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( )IFAD, et al., 2013و ايمني 5غذايي است ( (WHO,
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امنيت غذايي يکي از عوامل
4
) (IFOAMکه بهعنوان معتبرترين نهاد مرتبط با
سالمت فردي و اجتماعي است و ضامن توسعه و
کشاورزي ارگانيک محسوب ميشود ،کشاورزي
پيشرفت جامعه محسوب ميشود و از چنان اهميتي
ارگانيک را يک سيست توليد ميداند که به حفظ
برخوردار است که بانک جهاني و فائو يکي از اهدف
سالمتي خاک ،اکوسيست و انسان ميپردازد .اين
توسعه هزاره سوم را امنيت غذايي معرفي نموده اند
سيست بهجاي استفاده از نهادهها با عوارض جانبي ،بر
(کوهي .)1494 ،يکي از مه ترين مشکالت جهان در
فرايندهاي زيستمحيطي ،تنوع زيستي و چرخههايي
قرن  ،21امنيت غذايي ميباشد .برشمردن اهميت
که با شرايط محلي سازگارند ،استوار است .کشاورزي
مسأله امنيت غذايي و مطرح کردن آن بهعنوان يک
ارگانيک ،سنت ،نوآوري و عل را براي منفعت مشترک
معضل حساس جهاني ،مقابله اصولي با اين بحران را
با محيط تلفيق ميکند و رفتار دوستدار محيطزيست
ميطلبد (لشگرآرا .)1424 ،از طرفي در دهه اخير در
را ترغيب و کيفيت خوب زندگي براي همه آنها که
اغلب کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه با افزايش
درگيرش هستند را ايجاد مينمايد .بهعبارتي ديگر
نگرانيهاي عمومي کيفيت غذا و سالمت افراد جامعه و
کشاورزي ارگانيک شامل تمام سيست هاي کشاورزي
همچنين تخريب منابع طبيعي ،کشاورزي ارگانيک
است که توليد بيعيب ازنظر زيستمحيطي ،اجتماعي و
موردتوجه واقع شده است(کريمي و همکاران.)1491 ،
اقتاادي را براي توليد غذا و فيبر ارتقا ميدهد
شواهد نشان ميدهند الگوي فعلي کشاورزي کشور
نتوانسته است ،آنچنانکه بايد در بحث امنيت غذايي
و حفظ محيطزيست موفق باشد .بلکه لزوم تغيير اين
الگو با توجه به شرايط داخلي ازنظر تأمين امنيت
غذايي و وضعيت بينالمللي که شرايط صادرات
محاوالت کشاورزي روزبهروز سختگيرانهتر ميشود،
قابل احساس است؛ بنابراين ،ميتوان اظهار داشت که
اکنون زمان توجه جدي به موضوع کشاورزي ارگانيک
در ايران فرارسيده است (ابراهيمي و رضاپناه.)1422 ،
بر اساس تعريف اجالس جهاني غذا در سال 1995
«امنيت غذايي» 1وجود دارد هنگاميکه همه مردم ،در
همه زمانها ،دسترسي فيزيکي و اقتاادي به غذاي
کافي ،سال و مغذي جهت برآوردن نيازها و ترجيحات
غذايي خود بهمنظور داشتن يک زندگي سال و فعال
دارند) .(World Food Summit, 1996امنيت غذايي
يک فرايند پيچيده است که ابعاد آن شامل ،موجود
بودن ،2در دسترس بودن ،4استفاده 4و پايداري5
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).(IFOAM, 2008

کشاورزي ارگانيک به امنيت غذايي با ترکيبي از
ويژگيهاي بسياري ،مانند افزايش بازده در مناطق با
نهادههاي ک  ،حفاظت از تنوع زيستي و منابع طبيعي
در مزرعه و در مناطق اطراف آن ،افزايش درآمد و يا
کاهش هزينهها ،توليد غذاي سال و متنوع ،پايدار
بودن در درازمدت کمک ميکند .از طرفي کشاورزي
ارگانيک بايد بخشي جداييناپذير از سياستهاي
کشاورزي باهدف امنيت غذايي باشد).(IFOAM, 2006
انتظار ميرود که کشاورزي ارگانيک بتواند اثراتي
را در بحث امنيت غذايي داشته باشد .کشاورزي
ارگانيک دسترسي به غذا را در چند مرحله افزايش
ميدهد .اول :افزايش ميزان غذاي توليدشده در هر
يک از زمينهاي کشاورزي ،منجر به امنيت غذايي
خانوار ميگردد که منجر به دسترسي همه اعضاي
خانواده به غذاي کافي ميگردد .دوم :توليد و فروش
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غذاي مازاد فروشگاههاي محلي ،به اين معني که
کشاورزان از درآمد باالتر سود ميبرند که قدرت خريد
آنها را افزايش ميدهد .سوم :توليدات ارگانيک تازه
در دسترس افراد بيشتري در سطح وسيعتري از
جامعه قرار ميگيرد .درنهايت اينکه کشاورزي
ارگانيک ،گروههاي مختلف و جديدي را در اجتماع
توانمند ميسازد تا در توليد کشاورزي و تجارت
مداخله داشته باشند ،از طرفي کشاورزي ارگانيک
توليد پايدار و دوست دار محيطزيست است که به
کشورهاي درحالتوسعه ،دامنه وسيعي از منفعتهاي
فرهنگي ،اجتماعي ،زيستمحيطي و اقتاادي را ارائه
ميدهد .کشاورزي ارگانيک ميتواند بهرهوري
کشاورزي را افزايش دهد و ميتواند با هزينه کمتر،
فناوريهاي محلي مناسب و موجود ،بدون ايجاد
آسيبهاي زيستمحيطي باعث افزايش درآمد ،گردد.
بهعالوه ،شواهد نشان ميدهد که کشاورزي ارگانيک
ميتواند منابع طبيعي را بسازد ،جوامع را قدرتمند
سازد و ظرفيت انساني را بهبود بخشد ،بنابراين باعث
بهبود امنيت غذايي ،بهوسيله بررسي بسياري از عوامل
علي مختلف بهطور ه زمان ميگردد (UNCTAD1,
) .2008شواهد فراواني وجود دارد که توليد غذاي
ارگانيک ،ه براي بازارهاي داخلي و ه براي صادرات
ميتواند در افزايش درآمد کشاورزان مؤثر باشد .اين
مسئله باعث کاهش فقر و بهبود امنيت غذايي
خانوارهاي کشاورزان ميشود (بهراميان و ميردامادي،
 .)1491کشاورزي ارگانيک داراي مزايايي از جمله
منافع اقتاادي ،به ويژه براي توسعه حامي فقرا (مانند
قيمتهاي باالتر ،درآمد بيشتر ،توليد متنوع تر و
مناسب خاص کشاورزي ارگانيک براي کشاورزان در
مقياس کوچک) منافع امنيت غذايي( بازده باالتر و با
ثبات تر تحت حوادث آب و هوايي شديد ،درآمد باالتر
که باعث تقاضاي محلي براي غذا ميشود) منافع
زيست محيطي(مديريت بهتر آب و خاک ،حفظ تنوع
زيستي ،بدون هيچ گونه آلودگي از مواد شيميايي)
دستاوردهاي ايمني شغلي و منافع اجتماعي و فرهنگي
United Nations Conference on Trade and Development
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(از جمله برابري جنسيتي ،تقويت دانش و مهارت
بومي و نيز روابط عمومي) ميباشد (Hoffmann,
) .2011کشاورزان ارگانيک بهجاي مارف زياد و شديد
منابع و سرمايه ،عمدتاً دانش و آگاهي زيادي را به
خدمت ميگيرند .دانش بومي را به کار ميگيرند و اين
انتقال دانش از کشاورز به کشاورز را تشويق ميکند،
ابزار بازرسي و کنترل داخلي و نظام تضمين مشارکتي
را فراه ميکند که باعث تقويت سازماندهي
اجتماعي شده و جوامع روستايي را توانمند ميسازد
(رضوي و سجادي .)1492 ،فرصتهاي اشتغال زيادي
به همراه توليد ارگانيک وجود دارد .اينها ميتواند
شامل کارهاي مرتبط با توليد ارگانيک ،فروش مازاد،
دسترسي به بازارهاي صادراتي ،توليد نهادههاي–
زيستي و ارزشافزوده به محاوالت ارگانيک از طريق
فعاليتهاي فرآوري و بازاريابي باشد (UNCTAD,
) .2008نظام کشاورزي ارگانيک مشتمل بر موارد کلي
زير است :شرايط کاري خوب براي توليدکنندگان و
خانوار آنان؛ تأمين نيازهاي محلي؛ توازن جنسيتي؛
احترام به فرهنگ محلي؛ تأمين عوايد کافي ،در يک
محيط کاري امن ،ايمن و سال ؛ تأييد دانش بومي و
نظامهاي زراعي سنتي؛ مشارکت و توسعه پايدار
فعاليتها از طريق تشکلهاي محلي و شبکههاي
توانمند محلي و مردمي (ابراهيمي و رضاپناه.)1422 ،
عالوه بر مزاياي زيستمحيطي و اقتاادي ،کشاورزي
ارگانيک ازلحاظ اجتماعي نيز منافع زيادي به همراه
دارد ازجمله به دليل استفاده از نهادههاي ارزان و غير
وارداتي و نيز تکيه بيشتر به نيروي کار ،فرصتهاي
شغلي را افزايش ميدهد .همچنين کشاورزي ارگانيک
شيوهها و غذاهاي سنتي را احياء ميکند و در تقويت
انسجام اجتماعي نقش مؤثري دارد (مجيب حق قدم و
عسکري بزايه.)1492 ،
کشاورزي ارگانيک بايد بهعنوان يک استراتژي
براي :ايجاد سرمايه اجتماعي براي کشاورزان در جوامع
سازمانهاي توسعه؛ به اشتراکگذاري دانش و مهارت؛
توانمندسازي جنسيتي؛ ظرفيت بازاريابي؛ بهبود
سالمت در سطح جامعه و نيز براي بهبود امنيت غذايي
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نهادههايي که اغلب در زمان مناسب وجود ندارند و يا
محلي و حق حاکميت مواد غذايي استفاده گردد
خيلي گران هستند ،بهبود دهند .اين نهادههاي
) .(Vaarst et al., 2009کشاورزي ارگانيک موجب
(پياپي )22
تأثير1494
زمستان
شماره 4
،سال هفت
ترويج و آموزش کشاورزي
مجلهدرپژوهش
روي
مخرب بر
مي،تواند
کشاو،رزي
شيميايي در
هاي که
شرايطي
افزايش بهره وري به خاوص
محيطزيست و تنوع زيستي داشته باشد و نيز براي
کشاورزان نسبت به کمبود مواد غذايي آسيب پذيرند،
سالمتي مردمي که در مزرعه کار ميکنند ايجاد خطر
ميگردد؛ کشاورزي ارگانيک باعث افزايش درآمد و
سازد ). (Hook, 2013
بازده کار ميگردد؛ تنوع توليد در کشاورزي ارگانيک
کشاورزي پايدار طي دو دههي اخير با اقبال
موجب کاهش ريسک خرابي محاول و مشکالت
بسياري در نقاط مختلف جهان روبرو شده است که
امنيت غذايي و اقتاادي همراه آن ميگردد؛ کشاورزي
دليل اصلي آن را ميتوان نگرانيهاي عمومي نسبت
ارگانيک ارزش دانش سنتي و بومي را به رسميت
بهسالمت و ايمني غذايي و سالمت زيستمحيطي
ميشناسد و دانش بومي را در روشهاي توليد آن
دانست (محمودي و همکاران.)1424 ،
ادغام ميکند و موجب افزايش ظرفيت اجتماعي و
) Seufert (2012در تحقيق خود با عنوان
ارزش بخشي ميگردد (.)Rundgren, 2006
"کشاورزي ارگانيک بهعنوان يک فرصت براي توسعه
گذار به کشاورزي ارگانيک موقعيت اقتاادي
پايدار کشاورزي" به اين نتيجه دستيافت که بسياري
کشاورزان را بهبود ميبخشد و در درازمدت در توليد
از مطالعات نشان داده است که کشاورزي ارگانيک
مواد غذايي ،کاهش فقر ،تأمين مواد مغذي و امنيت
ميتواند بهصورت قابلمالحظهاي به کشاورزان در
غذايي اثرگذار است). (Panneerselvam et al., 2014
امنيت غذايي و بهبود معيشت آنها کمک نمايد،
کشاورزي ارگانيک منجر به توليد محاول غذايي
بنابراين کشاورزي ارگانيک به علت نقشي که در تأمين
بيشتر ،امنيت غذايي بيشتر خانوار و افزايش درآمد
امنيت غذايي و معيشت پايدار ايفا ميکند الزم است
ميگردد .کشاورزي ارگانيک داراي پتانسيل جهت
در دسترس کشاورزان فقير قرار گيرد.
امنيت غذايي پايدار با بهبود مارف مواد مغذي و
) Soltani et al. (2014در مطالعهاي با عنوان
معيشت پايدار در مناطق روستايي است در حالي که
«کشاورزي ارگانيک در ايران :موانع کشاورزان و عوامل
به طور همزمان باعث کاهش آسيب پذيري به تغييرات
مؤثر بر پذيرش کشاورزي تجديد پذير و سيست هاي
آب و هوايي و افزايش تنوع زيستي ميگردد .شيوههاي
غذايي» به اين نتيجه دست يافتند که که عمليات
کشاورزي پايدار مرتبط با کشاورزي ارگانيک نسبتاً
ارگانيک ميتواند باعث پايداري سيست توليد غذايي،
احتياج به کار فشرده تري دارند و داراي پتانسيل براک
بهبود فرصتهاي اشتغال مخاوصاً براي زنان ،بهبود
کمک به اشتغال بلند مدت در مناطق روستايي
امنيت غذايي خانوار ،تقويت تنوع زيستي و درنهايت
ميباشند ).(Ward & Reynolds, 2013
منجر به توسعه کشاورزي گردد .همچنين مطالعات
خانوارهاي با درآمد باالتر و وضع اقتاادي بهتر
متعددي کشاورزي متداول را با کشاورزي ارگانيک
حق انتخاب بيشتري در زمينه تهيه غذا دارند و
مقايسه کرده است؛ نتايج حاصله در همه مطالعات
ميتوانند درصد بيشتري از درآمد خود را صرف هزينه
نشاندهنده آن است که ميزان محاوالت در
خوراک کنند .تأمين امنيت غذايي و سالمت تغذيهاي
کشاورزي ارگانيک برابر با محاوالت در کشاورزي
بهشدت به درآمد و قيمتها بستگي دارد (سعدي و
متداول است و در بسياري از موارد ميزان محاوالت
وحدت مؤدب .)1492 ،روشهاي زيستمحيطي و
در کشاورزي ارگانيک بيشتر از کشاورزي متداول است.
ارگانيک ميتواند به کشاورزان کوچک کمک کند که
در برخي از موارد ميزان محاوالت ارگانيک کمتر بود،
محاوالت خود را افزايش دهند و امنيت غذايي را
بدون استفاده از کودهاي شيميايي و يا آفتکشها و

طراحي الگوي بکارگيري کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي از ديدگاه کارشناسان استان فارس...
اما سوددهي اقتاادي به دليل استفاده از نهادههاي
داخلي بهتر بوده است.
) Karbasi et al. (2005در تحقيقي با عنوان "گذار
به کشاورزي ارگانيک در مناطق زراعي قابلکشت
ايران" اظهار ميدارد که در مقايسه کشاورزي ارگانيک
با کشاورزي متداول  14درصد افزايش در عملکرد
کشاورزي ارگانيک گزارش داده شد.
) Panneerselvam et al. (2014در تحقيقي با
عنوان "امنيت غذايي کشاورزان خردهپا ،مقايسهاي
بين کشاورزي ارگانيک و کشاورزي متعارف در
هندوستان" نتيجه گرفتند که به نظر ميرسد
کشاورزي ارگانيک يکراه مناسب براي بهبود امنيت
غذايي در مزارع کشاورزان خردهپا ،از طريق افزايش
درآمد ،کاهش هزينه نهاده ،توليد بيشتر براي مارف
خانوار ،پذيرش شيوههاي پايدار زيستمحيطي با منابع
موجود محلي است ولي بهبود بيشتر براي تمام ابعاد
امنيت غذايي موردنياز است.
دراين تحقيق با توجه به مزايواي عموده
کشواورزي ارگانيک و نقشي که کشاورزي ارگانيک در
بهبود امنيت غذايي دارد ،همچنين جايگاه و توان
توليدات کشاورزي استان فارس و نقش محوري استان
در تأمين امنيت غذايي کشور و قرارگيري اين استان
در وضعيت نسبتاً ناامن غذايي و نيز جايگاه نخست
توليد محاوالت ارگانيک در اين استان و ازآنجا که تا
به حال پژوهشي در رابطه با طراحي الگوي بهکارگيري
کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي در ايران و
نيز در استان فارس انجام نگرفته است ،لذا ضرورت
انجام اين تحقيق بديهي به نظر ميرسد.
اهداف تحقيق
هدف کلي اين تحقيق ،طراحي الگوي بهکارگيري
کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي از ديدگاه
کارشناسان استان فارس ميباشد ،در راستاي حاول
به اين هدف ،اهداف اختااصي زير تدوينشدهاند:
بررسي وضع موجود امنيت غذايي برحسب مؤلفههاي
چهارگانه از ديدگاه کارشناسان؛ شناخت تأثير بعد
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اجتماعي (ظرفيت سازي ،اشتغال زايي) کشاورزي
ارگانيک در بهبود امنيت غذايي از ديدگاه کارشناسان
استان فارس؛ شناخت تأثير بعد اقتاادي (بهينه سازي
توليد ،مزيت اقتاادي ،درآمد زايي) کشاورزي ارگانيک
در بهبود امنيت غذايي از ديدگاه کارشناسان استان
فارس.
روش پژوهش
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نظر
هدف کاربردي است و از لحاظ نحوه جمع آوري
دادهها از نوع غيرآزمايشي (توصيفي) است و بر حسب
روش همبستگي است .جامعه آماري مورد نظر تحقيق،
شامل  111نفر از کارشناسان زراعت و اصالح نباتات
سازمان جهاد کشاورزي شهرستان هاي مرودشت و
شيراز ميباشد که به صورت سرشماري مورد بررسي
قرار گرفتند .ابزار مطالعه ميداني شامل پرسشنامه بود
که از طريق مااحبه تکميل شد .به منظور بررسي
روايي ابزار تحقيق ،پرسشنامه مورد نظر در اختيار افراد
متخاص گذاشته شد که پس از کسب نقطه نظرات،
اصالحات الزم در آن به عمل آمد .همچنين براي
سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شد ( )1/424 – 1/949که بيانگر پايايي
مناسب ابزار مورد نظر ميباشد .متغير وابسته در اين
تحقيق با استفاده از 22گويه در چهار بخش موجود
بودن ( 11گويه) ،دسترسي (5گويه) ،استفاده (4
گويه) ،پايداري( 5گويه) در سطح شبه فاصلهاي
سنجيده شد .متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارت
از ابعاد اجتماعي در دو بخش ظرفيت سازي( 5گويه) ،
اشتغال زايي( 5گويه) و ابعاد اقتاادي کشاورزي
ارگانيک در سه بخش بهينه سازي توليد ( 5گويه)،
مزيت اقتاادي( 2گويه) ،درآمد زايي( 9گويه)
ميباشد .در اين تحقيق پس از جمع آوري و دسته
بندي دادهها ،تحليل دادهها در دو بخش آمار توصيفي
و آمار استنباطي صورت گرفت .در قسمت آمار
استنباطي ،مدل يابي معادالت ساختاري ) ،(SEMبا
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استفاده از رويکرد کالسيک مورد استفاده قرار گرفت و
در نهايت مدل تحقيق طراحي گرديد .پردازش
بر اساس اطالعات گردآوري شده مشخص گرديد
(پياپي )22
جامعهزمستان
شماره ،4
ترينهفت ،
جوان،سال
کشاورزي
پژوهشهاي
حاضر با
مجله تحقيق
اطالعات و کليه تحليلهاي آماري
مسن
1494سال و
آماري 24
فرد در
ترويج و آموزش که
استفاده از نرم افزار  SPSSV16و  AmosV23انجام شده
ترين فرد  52سال سن دارد .تعداد  24نفر()%45/5
است.
مرد و تعداد  24نفر( )%24/5زن ميباشند .همچنين
يافتهها

ساير اطالعات در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1توزيع فراواني ويژگي هاي فردي پاسخگويان () n=111
ويژگي ها

ميانگين

کمينه

بيشينه

سن (سال)

41

24

52

مقطع تحايلي

فراواني( نفر)

درصد

درصد تجمعي

ليسانس

41

54/5

54/5

فوق ليسانس

45

41/2

95/5

دکتري

5

4/5

111

براي شناخت ميزان امنيت غذايي از  22گويه در قالب طيف ليکرت استفاده شده است .کليه اين گويهها با ه جمع و
سپس کدبندي مجدد شدند .با توجه به اين  22گويه و نيز طيف ليکرت براي سنجش ميزان امنيت غذايي (خيلي ک ،1:
ک  ،2:متوسط ،4:زياد 4:و خيلي زياد ،)5:کمترين و بيشترين امتياز براي يک پاسخگو به ترتيب  )22*1(=22و=141
( )22*5ميباشد .پس از کدبندي مجدد ،وضعيتهاي خيلي ک  ،امتياز ( ،)22-49ک ( ،)51-42متوسط ( ،)44-95زياد
( )95-112و خيلي زياد ( )119-141را به خود اختااص دادند .يافتههاي تحقيق حاکي از آنست که از ديدگاه اکثر
کارشناسان ،ميزان امنيت غذايي کشاورزان ( )%55/5در سطح ک و ( )%12/2در سطح متوسط ميباشد ،بقيه يافتهها در
جدول  2قابل مالحظه است.
جدول  .2توزيع فراواني ديدگاه کارشناسان در خصوص امنيت غذايي کشاورزان () n=111
فراواني( نفر)

درصد

درصد تجمعي

ميزان امنيت غذايي

12

15/4

15/4

ک ()51-42

42

55/5

21/2

متوسط ()44-95

21

12/2

111

جمع

111

111

خيلي ک

()22-49

ميانه  :ک  ،نما :ک

به منظور اولويت بندي قابليت ظرفيت سازي
کشاورزي ارگانيک ،از آماره برآورد ضريب مسير
استفاده شد .هر گويهاي که داراي ضريب مسير

) (Estimateباالتري باشد ،از اولويت باالتري برخوردار
است .جدول  4حکايت از آن دارد که از ديدگاه
کارشناسان ،ارزش گذاري به دانش بومي =(Estimate

طراحي الگوي بکارگيري کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي از ديدگاه کارشناسان استان فارس...
محلي)(Estimate= 0/83

) 0/85و احترام به فرهنگ
داراي باالترين اولويت در بين ساير گويهها به منظور
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بهبود امنيت غذايي بوده است.

جدول  .3اولويت بندي ظرفيت سازي کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي بر اساس برآورد ضريب مسير
اولويت

Estimate

ظرفيت سازي

1

ارزش گذاري به دانش بومي و نظامهاي زراعي سنتي

1/25

2

احترام به فرهنگ محلي

1/24

4

ايجاد خوداتکايي در توليد محاوالت

1/44

4

توانمند ساختن جوامع روستايي از طريق مشارکت با ساير کشاورزان و تشکيل
گروه (فراه کردن نظام تضمين مشارکتي و تقويت سازماندهي اجتماعي)
وابستگي به داراييهاي توليد موجود به صورت محلي

1/45

5

به منظور اولويت بندي قابليت اشتغال زايي
کشاورزي ارگانيک ،از آماره برآورد ضريب مسير
) (Estimateاستفاده شد .هر گويهاي که داراي ضريب
مسير باالتري باشد ،از اولويت باالتري برخوردار است.
جدول  4حکايت از آن دارد که از ديدگاه کارشناسان،

1/54

افزايش اشتغال زراعي ) (Estimate= 0/98و جذب
کارآفرينان جديد درنتيجه نياز به کار
بيشتر) (Estimate= 0/90داراي باالترين اولويت در
بين ساير گويهها به منظور بهبود امنيت غذايي بوده
است.

جدول .4اولويت بندي اشتغال زايي کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي بر اساس برآورد ضريب مسير
اولويت

Estimate

اشتغال زايي

1

افزايش اشتغال زراعي

1/92

2

جذب کارآفرينان جديد درنتيجه نياز به کار بيشتر

1/91

4

بهبود فرصتهاي اشتغال به ويژه در مناطق روستايي

1/29

4

افزايش اشتغال غيرزراعي

1/51

5

درگير شدن گروههاي جديد و متفاوتي از جامعه در توليد و تجارت

1/59

به منظور اولويت بندي قابليت بهينه سازي توليد
کشاورزي ارگانيک ،از آماره برآورد ضريب
مسير) (Estimateاستفاده شد .هر گويهاي که داراي
ضريب مسير باالتري باشد ،از اولويت باالتري برخوردار
است .جدول  5حکايت از آن دارد که از ديدگاه

کارشناسان ،افزايش بازده در مناطف با نهاده ک
(سموم ،علف کش و غيره) ) (Estimate=0/86و بهينه
سازي توليد ) (Estimate= 0/78داراي باالترين اولويت
در بين ساير گويهها به منظور بهبود امنيت غذايي
بوده است.
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جدول  . 5اولويت بندي بهينه سازي توليد کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي بر اساس برآورد ضريب مسير
اولويت
1

Estimate

بهينه سازي توليد

1/25
آموزشو )...
علف کش
هاي(سموم،
نهاده ک
مناطق با
زمستان ( 1494پياپي )22
کشاورزي،سال هفت  ،شماره ،4
ترويج و
پژوهش
افزايش بازده درمجله

2

بهينه سازي توليد

1/42

4

ظرفيت عرضه مواد غذايي الزم بهصورت پايدار به جهان

1/44

4

کاهش ميزان خرابي محاول

1/45

5

کاهش ريسک توليد

1/44

5

عملکرد باالتر محاول در سالهاي خشکسالي

1/54

به منظور اولويت بندي قابليت مزيت اقتاادي
کشاورزي ارگانيک ،از آماره برآورد ضريب مسير
) (Estimateاستفاده شد.
هر گويهاي که داراي ضريب مسير باالتري باشد ،از
اولويت باالتري برخوردار است .جدول  5حکايت از آن

دارد که از ديدگاه کارشناسان ،افزايش بهره وري در
درازمدت ) (Estimate= 0/82و ارزش افزوده به
محاوالت ارگانيک ) (Estimate= 0/80داراي باالترين
اولويت در بين ساير گويهها به منظور بهبود امنيت
غذايي بوده است.

جدول  .6اولويت بندي مزيت اقتصادي کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي بر اساس برآورد ضريب مسير
اولويت

Estimate

مزيت اقتاادي

1

افزايش بهره وري در درازمدت (بهينه سازي بهره وري کشاورزي)

1/22

2

ارزشافزوده به محاوالت ارگانيک از طريق فعاليتهاي بازاريابي و فرآوري

1/21

4

استفاده بهينه از منابع به نحو مؤثرتر (به حداقل رساندن استفاده از منابع غير قابل تجديد)

1/49

4

مقرون به صرفه بودن نسبت به کشاورزي سنتي(به دليل کمتر بودن هزينههاي متغير نهاده ها ،يکسان بوده
هزينههاي ثابت و باالتر بودن قيمت محاوالت ارگانيک)
افزايش فرصتهاي بازار (بازاريابي) براي توليد کنندگان

1/42
1/45

5

توليد محاول بيشتر(به ازاي هر واحد انرژي و ساير منابع مارفي) در کشاورزي ارگانيک

1/44

4

افزايش عملکرد کلي مزرعه در واحد سطح

1/42

2

سوددهي اقتاادي بهتر به دليل استفاده از نهادههاي داخلي

1/41

5

به منظور اولويت بندي قابليت درآمدزايي
کشاورزي ارگانيک ،از آماره برآورد ضريب
مسير) (Estimateاستفاده شد .هر گويهاي که داراي
ضريب مسير باالتري باشد ،از اولويت باالتري برخوردار
است .جدول  4حکايت از آن دارد که از ديدگاه

کارشناسان ،افزايش درآمد کشاورزان در بلند مدت
) (Estimate= 0/92و بهبود معيشت خانوارهاي
کشاورزان توليد کننده ) (Estimate= 0/83داراي
باالترين اولويت در بين ساير گويهها به منظور بهبود
امنيت غذايي بوده است.

طراحي الگوي بکارگيري کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي از ديدگاه کارشناسان استان فارس...
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جدول  . 7اولويت بندي درآمدزايي کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي بر اساس برآورد ضريب مسير
اولويت

Estimate

درآمدزايي

1

افزايش درآمد کشاورزان در بلندمدت

1/92

2

بهبود معيشت خانوارهاي کشاورزان توليد کننده (ازطريق فروش بيشازحد توليد محاوالت ارگانيک و قادر
ساختن آنها به فراه کردن لباس بهتر و فرصتهاي تحايل و آموزش بهتر براي فرزندان خود نسبت به کشاورزان
ديگر )
افزايش رفاه خانوارهاي کشاورزان توليدکنندهي محاوالت کشاورزي ارگانيک

1/24

1/22

4

به دست آوردن قيمت بهينهتر براي توليدات

1/45

5

کاهش سرمايهگذاري نقدي (کاهش الزامات وارداتي)

1/59

5

برآورده کردن نيازهاي اساسي يک زندگي باکيفيت (با استفاده از سود کافي و رضايت از کار)

1/52

4

پسانداز پول نقد با استفاده از کاهش هزينههاي نقدي توليد محاوالت کشاورزي

1/54

2

کاهش نياز به تسهيالت و وابستگي اعتباري (وام و  )...در اثر کاهش واردات نهاده

1/55

9

کاهش هزينه خريداري نهادههاي خارجي (سموم شيميايي ،آفت کشها و )...

1/51

4

نيکويي برازش اصالح شده ) (AGFIبرابر 1/459
ميباشد که نزديک بودن مقدار آنها به  1/95تأييدي
ديگر براي برازش مناسب مدل است.
از طرفي پارامترهاي مربوط به مسيرها همراه با
سطح معني داري در جدول  2نمايش داده شده است
که مشخص گرديد که مسيرهاي درآمدزايي،
ظرفيتسازي ،اشتغالزايي ،بهينه سازي توليد و مزيت
اقتاادي در سطح  99درصد معني دار شدهاند.

همانطور که مشخاههاي برازندگي نشان ميدهند
شاخص  P-valueبرابر  1/142که بزرگتر از 1/15
ميباشد .همچنين ريشه ميانگين مربعات خطاي
برآورد ) (RMSEAبرابر  1/124و کوچکتر از 1/15
ميبا شد که تأييدي بر برازندگي مدل و بيانگر برازش
مناسب مدل ميباشد.
معيار ديگر براي برازش اين مدل باال بودن تقريبي
شاخص نيکويي برازش ) (GFIبرابر  1/215و شاخص

جدول  .8نتايج آزمون معني داري براي مسيرها

درآمدزايي
ظرفيت سازي
اشتغال زايي
بهينه سازي توليد
مزيت اقتاادي

امنيت غذايي
امنيت غذايي
امنيت غذايي
امنيت غذايي
امنيت غذايي

برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد شده مسيرها
در جدول  9آورده شده است .همان گونه که نشان

پارامتر براورد
شده
)(Estimate

انحراف
استاندارد
)(S.E

نسبت
بحراني
)(C.R

سطح معني داري
)(P-value

1/412
1/449
1/452
1/291
1/444

1/199
1/192
1/194
1/121
1/155

4/144
4/514
4/915
4/525
2/252

***
***
***
***
1/114

داده شده است بيشترين تأثير مربوط به اثر قابليت
درآمدزايي بر روي بهبود امنيت غذايي با مقدار
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 ،1/514قابليت ظرفيت سازي با مقدار  1/491و

قابليت اشتغال زايي با مقدار  1/424ميباشد.

مسيرها ،شماره  ،4زمستان ( 1494پياپي )22
،سال هفت
کشاورزي
ترويج و
برآوردهاي
پژوهش
مجله
شده
آموزشاستاندارد
رگرسيوني
ضرايب
جدول .9
Estimate

درآمدزايي
ظرفيت سازي
اشتغال زايي
بهينه سازي توليد
مزيت اقتاادي

امنيت غذايي
امنيت غذايي
امنيت غذايي
امنيت غذايي
امنيت غذايي

1/514
1/491
1/424
1/411
1/452

مدل بکارگيري کشاورزي ارگانيک از ديدگاه کارشناسان در نگاره  1قابل مشاهده است.

نگاره  .1مدل به کارگيري کشاورزي ارگانيک از ديدگاه کارشناسان
بحث و نتيجهگيري
جوان ترين فرد در جامعه آماري  24سال و مسن
ترين فرد  52سال سن و ميانگين سني افراد  41سال

ميباشد .تعداد  24نفر( )%45/5مرد و تعداد 24
نفر( )%24/5زن ميباشند.

طراحي الگوي بکارگيري کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي از ديدگاه کارشناسان استان فارس...
بررسي ميزان امنيت غذايي کشاورزان (متغير
وابسته) نشان داد که از ديدگاه اکثر کارشناسان ،ميزان
امنيت غذايي کشاورزان ( )%55/5در سطح ک و
( )%12/2در سطح متوسط ميباشد .همچنين برآورد
ضرايب رگرسيوني استاندارد شده مسيرها نشان داد که
بيشترين تأثير مربوط به اثر قابليت درآمدزايي بر روي
بهبود امنيت غذايي با مقدار  ،1/514قابليت ظرفيت
سازي با مقدار  1/491و قابليت اشتغال زايي با مقدار
 1/424ميباشد؛ لذا به بحث پيرامون سه قابليت
درآمدزايي ،ظرفيت سازي و اشتغال زايي و اولويتهاي
اين سه پرداخته ميشود.
نتايج نشان داد که از ديدگاه کارشناسان قابليت
درآمدزايي کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي
نقش مثبت دارد .از ديدگاه کارشناسان افزايش درآمد
کشاورزان در بلند مدت و بهبود معيشت خانوارهاي
کشاورزان توليد کننده داراي باالترين اولويت (برآورد)
بوده اند .کشاورزي ارگانيک يکراه مناسب براي بهبود
امنيت غذايي در مزارع کشاورزان از طريق افزايش
درآمد ،کاهش هزينه نهاده ،توليد بيشتر براي مارف
خانوار ،پذيرش شيوههاي پايدار زيستمحيطي با منابع
موجود محلي است .کشاورزي ارگانيک سطح معيشت
کشاورزان خردهپا و حاشيهاي را افزايش ميدهد.
کشاورزي ارگانيک منجر به توليد محاول غذايي
بيشتر ،امنيت غذايي بيشتر خانوار و افزايش درآمد
ميگردد .کشاورزي ارگانيک داراي پتانسيل جهت
امنيت غذايي پايدار با بهبود مارف مواد مغذي و
معيشت پايدار در مناطق روستايي است .اين نتايج در
و
بهراميان
نتايج
راستاي
ميردامادي()1491؛ ;)Panneerselvam et al. (2014
;)Soltani et al. (2014);Ward & Reynolds ( 2013
Hoffmann (2011); UNCTAD (2008); Rundgren
) (2006); Karbasi et al.(2005ميباشد.

نتايج نشان داد که از ديدگاه کارشناسان قابليت
ظرفيت سازي کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت
غذايي نقش مثبت دارد .از ديدگاه کارشناسان ارزش
گذاري به دانش بومي و نظامهاي زراعي سنتي و

11

احترام به فرهنگ محلي داراي باالترين اولويت
(برآورد) بوده اند.
بحث ظرفيت سازي کشاورزي ارگانيک در بهبود
امنيت غذايي بسيار مه و تأثير گذار است .کشاورزي
ارگانيک ارزش دانش سنتي و بومي را به رسميت
ميشناسد و دانش بومي را در روش توليد ادغام
ميکند و موجب افزايش ظرفيت اجتماعي و ارزش
بخشي و توانمندسازي کشاورزان و جوامع محلي
ميگردد ،همچنين در کشاورزي ارگانيک استفاده از
نهادههاي داخل مزرعه ،استفاده از داراييهاي محلي
موجود بهجاي مارف زياد و شديد منابع و سرمايه ،از
طريق تأکيد بر منابع محلي منجر به توانمندسازي
کشاورزان و جوامع محلي ميگردد و با همکاري با
فرايندهاي طبيعي و استفاده از داراييهاي محلي
موجود ،کشاورزان خردهمالک ضعيف ،ميتوانند
بهرهوري و باروري مزرعه خود را ارتقاء دهند
درحاليکه از وابستگي به نهادههاي خارجي گرانقيمت
اجتناب ميکنند .اين نتايج در راستاي نتايج ابراهيمي
و رضاپناه ( ،)1422رضوي و سجادي (،)1492
)Hoffmann (2011);Vaarst ; Rundgren (2006
;) et al. (2009ميباشد.

نتايج نشان داد که از ديدگاه کارشناسان قابليت
اشتغال زايي کشاورزي ارگانيک در بهبود امنيت غذايي
نقش مثبت دارد .از ديدگاه کارشناسان افزايش اشتغال
زراعي و جذب کارآفرينان جديد درنتيجه نياز به کار
بيشتر داراي باالترين اولويت (برآورد) بوده اند.
بحث اشتغال زايي کشاورزي ارگانيک در بهبود
امنيت غذايي بسيار مه و تأثير گذار است .کشاورزي
ارگانيک گروههاي جديد و مختلف در يک جامعه را
فعال ميکند تا در فعاليتهاي کشاورزي دخيل گردند
و به بهبود اشتغال و افزايش درآمد کمک مينمايد.
عمليات ارگانيک ميتواند باعث پايداري سيست توليد
غذايي ،بهبود فرصتهاي اشتغال ،بهبود امنيت غذايي
خانوار و درنهايت منجر به توسعه کشاورزي گردد .اين
نتايج در راستاي نتايج مجيب حق قدم و عسکري بزايه
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آوري اطالعات و انجام بررسيها و تحقيقات
(Hoffmann (2011); UNCTAD (2008); )1492
کاربردي و تدوين برنامههاي اجرايي نيز از
) Rundgren (2006ميباشد.
)22
(پياپي
1494
هفت  ،شماره 4
مجله پژوهشهاي ترويج و آموزش کشاورزي
سيست
گذاري
زمستانپايه
پيشنهادي ،جهت
،سالهاي
برنامه
پيشنهادها
کشاورزي ارگانيک در کشور هستند.
 اولويت بخشيدن به کشاورزي ارگانيک و تشويق تلفيق دانش بومي با روشهاي نوين :در گذشتهمالي کشاورزان از طريق دولت
برنامه ريزان توسعه ،اغلب دانش مردم بومي را
-

-

-

-

تشويق کشاورزان به افزايش درآمد و اشتغال از

ناديده ميگرفتند .طرحهاي موفقيت آميز اغلب

طريق کشاورزي ارگانيک :از آنجا که کشاورزي

ترکيبي از روشهاي جديد ،روشهاي معمول،

ارگانيک باعث ايجاد اشتغال در نتيجه نياز به کار

دانش بومي و اطالعات مردم محلي است .لذا به

بيشتر و جذب کارآفرينان ميگردد و اين به نوبه

کارگيري دانش بومي به دو دليل سودمند است:

خود منجر به افزايش درآمد و در نتيجه افزايش

نخست به دليل کاهش هزينهها (به طور معمول

امنيت غذايي ميگردد لذا تشويق کشاورزان به

در اين روشها وسايل سادهاي به کار گرفته مي

اين موضوع حائز اهميت است.

شوند ،که د ر دسترس همۀ افراد قرار داشته و

برنامه ريزي درازمدت دولت جهت اجراي

اين افراد در زمانهاي طوالني به آن عادت کرده

کشاورزي ارگانيک در راستاي بهبود امنيت

اند) و ديگري ،مضرنبودن اين روشها براي

غذايي

محيط زيست ميباشد.

توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک مستلزم
اجراي برخي سياستها و اقدامات است .گرايش
و سمت گيري سياستهاي کشاورزي دولت به
سمت اهداف زيست محيطي و اجتماعي فرصت
بسيار خوبي براي گسترش کشاورزي ارگانيک
فراه خواهد آورد .براي رفع مشکالت موجود در
زمينه تجارت محاوالت ارگانيک الزم است
استانداردها و ضوابط صدور گواهي تدوين و به
اجرا درآيد .آموزش مروجين کشاورزي براي
اشاعه کشاورزي ارگانيک و نيز ارتقاء سطح
آگاهيهاي عمومي ضروري است و مراکز
تحقيقاتي ميبايست براي حل مسائل فني،
اقتاادي و اجتماعي اين راهکار نوين و اطمينان
بخش ،تالش افزون تري به عمل آورند.
تشکيل گروههاي کاري متشکل از نمايندگان
معاونتهاي توليدي ،تحقيقات ،ترويج،
برنامهريزي و بخش غيردولتي در سطح وزارت
جهادکشاورزي براي انجام اقدامات اوليه در
زمينهي شناخت ظرفيتهاي موجود ،جمع

-

درعرصه کشاورزي ارگانيک و امنيت غذايي
ميطلبد؛ تفکر علمي ،آکادميک با تجربه اجرايي
تلفيق شود.
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