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تالشهاي توسعه جهاني تأثیر خواهد تمامی كه بر روندهای عمومی تحوالت جامعه بشری است که شهرنشیني یكي از مهمترین روند سریع 

در طول نسل بعد به  شهرنشیندرصد جمعیت ها و شهرها زندگي مي كنند، ک. در حالي كه بیش از نیمي از جمعیت جهان در شهرiگذاشت

خواهند  یها و شهرها زندگکدر شهر 2050جهان تا سال  تیدو سوم جمع بایتقر جه،ی. در نتiiفتیاخواهد طور قابل مالحظه اي افزایش 

تحت  ینیشهرنشروند  .ردیگ یکم درآمد صورت م یکشورها ژهیو به ومتوسط  یدر کشورها یشهرجمعیت رشد  نیا تیاکثر iiiکرد.

تغییر در تقسیمات ( 3به شهر؛ و فزآینده روستا ( مهاجرت 2 ؛یعیطب تی( رشد جمع1: تسریع میگردد یاز سه عامل اصل یبیترکتاثیر 

قاعده از این و آسیا میباشد  ایران که شاهد یکی از سریعترین نرخ رشد شهر نشینی در منطقه. یادار یمجدد مرزها یطبقه بندکشوری و 

مستثی نیست. تنها در پنجاه سال اخیر نرخ جمعیت شهر نشین ایران از کمتر از سی درصد به بیشتر از هفتاد درصد افزایش یافته و 

 .ivشهرها همکنون  بیش از شصت ملیون جمعیت ایران را در خود جای داده اند

وء تغذیه یکی از نه جهان را بکاهد اما کماکان گرسنگی و سافراد فقیر و گرسدرصد هر چند رشد اقتصادی در چند دهه گذشته توانسته 

 مهاجرت و سرعت فرآیندمعضالت جامعه بشری است و بیش از هفتصد و هشتاد ملیون نفراز جمعیت جهان از آن رنج میبرند. پدیده 

را نوینی  یچالش هاشکل یافته و  شهرنشینی عمال باعث شده که چهره فقر و سوء تغذیه از یک پدیده روستایی به یک پدیده شهری تغییر

 یهمراه است و براساس برخ یاجتماع یها ینابرابر شیبا افزا ینیشهرنشروند کنونی کند.  جادیابرای دولتها و سازمانهای بین المللی 

در شهرها  یاجتماعاولیه به خدمات  یدسترس ای متی، بدون مسکن ارزان ق رینفر از مردم فق اردیلیم 3تا  2050تا سال ،  ابرآورده

مخاطرات و بحرانهای های طبیعی ریسک و جمعیت و افزایش احتمال  ییمنجر به تمرکز فضاروند سریع شهر نشینی . vدنکن یزندگ

اراضی مولد در  یشهرمحدوده گسترش و توسعه که همین امر میزان آسیب پذیری جامعه شهری را به شدت افزایش میدهد.  خواهد شد

را بهمراه دارد از یکسو وسعت اراضی کشاورزی که باید غذای شهرها را  یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد یامدهایپکشاورزی 

رشد سریع بافتهای  تامین کند کاهش میابد و از سوی دیگر کیفیت اراضی موجود در حاشیه شهرها از ابعاد زیست محیطی کاهش میابد.

ی کور شهری یا حاشیه شهرها رشد میکند و در قالب "زاغه نشینی" شناخته کاذب شهری که بصورت سریع و غیر رسمی در فضاها

زیستی برخوردار نبوده و حیات شهرهای بزرگ و کانونهای محوری تغذیه ای بهداشتی، اجتماعی و میشود از کمترین استانداردهای 

این نکته به رسمیت شناخته شد که توجه به سوء  (Habitat III)در نشست جهانی سازمان ملل   با بحران روبرو مینماید. نیزشهرها را 

تر  دهیچیپروز به روز  یدر مناطق شهر هیسوء تغذ viتقذیه اینگونه جوامع از ضرورتهای حیاتی جامعه بشری در سطح بین المللی است.

 ییعادات غذا رییاغلب شامل تغ ینیکند. شهرنش یرا پنهان م یشهر تیجمع انیدر م هیسوء تغذ یباال وعیآمار اغلب شاما غالبا شود  یم

 یو اضافه وزن و چاق یکمبود مواد مغذ ه،یذاز سوء تغبعدی تواند منجر به فشار سه  یم یاجتماع ینابرابر شیاست که همراه با افزا

 مفرط شود. 

 نکهیمگر اداشته باشند  یقابل توجه شرفتیپ توانندینم داریبه اهداف توسعه پا یابیدهد که کشورها در دست یروند به وضوح نشان م نیا 

ها و برنامه  یها، استراتژ استیبه طور کامل در س ینیشهرنش عیسررا با توجه به رشد  هیو تغذنامطلوب فقر  یامدهایپآسیب پذیری و 

جهت حل این معضل کلیه سازمانهای مرتبط  .شهری را افزایش دهندفقیرنمایند تا سطح تاب آوری جوامع  منعکسخود در سطح ملی  یها

بصورت هماهنگ تالش جدیدی را آغاز نموده اند تا وضعیت و  UNDP, FAO, UN Habitat, WFP, IFAD با سازمان ملل متحد شامل 

تالش خود  سطح تغذیه در مراکز شهری و شهرهای کوچک را بهبود دهند. این تالشها را میتوان در چند گروه دسته بندی نمود. گروهی

را متوجه بهبود زنجیره غذا از تولید تا مصرف گذاشته اند و گروه دیگر معتقدند که همراه با بهبود سیستم توزیع و زنجیره ارزش 

میبایست به شهرها و خانوارهای شهری بعنوان مراکز تولید محصوالت غذایی علی الخصوص سبزیجات نگریست. آنها معتقدند از دیر 

هم در تولید و هم در فرآوری غذا نقش مهمی داشته باشند. در  مصرف غذا تلقی شده اند درصورتیکه میتوانندان مراکز باز شهرها بعنو

این زمینه برخی مزارع کوچک خانگی را طراحی و اجرا نموده اند و برخی جهت فرآوری غذا در شهرها بعنوان بخشی از زنجیره 

 ارزش غذایی تاکید نموده اند.

 یارزش كه در مناطق شهر رهیزنج ازكنند، اما آنها  یم دیكم درآمد تول یرا در كشورها ییاغلب مواد غذا زان خرداگرچه کشاور

کند و  یمحدود ممنتقل میشود را  یبه مناطق شهرمحصوالت کشاورزی  که  غذا وامر حجم  نیابهره کمتری میبرند شوند،  یعرضه م

بهمین دلیل برخی از . و کاهش دسترسی مردم فقیر شهری به مواد غذایی میگردد یشهر یزارهاها در با متیق شیباعث افزا جهیدر نت

سازمانهای بین المللی معتقدند با اصالح و بهبود زنجیره ارزش مواد غذایی شهرهای کوچک و بزرگ نیز میتوانند نقش و سهم بزرگی در 

 مبارزه نمایند. مبارزه با گرسنگی در مناطق شهری داشته باشند و با گرسنگی مفرط
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