
 
 

 

 گذاری و آینده غذا در مناطق شهری بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست
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 03/02/1399 :نهایی پذیرش                                                    10/04/1398 دریافت: 

 
 چکیده

. تاس ل نمودهبه موضوع را مشک یشده و ساختارده ختهیشهرها آم لیها و مساچالش ریموضوع غذا با سا یدر مناطق شهر
 ستهیگرنلف به موضوع خبرگان مخت یهادگاهیبا استفاده از د قیتحق نیکه در ا دهیباعث گرد یدگیچپی و مناسب ساختار نداشتن

ا در غذ ستمیس یداریکه منجر به پا ییهامقوله و نیمضام ییشناسا یبرا یملعبارت است از تالش ع قیتحق نیشود. هدف ا
 دهیگرد یوربرگان گردامصاحبه با خ قیاز طر قیتحق یهاخواهد شد. داده این میراث طبیعیاز  ندهیآ یهانسل یمندبهره شهرها و

هر از ش داریه پاتوسع یو با هدف حرکت به سو یشهر اسیغذا در مق ستمیاست که با در نظر گرفتن س نیا قیاست. سوال تحق
اندرکاران غذا ستدو  نیهماهنگ نمودن مراکز، مسئول ،یزیربرنامه ،یگذاراستیدر خصوص س یهادهیمتخصصان غذا چه ا دگاهید

بر استفاده  ینش حاضر مبتنمود. پژوه کپارچهیرا  هادهیا نیتوان ا یقابل طرح است؟ و چگونه م هااستیشدن س ییو اجرا ه،یو تغذ
استفاده شده  یآ یاطلس. تر از نرم افزا لیتحل ندیانجام فرآ ی. برادباشیچندگانه م یهادگاهیمضمون و مفهوم د لیاز دو روش تحل

مجموعه  رزی در مقوله 13 مقوله 33 مجموعه از. است مقوله استخراج شده 33مفهوم و  392پژوهش در مجموع  نیاست. در ا
 یهاو مقوله نیاند. احصاء مضامقرار گرفته یفن دگاهیمجموعه د ریمقوله ز 12و  یفرد دگاهید رمجموعهیمقوله ز 8 ،یسازمان دگاهید

رها توجه ا آن در شهنسبت به مسئله غذا و تحوالت مرتبط ب دیکه با دهدینشان م یمتنوع در خصوص موضوع غذا در مناطق شهر
 .میاتخاذ کن یقابل قبول یهااستیس ،یریتا قبل از غافلگ میداشته باش یشتریب
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 مقدمه .1

ریزی شهری مقوله گذاری و برنامهغذا در سیاست
 & ,Doernberg, Horn, Zasada)نوپدیدی است 

Piorr, 2019) در جامعههه نههوین غههذا و کشههاورزی .
موضوعی مربوط به منهاطق روسهتایی در نظهر گرفتهه 

های این بخهش . سیاست(Hurley, 2008)است شده
های کشاورزی یا امنیت غذایی نیز عمدتا بهه مانند طرح

ال در سطح مناطق خارج از شهرها معطوف است و معمو
شههود. دولههت، جهههانی و ملههی بههه آن پرداختههه می

ها، مراکز تهروی،، تحقیهق و توسهعه در امهور وزارتخانه
المللی مانند سازمان تجارت جهانی و تغذیه و مراکز بین

-گذاری و برنامهسازمان خواربار جهانی مسئول سیاست

ریزی در امر غذا هستند که معمهوال در سهطوح ملهی و 
ها نیهز معمهوال در حهد کنند. شهردارییجهانی عمل م

های کاربری اراضی و همکاری در اجرای گذاریسیاست
 ,Curry, Reed)اند های ملی به این امر پرداختهطرح

Keech, & Maye, 2014).  اما امهروزه بهه دالیهل
مختلف مسئله تامین منابع و از جملهه غهذا در مقیهاس 

ای یافته است و روندها بیانگر ایهن شهری اهمیت ویژه
است که که این اهمیت در آینده افزایش خواهد یافهت. 

چنههد در طههول قههرون بیسههتم و بیسههت و یکههم، هر
است، ولهی اکنهون تعهداد شهرنشینی پدیده جهانی بوده

نمایند نسبت بهه تعهداد افرادی که در شهرها زندگی می
افرادی که در روستاها زندگی می نمایند فزونهی یافتهه 

 & ,Burger, Brown, Day, Flanagan)اسهت 

Roy, 2019)گذاران و . بسههههیاری از سیاسههههت
اند کهه سهیتم ریزان شهری متوجه این امهر شهدهبرنامه

های متعددی بر توسعه پایدار شههر غذایی شهر از جنبه
ظیر؛ مسکن، حمل های شهری نموثر و با دیگر سیستم

 ,Piorr, Zasada)بوم در ارتباط است و نقل و زیست

Doernberg, Zoll, & Ramme, 2018) بهرای .
جامعه مفاهیم جدیدی مطرح گردیده است که فراتهر از 

بوده و به خودکفایی، پایداری محیط وجود غذایی کافی 
زیسههت، سههالمت انسههان و عههدالت اجتمههاعی مربههوط 

شود. بر این اساس بسیاری از متخصصهان مقیهاس می
شهری را یکی از سطوح مناسب برای اقدامات سیاستی 

تفکهر . (Ilieva, 2016)و برنامه ریزی غذا می داننهد 

شناختی نظیر؛ یل موضوعات بومدر مورد آیندۀ غذا به دل
ههای رفتن زمین کیفیت آب و میزان دسترسی، از دست

کشاورزی به دلیل شهرسازی یا بیابانی شهدن خها ، از 
دست رفتن منابع غذاییِ جنگلی به دلیل قطع درختهان، 
تغییرات آب و هوایی و از دست رفتن سالمت خا  بهه 

نفتهی و هها و کودههای پایه  کشدلیل اسهتفاده از آفت
اندازنهد، چهالش غیره، که امنیت غذایی را بهه خطهر می

اند و حهل خود پیچیدهخودیبرانگیز است. این مسائل به
ها آسان نیست. بنابراین، از فکر کردن به اینکه نسل آن

شهرنشین آینده چطور سیر خواهد شد اجتنهاب میکنهیم 
(Hurley, 2008).  تهههاکنون بیشهههتر مهههداخالت

گذاران در امر غهذا جنبهه تشهویق و حمایهت از سیاست
تولید را داشهته اسهت و متمرکهز بهر تولیهد و ته مین و 
افزایش کارایی در مناطق غیر شهری بوده است. ضمن 
اینکه این موضوعات بسیار حائز اهمیت هسهتند، لهیکن 

سوی پایهداری کهافی تنهایی برای حرکت بهاین نگاه به
ها و نیست. در چنین شرایطی جستجو برای سایر بهدیل

ها برای ارتقا اقدامات مرتبط با غذا نیهز بسهیار حهائز راه
توانهد راهبهرد مناسهبی بهرای لحها  اهمیت است و می
های توسعه و سایر قوانین های برنامهنمودن در سیاست

 و اسناد باالدستی شهرها باشد. 

 مبانی نظری .2

ارت اسهت از وجهود غهذا و سیستم پایدار غذا عبه
کنندگان در نوشیدنی ایمن، سالم و مغذی برای مصهرف

ها و غیهره ها، مدارس، بیمارسهتانها، رستورانفروشگاه
کههه نیازهههای مههردم دارای توانمنههدی مههالی عههادی را 
برطرف نموده و زنهدگی پایهدار و محهیط کهار ایمهن و 

کننهههدگان، بهداشهههتی بهههرای تولیدکننهههدگان، فراوری
فروشان و کارکنان آنها فراهم آورد. مصرف انرژی خرده

را کاهش دهد، به بهبود محهیط زیسهت کمهم نمایهد؛ 
ضمن فراهم آوردن غذای مقرون به صرفه بهرای تمهام 
اقشههار جامعههه، بههاالترین اسههتانداردهای سههالمت و 
بهزیستی حیوانات را رعایت نماید؛ کشهاورزی محلهی و 

با تاکید بهر تولیهدات ویژه ای را بهتنوع فرهنگی منطقه
محلی حمایت کند و مسیر حمل و نقل مهواد غهذایی را 

 ,Reisch, Eberle, & Lorek)حههداقل نمایههد 
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موسسهه  رئهیسگهذار و بنیان« 1لستر بهراون». (2013
عقیده دارد، آن بخش از اقتصهاد کهه « 2سیاست زمین»

تصور می شود در ابتدا دچار مشکل اساسی شهود، غهذا 
است. خا  های در حال فرسایش، جنگل ههای رو بهه 

زمینی زوال، شیالت در حال نابودی، سفره های آب زیر
افزایش است، موارد یاد رو به اتمام و دمای زمین رو به 

شده دست به دست هم داده و تولید غذای مناسهب بها 
 سهازدها را با مشکالت جهدی روبهرو مینیازهای انسان
در گزارش وضعیت آینهده عنهوان . (1383)لستر براون, 

میلیارد نفر دیگر  2,3سال آینده  30گردیده است که در 
رود در نتظهار مهیشهد و ابه جمعیت جهان اضافه خواهد

سال آینده یم میلیارد نفر دیگر به جمعیهت جههان  10
ای بهرای سهابقهاضافه شود و این موضوع تقاضهای بی

نمایهد، بیشهتر ایهن غذا، آب، انرژی و اشتغال ایجاد می
 بهوددرآمد شهری خواههدمناطق کمافزایش جمعیت در 

(Glenn, Gordon, & Florescu, 2017) .
های اجتمههههاعی اقتصههههادی، قههههوانین محههههدودیت

هههوا وزیسههتی، ترجیحههات غههذایی، تغییههرات آبحیطم
)شامل تغییهرات شهدید، کمیهابی و تحلیهل منهابع )آب 

خیز، جهت آبیاری، عنصر شیمیایی فسفر، زمین حاصهل
ها( و انرژی فسهیلی برخهی دیگهر از ایهن انقراض گونه

باشهند عوامل تشدید کننهده اهمیهت موضهوع غهذا می
(Spiertz, 2012) چاقی و بیماریهای مرتبط با غذا و .

تغذیه، اسراف و تبذیر، نابرابری در امنیت غذایی را نیهز 
سازمان خواربهار جههانی باید به موارد فوق اضافه نمود. 

در سال اعالم نموده است کهه عهدم امنیهت غهذایی در 
به دلیل عدم قهدرت جهان بیشتر یم مسئله دسترسی )

 ,FAO)خرید یا قیمت باال( اسهت تها مسهئله ته مین 

ناامنی غذایی از دو بُعد کمی و کیفی در حهال  .(2011
صهرف بهیش از افزایش است. در شرایطی که موضوع م

حد غذا مطرح است و بیشتر جمعیت جههان در شههرها 
کنند، امنیت غذایی نیز یم بُعد شهری مههم زندگی می

آید و باعث مطرح شدن موضوعات جدیهد به حساب می
اسهت. در مورد دسترسی فیزیکی و مالی بهه غهذا شهده

                                                 
1- Lester Russel Brown 

2- Earth policy 

های ی آن جهشتعریف جدید از عدالت غذا که شاخصه
حلیل رفتن منابع طبیعی، اختصاص قیمت مواد غذایی، ت

ههای هها، ناآرامیهای کشاورزی به سهایر کاربریزمین
جغرافیههای »جوامههع و تههاثیرات تغییههر آب و هههوا اسههت 

اسههت ایجههاد نمههوده 3«جدیههدی از امنیههت غههذای
(Sonnino, 2016)تههوان . از اطالعههات فههوق می

ل راحتی پتانسهیاستنباط نمود که مسئله غذا در آینده به
ایجاد چالش در بسیاری از کشورها و شههرهای جههان 

حاصههل، دارای تههراکم ویژه در منههاطق خشههم، کمبههه
جمعیت باال و فقیهر را دارد، و تهدیهد علیهه دسترسهی، 

تواند جزو عوامل مخرب راحتی میت مین و تولید غذا، به
سههاختار هههر کشههوری محسههوب گههردد. شهههرها و 

داننهد و د مسهئول نمیشهرنشینان خود را در مقابل تولی
کننده برای خود هیچ حد و مرزی قایل به عنوان مصرف

نیسهتند و از تبعههات تولیهد مبتنههی بههر فشهار بههه منههابع 
اطالع هستند و روستاها و منطق کشاورزی نیز برای بی

زیسهت و تولید بیشتر مجبور به صهدمه زدن بهه محهیط
ادی استفاده بی رویه از منابع و تحمل نابرابرهای اقتصه

و اجتماعی ناشی از تهیه غهذای ارزان و فهراوان بهرای 
رسهد کهه ابزارههای سهنتیِ بهه نظهر می»شهر هستند. 

های حکمروایی اثربخشی الزم را برای مدیریت سیستم
غذای شهری ندارند و الزم است که ابزارهای راهبردی 

 ,Hirsch)« شهودجدیدی در ایهن رابطهه توسهعه داده

)2018Heuschkel, & Terlau, 4. کهارِن ههارلی 
ترسمان نویسد شاید به دلیل در مقاله خود می (2008)

های کشهاورزی کشاز کمبود غذا یا آلودگی آن به آفت
و دیگر مواد شیمیایی، اغلهب در مهورد غهذا کهم توجهه 
هستیم. مواجهه با این احتمال که غهذای کهافی بهرای 

شود خانواده وجود نداشته باشد یا غذایی که مصرف می
 5است. دفتر امور علمی دولهتناسالم باشد، بسیار سخت

ههای در یکی از پروژه (Foresight, 2011)انگلستان
آینده غذا و »تحت عنوان  نگاری زیر نظر این دفترآینده

رو در ارتبهاط بها ها پهیشهها و گزینههکشاورزی، چالش

                                                 
3- The new geography of food security 
4- Hurley 
5- The Government office for Science  
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تالش به شناسایی تصهمیماتی نمهوده « پایداری جهانی
های آتهی اتخهاذ گذاران در سهالکه نیاز است سیاسهت

نمایند تا اطمینان حاصل شود که جهان در آینده بطهور 
پایدار و عادالنه تغذیه خواهد شد. هدف این پروژه آینده 
نگاری اضافه نمودن این ارزش است که موضوع نظهام 

های سیاسهتی قهرار تر برنامههغذایی را در بافت گسترده
سازی ساز و تصمیمه به اقدامات سرنوشتدهد. این پروژ

ههههای مختلهههف، شهههامل؛ توسهههعه، جمعهههی در حوزه
ههای گذاری، علم و تجارت برای مقابله با چالشسرمایه

ایهن پهروژه برپایه  مطالعهات پهردازد. رو میعمده پیش
المللههی قبلههی، شههامل مطالعههات موسسههه ارزیههابی بین
رای ، علههم و فنههاوری بهه1المللههی دانههش کشههاورزیبین

و گزارش  3المللی توسعه کشاورزی، صندوق بین2توسعه
، بصیرت جدیدی در مورد اینکهه چگونهه 4فقر روستایی

توانند همگرا شهوند، راهبردهها و های متفاوت میچالش
هها و های مورد نیاز برای پرداختن به این چالشسیاست
 بندی اقدامات کنونی و آینده، فراهم آورده است.اولویت

های عنوان تالشی علمی در رشهتهتحقیق به هدف این
گذاری غهذا پژوهی، برنامه ریزی شهری و سیاستآینده

عبارت است از فعالیهت در جههت معرفهی و شناسهاندن 
ریزی غهذا در مقیهاس گهذاری و برنامههمفاهیم سیاست

شهری و آشنایی با این مفاهیم و تفکر در مهورد آینهده 
بهرای شناسهایی  غذا در شهرها. همچنین تالش عملهی

هایی که منجر به پایهداری ها، معیارهای یا شاخصایده
های آینهده از مندی نسهلسیستم غذا در شهرها و بهره
سهئوال تحقیهق عبهارت  این موهیت الهی خواهد شهد.

است از اینکه با در نظر گرفتن سیستم غهذا در مقیهاس 
شهری و با هدف حرکت به سوی توسعه پایدار شههر از 

های در خصههوص صصههان غههذا چههه ایههدهدیههد متخ
ریزی، هماهنهگ نمهودن مراکهز،  گذاری، برنامهسیاست

اندرکاران غذا و تغذیه، و اجرایی شهدن مسئولین و دست

                                                 
1- International Assessment of Agricultural 

Knowledge  

2- Science and Technology for Development 

3- International Fund for Agricultural 

Development  

4- Rural Poverty Report 

تهوان ایهن ها قابل طرح اسهت؟ و چگونهه مهیسیاست
 ها را یکپارچه نمود؟ایده

 روش تحقیق .3

ههای کیفهی ای از روشرشتهدر این پژوهشِ میان
ده اسهت. دلیههل آن نیهز تطههابق بهتهر آن بهها شهاستفاده

های کیفهی گذاری و تمرکز بیشتر روشموضوع سیاست
های کافی نسبت ها بواسطه حصول بینشبر فهم پدیده

به پدیده مورد مطالعه است. پژوهش حاضهر مبتنهی بهر 
و مفههههوم  5اسهههتفاده از دو روش تحلیهههل مضهههمون

است که باشد. مضمون الگویی می 6های چندگانهدیدگاه
شود و به توصیف، سهازماندهی و در اطالعات کشف می

 ,Boyatzis)پههردازد تفسههیر وجههوه یههم پدیههده می

 هههای ایههن پههژوهش از طریههق مصههاحبهداده. (1998
انهد. مصهاحبه شهوندگان بهه صههورت گهردآوری گردیده

تعیهین حجهم  اند. بهرایگیری نظری انتخاب شدهنمونه
 7ی حجم نمونه منجهر بهه اشهباع نظهرینمونه از شیوه

استفاده شده است و در مجموع پانزده مصاحبه با افهراد 
در این پژوهش تحلیل مضمونی خبره انجام شده است. 

، یعنهی؛ مطالعهه مهتن و 8مطابق فراینهد کدگهذاری بهاز
های مرتبط آن و الصاق کهد بهه آنهها و استخراج بخش
بندی کهدهای بهاز و یری، یعنهی؛ دسهتهکدگذاری تفسه

ها با توجهه بهه سهئواالت تحقیهق و تفسیر معانی دسته
حوزه مطالعاتی و یکپارچهه سهازی از طریهق مضهامین 

بههرای انجههام فرآینههد  فراگیههر صههورت پذیرفتههه اسههت.
های کیفهی کدگذاری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده

 اسهتفاده شهده 8,4,15ویهرایش  9«8 اطلس. تهی آی»
افهزار در نشهانی است که اطالعات کامهل در مهورد نرم

سهازی قابل مشاهده است. برای یکپارچه 10اینترنتی آن
های چندگانهه از طریق مضامین فراگیر از روش دیهدگاه

های چندگانهه دیهدگاهمفههوم روش  استفاده شده است.
 پژوهی اسهت.های مورد استفاده در آینهدهیکی از روش

                                                 
5- Theme 
6- The Multi Perspective Concept 

7- Theoretical Saturation 
8- Open coding 
9- ATLAS.ti 8 
10- https://atlasti.com/ 
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پیشنهاد  1«گراهام تیلت آلیسون» این روش ابتدا توسط
های چندگانه شکاف بین تحلیل و دنیای گردید. دیدگاه
نمایهد. را به خوبی پُهر می 2های بدساختارواقعی سیستم

این روش بر این اساس بنا شده است که پارادایم علمی 
هایی کههه از سههاختارمندی خههوبی در بررسههی سیسههتم

اما برای مطالعهه نماید. برخوردار هستند،موفق عمل می
فنهی کهارایی الزم را  –های پیچیهده اجتمهاعیسیستم
در این روش پدیده مهورد . (Linstone, 1985)ندارد. 
گیرد. از سه دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار میمطالعه 

 ,Glenn & Gordon)این سهه دیهدگاه عبارتنهد از 

2009): 

؛ در این دیدگاه پدیده مورد مطالعه از 3«دیدگاه فنی»

منظر علم و فناوری و با روایت علوم تجربی یا علوم 

های گیرد. ویژگیاز علم مورد بررسی قرار میدقیقه 

دیدگاه فنی عبارت است از اینکه: مسایل از طریق 

ن یآل، ایده4انتزاعی نمود ن 5ساز  6و مجزا نمود

شوند. در اینجا این فرض ضمنی وجود سازی میساده

سازی به یافتن راه حل دارد که فرایند تقلیل و ساده

های ها بلو ها و مدلنماید. دادهبرای مسئله کمم می

دهند. هرگاه که ی تحقیق را تشکیل میاصلی سازنده

سازی انجام دهی، ساختاردهی و کمیممکن باشد نظم

سازی، آزمایش و تحلیل معموال شود. مشاهده، مدلمی

نمایند. انتظار بینی کمم میبه افزایش توان پیش

ها معتبر و مشاهدات  و آزمایشات رود که فرضیهمی

 کرارپذیر باشند. ت

؛ در این دیدگاه پدیده مورد مطالعه 7«دیدگاه سازمانی»

گیرد. این دیدگاه از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار می

ها بر اساس این تفکر بنا گردیده است که انسان

ترین موجودات هستند و از ابتدای خلقت درون اجتماعی

                                                 
1- Allison,Graham Tillet 

2- ILL-Structured 

3-The Technical Perspectives (T) 

4- Abstraction 

5- Idealization 

6- Isolation 

7-The orgnisational perspectivr (O) 

در  اند.های اجتماعی و جوامع سازماندهی شدهگروه

های فردی خود صرف اجتماع افراد از برخی از خواسته

پذیرند و در ها را میکنند و برخی از مسئولیتنظر می

یا سازمان برخوردار  مقابل از مزایای عضویت در گروه

تر آن نهاده هستند. در دیدگاه شوند. شکل کلیمی

سازمانی تمرکز بیشتر بر فرایند است تا محصول، بیشتر 

م است تا حل مسئله. در این دیدگاه سواالت بر اقدا

اصلی عبارتند از آیا باید کاری انجام داد و اگر باید 

کاری انجام داد، آن چه کاری است؟ چه کسی باید آن 

کار را انجام دهد و چگونه؟ در این دیدگاه باید آگاه بود 

اگر از حمایت « راه حل»که تحمیل از باال به پایین 

خوردار نباشد، ممکن است کامال پایین به باال بر

شکست بخورد. در این دیدگاه ما با مسئله قدرت روبرو 

 هستیم.

؛ در این دیدگاه پدیده مورد مطالعه از 8«دیدگاه فردی»

گیرد. این دیدگاه وارد منظر فرد مورد بررسی قرار می

تواند تفاوت شود. فرد میرابطه بین فرد با سیستم می

تواند نماید. یم رهبر اثربخش می ای ایجادتعیین کننده

انداز مد پیروان خود و سازمان را وادار به قبول چشم

نظر خود بنماید و یم سازمان یا جامعه را تغییر دهد. 

هنرمندی خالق، رهبری فرمند، یم کارآفرین و فردی 

نماید، در وحله اول که خالف جریان متعارف حرکت می

گیرد. در دیدگاه ژی میاز دیدگاه منحصر به فرد خود انر

 مندی از شهود مطرح است.فردی موضوع بهره

بصهورت نمایهدن روابهط اصهلی بهین  1شکل در 
های چندگانه مهد نظهر هایی که در روش دیدگاهدیدگاه

گیرنههههد نشههههان داده شههههده اسههههت.قههههرار می

                                                 
8-The Personal Perspectives (P) 
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 هاروابط بین دیدگاه .1 شکل
 (Glenn & Gordon, 2009)منبع: 

 یافته های تحقیق  .4

 ادهیهمصاحبه و پ قیها از طرداده یپس از گردآور
در نهرم افهزار  ینمودن متن آنها بهه شهکل اسهناد متنه

 یاطلس. ته»اسناد در نرم افزار  نیورد ، ا کروسافتیما
و بهها خوانههدن و مههرور مههتن  دیههگرد یبارگههذار «یآ

نسبت به   یکدگذار یِقواعد علم تیها و با رعامصاحبه

 بازیمرحلهه کدگهذار یخروجهاقهدام شهد.  بازیکدگذار
 نیاسههت. مضههام نیمضههاماز  یبدسههت آوردن فهرسههت

آنهها  یو خروج دیها فهرست گرداز مصاحبه یاستخراج
 یااکسل  بدست آمد. نمونه کروسافتیما لیدر قالب فا
استخراج شده در جهدول  نیها و مضامداده یاز کدگذار

 نشان داده شده است: 1

 داده ها و استخراج مفاهیم یکدگذاربخشی از . 1جدول 

 مضمون هانمونه متن مصاحبه ردیف

1 

ه به کنقدر آبا اینکه مدیریت آب با مسئله غذا در ارتباط است، اما 
 شود. با اینکهمسئله آب توجه می شود به مسئله غذا توجه نمی

ه بر که بار است. آنقدآلودگی هوا و غذا هر دو برای انسان زیان
شود. شود به آلودگی غذا توجه نمیهوا توجه میآلودگی 
های اشتغال، حمل ونقل، بهداشت، های غذا با سیاستسیاست

 انرژی، آب، مسکن، شهرسازی و کاربری زمین هماهنگ نیست.
شود در حالی تر حمل میغذای یم شهر از چند استان آنطرف

ین ند. چکه خود همان استان یا استان مجاور همان تولید را دارد
ه کنند ولی یم هماهنگ کنندسازمان در مورد غذا فعالیت می

 وجود ندارد.

 مدیریت آب

 آلودگی هوا

 غذای شهری و اشتغال

 سیستم حمل و نقل غذا

 بهداشت و غذا

 مسکن و شهرسازی و غذا

 زمین با کاربری باغی و زراعی در شهرها

 مصرف انرژی برای تولید غذا

 غذا های فعال در ارتباط باسازمان

 گذاری جامعسیاست
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 1از جدول « مضمون»ستون  لیکه در ذ یموارد
هستند که بهه طهور  یمفهوم یدرج شده است، واحدها

اسهت.  دهیهن حاصهل گردبا خبرگها از مصاحبه میمستق
 ت،یو محقق از خالق ستین قهیباز از علوم دق یکدگذار

هها داده ریو تفسه ریهخهود در تعب ییو توانا لیقدرت تخ
 پهژوهش نیه. در ابردیو خلق کدها بهره م افتنی یبرا

 یتمهام یو بهرا دیهمفهوم اسهتخراج گرد 392مجموعا 
 هیهمحقهق سهاخته ارا یفهیاستخراج شهده تعر نیمضام
 یس. تهاطله»که با استفاده از امکانات نرم افزار  دیگرد

به مضهمون مربوطهه الصهاق شهد. بهه  فیهر تعر «یآ
 «آب و رابطهه آن بها غهذا» مضمون  یعنوان مثال برا

غهذا در  سهتمیکهه آب و س یانوع رابطهه ره» فِ،یتعر
شته نو« داشته باشند گریکدیبا  توانندیم یمناطق شهر

 یکدگهذار یمضهمون لیتحل ندیاز فرا یشد. مرحله بعد
«  هامقولهه» جادیا ایآن خلق  یاست که خروج یریتفس

اع و کهار سهطح انتهز نیهها است. بها ابا استفاده از داده
 یتریانتزاع میو مفاه رفتهباالتر  نیمضام یسازفشرده

 33مفهوم فهرست شده در مجموع  392. از دیخلق گرد
 یخروج 2 مقوله استخراج شد. به عنوان نمونه در شکل

 تیریمهد» در مهورد مقولهه «یآ یاطلس. ت»نرم افزار 
شهده اسهت، درج  جهادیمقولهه ا 33از  یکهیکه « منابع
 هیهدر مهورد کل یمختصر یشرح لیاست. در ذ دهیگرد

 است: دهیدرج گرد هامقوله

ها و اقههدامات منههابع: مجموعههه برنامههه تیریمههد
 یورو بههره دیتول ینهادها نیکه در جهت تام یتیریمد

 .ردیگیمناسب آنها صورت م

ت غذا به و درون شهرها و هدر رفه انیجر یابیارز
 یسهاز دستر نانیبه منظور حصول اطم یابیارز نیغذا: ا

 یبهرا یتازه و داشتن استطاعت اقتصاد یبه غذا ینیع
 کهم برخهوردار شههر ایهکم درامهد  یغذا در نواح دیخر

 افراد و ییموضاعات ممانعت از سودجو رد،یگیصورت م
مناسب و کاهش  میحمل و نقل و لجست ستمیوجود س

در  یلیفسه یهااز استفاده از سهوخت یانتشار کربن ناش
 زانیم یابیارز نیا نی. همچنگرددیم شیپا یابیارز نیا

 مشخص خواهد نمود. زیهدر رفت غذا را ن

: وجهود یدر سهطح شههر نفعانیمشارکت ذ ارتقاء
 تمسیدر س یاصل گرانیو باز نفعانیذ نیامل مناسب بتع

 یهها افراد و مراکز و نهادها و سهازمان یغذا با همکار
کهه  یتوجه و جلب مشارکت کسهان نیمختلف و همچن

 انیههها زو برنامههه  هااسههتیس یممکههن اسههت از اجههرا
 .نندیبب

: ازمندانیاز ن یاجتماع یهاتیو توسعه حما ،یترو
اسهت  ییههااز کمم یامجموعه یاجتماع یهاتیحما

و به صورت کمهم  میرمستقیغ ای میکه به شکل مستق
 ایاشکال از طرف شهردارها  ریسا ایغذا  ای ینقد نهیهز

مراکز بهه افهراد  ریمردم و سا ایمردم نهاد  یهاسازمان

2 

و  ، داممواد غذایی به شکل مواد خام باغی، زاراعی، میوه، سبزی
ب های مختلف غذاهای فراوری شده مثل رطیور، آبزیان و شکل
شهر  ها و شهرها و حتی سرتاسر جهان واردو آب لیمو از استان

ه شود. اینکه این غذا در کجا، چه زمانی، توسط چتهران می
ه رسید ا چه استانداردهای تولید شده و چگونه تا تهرانکسی و ب

 وگونه چاست نیاز به بررسی دارد. تازه بعد از رسیدن به تهران 
ی بررس رسد نیز نیاز بهچقدر و با چه شرایطی به مراکز عرضه می

 وو پایش دارد. این کار تا حد زیادی با توجه به فناوری 
ه کنتیجه آن خواهد شد های موجود امکان پذیر است. زیرساخت

لم مثل االن چندین نوع گفته مختلف در مواردی مثل روغن پا
 وجود نداشته باشد.

 اَشکال مواد غذایی وارد شده به شهر

 فراوری غذا

 مبدا تولید غذای شهر

 زمان تولید مواد غذایی

 هویت تولیدکنندگان

 استاندارد تولید و محصول

 سیستم نظارت

 سستم حمل و نقل غذا

 مراکز عرضه شهری

 نحوه ت مین مواد غذایی توسط مراکز عرضه

 های مختلف سیستم غذافناوری

 زیرساخت

 سودجویی

 غذاهای ناپایدار
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و  ازمندانیمثل اطعام ن ی. مواردردیگیصورت م ازمندین
 .باشندیها مکمم نیاز ا یو ... موارد ینذر یغذا

و منسهجم: مجموعهه  یجمعه یاقدامات اقتصهاد
حا  غذا از ل دیو تول یکشاورز دیکه کمم نما یاقدامات

ههها و مقههرون بههه صههرفه شههود. محر  یاقتصههاد
 انهه،اریعهوارض،  ات،یمال ر،ینظ ،یاقتصاد یهابازدارنده

 زیهو ن یرنقهدیو غ ینقد یهاو کمم یبانک التیتسه
 ریبهه سها یزراعو  یباغ یهانیزم یکاربر رییتغ نهیهز

 در بهازار بها حهذف داتیکمم به عرضه تول ها،یکاربر
 ضرور و دالالن. ریغ یهاواسطه

: عیهو توز یفرآور د،یشهر و تول نیانسجام ب جادیا
 یو همکهار ییبرنامه و اقهدام در جههت شناسها نیتدو

مورد  یکه غذا یدکنندگانیو تول دیتول یمستمر با مراکز

 دیبه مراکز تول یدهتیبا الو ندینمایم دیشهر را تول ازین
بههه شهههر و فههراهم آوردن امکههان  ترمیههو نزد یمحلهه

 شهر. یاقتصاد یبه بازارها هامطمئن آن یدسترس

 ی: بهازنگرفیمقهررات و واها نهدها،یفرا یبازنگر
افراد و  فیمقررات و واا ندها،یمند در فرامستمر و نظام

مصهرف، دفهع و  ع،یهتوز د،یهمهرتبط بها تول یسازمانها
 .یپسماند غذا در مناطق شهر افتیباز

: با توجهه یمشارکت قیو تحق تیو ترب میتعل ،یترو
 یهاهها در رشهتهازحهد گسسهته بهودن کنش شیبه به

بصورت  یموضوعات مشتر  ول یرو تیمختلف و فعال
 ،یمراکههز آموزشهه وسههته،یجداگانههه و ناپ ،یارهیههجز

 تیهفعال یت مشهارکتبصهور  یو پژوهش یآموزمهارت
 .ندینما

 

 مدیریت منابع –هانمونه ای از مقوله. 2شکل 

هههای ها و بخشتسهههیل همکههاری بههین دسههتگاه
مختلف شهری: تدوین مسیر گذر به مصهرف پایهدار در 

شهر و تدوین راهبردهای آن بدون همکاری و مشارکت 
های ذیهربط اصهوال  تمامی ذینفعهان از جملهه سهازمان
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ممکن نیست. در این راه نیاز است به تسهیل ارتبهاط و 
ها و عوامههل افههزایش همههاهنگی بههین مراکههز، سههازمان

 مرتبط با غذا در شهر توجه شود.

توسعه سیستم اطالعهات بهین بخشهی: پرهیهز از 
ای و جاد، ارتقهاء و توسهعه سیسهتم اطالعهات جزیهرهای

های مختلهف و توسهعه سیسهتم ناهماهنگ در دسهتگاه
م های مرتبط بها سیسهتاطالعات یکپارچه و تبادل داده

 غذای شهری.

 شناسایی، نگاشت و ارزشهیابی اقهدامات ابتکهاری:
هها و اقدامات ابتکهاری ارزشهمندی توسهط افهراد، گروه

ش عمومی و خصوصی و مردم های مختلف بخسازمان
گیههرد. نیههاز اسههت ایههن اقههدامات ابتکههاری صههورت می

 وشناسای و ثبت و ارزشیابی شهوند تها از انجهام سهعی 
 خطا پرهیز و تجربیات ارزشمند انتقال یابد.

تواننهد : شههرداری میایجاد مجمع یا شورای غذا
 همانطور که در مورد محیط زیست، حمل و نقهل، آب و

نیهز  ل و مراکز رسمی هستند در مورد غذا... دارای تشک
 دارای مجمع یا شورای رسمی باشند.

 نظام غهذا در توسعه اشتغال مناسب در بخش غذا:
های اشهتغال مناسهبی توانهد فرصهتمنااق شهری می

برای شههروندان ایجهاد نمایهد. الزم اسهت در شههرها 
عههالوه بههر اشههتغال در صههنایع فههرآوری و تبههدیل بههه 

 و بازیافت غذا نیز توجه شود. های تولیدبخش

الگوههای مصهرف کهه  الگوهای ناپایدار مصهرف:
ههای قلبهی و عروقهی و موجب چهاقی، دیابهت، بیماری

ز گردد و مصرف بیش ادیگر موارد مرتبط با سالمت می
فودها، همچنهین حد شکر، نمم، چربی، گوشت، فسهت

رید خمصرف گرایی،  اسراف و تبذیر، مدگرایی در غذا و 
 والت غذایی ناپایدار.محص

 آشپزی پایدار: دانهش، مههارت و تجربهه افهراد در
آشپزی و به خصوص آشپزی پایهدار و پخهت غهذاهای 

 محلی و آهسته پخته شده. 

های غذایی : رژیمتوجه به رژیم های غذایی پایدار
که سالم، ایمن، متناسب بها فرهنهگ جامعهه، دوسهتدار 

ههان یها متکهی بهر مصهرف گیامحیط زیست و بیشتر 
 باشد.  آبزیان

میهزان آگهاهی، : هها و تعههد فهردآگاهی، مهارت
ها و تعهد فرد نسبت به پایدار بودن نظام غذا به مهارت
 چنین نظامی کمم خواهد نمود.استقرار 

ویژگی جمعیت شناختی: مهرد، زن، نوزاد،کهود ، 
.. از .جوان، پیر، مجهرد، متاههل، دارا یها فاقهد فرزنهد و 

ی ت شناختی هستند که پیشران نحوههای جمعیویژگی
 باشند.کنش فرد با سیستم غذا میکنش و برهم

ا: پیگیری حقوق فردی و اجتماعی در ارتباط با غذ
د در مطابق قوانین اساسی کشورها و قوانین جهانی افهرا

خصوص غذا حق و حقوقی دارنهد و نیهاز اسهت کهه در 
 تهجهت احقاق این حقوق توجه، فعالیت و مطالبهه داشه

ههههای اجتمهههاعی حهههامی حقهههوق جنبشباشهههند. 
زیسهت، جانهداران و کهرۀ کنندگان، حفظ محیطمصرف

 .دستهایی ازاینزمین و فعالیت

مشارکت در برنامه ههای اجتمهاعی غهذا: در ههر 
ه های فرهنگهی جامعهشهری با توجه به بافتار و زمینهه

 ویدار های مختلفی در زمینه ایجاد نظام غذایی پابرنامه
شهود کهه بهه اقشهار محهروم جامعهه انجهام میکمم 

 طلبد.مشارکت افراد را می

 ایی وپرهیز از مد و پرستیژ در امر غذا: بین مُهدگر
ها تغییر الگوهای مصرف خورا  رابطه وجود دارد. غهذا

شههوند. هههم مثههل لبههاس و سههایر محصههوالت مُههد می
د را سازی غذا در جامع  ارزش خوهمچنین تولید و آماده

ن داده است و کاری دور از مُهد و زنهدگی مهدراز دست 
 گردد.محسوب می

ه بهای غذای پایدار: غذا و دسترسی آسان به رژیم
و  ویژه غذاهایی سالم، محلی، فصل، ارگانیم، طبیعهی،
جو امثالهم به راحتی در دسترس باشد و نیازی به جسهت

ههای تو تکاپو  برای یافتن یا اجهرای فراینهدها و فعالی
مراجعه بهه فروشهگاه و محهل ویهژه نباشهد و خاص یا 

شهته استطاعت مالی برای دستیابی به آنها نیز وجهود دا
 باشد.
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تههامین منههابع الزم بههرای کشههاورزی شهههری: 
ش، های مانند، زمین، فنهاوری، سهرمایه، آب، دانهنهاده

 های الزم برای کشهاورزی ومهارت و مواد و زیرساخت
 تولید در شهر فراهم گردد.

استحصهههال آب از پسهههاب مصهههرفی:  تهههامین و
م گذاری، برنامه و نیازههای اجرایهی و فنهی الزسیاست

 برای استحصال آب از پساب مصرفی کلیه مراکز نظیهر
 منازل، ادارات و کارخانجات وجود داشته باشد.

که  ایمنی و بهداشت غذا: اطمینان از اینکه غذایی
 وت طور کامل سالم اسهکنند بهمردم جامعه استفاده می

ی فاقد هرگونه آلودگی میکروبهی، انگلهی و یها شهیمیای
های مصهرف است و در هنگام استفاده از آنها زیرساخت

 در شرایط بهداشتی وجود دارد.

های الزم جههت انرژی حاصله از زباله: زیرساخت
ژی استحصال انرژی از پسماندها فراهم گهردد و از انهر

 .حاصله برای مراکز تولید غذا استفاده شود

 تامین اجتماعی: امکانهات و ضهروریات اسهتاندارد
ن برای زندگی در شهر برای همه افهراد از جملهه فعهاال

 بخش تولید غذا در شهر فراهم گردد.

جههذابیت محصههوالت پایههدار: محصههوالت پایههدار 
های محصوالت متعهارف باشهند و دارای همان جذابیت

بهه   انواع مختلف با کیفیت، بسته بندی و تنوع  مناسب
بندی و امکهان آسانی در دسترس باشد، مثال  تنوع بسته
ههای متعهارف دسترسی به روغن ارگانیم در حد روغن

 ت مین گردد.

ها و غذا: زیرساخت تسهیل بازیافت و توزیع مجدد
 سماندامکانات اقتصادی و فناورانه الزم جهت بازیافت پ
 غذا و توزیع و استفاده مجدد از آن فراهم گردد.

به حمل و نقل و لجستیم پایهدار: سیسهتم توجه 
غذا نیاز به سیسهتم حمهل و نقهل و لجسهتیم ویهژه و 
تخصصی خود دارد. عالوه بر این با توجه به وجود انواع 

ها در شهرها این سیستم بایهد حهداقل آلودگی و آالینده
 آلودگی را برای شهر تولید نماید.

گذاری و حمایههت از بازارهههای عمههومی: سیاسههت
ای بازارههریزی و زیرساخت الزم برای حمایت از مهبرنا

زان، ها نظیر؛ بازارهای کشاورعمومیِ زیر نظر شهرداری
بازارههههای روز، بازارههههای دستفروشهههان بازارههههای 

ی غیررسههمی، بازارهههای اجتمههاعی و اینترنتههی، بازارههها
ها و دیگهر عمده و خرده فروشی، رستورانها و فروشهگاه

 فراهم گردد.کنندگان غذا توزیع

گذاری، سیاسههت: کههاهش اتههالف غههذا و منههابع
و  برای کاهش اتالف غذا ریزی و زیرساخت الزمبرنامه

های های هوشهمند و سهاختمانسایر منابع نظیهر خانهه
 بدون اتالف منابع و انرژی فراهم گردد.

گذاری، سیاسههت: مواجهههه بهها بالیهها و حههوادث
، ه بها بالیهابهرای مواجهه ریزی و زیرساخت الزمبرنامه

 ردد.ها و تهدیدات مرتبط با غذا فراهم گحوادث، بحران

ها از طریههق سههازی مقولهههگههام بعههدی یکپارچه
مضامین فراگیر است. بهرای خلهق مضهامین فراگیهر و 

سهازی و نشهان دادن ارتبهاط بهین بندی، یکپارچهدسته
های ها در قالب مضامین فراگیهر از روش دیهدگاهمقوله

مقولهه بدسهت  33ه شد. در این مرحلهه چندگانه استفاد
آمده در قالب سه مضمون فراگیر یا سه دیهدگاه فراگیهرِ 
فنی، سازمانی و فردی ریخته شد. با توجهه بهه توضهیح 

های مبسوط ارایه شده در خصوص روش مفاهیم دیدگاه
چندگانه در بخش روش تحقیق، فقط نتیجهه حاصهل از 

ها در مقولهه سهازی و ارتبهاط بهینبندی، یکپارچهدسته
Error! Reference source not found.  نشهان

مقوله در زیهر  13مقوله  33داده شده است. از مجموعه 
مقوله زیرمجموعه دیهدگاه  8مجموعه دیدگاه سازمانی، 

مقولههه زیههر مجموعههه دیههدگاه فنههی قههرار  12دی و فهر
 اند.گرفته
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 هاسازی و ارتباط بین مقولهبندی، یکپارچهدسته .3شکل

بدیهی است که بین سه دیدگاه و همینطهور بهین 
 کنشهای ذیل هر دیدگاه کنش و برهمتم تم مقوله

وجود دارد. این روابط نیز اشکال مختلفی دارند. ممکهن 
است دو مقوله هیچ ت ثیری از یکدیگر نپذیرنهد. ممکهن 
است اثر تقویت کننهدگی وجهود بهین دو مقولهه وجهود 
داشته باشد و یا اثر کند و متوقف کنندگی وجود داشهته 
باشد. حالتهای تقویت کننده و متوقف کننهده ارتبهاط را 

تر ی از سهازوکارهای توضهیحی روشهنمیتوان بها برخه
ساخت. ارتباطات تقویت کننده، یعنهی مهواردی کهه در 
آنها احتمال وقوع مقوله دوم بر اثر وقوع مقوله نخسهت 
تقویت میشود، این حالت حاصل چندین سازو کار اسهت 
که از جمله آنها میتوان به این دو مورد اشاره کرد: وقوع 

یها ممکهن میسهازد،  مقوله نخست، مقوله دوم را عملی
وقوع  گویند.می« توانمندساز»این نوع از رابطه را رابطه 

گیری مقولهه دوم بهرای کهاربرد مهوثر مقوله اول، شکل
مقوله اول را الزامی میسازد. این نهوع از رابطهه تقویهت 

نامیهد. روابهط متوقهف « ارتقا دهنهده»کننده را میتوان 
تمهال ر  کننده نیز، آن دسته از روابطهی اسهت کهه اح

دادن مقوله دوم در آنها بر اثر وقهوع مقولهه نخسهت از 

میان میرود و حاصل ساز و کارههای زیهر اسهت: وقهوع 
مقوله اول سبب غیرعملی و غیرممکن شدن مقوله دوم 

کننههده بهها عنههوان میشههود، ایههن نههوع رابطههه متوقف
وقهوع مقولهه اول عهدم  نام گذاری میشود.« ارزشبی»

رای کاربرد مؤثر مقوله اول الزامهی وقوع رویداد دوم را ب
« بازدارنهدگی»سازد. این نوع رابطه متوقهف کننهده می

شود. بنابراین روش مفههوم دیهدگاه چندگانهه نامیده می
گذاران در فههم ایهن اثهرات کمهم تواند به سیاستمی

ای باشد برای بررسهی هریهم از اثهرات نموده و مقدمه
ههای بهین آنهها ویاییها بر یکدیگر و استفاده از پمقوله

 جهت ارتقاء سیستم غذا در مناطق شهری.

 نتیجه گیری .5

های متنهوع در خصهوص احصاء مضامین و مقوله
دههد کهه بایهد موضوع غذا در مناطق شهری نشان می

نسبت به مسئله غذا و تحوالت مرتبط با آن در شههرها 
توجههه بیشههتری داشههته باشههیم تهها قبههل از غههافلگیری، 

هایی کهه مقولههقبولی اتخهاذ کنهیم. های قابل سیاست
نیازمنههد اصههالح و تغییههرات کمتههری در زنههدگی افههراد 

توانند با اولویت بیشهتری مهورد توجهه قهرار هستند، می
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هایی که مبتنی بهر تحهوالت کلهی گیرد. همچنین ایده
تر باشند، ایده هایی هستند که اجهرای آنهها مشهکلمی

بی در های چندگانههه بصههیرت خههوروش دیههدگاهاسههت. 
و پرهیهز  نگرینگر و جهامعخصوص اهمیت دیدگاه کل

از نگاه فردی، سازمانی یها فنهی و مهندسهی صهرف در 
دهههد. هههی، رویکههردی غههذا بدسههت میمههورد سیسههتم 

ایی تواند پاسخگوی همه مضامین پیچیدهتنهایی نمیبه
باشد که در مطالعه شناسایی گردیده است. با توجهه بهه 

ها و مسهایل غهذا در به ایده شناخت بدست آمده نسبت
گذاری و توانههد بههرای سیاسههتمنههاطق شهههری، می

ریزی بلندمهههدت از آنهههها اسهههتفاده نمهههود. برنامهههه
نماینهد یهم ایهده یها گذاران گاهی تهالش میسیاست

های را انتخاب نماینهد کهه از دیهدگاهی گلچینی از ایده
مندی بهه آنهها وجهود دارد. ایهن خاص بیشترین عالقه

تواند فردی، سهازمانی، تخصصهی و ... خاص میدیدگاه 
باشههد. بههه عبههارات دیگههر افههراد گههاهی در پههی ایجههاد 

شهههرخود هسههتند کههه بهها انتخههاب یهها و کنههارهم آرمان
گهردد. لهیکن ها مطلهوب خهود ایجهاد میقراردادن ایده

روش دیدگاه چندگانه تاکید بر پرهیز از نگاه تم بعدی 
دیهدگاه فهردی و  بینی بیش از حهد بهر اثهردارد. خوش
بدون اینکهه بهه زیرسهاخت غهذا و بافتارههای سازمانی 

اجتماعی آن توجه الزم بعمل آید، و تالش زیهاد جههت 
یا بدبینی بیش از حد بر اثهر دیهدگاه متقاعد سازی افراد 

مبتنی بهر کمبهود زیرسهاخت و سهرمایه در ایهن روش 
های شهناخته و احصهاء مفاهیم و مقولهگردد. تعدیل می

توانند پایهه کارههای بعهدی در در این پژوهش میشده 
  مورد سیستم غذا در مناطق شهری باشند.
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Abstract 

In urban areas, the issue of food has been mixed with other challenges and issues of 

cities and has made it difficult to structure the issue. Lack of proper structure and 

complexity has led to the study of this issue using the views of various experts. The aim 

of this research is to make a practical effort to identify the themes and categories that 

will lead to the sustainability of the food system in cities and the benefit of future 

generations of this natural heritage. The research data were collected through interviews 

with experts. The research question is what ideas about food policymaking, planning, 

coordination of food and nutrition centers, officials and assistants, and policy 

implementation, considering the urban food system and with the aim of moving towards 

sustainable urban development from the perspective of food experts. Can it be 

designed? And how can these ideas be integrated? The present study is based on the use 

of two methods of content analysis and the concept of multiple perspectives. To perform 

the analysis process of Atlas TI software has been used. A total of 392 concepts and 33 

categories have been extracted in this study. Of the 33 categories, 13 are sub-categories 

of organizational perspectives, 8 sub-categories of individual perspectives and 12 sub-

categories of technical perspectives. Counting a variety of topics and topics related to 

food in urban areas shows that we need to pay more attention to the issue of food and 

related developments in cities so that we can adopt acceptable policies before surprises. 

 

Keywords: Urban food policy, urban food strategy, sustainable food system, food 

future, Atlas TI. 
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