حوزه. 5شکل 

  
  
  
   بندي جمع

جوامـع و   با توجه به اهمیت و ضرورت توسعه پایـدار بـراي  
عـالی در جهـت    هـاي مختلف،ایفـاي نقـش نظـام آمـوزش      ملت
سازي و نهادینه کردن مقوله توسعه پایدار در جامعه یـک   پیاده

عالی بـراي اینکـه بتوانـد بـه      نظام آموزش. امر گریزناپذیر است
خوبی نقش پیشرو خود را در قبال توسـعه پایـدار ایفـا نمایـد،     

نظـام  . ک نهاد پایدار باشدالزم است که خود نمونه و سرمشق ی
تواند از طریق دانشگاه پایـدار   عالی این نقش خود را می آموزش

الزمـه پایــدار بـودن یــک دانشـگاه نیــز اعمــال    . محقـق ســازد 
ــا و سیاســت اســتراتژي ــدار در   ه ــا توســعه پای ــرتبط ب ــاي م ه

هاي آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات تخصصـی و رصـد    برنامه
ن الگو و ابـزار مناسـب جهـت ارزیـابی     لذا تدوی. مداوم آنهاست

هـاي   توانـد تـالش   دانشگاه پایدار یک امر ضـروري بـوده و مـی   
عالی در جهت تبدیل شدن به دانشگاه پایـدار   موسسات آموزش

  .را مورد رصد و پایش قرار دهد
توان گفت که اولین گام مهم در فرایند تبدیل شدن بـه   می

دانشــگاه پایــدار، انجــام یــک ممیــزي از وضــعیت پایــداري در 

بایسـتی   از حیـث گسـتره، ایـن ممیـزي مـی     . باشد دانشگاه می
مأموریـت، آمـوزش اصـول،    : وسـیع و شـامل مـواردي از قبیـل    

ها  خصهها و سایر مش ها و ابعاد توسعه پایدار، صرف هزینه نظریه
محیطـی اسـت،    هاي سنتی در زمینه زیست که فراتر از ممیزي

آل به صـورت سـاالنه انجـام     در شرایط ایده(این ممیزي . باشد
هـا   نه تنها بستري را بـراي تنظـیم اهـداف و فعالیـت    ) شود می

نماید، بلکه مسائل مـرتبط بـا دانشـگاه پایـدار را بـه       فراهم می
عـالی و   سسـات آمـوزش  گیرنـدگان مو  زبانی کـه بـراي تصـمیم   

تواند  این ممیزي می. کند ها قابل فهم باشد، ترجمه می دانشگاه
به عنوان وسیله تجلیل و آگاهی بخشی در مورد دسـتاوردهاي  

  .گذشته و نیز تعهد براي بهبود آینده مورد استفاده قرار گیرد
گونه کـه یـاریم و تاناکـا در پـژوهش خـود مشـخص        همان

زیابی پایـداري موسسـات آمـوزش عـالی     اند، ابزارهاي ار ساخته
هـاي دانشـگاه و    محیطـی فعالیـت   عمدتاً روي تـاثیرات زیسـت  

موضوعات مرتبط با حاکمیت دانشگاه تمرکـز دارنـد زیـرا ایـن     
مشاهده و قابـل مـدیریت بـوده و غالبـاً      ها به راحتی قابل جنبه

  عملیات
 ها ساخت و ساز و ساختمان  

 انرژي 
 غذاخوري  
 اتالف  
 حمل و نقل  

  آموزش
 هاي آموزشی و  ها، دوره برنامه

محتواي برنامه درسی مرتبط با توسعه 
  پایدار

 تعهد به توسعه پایدار  
 بخشی در مورد توسعه پایدار آگاهی  

  حاکمیت
 تعهد سازمانی  
 هاي دانشگاه سیاست  
 ذینفعان دانشگاه  
 دفتر یا واحد توسعه پایدار  

  تعامل با جامعه محلی
  

 مشارکت دانشجویان  
 ارائه خدمات به جامعه محلی  

 آموزش مداوم  

  تحقیق
 انجام تحقیق مرتبط با توسعه پایدار  
 تحقیق مرتبط با به  اعطاي مشوق  

  پایدارتوسعه 
 مشارکت اعضاء هیأت علمی  
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هـاي   ولی در سوي دیگـر، جنبـه  . مرتبط با اهداف کمی هستند
هاي آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصـی   تمختلف فعالی

ولی باید . اند به جامعه توسط این ابزارها مورد تاکید قرار نگرفته
هـاي مــرتبط بـا توسـعه پایــدار در     توجـه داشـت کــه فعالیـت   

اي مسـتلزم همکـاري    موسسات آموزش عالی به طـور فزاینـده  
) inter-/trans-disciplinary cooperation( اي میان و فرارشته

و همکاري نزدیک با ذینفعان مختلـف در جامعـه اسـت، بـراي     
ها به صورت جامع،  شناسی سازي مفاهیم و روش توسعه و پیاده

بلندمدت و ارزیابی یکپارچه پایداري آمـوزش، پـژوهش و ارائـه    
خدمات تخصصی در موسسات آمـوزش عـالی اهمیـت اساسـی     

  .)26(دارد
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The Study of Implementing Sustainable Development in Higher Education System: 
Sustainable University and Sustainability Assessment 

 
Malekinia E 

  
 Ph. D in Higher Education Administration, University of Tehran- Iran 

 
 

Sustainable university and sustainability assessment of higher education institutions roots in sustainable 
development paradigm anf attempts to operationsalize related concepts of sustainable development in managing 
university campuses and their educational, research and outreach programs. The main goal of this study is to review and 
present different models of sustainable university and sustainability assessment of higher education institutions. 
Thtough the article, basics of entering sustainable development concept to higher education system and the different 
model of sustainable university and sustainability assessment are reviewed and analyzed. 

Keywords: Sustainable development, Sustainable university, Sustainability assessment. 
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