نقش کشاورزی ارگانیک در امنیت غذایی
از دیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
فاطمه مکی آبادی1

دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعهی روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
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دانشیار گروه توسعهی روستایی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

چكيده
با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و خسارات جبرانناپذیر ناشی از استفادهی بیشازحد نهادههای شیمیایی
کشاورزی بر محیطزیست و سالمت انسانها ،هدف کلی این تحقیق بررسی نقش قابلیتهای کشاورزی ارگانیک
در امنیت غذایی است .روش این تحقیق برحسب هدف کاربردی ،ازنظر فرآیند اجرای پژوهش کمی ،ازنظر منطق
اجرای پژوهش قیاسی ،به لحاظ زمان انجام پژوهش طولی گذشتهنگر و برحسب روش تحقیق تحلیلی ،غیرآزمایشی
و به روش همبستگی رگرسیون میباشد .جامعهی آماری این پژوهش کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی
استان تهران است که با توجه به محدود بودن جامعهی آماری ( ،)N=61همگی بهصورت سرشماری بررسی شدند.
ابزار اصلی تحقیق برای جمعآوری دادهها پرسشنامه میباشد .متغیر وابستهی تحقیق امنیت غذایی است که با پنج
مؤلفهی موجود بودن ،در دسترس بودن ،استفاده ،پایدار بودن و ایمنی مواد غذایی سنجش شده و متغیر مستقل
تحقیق قابلیتهای کشاورزی ارگانیک میباشد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS19و  Amos5استفاده
شد .یافتهها نشان داد که بیش از نیمی از پاسخگویان ( 58/3درصد) معتقدند که امنیت غذایی استان تهران در
وضعیت متوسطی قرار دارد .همچنین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودن ،دسترسی ،استفاده ،پایداری و
ایمنی مواد غذایی توانستند  95/9درصد از واریانس امنیت غذایی را تبیین کنند.
واژههاي كليدي :امنیت غذایی ،کشاورزی ارگانیک ،استان تهران
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مقدمه
یکی از مهمترین نیازهای فیزیولوژیکی انسان ،نیاز
به غذاست .بسياري از تحقيقات نشان دادهاند كه سيستم
كشاورزي متداول با كاربرد بيرويهی نهادههاي شيميايي،
منابع طبيعي را دچار تحليل كرده (آجودانی و مهدیزاده،
 )1388و خسارات جبرانناپذیری را بر سالمتی انسانها وارد
میسازند .در سالهای اخیر ،نگرانیهایی در سطح جهانی
دربارهی عواقب و اثرات جانبی برخی از فعالیتهای كشاورزي
به محیطزیست و جامعه ابرازشده (سلیمانی )1387 ،و
نظامهای کشاورزی مدرن موردانتقاد شدید قرارگرفتهاند
و یک اجماع جهانی در حمایت از محیطزیست طبیعی
به وجود آمده تا نوعی کشاورزی را توسعه دهد که بتواند
ضمن افزایش بهرهوری ،کمترین آسیب را به محیطزیست
وارد سازد .ازاینرو ،بشر با ارائهی تدابیری مانند کشاورزی
ارگانیک ،سعی در جلوگیری از این روند فاجعهآمیز نمود
(رجبی و همکاران.)1392 ،
در سال  ،1980وزارت کشاورزی ایاالتمتحدهی آمریکا
گزارشی را منتشر کرد که نقطهی عطفی در کشاورزی
ارگانیک بود .این گزارش ،کشاورزی ارگانیک را سیستم
تولیدی میداند که از به کار بردن نهادههای شیمیایی،
آفتکشها ،تنظیمکنندههای رشد و مواد افزودنی خوراک
دام اجتناب میکند.
ً
سیستمهای کشاورزی ارگانیک عمدتا به تناوب کشت،
باقیماندههای محصول ،کودهای حیوانی ،کودهای سبز،
ضایعات آلی مزرعه ،کشت مکانیکی ،سنگهای دربردارندهی
مواد معدنی و ابعاد کنترل بیولوژیکی برای حفظ بهرهوری
خاک ،تأمین مواد مغذی گیاه و کنترل حشرات ،پاتوژنها و
علفهای هرز بستگی دارند (.)2014 ,Rana
در سال  1996در اجالس جهانی غذا ،تعریف امنیت
غذایی به این شرح اعالم شد« :زمانی که تمام افراد در تمام
اوقات به غذای مناسب ،ایمن و مغذی برای زندگی فعال و
سالم که موردپسند و سلیقهی آنهاست ،دسترسی فیزیکی و
اقتصادی داشته باشند» (.)2008 ,FAO
با رسیدن به جمعیت عظیم هفتمیلیاردی ،نزاع بر سر
توانایی کشاورزی ارگانیک برای تغذیهی جهان شدیدتر شده
است .اغلب شرکتهای بیوتکنولوژی بزرگ ،بهویژه آنهایی
که از استفاده از سموم و بذور اصالحشدهی ژنتیکی سود
میبرند ،این سؤال را مطرح میکنند که آیا کشاورزی
ارگانیک میتواند تغذیهی جهان را تأمین کند یا خیر
( .)2010 ,Azadi & Hoکشاورزی ارگانیک پتانسیل
تأمین نیازهای غذایی جهان با استفاده از منابع پایدار را دارد
و ترکیبی بیهمتا از تکنیکهای محیطی بیخطر با نهادههای
کم خارجی را ارائه نموده و به موجود بودن مواد غذایی کمک
میکند ( .)2012 ,.Satish et alهمچنین دسترسی به مواد
غذایی را افزایش میدهد و گروههای جدید و مختلف جامعه
را که درگذشته به دالیل فرهنگی یا مالی محروم بودهاند،
قادر به درگیر شدن در تولید کشاورزی و تجارت میسازد
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(.)2007 ,Hine & Pretty ;2010 ,Ndugire
استفاده از غذا به معنای دستیابی به رژیم غذایی کافی ،آب
تمیز ،بهداشت و مراقبتهای سالمتی برای دستیابی به رفاه
تغذیهای درجایی که نیازهای فیزیولوژیکی تأمین میشوند،
پیشگیری از بیماری و مسائل اخالقی مانند رفاه حیوانات
است ( .)2007 ,Brandtکشاورزی ارگانیک پایدارترین
سیستم تولید غذاست که پتانسیل زیادی در انطباق با شرایط
آب و هوایی دارد .دلیل اصلی برای انتشار کمتر این سیستم،
اجتناب از نهادههای پرانرژی مانند کودهای شیمیایی است
( .)2012 ,.Singh et alاصول کشاورزی ارگانیک به تقویت
سالمتی حیوانات و گیاهان ،بیشتر از منتظر ماندن برای
پدیدار شدن و درمان بیماری تأکید میکنند (,Brandt
.)2007
کریمی و دیگران ( )1390معتقدند که کشاورزی ارگانیک
بر حفظ تعادل اکولوژیکی و تقویت فرآیندهای بیولوژیکی
تأکید دارد که سبب پایداری و توانایی اکوسیستمهای زراعی
میشود.
 )2011( Kukreja & Meredithمعتقدند که ازلحاظ
پایداری و حفاظت از منابع طبیعی ،کشاورزی ارگانیک در
حال حاضر امنیت غذایی طوالنیمدت بهتری را ارائه میکند.
به عقیدهی  )2010( Walter & Crinnionدر
واریتههای ارگانیک باوجود مواد مغذی بیشتر بقایای نیترات
و آفتکشها کمتر است.
 )2006( .Badgley et alمعتقدند که کشاورزی
ارگانیک با کاهش اثرات زیستمحیطی کشاورزی معمولی،
پتانسیل قابلمالحظهای در عرضهی مواد غذایی در جهان
دارد.
 )2005( .Johannsen et alبیان میکنند که کشاورزی
ارگانیک یک جایگزین واقعی برای کشاورزان در کشورهای
درحالتوسعه است و مواد غذایی برای جمعیت جهان فقط
میتواند توسط کشاورزی پایدار سازگار با محیطزیست تأمین
شود.
در پژوهشی که توسط مقیسه ( )1390با موضوع
بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران صورت گرفت،
مشخص شد که علیرغم قیمت دو تا ده برابری محصوالت
ارگانیک نسبت به محصوالت غیر ارگانیک ،به دلیل افزایش
کیفیت محصوالت تولیدی ،ارزش غذایی باال و سالمت این
محصوالت از یکسو و فرصتهای اقتصادی مناسب در
بازارهای محصوالت ارگانیک از سوی دیگر موجب شده است
که بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای درحالتوسعه در
بازارهای ارگانیک حضور یابند.
در پژوهشی که توسط مهدوی دامغانی و معینالدینی
( )1390با موضوع امنیت غذایی و اخالق زیستی در
کشاورزی پایدار صورت گرفت ،مشخص شد که جنبههای
اخالق زیستی در کشاورزی پایدار ،بهویژه در کشاورزی
طبیعی نهتنها با تولید منافات ندارد ،بلکه از پیششرطهای
نیل به امنیت غذایی در سطح جهانی و دستیابی به پایداری
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جهانشمول میباشد.
در پژوهشی که توسط  )2010(UNEPصورت گرفت،
مشخص شد که بهطورکلی تولید و تجارت محصوالت ارگانیک
پتانسیل زیادی برای دسترسی به بازارهای جهانی ،استفادهی
پایدار از منابع ،کاهش فقر ،اطمینان از امنیت غذایی و نشان
دادن تغییرات آب و هوایی در آن کشورها را ارائه میکند.
در پژوهشی که توسط Elisa Naegeli & Torrico
( )2009صورت گرفت ،مشخص شد که پتانسیل باالیی
برای کشاورزی ارگانیک جهت بهبود امنیت غذایی بهویژه
در سطح محلی و جامعه برای کشاورزان خرد در کشورهای
درحالتوسعه با فراهم کردن کشاورزی متنوع مواد مغذی و
کمک به بازیابی دانش سنتی موردنیاز برای تولید وجود دارد.
در پژوهشی که توسط  )2009( .Vaarst et alصورت
گرفت ،مشخص شد که کشاورزی ارگانیک باید بهعنوان یک
راهبرد برای توسعهی جامعه و سیستم غذای پایدار برای
بهبود امنیت غذایی خانوار به کار گرفته شود.
همچنین نتایج پژوهش )2008( United Nations
نشان داد ،کشاورزی ارگانیک میتواند بهرهوری کشاورزی را
افزایش دهد و با هزینهی پایین و تکنولوژیهای مناسب در
دسترس محلی بدون ایجاد آسیبهای زیستمحیطی ،درآمد
را افزایش دهد.
بهعالوه ،شواهد نشان میدهد که کشاورزی ارگانیک
میتواند منابع طبیعی را تقویت کند ،جوامع را قدرتمندتر
کرده و ظرفیت انسانی را بهبود بخشد .انتقال به کشاورزی
ارگانیک یکپارچه ،برای افزایش دسترسی به غذا بهوسیلهی
افزایش بازده ،افزایش بازده کل مزرعه و قادر ساختن جامعه
به خرید غذاهای ارگانیک در بازارهای محلی ،از راههای
گوناگون ،منافع بیشتری را در مقیاس پروژهها ارائه میدهند.
در پژوهشی که توسط  )2005( .Pimental et alصورت
گرفت ،مشخص شد که تناوب کشت و محصول پوششی رایج
کشاورزی ارگانیک ،فرسایش خاک ،مشکالت آفات و کاربرد
آفتکشها را کاهش میدهد و بازیافت تلفات دامی آلودگی
را کاهش میدهد.
همچنین زیستتودهی فراوان باال و پایین خاک (مواد
ارگانیک خاک) تنوع زیستی که کنترل بیولوژیکی آفات و
افزایش گردهافشانی محصوالت توسط حشرات را موجب
میشود ،افزایش میدهد.
دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سالمت تغذیهای از
محورهای اصلی توسعه و سالمت جامعه است؛ بنابراین در
بین اولویتهای اهداف توسعهی هر کشور ،دستیابی به امنیت
غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است (لشگرآرا.)1387 ،
عالوه بر این توليد كافي غذاي سالم و ايمن براي دستيابي به
نيازهاي همه ساكنان جهان و درعینحال توجه به پايداري
اكولوژيكي در حال تبديل شدن به چالش در حال رشد در
دهههاي پيش رو خواهد بود (دهیوری و فرجاهلل حسینی،
.)1388
در كشورهاي درحالتوسعه و نيز كشور ما بخش كشاورزي

عالوه بر وظيفهی تأمين مواد غذايي موردنیاز جامعه ،بهعنوان
محور توسعه شناختهشده و از اهميت خاصي برخوردار است
(یاریبیگی.)1387 ،
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،در اصول سوم،
بيست و نهم و چهل و سوم ،ضرورت تأمين نيازهاي اساسي،
رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمینهی
تغذيه ،رفاه فردي و اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته است.
همچنين جمهوري اسالمي ايران چندين بار و بهویژه در
نشست هزارهی سران ،همراه ساير كشورهاي جهان ،رسماً
تعهد سياسي و عزم كلي خود را براي كاهش گرسنگي،
سوءتغذیه و دستيابي به امنيت غذايي پايدار اعالم كرده است.
نمود اين رويكرد در سیاستگذاریهای سطح ملي در
قالب «سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404
هجري شمسي» و «سیاستهای كلي برنامهی چهارم توسعهی
جمهوري اسالمي ايران» ،به خوبي بیانگر اهميت موضوع و
تعهد دولت به آن است .بر اساس شاخص ( )ESIکه پایداری
محیطزیست و قابلیت حفظ محیطزیست در کشورهای
مختلف در دهههای آینده را بررسی میکند و گزارش آن
در اجالس داووس  2005ارائه شد ،ایران در بین 146
کشور تحت مطالعه در مرتبهی  132قرارگرفته كه از عوامل
اصلي اين رتبهی پايين ،مصرف بیرویهی كودها و سموم
كشاورزي میباشد .بهطوریکه ميزان مصرف سموم علفکش
در كشورمان را ساالنه بهطور میانگین  12میلیون کیلوگرم
ذکر میکنند .بهطور متوسط در زراعت دنیا برای هر هکتار
 0.8کیلوگرم سم مصرف میشود که در ایران حدود هفت
کیلوگرم است (حاجی شرفی و شکوه فر .)1388 ،همچنین
مصرف کود در ایران  800هزار تن در سال ،ساالنه حدود
 270کیلوگرم در هکتار و چهار برابر مصرف در آمریکاست.
کودهای شیمیایی ،نمکهای مقوی و مخربی هستند
که باوجوداینکه در کوتاهمدت افزایش عملکرد را به دنبال
دارند ،بااینحال در درازمدت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاکها را تخریب میکنند.
بسیاری از عوارض نامطلوب مصرف کودهای شیمیایی
در درازمدت اثبات شده است .هرچند استفاده از کودهای
شیمیایی ظاهرا ً سریعترین و مطمئنترین راه برای تأمین
حاصلخیزی خاک به شمار میرود ،اما هزینههای زیاد مصرف
اینگونه کودها و آلودگی و تخریب محیطزیست و خاک که
در اثر استفاده از آنها حاصل میشود ،نگرانکننده است
(پورقاسم و علیبیگی.)1392 ،
کوتاهقدی ،الغري و کموزنی از مهمترین شاخصهای
وضعیت تغذیهای است .در ایران بر اساس آخرین بررسی
کشوري که در سال  1383انجام شد ،در کودکان شهري
یکسالهی استان تهران  4/12درصد الغری متوسط و شدید
و  3/47درصد کوتاهقدی متوسط و شدید وجود داشته است
(اصفهانی و دیگران.)1392 ،
با توجه به موارد ذکرشده ،چارچوب نظری پژوهش
بهصورت شکل زیر ترسیم گردید (نگاره .)1
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نگاره  .1چارچوب نظری پژوهش

اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق نقش کشاورزی ارگانیک در تأمین
امنیت غذایی است که در راستای رسیدن به این هدف ،اهداف
اختصاصی زیر تبیین شدهاند:
 نقش کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی ازدیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان
تهران.
 نقش کشاورزی ارگانیک در دسترسی به مواد غذایی ازدیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان
تهران.
 نقش کشاورزی ارگانیک در استفاده از مواد غذایی از دیدگاهکارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
 نقش کشاورزی ارگانیک در پایدار بودن مواد غذایی ازدیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان
تهران.
 نقش کشاورزی ارگانیک در ایمنی مواد غذایی از دیدگاهکارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
روش پژوهش
این تحقیق برحسب هدف کاربردی ،ازنظر فرآیند اجرای
پژوهش کمی ،ازنظر منطق اجرای پژوهش قیاسی ،به لحاظ
زمان انجام پژوهش طولی گذشتهنگر و برحسب روش تحقیق،
تحلیلی ،غیرآزمایشی و به روش همبستگی میباشد .جامعهی
آماری این پژوهش کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد
کشاورزی استان تهران (شهرستانهای تهران ،ری ،شمیرانات،
شهریار و پردیس) میباشد که تعداد آنها  N=61نفر است.
با توجه به محدود بودن جامعهی آماری ،همگی بهصورت
سرشماری بررسی شدند .قابلذکر است به دلیل مطلع بودن
کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران از موضوع امنیت غذایی
و نیز کشاورزی ارگانیک و نقشی که آنها در برنامهریزیهای
بخش کشاورزی استان تهران و توانایی تأثیرگذاری آنها در
حرکت بخش کشاورزی به سمت تولید محصوالت ارگانیک
دارند ،جامعهی آماری فوق برای انجام پژوهش ،انتخاب گردید.
ابزار مورداستفاده در این تحقیق استفاده از مدارک و در
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روش میدانی استفاده از پرسشنامه میباشد .محتوا و شکل و
سؤاالت مرتبط با موضوع طی پژوهشهای انجامشده شناسایی
و پرسشنامهی اولیه با استفاده از طیف لیکرت تهیه و پس از
سنجش پایایی و روایی ،پرسشنامهی نهایی تهیه شد .برای
حصول به روایی ،پرسشنامهی طراحی شد و در اختیار اساتید
و صاحبنظران موضوع قرار گرفت که پس از جمعآوری نظرات
و اعمال اصالحات موردنظر ،روایی آن تأیید شد .برای تعیین
پایایی تعداد  30پرسشنامه تهیه و بین  30نفر در جامعهی
آماری توزیع شد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای آن
محاسبه گردید ( )α = 0/781 -0/943که برای تحقیق حاضر
ضریب پایایی مناسبی بود .متغیر وابستهی تحقیق امنیت غذایی
است که با پنج مؤلفهی موجود بودن مواد غذایی ،در دسترس
بودن مواد غذایی ،استفاده از مواد غذایی ،پایدار بودن مواد
غذایی و ایمنی مواد غذایی سنجش شده است و متغیر مستقل
تحقیق قابلیتهای کشاورزی ارگانیک میباشد .در پژوهش
حاضر برای جمعآوری اطالعات از سه روش مطالعهی اسنادی
و کتابخانهای ،منابع الکترونیکی و مطالعهی میدانی با استفاده
از پرسشنامه استفادهشده است و اطالعات جمعآوریشده در
دو بخش آمار توصیفی (با استفاده از شاخصهای مرکزی
نما ،میانه و میانگین) با استفاده از نرمافزار  SPSS19و آمار
استنباطی (با استفاده از نرمافزار  )Amos5بررسیشده است.
یافتهها

ویژگیهای شخصی پاسخگویان

بر اساس اطالعات گردآوریشده میانگین سنی پاسخگویان
 41/75سال بوده است .همچنین بیشینهی سن در بین
پاسخگویان  60سال و کمینه  25سال بوده است 74/5 .درصد
آنها دارای تجربهی کار کشاورزی و مابقی ( 25/5درصد) فاقد
تجربهی کار کشاورزی هستند .میانگین سابقهی کار کشاورزی
در بین افرادی که دارای تجربهی کار کشاورزی هستند،
 14/78سال است که بیشینهی آن  35سال و کمینهی آن
یک سال است .میزان سطح تحصیالت اکثر افراد یعنی 31
نفر آنها فوقلیسانس است .رشتهی تحصیلی اکثر پاسخگویان
یعنی  8نفر آنها زراعت است .بیشتر پاسخگویان یعنی  36نفر
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آنها میزان آشنایی متوسط در مورد کشاورزی ارگانیک دارند.
بیشتر پاسخگویان یعنی  35نفر آنها میزان آشنایی متوسط
در مورد امنیت غذایی دارند.
دیدگاه کارشناسان نسبت به وضعیت امنیت غذایی استان
تهران

برای اطالع از دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت به
وضعیت امنیت غذایی استان تهران (متغیر وابسته) از  15گویه
در قالب طیف  5مقولهای لیکرت استفاده شد .پس از جمع
نمودن گویهها ،متغیر حاصله مجددا ً کدبندی شد .طبق جدول
 1وضعیت امنیت غذایی از دیدگاه اکثر کارشناسان متوسط
است.
جدول  .1وضعیت امنیت غذایی استان تهران از دیدگاه کارشناسان
سازمان جهاد کشاورزی ()N=61
وضعیت

فراوانی

درصد درصد معتبر

درصد تجمعی

کام ً
ال نامناسب

3

4/9

6/3

6/3

نامناسب

16

26/2

33/3

39/6

متوسط

28

45/9

58/3

79/9

مناسب

1

1/6

2/1

100

کام ً
ال مناسب

0

0

0

بدون پاسخ

13

21/3

جمع

61

100

نما :متوسط

100
میانه :متوسط

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک
در موجود بودن مواد غذایی
برای سنجش قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود
بودن مواد غذایی از  7سؤال در طیف لیکرت استفاده شد .این
سؤالها باهم جمع و سپس مجددا ً کدبندی شده و بهصورت
طیف لیکرت (کام ً
ال مخالف  ،1مخالف  ،2بینظر  ،3موافق
 ،4کام ً
ال موافق  )5در نظر گرفته شدند .یافتههای جدول 2
نشان میدهد که  42/1درصد از پاسخگویان با این موضوع
که کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی نقش دارد،
موافقاند درحالیکه هیچیک از افراد با این موضوع کام ً
ال
مخالف نیستند.
بهمنظور اولویتبندی آگاهی دیدگاه کارشناسان کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورد قابلیتهای
کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی از آمارهی
ضریب تغییرات استفاده شد.
یافتهها نشان میدهد که کارشناسان بیشترین موافقت
را به ترتیب با گویههای کشاورزی ارگانیک موجب استفادهی
بیشتر از دانش بومی برای تولید محصوالت کشاورزی میشود،
کشاورزی ارگانیک موجب حمایت از گیاه در برابر آفات و
بیماریها میشود ،کشاورزی ارگانیک موجب افزایش بهرهوری

میشود ،با ضریب تغییرات  0/276 ،0/23و  0/278دارند.
قابلیتهای کشاورزی ارگانیک
در دسترسی به مواد غذایی
برای سنجش قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در دسترسی
به مواد غذایی از  12سؤال در طیف لیکرت استفاده شد .این
سؤالها باهم جمع و سپس مجددا ً کدبندی شده و بهصورت
طیف لیکرت (کام ً
ال مخالف  ،1مخالف  ،2بینظر  ،3موافق ،4
کام ً
ال موافق  )5در نظر گرفته شدند.
یافتههای جدول  2نشان میدهد که  42درصد از
پاسخگویان با این موضوع که کشاورزی ارگانیک در دسترسی
به مواد غذایی نقش دارد نظری ندارند ،درحالیکه  2درصد
افراد با این موضوع کام ً
ال مخالفاند.
نتایج نشان میدهد که کارشناسان بیشترین موافقت را به
ترتیب با گویههای کشاورزی ارگانیک موجب کاهش هزینههای
کنترل بیماریهای منتقلشده از غذا میشود ،کشاورزی
ارگانیک موجب افزایش سرمایهی ثابت تولیدکنندگان
محصوالت کشاورزی میشود ،کشاورزی ارگانیک موجب
امنیت اقتصادی بیشتر و اقتصاد قویتر میشود ،با ضریب
تغییرات  0/25 ،0/238و  0/254دارند.
قابلیتهای کشاورزی ارگانیک
در استفاده از مواد غذایی
برای سنجش قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در دسترسی
به مواد غذایی از  4سؤال در طیف لیکرت استفاده شد .این
سؤالها باهم جمع و سپس مجددا ً کدبندی شده و بهصورت
طیف لیکرت (کام ً
ال مخالف  ،1مخالف  ،2بینظر  ،3موافق ،4
کام ً
ال موافق  )5در نظر گرفته شدند .یافتههای جدول  2نشان
میدهد که حدود نیمی از پاسخگویان ( 48/3درصد) با این
موضوع که کشاورزی ارگانیک در استفاده از مواد غذایی نقش
دارد موافقاند .درحالیکه هیچیک از افراد با این موضوع کام ً
ال
مخالف نیستند.
طبق نتایج کارشناسان بیشترین موافقت را به ترتیب با
گویههای کشاورزی ارگانیک موجب بهبود کیفیت محصوالت
کشاورزی میشود ،کشاورزی ارگانیک موجب تولید محصوالت
غذایی با ارزش تغذیهای بهتر میشود ،کشاورزی ارگانیک
موجب تولید محصوالت غذایی با طعم بهتر میشود ،با ضریب
تغییرات  0/172 ،0/166و  0/197دارند.
قابلیتهای کشاورزی ارگانیک
در پایداری مواد غذایی
برای سنجش قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در پایداری
مواد غذایی از  21سؤال در طیف لیکرت استفاده شد .این
سؤالها باهم جمع و سپس مجددا ً کدبندی شده و بهصورت
طیف لیکرت (کام ً
ال مخالف  ،1مخالف  ،2بینظر  ،3موافق ،4
کام ً
ال موافق  )5در نظر گرفته شدند .یافتههای جدول  2نشان
میدهد که بیش از نیمی از پاسخگویان ( 62درصد) با این
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موضوع که کشاورزی ارگانیک در پایداری مواد غذایی نقش دارد موافقاند .درحالیکه هیچیک از افراد با این موضوع کام ً
ال مخالف
نیستند.
یافتهها نشان میدهد که کارشناسان بیشترین موافقت را به ترتیب با گویههای کشاورزی ارگانیک موجب پایداری محیطی
میشود ،کشاورزی ارگانیک موجب تقویت منابع طبیعی میشود ،کشاورزی ارگانیک موجب ممنوعیت و محدودیت استفاده از
نهادههای شیمیایی میشود ،با ضریب تغییرات  0/17 ،0/168و  0/177دارند.
قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در ایمنی مواد غذایی
برای سنجش قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در ایمنی مواد غذایی از  9سؤال در طیف لیکرت استفاده شد .این سؤالها باهم
ال مخالف  ،1مخالف  ،2بینظر  ،3موافق  ،4کام ً
جمع و سپس مجددا ً کدبندی شده و بهصورت طیف لیکرت (کام ً
ال موافق  )5در
نظر گرفته شدند.
یافتههای جدول  2نشان میدهد که نیمی از پاسخگویان ( 50درصد) با این موضوع که کشاورزی ارگانیک در ایمنی مواد
غذایی نقش دارد موافقاند .درحالیکه هیچ یک از افراد با این موضوع کام ً
ال مخالف و مخالف نیستند.
اطالعات نشان میدهد که کارشناسان بیشترین موافقت را به ترتیب با گویههای کشاورزی ارگانیک موجب کاهش خطرات
ناشی از سمیت آفتکشها میشود ،کشاورزی ارگانیک موجب کاهش بیماریزایی مواد غذایی برای انسانها میشود و کشاورزی
ارگانیک موجب کاهش آلودگی محیط میشود ،با ضریب تغییرات  0/139 ،0/125و  0/145دارند.
جدول  .2نقش کشاورزی ارگانیک در مؤلفههای امنیت غذایی ()N =61
مؤلفه

موجود بودن مواد غذایی

دسترسی به مواد غذایی

استفاده از مواد غذایی

16

نظرات

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

کام ً
ال مخالف

0

0

0

مخالف

4

7

7

بینظر

18

31/6

38/6

موافق

24

42/1

80/7

کام ً
ال موافق

11

19/3

100

بدون پاسخ

4

کام ً
ال مخالف

1

2

2

مخالف

5

10

12

بینظر

21

42

54

موافق

19

38

92

کام ً
ال موافق

4

8

100

بدون پاسخ

11

کام ً
ال مخالف

0

0

0

مخالف

1

1/7

1/7

بینظر

7

11/7

13/3

موافق

29

48/3

61/7

کام ً
ال موافق

23

38/3

61/7

بدون پاسخ

1
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پایداری مواد غذایی

ایمنی مواد غذایی

کام ً
ال مخالف

0

0

0

مخالف

2

4

4

بینظر

5

10

14

موافق

31

62

76

کام ً
ال موافق

12

24

100

بدون پاسخ

11

کام ً
ال مخالف

0

0

0

مخالف

0

0

0

بینظر

1

1/9

1/9

موافق

27

50

51/9

کام ً
ال موافق

26

48/1

100

بدون پاسخ

7

نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون و نرمافزار  Amoosاستفاده شد.
 دادههای تحقیق حاکی از آن است که بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی ،دسترسی به موادغذایی ،استفاده از مواد غذایی ،پایداری مواد غذایی و ایمنی مواد غذایی و وضعیت امنیت غذایی رابطهی مثبت و معناداری در
سطح  99/9درصد وجود دارد (جدول .)3
معادلهی پیشبینی (جدول  )3و معادله سهم هر متغیر (جدول  )4به ترتیب عبارت است از:
(Y= 45/665 + 0/374)Availability( + 0/806)Accessability( + 0/629)Utilization( + 0/356)Stability( + 0/224)Safety
جدول  .3نتایج آزمون معنیداری در مورد مسیرها
ردیف

مسیر

پارامتر برآورد شده
()E

انحراف استاندارد
().S.E

نسبت بحرانی
().C.R

-pمقدار آزمون معنیداری مسیر

1

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در
موجود بودن مواد غذایی
←امنیت غذایی

0/374

0/043

8/733

***

2

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در
دسترسی به مواد غذایی
←امنیت غذایی

0/806

0/036

22/176

***

3

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در
استفاده از مواد غذایی
←امنیت غذایی

0/629

0/069

9/102

***

4

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در
پایداری مواد غذایی
←امنیت غذایی

0/356

0/019

18/282

***

5

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در
ایمنی مواد غذایی
←امنیت غذایی

0/224

0/048

4/658

***

(Y= 0/408)Availability( + 1/322)Accessability( + 0/356)Utilization( + 1/025)Stability( + 0/198)Safety
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جدول  .4برآورد ضرایب رگرسیونی استانداردشدهی مسیرها
ردیف

مسیر

ضرایب رگرسیونی استانداردشده

1

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودن
مواد غذایی ←امنیت غذایی

0/408

2

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در دسترسی به
مواد غذایی ←امنیت غذایی

1/322

3

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در استفاده از
مواد غذایی ←امنیت غذایی

0/356

4

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در پایداری مواد
غذایی ←امنیت غذایی

1/025

5

قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در ایمنی مواد
غذایی ←امنیت غذایی
2
R = 0/959

0/198

مربع همبستگی چندگانهی امنیت غذایی برابر با 0/959
میباشد .بهعبارتدیگر حدود  95/9درصد از واریانس متغیر
وابسته (امنیت غذایی) توسط پنج متغیر قابلیتهای کشاورزی
ارگانیک در موجود بودن ،دسترسی ،استفاده ،پایداری و ایمنی
مواد غذایی تبیین میشود (جدول .)4
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق که باهدف بررسی نقش قابلیتهای کشاورزی
ارگانیک در امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران صورت گرفته ،نشان
داده است که در مورد قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در
موجود بودن ،دسترسی ،استفاده ،پایداری و ایمنی مواد
غذایی پاسخگویان بیشترین موافقت را با گویههای «کشاورزی
ارگانیک موجب استفادهی بیشتر از دانش بومی برای تولید
محصوالت کشاورزی میشود»« ،کشاورزی ارگانیک موجب
کاهش هزینههای کنترل بیماریهای منتقلشده از غذا
میشود»« ،کشاورزی ارگانیک موجب بهبود کیفیت محصوالت
کشاورزی میشود»« ،کشاورزی ارگانیک موجب پایداری
محیطی میشود» و «کشاورزی ارگانیک موجب کاهش
خطرات ناشی از سمیت آفتکشها میشود» ،داشتند.
همچنین قابلذکر است ،متغیرهای مؤثر در امنیت غذایی
بر اساس معادلهی رگرسیون ،به ترتیب قابلیتهای کشاورزی
ارگانیک در دسترسی ،پایداری ،موجود بودن ،استفاده و ایمنی
مواد غذایی میباشد.
بهعالوه بر اساس آزمون فرضیههای تحقیق مبنی براینکه
بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودن ،دسترسی،
استفاده ،پایداری و ایمنی مواد غذایی و وضعیت امنیت غذایی
رابط ه وجود دارد؛ نتایجی به این شرح به دست آمد:
 بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودنمواد غذایی و وضعیت امنیت غذایی رابطهی مثبت و
معناداری در سطح  99/9درصد وجود دارد .این نتیجه در
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تحقیقات United )2009(Elisa Naegeli & Torrico
;)2005( .Johannsen et al ،;)2008(Nations
 )2005( .Pimental et alتأیید شد.
 بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در دسترسی به موادغذایی و وضعیت امنیت غذایی رابطهی مثبت و معناداری در
سطح  99/9درصد وجود دارد .این نتیجه در تحقیقات مقیسه
(;)2008( United Nations;)2010( UNEP ،)1390
 )2005( .Johannsen et alتأیید شد.
 بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در استفاده از موادغذایی و وضعیت امنیت غذایی رابطهی مثبت و معناداری در
سطح  99/9درصد وجود دارد .این نتیجه در تحقیقات مقیسه
( )1390و  )2010( Walter & Crinnionتأیید شد.
 بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در پایداری موادغذایی و وضعیت امنیت غذایی رابطهی مثبت و معناداری در
سطح  99/9درصد وجود دارد .این نتیجه در تحقیقات کریمی
و دیگران ( ،)1390مهدوی دامغانی و معینالدینی (،)1390
;)2009( .Vaarst et al )2011( Kukreja & Meredith
;)2005( .Pimental et al ;)2008( United Nations
تأیید شد.
 بین قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در ایمنی موادغذایی و وضعیت امنیت غذایی رابطهی مثبت و معناداری در
سطح  99/9درصد وجود دارد .این نتیجه در تحقیقات مقیسه
(Pimental et )2010( Walter & Crinnion ،)1390
 ;)2005( .alتأیید شد.
پیشنهادها
با توجه به متغیر وابسته (امنیت غذایی) و با توجه به
اولویتبندی گویههای مربوط به نقش کشاورزی ارگانیک در
موجود بودن ،دسترسی ،استفاده ،پایداری و ایمنی مواد غذایی،
پیشنهاد میگردد که برنامهریزیهای سازمانهای ذیربط در
راستای حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک موارد ذیل باشند:
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 طراحی زیرساختهای توسعهی روستایی و ترغیبروستاییان به فعالیت در بخش کشاورزی و توانمندسازی ترویج
و آموزش کشاورزی برای انتقال دانش کشاورزی از بخش
تحقیقات به کشاورزان برای افزایش بهرهوری بخش کشاورزی.
 صرفهجویی در منابع آبی و سایر منابع ،استفادهی صحیحو منطقی از این منابع و سرمایهگذاری مطلوب جهت توسعهی
بخش کشاورزی برای افزایش بهرهوری.
 کشت متناوب ،استفاده از فناوری و دانش روز ،باال بردنسطح آگاهی تولیدکنندگان و استفاده از ماشینآالت مناسب
هر منطقه برای ارتقای عملکرد و باال بردن تنوع زیستی در
محصوالت کشاورزی.
 ترویج و گسترش استفاده از کودهای ارگانیک مانند ورمیکمپوست ،استفاده از کود سبز ،کودهای زیستی (بیولوژیک) و
استفاده از دشمنان طبیعی آفات (کنترل بیولوژیک) توسط
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی برای کاهش بیماریهای
ناشی از غذا که در اثر استفاده از نهادههای شیمیایی ایجاد
میشوند و درنتیجه کاهش هزینههای درمان این قبیل
بیماریها و بهبود کیفیت مواد غذایی ،تولید مواد غذایی با
ارزش تغذیهای بهتر و خوشطعمتر و کاهش آسیبهایی که
در اثر استفادهی بیشازحد نهادههای شیمیایی بر محیطزیست
وارد میشود و درنتیجه پایداری محیطی ،تقویت منابع طبیعی
و حمایت از گیاه در برابر آفات و بیماریها و افزایش بهرهوری.
 ایجاد مراکز تولیدکنندهی نهادههای ارگانیک مانند ورمیکمپوست و کودهای بیولوژیک برای افزایش سرمایهی ثابت
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و ایجاد اقتصاد قویتر.
 وضع قوانین منع استفادهی بیشازحد از نهادههایشیمیایی برای کاهش خطرات ناشی از سمیت آفتکشها و
کاهش آلودگی محیط و توسعهی روشهای کشت بومی برای
جلوگیری از معایب روشهای کشت متداول.
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