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 دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان .1

 دانشيار دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان .2
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چكيده: 

يكي از اقداماتي كه براي تأمين غذاي افراد جامعه انجام ميپذيرد، سياستهاي حمايتي بخش 

كشاورزي است. دستيابي عرضه با ثبات مواد غذايي و تأمين امنيت غذايي جامعه از مهمترين اولويتهاي 

راهبردي ملي، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه بايد با رويكردي نو مورد توجه قرار 

گيرد. عوامل مؤثر بر عرضه مواد غذايي بر اساس نتايج مطالعات امنيت غذايي در سطح بينالملل شامل 

جمعيت، ميزان توليد، قيمت، صادرات، واردات، درآمد ملي و متغيرهاي مؤثر بر عرضه باثبات مواد غذايي 

شامل محيط توليد (اقليم و خاك)، فنآوري، اقتصاد ، الگوي و ساختار توليد و الگوي مصرف ميباشند. در 

اين مقاله سعي شده است تا با بررسي مطالعات انجام شده در زمينه امنيت غذايي، اهميت اين موضوع و 

جايگاه آن را به لحاظ ميزان توليد و مصرف كل شكر و همچنين سرانه در كشور ايران در مقايسه با جهان 

 درصد بيشترين توليد و 19/31مورد بررسي قرار گيرد. در ميان كشورهاي  توليد كننده برزيل با 

 درصد بيشترين مصرف را در سطح جهان به خود اختصاص دادهاند. ايران در سطح 07/14هندوستان با 

 درصد مصرف داراي مقام يازدهم ميباشد. 44/1 درصد توليد و 75/0جهاني با 

 

امنيت غذايي، افراد جامعه، نيشكر، توليد و مصرف شكر، ايران. كلمات كليدي: 

 

مقدمه: 

در قرن حاضر سوء تغذيه در بيشتر جوامع به خصوص جهان سوم بحران جدي محسوب ميشود. سوء 

 842تغذيه يكي از مهمترين داليل بروز انواع اختالالت و بيماريهاي جسماني و رواني است. در حال حاضر 
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 درصد آنها از كمبود دريافت انرژي (فقر 96ميليون نفر در جهان با مشكل كمبود غذا روبرو هستند و 

). ناامني غذايي بر ابعاد مختلف سالمتي (جسمي، رواني و اجتماعي) 1390مطلق) رنج ميبرند ( قليچلي، 

تأثيرگذار است. بنابراين تأمين امنيت غذايي جامعه از يكي از اهداف كالن برنامهريزي توسعه اقتصادي-

 در رم ايتاليا و با حضور نمايندگان 1996). در نشست جهاني غذا كه در سال 1991اجتماعي است (كمبل، 

 به عنوان هدف 2015 درصدي تعداد افراد گرسنه جهان تا سال 50 كشور جهان برگزار شد، كاهش 186

اين اجالس انتخاب شد. اين در حالي است كه متأسفانه تا امروز به جاي كاهش در برخي مناطق جهان 

). طبق آخرين گزارش سازمان كشاورزي و غذاي سازمان 2006شاهد افزايش ناامني غذايي هستيم (بينام، 

). تعداد افراد دچار ناامني غذايي در 2008 كشور دچار بحران غذايي هستند (بينام، 36) FAOملل متحد (

 ميليون نفر افزايش يافته است 982 ميليون به 489 از 2007 الي 2006 كشور فقير جهان در طي سال 70

 ميليون 5/3). اين بحرانها در تلفيق با مشكالت تغذيهاي كه از قبل وجود دارند ميتواند به 2008(بينام، 

مرگ منجر شود. مردم با سطح اقتصادي اجتماعي پايين نسبت به ديگران كمبود غذايي بيشتري را تجربه 

). 2007ميكنند (كارتر و تيلور، 

نيشكر گياهي صنعتي، استراتژيك و با اهميت اقتصادي زياد است كه در شرايط آب و هواي خوزستان 

). در راستاي توسعه 1387از رشد عملكرد بسيار مناسبي برخوردار ميباشد (عابدين زاده و مكوندي، 

 هكتار در شمال و 12000كشاورزي در خوزستان هفت واحد كشت و صنعت نيشكر، هر كدام به وسعت 

 93/50). محصول نيشكر با 1386جنوب اهواز تكميل شده يا در حال احداث هستند (دشتگل و همكاران، 

 درصد 37/36درصد سهم از توليد محصوالت صنعتي در جايگاه نخست قرار گرفته و محصول چغندرقند با 

 درصد توليد محصوالت صنعتي به دو محصول 30/87در جايگاه بعدي مي باشد. به عبارت ديگر حدود 

 08/51 درصد از توليد محصوالت صنعتي در دو استان خوزستان با 07/65نيشكر و چغندرقند تعلق دارد. 

 درصد بدست آمده است. كمترين سهم توليد اين گروه از محصوالت با كمتر 14درصد و خراسان رضوي با 

). 1388 درصد متعلق به استان كهگيلويه و بويراحمد ميباشد (بينام، 01/0از 



  

 

اهميت و جايگاه امنيت غذايي: 

امنيت غذايي به معناي علمي روشي حساب شده براي رفع مشكالت غذا و تغذيه و چارچوب تعريف 

شدهاي براي برنامه ريزي و مديريت توسعه ميباشد. مفهوم امنيت غذايي بسيار گسترده است و بوسيله 

تعامل دامنهاي از عوامل بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي و فيزيكي تعيين ميشود و مستلزم 

عرضه كافي مواد غذايي در سطح كالن و توزيع عادالنه به منظور دستيابي همه به آن است. مؤلفههاي 

مشخص امنيت غذايي عبارتنداز: موجودي مواد غذايي، دسترسي به مواد غذايي و استفاده از مواد غذايي. 

امنيت غذايي يعني اينكه همه مردم در تمامي ايام به غذاي كافي، سالم و مغذي دسترسي فيزيكي و 

اقتصادي داشته باشند و غذاي در دسترس، نيازهاي يك رژيم تغذهاي سازگار با ترجيحات آنها را براي يك 

). امنيت غذايي در حقيقت بنيان يك جامعه توسعه 1378زندگي فعال و سالم فراهم سازد (نوري نائيني، 

يافته و عنصر اصلي سالمت فكري، رواني و جسمي اعضاي آن ميباشد و اين در حالي است كه طبق 

توصيههاي سازمان خواروبار جهاني بر ضرورت اتخاذ سياستهاي ملي امنيت غذايي توسط دولتها براي 

تضمين كيفيت و سالمتي غذاي قابل عرضه به شهروندان از طريق برقراري معيارهاي ملي ايمني تأكيد 

). 1382شده است (فتحي، 

 

مقايسه شاخصهاي توليد و مصرف نيشكر در كشورهاي جهان 

) در شمال اتيوپي تراز تعادلي غذا و شاخص كلي امنيت غذايي خانوار را 2002راما كريشنا و آسفا (

 درصد قرار گرفته است. 85محاسبه كرده و نتيجه گرفتند كه در اين نواحي امنيت غذايي در سطح باالتر از 

آنان توسط مدل الجيت عواملي همچون ميزان توليد، اندازه خانوار، تقاضاي نهاده كود و آموزش را بر امنيت 

) به منظور بررسي داليل عدم امنيت غذايي در كشورهاي در حال 1999مؤثر دانستند. اسميت و همكاران (

توسعه دو فاكتور اصلي اثرگذلر بر امنيت غذايي، عرضه غذايي كافي و قدرت خريد افراد معرفي كردند و 

نتيجه گرفتند كه برخالف قدرت خريد عرضه غذا داراي تعامل اندكي با امنيت غذايي است و فقر شديد 

مهمترين عامل در عدم امنيت است. آنها اجراي صحيح هدفهاي سياسي مشخص را در جهت بهبود امنيت 

) در مطالعه خود به منظور دستيابي به تعادل بين توليد 1995غذايي مؤثر دانستند. اندرسن و راجول (



  

غذاي كافي و احتياجات غذايي در سطح جهاني، وجود اموري همچون تقويت رشد اقتصادي در همه 

بخشها، اجراي سياستهاي مناسب براي كاهش رشد جمعيت و مهاجرت به  مناطق شهري، استفاده بهينه از 

منابع به منظور توسعه زيربخشها، وجود فنآوري، تحقيقات كشاورزي، اعطاي تسهيالت به كشاورزان و 

) به منظوربررسي و حمايت كشاورزي 2001اصالحات اقتصادي را ضروري دانستند. كريستوف و همكاران (

در كره جنوبي با استفاده از شاخصهاي ممنوعيت تجاري، اثر انحرافات بازار را بر رفاه و حجم تجاري آناليز 

كردند و نتيجه گرفتند حمايتهايي كه به منظور امنيت غذايي از طريق توليدكافي و تكيه بر واردات نسبت 

به كمكهاي مالي بر اي بخش كشاورزي و مصرفكنندگان و شركاي تجاري مطلوبيت بيشتري به همراه 

) نقش رشد بهرهوري و سياستهاي حمايتي كشاورزان در 2003خواهد داشت. مايلكويسل و ج. رودني پاو (

 بررسي كردند. آنها با استفاده از مدل 1949-2003كاهش قيمتهاي نسبي مزارع اياالت متحده را در دوره 

تجربي به تخمين آثار بهرهوري نسبي بخش زراعي و غير زراعي و آثار افزايش پرداختهاي مستقيم بر 

قيمت نسبي مزارع پرداختند و نتيجه گرفتند كه افزايش در توليد ناشي از پرداختهاي مستقيم كشاورزان 

) به منظور بررسي آثار سياستهاي حمايتي سوئد در توسعه كشاورزي بيان ميكند 2000ميباشد. هاتبرگ (

كه با توجه به اثرگذاري اين سياستها در افزايش بهرهوري  نيروي كار و درآمد كشاورزان، بايد با انجام 

اصالحات سياسي، دسترسي كشاورزان خردهپا به مزارع را فراهم كرد و به كمكهاي مالي در جهت رفع 

احتياجات كشاورزان پرداخت و در نتيجه امنيت غذايي مناسبي براي جامعه مهيا كرد. مايلر و كويل 

) به عنوان سياست غذاي ارزان، اثر پرداختهاي مستقيم دولت براي تهيه غذا در امريكا را در بين 2006(

گروههاي غذايي خاص با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج بيان كننده اين 

موضوع است كه پرداختهاي مستقيم تأثير معنيداري در تهيه غذاي گروههاي خاص افراد ندارد. 

) بر اساس شاخص كلي امنيت غذايي خانوار، سطح امنيت غذايي در 1383خداداد كاشي و حيدري (

 در جامعه شهري 1364-1379خانوارهاي شهري و روستايي را برآورد كردند و نشان دادند كه طي سالهاي 

) با استفاده از الگوي صندوق توسعه 1383امنيت غذايي خانوار روند صعودي داشته است. ديني تركماني (

 پرداخته است. اين شاخص 1360-75بينالمللي كشاورزي، به ارايه شاخص امنيت غذايي ايران طي دوره 

نشان ميدهد كه ميزان امنيت غذايي در سطح ملي باال ميباشد و علت آن نيز ناشي از تنظيم عرضه غذا از 

) با محاسبه و بررسي حمايت كلي داخلي محصول گردو در 1384طريق واردات است. باللي و چيذري (



  

-84شرايط الحاق به سازمان جهاني تجارت، با استفاده از شاخص معيار كلي حمايت براي سال زراعي 

 نتيجه گرفتند كه اجراي سياستهاي كاهش موانع تعرفهاي و غير تعرفهاي، كاهش يارانههاي صادراتي 1383

و حمايتهاي داخلي در مورد محصوالت كشاورزي باعث پيشروي به سمت رقابت كامل ميشود. 

-با توجه به مطالعات انجام شده مشخص ميشود كه در اكثر مواقع موضوعات امنيت غذايي و سياست

هاي حمايتي به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفتهاند. اين مطالعات بيشتر مربوط به كشورهاي فقير بوده و 

كشورهاي توسعه يافته نيز با در نظر گرفتن عوامل تأثيرگذار بر آنها به دنبال اصالحات بودهاند. شايد بتوان 

گفت به دليل ضرورت كاهش حمايتها و رفتن به سمت رقابت كامل (طبق نظر سازمان نهايي تجارت) كمتر 

به رابطه اين دو مسئله توجه شده است. در ايران نيز با توجه به آمار موجود، روي هر دو موضوع و 

راهكارهاي مناسب به طور جداگانه كار شده است.  

 

ميزان مصرف شكر و ضرورت حمايت بيشتر از توليد آن 

با توجه به اهميت شكر در سبد كاالي خانوار و ميزان مصرف سرانه شكر در ايران، در اين پژوهش بر 

آن شديم تا با ذكر ميزان توليد و مصرف كل در ايران به بررسي و مقايسه آن در سطح جهان بپردازيم. 

 درصد 14.07 درصد بيشترين توليد و هندوستان با 19.31در ميان كشورهاي جهان برزيل با 

 درصد توليد و 0.75بيشترين مصرف را در سطح جهان به خود اختصاص دادهاند. ايران در سطح جهاني با 

 هزار تن و مصرف 166216 ميزان كل توليد شكر در جهان  درصد مصرف داراي مقام يازدهم ميباشد.1.44

 كيلوگرم ميباشد. 23 هزار تن و مصرف سرانه 150595كل 

). 1 هزار تن شكر خام ميباشد (جدول 1258در كشور ايران 1385-86ميزان توليد كل شكر در سال 

 كيلوگرم 31 هزار تن ميباشد و مصرف سرانه شكر خام 2175اين در صورتيست كه مصرف كل شكر خام 

 هزار تن شكر و مصرف 13039)، اما در كشور پرجمعيتي مانند چين، توليد كل 1برآورد شده است (نمودار 

). اين در صورتي است كه در كشور 1 كيلوگرم ميباشد (جدول 95.9 هزار تن و مصرف سرانه 13155كل 

 كيلوگرم 95.3 هزار تن و مصرف سرانه 9320 هزار تن و مصرف كل 7990هاي توسعهيافته توليد كل شكر 

ميباشد. در كشور چين، توازن وتعادل مناسبي بين توليد و مصرف شكر وجود دارد اما در ايران، ميزان 

مصرف كل تقريباً دو برابر ميزان توليد ميباشد. گرچه مصرف سرانه شكر در ايران در مقايسه با كشورهايي 



  

همچون چين و امريكا بسيار كمتر و تقريباً يك سوم ميباشد. بنابراين با توجه به مقادير ذكر شده بايستي 

جهت جلوگيري از بروز مشكالت در توليد اين كاالي  ضروري در كشور، برنامههاي مربوط به توليد و 

مصرف را تحت چارچوب از قبل تعيين شدهاي قرار داده و مديريت نمود تا در آينده كه مصرف افزايش مي 

يابد دچار مشكل نشويم.  

 

 
. 1381-1385. روند عرضه سرانه قند و شكر طي سالهاي 1نمودار

 1385-86. ميزان توليد و مصرف شكر در برخي از كشورهاي جهان (هزار تن / شكر خام) 1جدول
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نتيجهگيري: 

نظر به اينكه هدف از اعمال سياستهاي حمايتي در بخش كشاورزي رفع وابستگي و ايجاد خودكفايي 

-بوده است. ضروري است در زمينه حمايت قيمت تضميني، راهكار مناسب تري ارائه گردد. اين عمل را مي

توان از طريق كاهش بودجه براي حمايتهاي نهادهاي و اختصاص آن به تأمين اعتبارات الزم براي خريد 

تضميني به موقع در شرايطي كه قيمت بازار از قيمت تضميني كمتر است انجام داد. 

اتخاذ سياستهاي ارزي و تجاري مناسب و متنوع سازي ابزارهاي حمايتي از موارد ديگري هستند كه 

با تحقيقات وسيع و استفاده از تجربه هاي كشورهاي ديگر ميتوانند گامي براي بهبود سياستهاي حمايتي 

بخش كشاورزي و بهبود هر چه بيشتر امنيت غذايي خانوارهاي شهري و روستايي باشند. 
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1T Abstract 

 

1TOne of the applications that provides food for the community is food 
safety through agricultural support which has to be protected by government 
policies. One of the most important national strategic priorities is food supply 
and food safety. In regarding to twenty-years experience for the country that 
should be considered with new demanding approach. Effective factors on food 
supply based on international food safety studies results were including 
population, productions, prices, export and import, national income and 
effective variables on food stable including production environment (climate 
and soil), technology, economy, structure and consumption patterns. It is tried 
to perform the study on the food safety context. Importance of this subject and 
its placement discussed production and consumption total value and per capita 
in Iran comparing to the world. Among world countries, Brazil with 19.31 
percent and India with 14.7 percent devoted the highest production and the 
highest consumption countries in the world, respectively. Iran is located and 
ranked in the eleventh place by producing 0.75 percent and 1.44 percent 
consumption in the world. 
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