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 گذاشت؟ خواهد جهانی غذایی امنیت بر منفی تأثیر COVID 19 آیا

 .ّز دٍ در هؼزض خطز ایي ثیوبری ّوِ گیز استهزدم سًذگی ٍ هؼیطت 

ایي ثیوبری ثِ سزػت در حبل گستزش است. ایي دیگز یه هَضَع هٌطمِ ای ًیست ثلىِ یه هطىل جْبًی 

 .داردْبًی ًیبس ثِ یه پبسخگَئی جاست وِ 

رخ خَاّذ ثب چِ سزػتی ، اهب ًوی داًین ایي اتفبق خَاّذ وزدػمت ًطیٌی ایي ثیوبری هب هی داًین وِ سزاًجبم 

ػزضِ ٍ تمبضبی هَاد  اصلی ػَاهلهب ّوچٌیي هی داًین وِ ایي ضَن تب حذٍدی غیزهؼوَل است سیزا ثز  .داد

 .غذایی تأثیز هی گذارد

 پذیزتزیي          آسیت اس هحبفظت جْت السم الذاهبت سزیؼبً ایٌىِ هگز ّستین، غذایی فزاگیز ثحزاى هؼزض در هب

ثِ  غذایی سیستن ثز گیز ّوِ ثیوبری وبّص تأثیزات ٍ غذایی هَاد ػزضِ جْبًیِ حفظ سًجیزُ ّبی لطز هزدم،

 اًجبم رسبًین

  هٌبثغ                ثِ هزدم دستزسی تَاًذ تجبرت هی در اختالل ٍ تأهیي سًجیزُ ثبسار، ٍ ّب، لزًطیٌِ هزسّب، ضذى ثستِ

 دیذُ ٍ آسیت ثسیبر ٍیزٍس دلیل ثِ وِ وطَرّبیی در ٍیژُ ثِ وٌذ، هحذٍد هغذی را هَاد غذایی هتٌَع/ وبفی

 .دارًذ لزار غذایی اهٌیت اس ػذم ثبالئی سطح تأثیز تحت حبضز حبل در یب



 در گذاراى سیبست. دارد ٍجَد ّوِ ثزای وبفی غذای جْبًی، سطح در. ًیست جْبى ٍحطت ثِ ًیبسی دیگز اهب

 ًىٌٌذ، تىزار را 8002-8002 غذایی ثحزاى طَل در ضذُ هزتىت اضتجبّبت وِ ثبضٌذ هزالت ثبیذ جْبى سزاسز

 .وٌٌذ تجذیل اجتٌبة لبثل وبهالً غذایی ثحزاى یه ثِ را سالهت ثحزاىِ ایي ٍ

ثب ایي ٍجَد،                ٍلی  گیزاًِ ضذت هی یبثذ، سخت الذاهبت ٍ ضًَذ هی سیبد ثسیبر اثتال هَارد ٍیزٍس، گستزش ثب

 هَرد آسهبیص آیٌذُ ّبی هبُ ٍ ّب ّفتِ غذا را طی جْبًی سیستنهی تَاًذ  وِ دارد ٍجَد ضوبری ثی ّبی رٍش

 .تثجیت ًوبیذٍ لزار دادُ 

ثب  تب ایي لحظِ ثبسارّب ثِ حذ وبفی صَرت گزفتِ ٍ غذایی تب االى، اختالالت اًذن ثَدُ سیزا وِ ػزضِ هَاد

 هَاد جبثجبیی اهىبى ػذم) لجستیه تٌگٌبّبی سهیٌِ در ّبیی چبلص ضبّذ لجالً هب حبل، ایي ثب اًذ. ثَدُ ثجبت

 هَاد احتوبالً، ٍ اًذ؛ ضذُ ثزطزف سیبدی حذ تب( آٍریل اٍاسط)ّن اوٌَى  وِ ثَدین( B ًمطِ ثِ A ًمطِ اس غذایی

 ػزضِ خَاّذ ضذ. ثبسار ثِ( سجشیجبت ٍ هیَُ هثل) ثبال ارسشِ ثب هحصَالت اس ووتزی غذایی

                     هثبل ػٌَاى ثِ. ضَد ایجبد اختالل غذایی هَاد ػزضِ ّبی سًجیزُ در دارین اًتظبر آٍریل، هی، هبُ اس

 فزآٍری ٍ وطبٍرسی اس را وطبٍرساى است هوىي ٍ ًیش ثزخَرد هٌشجزاًِ وبرگزاى ، در جبثجبثی، هحذٍدیت

 اس فزآٍری هحصَالت ثبس -ّستٌذ وطبٍرسی هحصَالت ػْذُ دار تبهیي ثخص ثسیبر ػظین وِ - غذایی هَاد

 تأثیز وطبٍرسی هحصَالت تَلیذ ثز تَاًذ هی تَلیذی هٌبثغ سبیز ٍ داهپشضىی دارٍّبی وَد، دارد. ووجَد

 ثگذارد.

 هی وبّص ضیالت را ٍ تبسُ هحصَالت ثزای ، تمبضبتز هصزف ون غذایی هَاد خزیذ ٍ ّب رستَراى تؼطیلی

 ّبی ثخص لزار هی دّذ. تأثیز تحتػزضِ وٌٌذگبى آى هحصَالت را  ٍ وِ ایي هسئلِ تَلیذوٌٌذگبى دّذ،

 وبفِ ٍ ّب رستَراى تؼطیلی گزدضگزی، ّبی هحذٍدیت تأثیز تحت ٍیژُ ثِ پزٍری آثشی ٍ ضیالت وطبٍرسی،

 .دارًذ لزار هذارس در غذایی ّبی ٍػذُ تؼلیك ٍ ّب

 هْبجزاى، جولِ اس جبهؼِ، ) الطبر پذیزتزیي آسیت ٍ فمیزتزیي دیذگبى، آسیت ثیطتزیي سٌبریَیی، ّز در

 ٍ فمیزتزیي دیذگبى، آسیت ثیطتزیي سٌبریَیی، ّز در ّستٌذ، هی ثبضٌذ(. جٌگ درگیز وِ وسبًی ٍ آٍارگبى

 ّستٌذ، هی ثبضٌذ(. جٌگ درگیز وِ وسبًی ٍ آٍارگبى هْبجزاى، جولِ اس جبهؼِ، ) الطبر پذیزتزیي آسیت



 وِ ثزًذ، هی رًج ػوَهی ثْذاضت در سزهبیِ ووجَد اس ثزًذ، هی سز ثِ طَالًی ّبی ثحزاى در وِ وطَرّبیی

  تمَیت هی وٌذ. را گیزی ایي ّوِ تأثیزات ،اهز ایي

 

 

 


