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بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در خانوارهای کشاورز در والیت بلخ
بصیر احمد مرادی  ، 1ساجده زمانی

2

 1دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا (نویسنده مسئول)
 2استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه آریا

چکیده
امنیت غذایی نخستین اصل و از شرط های الزم برای حفظ صحت و سالمتی افراد جامعه محسوب گردیده؛ تا افراد بتوانند نقش
کلیدی خود را به عنوان عنصر اصلی توسعۀ سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند(جمینی و همکاران.)113 :1394 ،
با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر صورت گرفته است .این تحقیق از نظر میزان کنترول متغیرها ،غیر آزمایشی و
توصیفی ،از نظر روش جمعآوری دادهها ،میدانی و در نهایت از لحاظ قابلیت تعمیم یافتهها ،از نوع پیمایشی به شمار میآید.
جامعه آماری تحقیق حاضر را سرپرستان خانوادهها در والیت بلخ تشکیل میدهد .روش نمونهگیری تحقیق حاضر تصادفی
ساده بوده که با استفاده از فورمول کوکران  210تن انتخاب گردید .نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سیاستی -مقرراتی
بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ داشته و آنچه مسلم است ،تدوین و اجرای سیاستها و مقررات
حمایتی دولت در راستای افزایش درآمد و به تبع امنیت غذایی خانوادهها ضروری است .پس از عوامل سیاستی -مقرراتی،
عوامل اقتصادی دارای بیشترین تأثیر بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ بودند .عوامل آموزشی – اطالعاتی از دیگر عوامل
تأثیرگذار بر امنیت غذایی خانوادهها بودند .عوامل جغرافیایی یکی دیگر از عواملی بودند که اثر معنیداری بر امنیت غذایی
خانوادهها داشتند .آخرین عامل که ضعیفترین تأثیر را بر وضعیت امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ داشت ،عامل
خانوادگی است.
واژههای کلیدی :امنیت غذایی ،تنوع غذایی ،توزیع درآمد ،قیمت غذا ،والیت بلخ.
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مقدمه
از دیدگاه توسعه ،یکی از اصلی ترین کارکردهای بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه کشور تأمین غذا برای افراد جامعه
است .که این موضوع در سالهای اخیر به دلیل افزایش جمعیت و در نتیجه نیاز بیشتر به منابع غذایی ،بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفته است .این در حالی است ک ه نقش تغذیه در بهبود صحت و سالمت ،افزایش کارایی افراد و بهطور کُلی ارتباط آن با
توسعه در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است ،به نحوی که حتی از جمله هدفهای مهم توسعه نیز ریشه کنی فقر
و گرسنگی و توجه به امنیت غذایی قلمداد شده است(جزئی و همکاران .)30 :1399 ،در یک جمله ساده ،امنیت غذایی به
وضعیتی اطالق میگردد که مردم در حین زندگی شان احساس گرسنگی و یا ترس از گرسنگی نداشته باشند .امنیت غذایی
یکی از مهمترین وجوه سالمت و امنیت انسانی ،بوده و فقدان آن به معنای به خطر افتادن امنیت برای انسانهاست.
بررسیها نشان می دهد در حال حاضر در سراسر جهان ،صدها میلیون نفر وجود دارند که سطح قابل قبولی از امنیت غذایی
ندارند؛ همچنین خطر جدی برای تغذیه بیش از  9میلیارد نفر در سال  2050وجود دارد .برای پاسخگویی به نگرانیهای
موجود ،معاون دبیر کل فائو اعالم کرد برای برطرف کردن تقاضای فزاینده مواد غذایی ،باید تولیدات کشاورزی 70 ،فیصد در
سراسر جهان و حدود  100فیصد در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد .شواهد نشان میدهد که ناامنی غذایی در
کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری داشته و به تدریج این کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساس برآورد فائو ،حدود
 98فیصد افرادی که در جهان با ناامنی غذایی و سوء تغذیه مواجه میباشند در کشورهای در حال توسعۀ زندگی میکنند و
بیشترین تعداد افرادی که با سوء تغذیه مواجه هستند ،در آسیا و اقیانوسیه ساکن بوده و همچنین ،بیشترین نسبت به نرخ سوء
تغذیه در کشورهای جنوب صحرای افریقا وجود دارد(جمینی و همکاران.)114 :1394 ،
پیشینه تحقیق
تا کنون مطالعات مختلفی در زمینۀ شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در سطح خُرد و کالن صورت گرفته است.
صفرپور و همکاران( ،) 1392در تحقیقی تحت عنوان بررسی وضعیت امنیت غذایی و شناسایی عوامل مرتبط با آن در
ولسوالیهای بندر انزلی پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که  %51دارای ناامنی غذایی هستند .ناامنی غذایی با سطح اقتصادی
خانواده ،تعداد افراد شاغل خانواده ،تعداد فرزندان ،سطح تحصیالت سرپرست خانوار و مالکیت منزل رابطه معنیداری دارد(صفر
پور و همکاران.)22 :1392 ،
 Babatund & Qaimدر سال  2010به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای کشور نایجریه پرداختند.
در این مطالعه نیز مقدار انرژی دریافتی بهعنوان شاخ صی از امنیت غذایی مدنظر قرار گرفت .نتایج نشان داد بعد خانوار ،سن و
تحصیالت سرپرست خانوار ،اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی خانوارها دارد .همچنین ،اثر متغیرهای جنسیت سرپرست،
اندازۀ مزرعه ،درآمدهای کشاورزی و غیر کشاورزی بر امنیت غذایی مثبت است(.)Babatund & Qaim, 2010: 309
نتایج تحقیق احمدی فیروز جانی و همکاران( )1395نیز نشان میدهد که خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری
از سطح امنیت غذایی پایینتری برخوردار بوده و آسیبپذیری آنها نسبت به ناامنی غذایی بیشتر است(احمدی فیروزجانی،
.) :1395
مهرابی بشرآبادی و اوحدی ( ) 1393در بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در ایران ،ابتدا شاخص کلی امنیت غذایی برای
خانوارهای شهری و روستایی و سپس شاخصهای قیمت غذا ،تنوع زراعی در الگوی کشت و حمایت دولتی از بخش کشاورزی
محاسبه گردیده است .سپس با استفاده از رویکرد جوهانسون-جوسلیوس به این نتیجه رسیدند که متغیرهای تنوع زراعی،
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درآمد سرانه و واردات محصوالت کشاورزی تأثیر مثبت و معنیدار و متغیرهای ضریب جینی و سیاستهای حمایتی دولت از
بخش کشاورزی اثر منفی و معنیدار بر امنیت غذایی خانوارهای شهر و روستایی اثر مثبت و در مناطق شهر اثر منفی بر امنیت
غذایی دارد(مهرابی.) :1393 ،
رستمی و همکاران( )1393در مطالعهای عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوادههای روستایی روستای کرناچی کرمانشاه را مورد
بررسی قرار داده اند .نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که از مجموع  100خانواده روستایی مورد مطالعه %68 ،خانواده دچار
ناامنی غذایی بودند و بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده های مورد مطالعه با امنیت غذایی آنها رابطه معنی داری وجود
داشت .همچنین ،بین امنیت غذایی خانواده با میزان درآمد ماهانه خانواده ،جایگاه شغلی پدر ،میزان تسهیالت زندگی ،سطح
سواد مادر و بعد خانواده رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت(رستمی و همکاران.)220 :1393 ،
مدل مفهومی تحقیق
عوامل خانوادگی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
امنیت غذایی خانوادهها

عوامل سیاسی
عوامل آموزشی
عوامل جغرافیایی

براساس مدل مفهومی تحقیق ،فرضیه های این تحقیق شامل موارد زیر می شوند:
-

فرضیه اول :عوامل خانوادگی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانواده ها در والیت بلخ دارند؛

-

فرضیه دوم :عوامل اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ دارند؛

-

فرضیه سوم :عوامل اجتماعی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ دارند؛

-

فرضیه چهارم :عوامل سیاسی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ دارند؛

-

فرضیه پنجم :عوامل آموزشی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ دارند؛

-

فرضیه ششم :عوامل جغرافیایی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ دارند.

روش تحقیق
به لحاظ روش شناختی ،این تحقیق از نظر میزان کنترول متغیرها ،غیر آزمایشی و توصیفی ،از نظر روش جمعآوری دادهها،
میدانی و در نهایت از لحاظ قابلیت تعمیم یافتهها ،از نوع پیمایشی به شمار میآید .جامعه آماری تحقیق حاضر را سرپرستان
خانوادهها در والیت بلخ تشکیل میدهد .روش نمونه گیری تحقیق حاضر تصادفی ساده بوده که با استفاده از فورمول کوکران
 210تن انتخاب گردید.
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یافتهها:
جدول( )1نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی
ماتریس همبستگی بین متغیرهای
پنهان

شاخص های روایی و پایایی
میانگین
واریانس
استخراج
شده

متغیرهای پنهان

0.536
( )1امنیت
( )2عوامل خانوادگی 0.701
( )3عوامل اقتصادی 0.706
( )4عوامل اجتماعی 0.722
0.673
( )5عوامل سیاسی
0.598
( )6عوامل آموزشی
( )7عوامل جغرافیایی 0.68

پایایی ترکیبی

0.888
0.921
0.905
0.926
0.925
0.871
0.894

3

1

2

0.732
0.361
0.61
0.431
0.649
0.484
0.528

0.837
0.318
0.478
0.38
0.111
0.223

0.84
0.448
0.541
0.473
0.456

4

0.85
0.542
0.256
0.375

5

0.821
0.332
0.477

6

0.773
0.382

7

0.824

*اعداد گزارش شده در قطر جدول مقادیر مجذور اوسط واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان هستند.

در خصوص روایی همگرا ،با توجه به اینکه مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی متغیرهای پنهان در مدل اندازه
گیری بزرگتر از  0.5بود ،از این رو ،ابزار تحقیق دارای روایی همگرایی مناسبی بود .به همین ترتیب ،در مورد روایی تشخیصی
نیز از آنجایی که مقادیر مجذور میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان بزرگتر از مقادیر همبستگی بین متغیرهای
پنهان به صورت دو به دو بود .بنابر این ابزار تحقیق از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار بود.
نتایج نشان داد که اوسط سن پاسخ دهندگان در حدود  45.3سال بوده و بیشتر  %26آنها در دامنه سنی بین  40الی  40سال
قرار داشتند .با توجه به نتایج کسب شده 92.9 ،فیصد از پاسخ دهندگان را مردان و تنها  7.1فیصد از آنها را زنان روستایی
تشکیل دادند .از لحاظ سطح سواد اکثر پاسخ دهندگان فاقد سواد بودند.
جدول( )2توزیع فیصدی پاسخ دهندگان برحسب تعداد وعده های غذایی روزانه آنها
فراوانی

فیصدی

ردیف

تعداد وعده های غذایی

1

یک بار

50

23.8

2

دوبار

20

9.5

3

سه بار

120

57.1

4

بیش از سه بار

20

9.5

مجموع

210

100%
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توزیع فیصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تعداد وعده های غذایی روازنه آنها در جدول فوق نشان داده شد .بر اساس نتایج
کسب شده ،بیشترین فیصدی 57.1و  23.8فیصد مربوط به پاسخ دهندگان با تعداد وعدههای غذایی روززانه سه بار و یک بار
بود.
جدول(  )3خالصه نتایج بدست آمده از مدل ساختاری کُلی تحقیق
فرضیه تحقیق

ضریب
استندرد شده

خطای
استندرد

مقدار تی

سطح معنی
داری

نتیجه آزمون

عوامل خانوادگی و امنیت غذایی

0.099

0.040

2.460

0.014

تأیید ()1

عوامل اقتصادی و امنیت غذایی

0.229

0.046

4.948

0.001

تأیید ()2

عوامل اجتماعی و امنیت غذایی

0.012

0.047

0.255

0501

رد ()3

عوامل سیاستی و امنیت غذایی

0.347

0.062

5.555

0.001

تأیید ()4

عوامل آموزشی و امنیت غذایی

0.190

0.045

4.115

0.001

تأیید ()5

عوامل آموزشی و امنیت غذایی

0.164

0.051

3.193

0.001

تأیید ()6

منبع :یافته های تحقیق
در جدول فوق به غیر از رابطه بین متغیر عوامل اجتماعی و امنیت غذایی ،مقادیر تی محاسبه شده برای سایر روابط مورد
مطالعه در مدل مفهومی تحقیق  1.96بیشتر بود و در نتیجه ،فرضیه های شماره  5 ،4 ،2 ،1و  6مورد تأیید قرار گرفتند؛ در
حالی که براساس نتایح تحقیق ،فرضیه  3تأیید نشده است .به این ترتیب ،هر یک از عوامل خانوادگی ،اقتصادی ،سیاسی،
آموزشی ،اطالعاتی و جغرافیایی دارای اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانواده ها در والیت بلخ بودند .در بین عوامل
اشاره شده نیز ،عوامل سیاستی -مقرراتی و عوامل اقتصادی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر امنیت غذایی داشتند.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سیاستی -مقرراتی بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی خانوادهها در والیت بلخ داشته و
آنچه مسلم است ،تدوین و اجرای سیاست ها و مقررات حمایتی دولت در راستای افزایش درآمد و به تبع امنیت غذایی خانواده
ها ضروری است .پس از عوامل سیاستی -مقرراتی ،عوامل اقتصادی دارای بیشترین تأثیر بر امنیت غذایی خانواده ها در والیت
بلخ بودند .با توجه به این یافته می توان بیان داشت که خانواده ها با وضع اقتصادی بهتر ،از امنیت غذایی بیشتری برخوردار می
ب اشند؛ این امر می تواند ناشی از این موضوع باشد که درآمد باالتر امکان انتخاب بیشتری در زمینه تهیه غذا را به خانواده می
دهد .نتایج تحقیق نشان داد که عوامل آموزشی – اطالعاتی از دیگر عوامل تأثیر گذار بر امنیت غذایی خانواده ها بودند .عوامل
جغرافیایی یکی دیگر از عواملی بودند که اثر معنی داری بر امنیت غذایی خانوادهها داشتند .آخرین عامل که ضعیفترین تأثیر
را بر وضعیت امنیت غذایی خانواده ها در والیت بلخ داشت ،عامل خانوادگی است.
پیشنهادات
-

براساس یافته های تحقیق مبنی بر تأثیر منفی اندازه خانواده بر امنیت غذایی باید برنامه های تنظیم خانواده به
نحوی اجرا گردند که با کنترول رشد سریع جمعیت ،منجر به کاهش تعداد فرزندان شود تا به موجب آن سرپرست
خانواده بتواند برای همه اعضای خانواده تدارکات الزم را فراهم کند.

-

برنامه های فقرزدایی باید بر چگونگی ارتقاء درآمد غیر زراعتی کشاورزان از طریق ارائه آموزش به آنان در زمینه
کسب و کار غیر زراعتی تمرکز کنند تا منجر به افزایش درآمد آنان و نهایتاً بهبود وضعیت امنیت غذایی گردد.
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-

حمایت و پشتیبانی های مختلف به ویژه تضمین قیمت محصوالت زراعتی و دامی ،زمینه را برای بهبود وضعیت غذایی
و تغذیه ای خانوادههای روستایی فراهم میکند.
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