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 ییو عرضه مواد غذا نیتام یها رهیاز آن موجب شده که زنج یناش یو خسارت ها ۱۹ دیکوو یریبه همه گ واکنش

 ای یالملل نیو ب یاز ابعاد محل ییو عرضه مواد غذا نیتام یها رهیشوند. زنج یکشاورز یها ستمیس ینیخواستار  بازب

اما مهم  ؛یاست و هم ضرور یعیهم طب ییغذا تیبه امن ردنفکر ک طیشرا نیدر هم شکسته اند. در ا ایمختل شده اند و 

ها و شاخص ها، هم در  ی. تمام رتبه بندمیشیاندیو ب میآن است که هوشمندانه و بر اساس شواهد کسب اطالعات کن

 آنحال  نیدارند. با ا یصیخود نقا هیدهند و هم در طرح اول یها و شاخص ها را شکل م یکه اساس رتبه بند ییداده ها

  :سه جزء دارد یجهان ییغذا تیسازند. شاخص امن یبر شواهد فراهم م یمباحث مبتن یرا برا یها نقطه شروع مناسب

  .یتوان مال -

 .موجود بودن -

 .و سالمت تیفیک -

(به عناصر یریانعطاف پذ نی)در مفهوم مقاومت در ع یو تاب آور یعیتحت عنوان منابع طب گریجزء د کی ۲۰۱۹سال  در

 .دیشاخص افزوده گرد نیا

 داتیو نداشتن تول یزراع یها نیبه زم یبدون دسترس ت،ینفر جمع ونیلیبا پنج م یموضوع که سنگاپور، دولت شهر نیا

آن است که شاخص  انگریگرفته ب یدر رتبه اول جا ییغذا تیامن یشاخص ها یها یژگیدر خصوص و یمحل یاهیگ

در شاخص محاسبه  یو تاب آور یعیکه عنصر منابع طب یاست. زمان یفراتر از برداشت عموم یافتیره یموجود بر مبنا

   یانوسیمنابع اق ییگرا هیتغذ ا،یسطح آب در شیافتد. سنگاپور از نقطه نظر افزا یرتبه فرو م ازدهیگردد سنگاپور  یم

(Ocean  Eutrophicatication) 

جنوب  یکشورها یبهتر از تمام زین ازدهمیدر رتبه  یوجود سنگاپور حت نیاست. با ا ریپذ بیبه واردات آس یوابستگ و

  .استیآس



تامپر )در مورد  ونیبه کنوانس النکایکردم. الحاق سر یرا مطالعه م یاتیح یها رساختیسال ز ستیاز ب شیدر مدت ب من

از  (y2k) هزاره یا انهیمعضل را یکاهش سوانح و امداد و نجات( و آماده شدن برا یمنابع ارتباطات از راه دور برا نیتأم

  .میبود نیتام یها رهیزنج یدهه سرگرم مطالعه بر رو کیاز  شیب یکار ما بود. ما برا هیاول  یها زهیانگ

 

  نهیو هز یتاب آور  انیم تعامل

 

توان به پشتوانه کامل  ینباشد م ینگران نهیهز یکه برا یوجود دارد. در صورت یتعامالت نهیو هز یتاب آور انیم شهیهم

   .از خود نشان داد یعاد ریغ یو مقاومت یتاب آور یامکانات اضاف

عوامل  یدارا دیفرد با یطیشرا نیاست، در چن زیمخاطره آم اریبس زین طیباالست و  مح اریاوقات  مخاطرات بس یبعض

 "لیتام یببرها یجنبش آزاد"که  یزمان النکایسر یجنگ داخل یروزها نیباشد. به عنوان مثال در بدتر یمتعدد یکمک

 یکردند به من در مورد باطر یمثل آب خوردن اعتصاب م النیکرد و مهندسان شرکت برق س یبه شهر کلمبو حمله م

داده شد؛  یحاتیشدند توض یم یبانیپشت یزلید یتر توسط ژنراتورها شیکه ب لیموبا هیپا یها ستگاهیا یبرا بانیپشت

داشته  دهیعق یگونه است. ممکن است کس نیهم هم ییغذا تیبر بودند.امن نهیهز یها به طور کل یباطر نیاگرچه ا

 بیس دیتول نهیدهد؛ با وجود آن که هز یرا کاهش م دیتول یها سکیداخل ر دیتول یها ینیزم بیکه اتکا به س شدبا

  .است یواردات یها ینیزم بیباالتر از س یقابل توجه زانیبه م یمحل ینیزم

اند.  ستادهیهمچنان سر پا ا یواردات ینیزم بیبر س ژهیو ییکاال یبه ضرب تعرفه ها یکنندگان داخل دیکه تول یحال در

پردازند و همزمان  یپول م ینا مرغوب محل ینیزم بیس دیتول یتر برا شیب یبدان معناست که مصرف کنندگان محل نیا

   .آنان را وارد کند یمصرف ینیزم بیس ادهند ت یم اتیبه دولت مال زین میمستق ریبه طور غ

 نهیهز جه،یگردد. در نت یهمگان م یبرا ییشود و باعث گران تر شدن مواد غذا یافزوده م یتیحما  یگمرک عوارض

 نهیهز لیرقابت کنند به دل یدر سطح جهان دیکه با عیاز صنا یاریبس ن،ی. بنابراردیگ یم یفزون النکایکار در سر یروین

  .دهد یلزومًا خطر را کاهش نم یناکارآمد داخل دکنندگانیزنند. کمک به تول یکار لنگ م یروین یباال یها

ببرند.  نیرا از ب یتوانند محصوالت زراع یها م یماریحشرات و ب ،یخشکسال ل،یاست. س زیره آمذاتًا مخاط یکشاورز

توان به  ی. نمستندین یواحد متک یکشور یحت ایو عرضه به  منطقه  نیو مقاوم تأم ریانعطاف پذ یها رهیدر واقع زنج

 یخوب دهیتواند ا ینم ییخود، خودکفا ازیارتباط با کل برنج مورد ن نشان داد که در تنامیطور کامل وابسته بود. کشور و

 یعرضه جهان یها رهیو اختالالت در زنج ۱۹ دیکوو یریدر برابر همه گ تنامیکامل باشد. و استیس کی یهدفگذار یبرا

 گریباشد. از د یخارج انیمشتر یبر نگران یمشروع لیتواند دل ینمود که م لیرا بر صادرات برنج تحم ییها تیمحدود

 رایاست؛ ز زیمخاطره آم زین یمحل دیبه تول یکل یشد اتکا دهید ۲۰۱۶-۲۰۱۷ یهمان گونه که در سال زراع یسو



هزار  ۴۷۴و  ونیلیم کیبه  ۲۰۱۵-۲۰۱۶ یهزار تن در سال زراع ۹۰۳و  ونیلیاز دو م تنامیبرنج را در و دیتول یخشکسال

 ،ییخودکفا یساده برا ینه صرفا تقال ،ییغذا تیامن یبرا یپاسخ واقع نینابراکاهش داد. ب ۲۰۱۶-۲۰۱۷ یتن در سال زراع

 .است یعرضه قو یها رهیاز  زنج نانیمنابع متنوع و اطم قیاز طر سکیر تیریو مد نهیهز یبلکه متعادل ساز

و  دهیچیهمان تعامالت پ نیاز پاسخ است. ا یکنند بخش یکه نقاط حساس را کنترل م ییاز ظهور انحصارها ممانعت

  شده متفاوت یوزن گذار (lndlcator) نماگر ۳۴ بیترک قیاز طر ییغذا تیامن یاست که شاخص جهان ییتعادل ها

   .به آن را دارد یابیدر دست یسع

 نی. ادیکشور جهان حائز  رتبه شصت و ششم  گرد ۱۱۳ انیدر م ییغذا تیشاخص امن ثیاز ح ۲۰۱۹در سال  النکایسر

 ریز تینسبت جمع یجهان اریخورد و خوراک، مع یها نهیهز نیانگیدر م رییتغ ه،یتغذ یر در خصوص استانداردهاکشو

 یو دسترس یمحصوالت کشاورز دینوسانات تول ،یشهرجذب  تیظرف ،ییمواد غذا عاتیضا ،ییمواد غذا یمنیخط فقر، ا

 یعموم یها نهیهمچون هز یکشور  به واسطه عوامل ازیحال امت نیکسب نمود. با ا ییباال ازیامت یکشاورزان به منابع مال

 یاسیو ثبات س نیپروتئ تیفیک د،یقدرت خر یسرانه بر اساس برابر یناخالص داخل دیتول ،یو توسعه کشاورز قیدر تحق

 تیفیک وط تر از حد متوس نییپا یکم النکایسر یبود. نمره کل ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸ یسال ها نیافت ب نیافت کرده است بزرگتر

 رینظ ییباالتر است؛ در عوض پشت سر کشورها انیهمتا یاز  برخ یجنوب یایکشور در آس نیبود. ا نییکامالً پا یمنیو ا

است. هندوستان در رده هفتاد و دوم، پاکستان در رده هفتاد و هشتم و نپال  ایآس یدر جنوب شرق نیپیلیو ف یاندونز

 یاما م ست؛یچندان بد ن ییغذا تیدر امن النکایسر تیوضع نیتر قرار دارد. بنابرا نییپا دیدر مرتبه هفتاد و نهم و شا

با  النکایاضافه شود، سر بیرکت نیبه ا یو تاب آور یعیکه نشانگر منابع طب یباشد. در صورت نیبهتر از ا اریتوانست بس

 شیکشورها ب یدر برخ یعوامل مرتبط با تاب آور ریکند. تأث یرتبه کاهش به مکان شصت و هفتم منتقل نزول م کی

 هیکه از نظر شاخص پا ایدهند. استرال یرا نشان م ینوسانات گسترده ا وزلندیو ن ایتر است. به عنوان مثال استرال

افتد. در همان  یشوند به مرتبه  شانزدهم فرو م یدر آن لحاظ م یو تاب آور یعیطب منابعکه  یدوازدهم است؛ هنگام

 .ردیگ یم یشیپ ایبه رتبه چهاردهم بر استرال دنیپنج مرتبه و رس یبا ارتقا لندیوزین حال

 

  .حساس است نهیکه به هز ینشانگر ،یآور تاب

 

نظام  تیآزمون مجدد کل یبرا نیتام رهیزنج یاز سو یاز آن به دعوت یو خسارت ناش ۱۹ دیکوو یریبه همه گ واکنش

با  دیبا یفعل تیگشته؛ اما واکنش به وضع انیکامال ع یکشاورز یفعل ستمیس یاست. شکنندگ دهیمنجر گرد یکشاورز

توجه  ییمواد غذا یضرورت در نظر گرفتن ارزش  پول هو ب ردیهوشمندانه شواهد صورت گ یو بر اساس بررس ینیب زیت

  .دینما



 استیس نیدر خصوص ا ۱۹۷۰النکا از دهه  ینخواهد بود. سر یکاف ،ییمانند خود کفا ییساده از شعارها ینینش عقب

فقرا گسترش دادند. آن چه  یرا برا هیپولدارها و سوء تغذ یرا برا اهیس یها بازارها استیس نیها تجربه اندوخته است. ا

 هیبا نظام سهم یمشتر حاتیامروز که ترج دهیچیتواند در اقتصاد پ ینم دیساده در گذشته اجرا گرد اریبس یکه در زمان

  .شود یگردد عمل یخشنود نم یبند
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