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 ییغذا تیامن بر یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح آثار یبررس

 (کرمانشاه شهرستان دربند  انیم دهستان :یمورد ۀمطالع)

 

 کرمانشاه یانشگاه رازد ییکارشناس ارشد توسعه روستا -جهان رمضان بایفر

 کرمانشاه یدانشگاه راز یدانشکده کشاورز اریدانش -*یزرافشان ومرثیک

 کرمانشاه یدانشگاه راز یدانشکده کشاورز اریاستاد -یرستم فرحناز
 

 33/33/3131 :یینها دییتأ  31/31/3131 :مقاله رشیپذ
 

 دهیچک
 قالب در یکشاورز ۀتوسع .است ییغذا تیامن رد ریانکارناپذ و مؤثر عوامل از یکی یکشاورز

 در دولت مهم یها استیس از یکی ،خاک و آب منابع از یبردار بهره شیافزا یها طرح یاجرا

 ۀجمل از کرمانشاه، شهرستان دربند انیم ۀمنطق در گاوشان سد ةپروژ .است یکشاورز بخش

 به دنیبخشبهبود و کشاورزان یاراض ازین مورد آب نیتأم ،آن اهداف از یکی که هاست طرح نیا

 طرح آثار یبررس و سنجش حاضر، یفیک ۀمطالع هدف ،رو نیا از .است ییروستا خانوار شتیمع

 .است آن ساکنان ییغذا تیامن بر دربند انیم ۀمنطق یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه

 قیطر از زین ها داده .است پروژه از بعد و قبل ۀسیمقا نوع از و یموردچند ۀمطالع ق،یقتح طرح

 ،یاجتماع یها نقشه مانند ییها کیتکن از استفاده با و ییروستا یمشارکت یابیارز افتیره

 ،مطالعه نیا در سنجش واحد .است شده یآور جمع یفصل میتقو نیهمچن و منابع یها نقشه

 کبود کاله و (کور ده) یسفل نانیخوش شله، سراب ،آباد یصف ،یسفل ةریجلوگ یروستا پنج

 لیتحل و هیتجز یارتباط یمحتوا لیتحل قیطر از ها داده .است دربند انیم دهستان از یوسط

 بهره یذهن یها نقشه روش از ،پروژه نیا بر حاکم یعل طیشرا کردن  مشخص منظور به .ندشد

 نیهمچن .است هشتگذا ریتأث برداران بهره ییغذا تیامن بر پروژه نیا ،جینتا مطابق .شد گرفته

 .دردا همراه  به آب منابع تیریمد زانیر  برنامه و گذاران استیس یبرا ییدستاوردها ،مطالعه نیا

 .گرفت درنظر یآت یها پروژه در سکیر سنجش یبرا ییمبنا را آن توان یم نیبرا  عالوه

 

   ی     نوساز    ز، ی   تجه     آب،   ت ی ر ی  مد   ة    پروژ   ،  یی   غذا   ت ی   امن   ،  یی     روستا   ی      مشارکت   ی  اب ی   ارز :یدیکل یها واژه
  . ی    اراض   ی   ساز        کپارچه ی   و
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 مقدمه

 بودبه منظور به ،اند  تیجمعپر و دارند خاک و آب تیمحدود ران،یا جمله از و انهیخاورم ژهیو به ییایآس یکشورها کهآنجا از

 ها،  در آن یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح یاجرا ،یزندگ یباال یاستانداردها به یابیدست و ییغذا تیامن

 معمول طور  به ،ییایآس یکشورها رشتیب در یکشاورز یاراض یپراکندگ و یکوچک .شود یم محسوب یاتیح یامر

 رانیا یروستاها در مطالعات یعضب جینتا .ستین کشورها نیا رشد  بهرو تیجمع ییغذا مواد یتقاضا زانیم یجوابگو

 کاهش موجب مسئله نیا و اند شده عیتوز قطعه 03 در نیانگیم طور به ،هکتار دو تا کی نیب یواحدها دهد یم نشان

 ؛(3131 ،یافتخار نیالد رکن) است شده انییروستا یزندگ تیفیک و درآمد سطح کاهش ،تیدرنها و یکشاورز داتیتول

 بودکم .شود یم آشکار شیازپ شیب ،یکشاورز بخش در یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح تیاهم ،نیبنابرا

 زانیر  برنامه توجه ضرورت ،گرانبها منبع دو نیا به یکشاورز بخش یوابستگ نیچنهم و خاک و آب جمله از یعیطب منابع

 رشد مانند یمختلف یها چالش با که است ییکشورها جمله از رانیا .دهد  یم نشان یاتیح عنصر دو نیا از ظتافح به را

 امروزه است. مواجه ییروستا قمناط در یاراض ازحد شیب یپراکندگ و آب منابع به یدسترس تیمحدود ت،یجمع عیسر

 و آب منابع ۀتوسع یها طرح یاجرا ،لیدل نیهم به .شود یم محسوب یراهبرد یامر ،آب و خاک منابع از نهیبه ۀاستفاد

 تیامن است. ریانکارناپذ و ریفراگ یضرورت ،تیجمع ازین مورد یغذا نیتأم یراب یکشاورز یها نیزم از نهیبه یبردار بهره

 طور  به ،ییغذا تیامن به یابیدست یبرا .است مطرح فرد و خانوار جامعه، در سالمت یها شاخص از یکی عنوان به ،ییغذا

 و غذا ۀعرض در یداریپا جادیا ،ییغذا محصوالت ۀعرض و یکاف یغذا نیتأم :است یضرور اقدام سه دادن  انجام معمول

 سازمان گزارش براساس (.3131 ،یترکمان ینید ؛3131 ،یدریح و ی)کاش فقرا ژهیو  به خانوار سطح در غذا به یدسترس

 دو حدود و است دهیرس نفر ونیلیم 330 به 1333 سال در گرسنه افراد تعداد ،متحد ملل سازمان یشاورزک و خواربار

 (.1333 و،یسون و رانه) برند یم رنج یگرسنگ از مردم ششم کی    با یتقر یعنی ؛اند هیسوءتغذ دچار جهان مردم از نفر اردیلیم

 ییغذا یاامنن کاهش منظور  به گام نیاول و است شده شناخته یجهان مهم مشکل کی عنوان به ،ییغذا یناامن و یگرسنگ

 .است یا توسعه یها طرح ۀلیوس به یکشاورز یور بهره بهبود مانند ییها برنامه یاجرا ،ییغذا تیامن بهبود و

 .است یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح ،شده اجرا نهیزم نیا در که یکاربرد یها طرح نیتر مهم از یکی

 نیا وجود با .است شده نیتدو یکشاورز ۀتوسع ،تیدرنها و ها نهاده و خاک آب، منابع از نهیبه ۀاستفاد هدف با ،طرح نیا

 ؛اند  پرداخته ییغذا تیامن بعد از یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح آثار یبررس به یاندک یها  پژوهش ،تیاهم

 کند  یم کمک زانیر  برنامه و انیمجر به طرح موجود مشکالت و ها  ضعف ییشناسا در ،مطالعات نیا دادن  انجام که یدرحال

 با .دیآ فراهم ها طرح نیا شتریب یاثربخش و تیموفق ۀنیزم و شود یریجلوگ یآت یها طرح در نهیپرهز اشتباهات تکرار از تا

 و ینوساز ز،یتجه طرح آثار یبررس یکل هدف با و راستا نیهم در ،حاضر یفیک پژوهش فوق، مسائل به توجه

 .است شده انجام نظر مورد ۀمنطق در ییغذا تیامن بعد از یاراض یساز کپارچهی

 

 ینظر یمبان

 دور اغلب و کوچک قطعات وجود یمعنا  به یاراض یپراکندگ .است یکشاورز یاراض یپراکندگ ،ییروستا ۀتوسع موانع زا یکی

 در ،مثال یبرا ؛(1331 ترانکا،) است ساخته مواجه مشکل با را خاک و آب از نهیبه یبردار بهره ،مسئله نیا که است هم از

 لیدل  به آن یکشاورز داتیتول و است پراکنده قطعه 033 در و مالک 03 یدارا ،یکشاورز نیزم هکتار 133 با ییروستا هیترک

 یاضار یپراکندگ که معتقدند (1333) گرانید و ساالکو (.1331 گان،) است زیناچ و یشتیمع قطعات، ادیز یپراکندگ

 فتنرگنکار به یاصل علت ،یاراض یپراکندگ بلغارستان، در یا مطالعه در .است ییروستا ۀتوسع به یابیدست مانع ،یکلطور  به
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 یها طرح ،اساس  نیهمبر .(1330 الکوا، و تودوروا) شد گزارش دیتول عوامل ییکارا اهشک و یشاورزک در دیجد یها روش

 طرح (FAO) یجهان بارخوار سازمان .درآمد اجرا ۀمرحل به فوق بیمعا دنکر  برطرف یبرا ،یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه

 .(1333 گران،ید و ویدمتر) داند یم ییروستا ۀتوسع یها برنامه در خود اقدامات نیتر مهم جمله از را یاراض یساز کپارچهی

 ،دیتول شیافزا به که است ییروستا یزیر برنامه از یندیفرا ،یاراض یساز کپارچهی ،(1331) گرانید و ورمن دگاهید براساس

 یینها هدف ،یجهان بارخوار یالملل نیب سازمان فیتعر بقاطم .کند یم کمک ییروستا مناطق ییغذا تیامن و یاجتماع رفاه

 یدسترس هم و یکیزیف یدسترس هم تا باشد اوقات یتمام در مردم ۀهم یبرا غذا نیتأم دیبا جهان در ییغذا تیامن

 ملور و رنزاهو و( 1333) یبودیپ و منزیگ ۀدیعق به .(1333 گران،ید و نولپا) باشد داشته وجود ازین مورد یغذا به یاقتصاد

 و خانوارها )رفاه یا منطقه و یمل سطح در 3ییغذا مواد بودن  دسترسدر .3 :است بعد سه شامل ییغذا تیامن ،(1333)

 یدسترس و ،یمال منابع و بازار :یکیزیف یدسترس) خانوار سطح در 1ییغذا مواد به یدسترس .1 ،(ییغذا مواد مصرف

 مواد تیفیک و تیکم ،یبهداشت خدمات و یطیمح طی)شرا فرد سطح در 1ییغذا مواد از استفاده .1 و (دیخر قدرت :یصاداقت

 قیطر از یکاف ییغذا به مردم یدسترس (،1331) گرانید و سلهومیم و (1331) اریشر (.غذا بهبود در یافتیدر یانرژ و ییغذا

 یبردار بهره مستلزم ،داریپا ییغذا تیامن به یابیدست .دانند یم ییغذا تیامن ۀنشان را ییغذا مواد مناسب متیق و درآمد

 ۀاستفاد که هستند یمنابع خاک و آب (.3131 ،یخضر ؛3131 گران،ید و اگریمی)ک است خاک و آب منابع یایاح و یاصول

 به نداشتن  یدسترس از است عبارت ییغذا یناامن (.1331 کومار، و ورایر) دارد دنبال  به را ییغذا یناامن ،ها آن از یلراصویغ

 فیعض یدسترس شامل (1331) سلهومیم دگاهید از ییغذا یناامن عوامل (.3333 گران،ید و مریسونت) هیسوءتغذ و ییغذا مواد

 دیتول کمبود و ییدارا نبود ن،یزم تیمالک نبود ،یکشاورز ینهادها بودن  یناکاف ف،یضع یها رساختیز ،ییغذا مواد بازار به

 ییغذا مواد ودنبمحدود و غذا بودن  یناکاف ،(3133) گرانید و ابیپ و (3133) گرانید و رامش نیچنهم .است ییغذا مواد

 بودرو و یلید ،(1333) گرانید و کلیب جمله از مختلف محققان نظر براساس .دانند  یم ییغذا یناامن عامل را دسترسدر

 مواد یناکاف مصرف ،هیغذسوءت و یگرسنگ از یناش ییغذا یناامن (،1333) هارگان و( 1333) گرانید و یهادل (،1333)

 یشارک و نید (،1333) گرانید و یهادل مانند یمحققان .است یمال منابع تیمحدود و ییغذا یها وعده کاهش ،ییغذا

 یکشاورز محصوالت بهبود یبرا ییها طرح ۀتوسع را ییغذا یناامن کاهش حل راه (،1333) گرانید و رادویت و( 1333)

  .دانند یم یکاف درآمد شیافزا و ییغذا مواد به مردم یابیدست منظور به

 ۀتوسع یها طرح یجراا آثار و امدهایپ ۀنیزم در پژوهش ،ییغذا یناامن یمنف آثار و ییغذا تیامن تیاهم به توجه با

 ینوساز و زیتجه یها طرح اثر مورددر یمحدود یها پژوهش .است یضرور یاراض ینوساز و زیتجه طرح جمله از ییروستا

 ز،یتجه یها طرحکه  نددیرس جهینت نیا به یمولداو در (1330) سیمپویکل و لرمن .است گرفته انجام ییغذا تیامن بر یاراض

 ییغذا مواد دیخر در شتریب قدرت ،جهیدرنت و شتریب درآمد به خانوار یدسترس موجب ،یاراض یساز کپارچهی و ینوساز

 داتیتول قیطر از ،یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح داد نشان ایاسترال در (1330) آندرسون پژوهش .شود  یم

 یبرا ییمواد غذا نیمتداوم تأ به ،ییغذا تیامن نیتضم و ییغذا مواد بازار یبرا یدسترس ۀجاد بهبود مناسب، متیق با یمحل

 مانند ،خاک و آب منابع بهبود یها پروژه که دندیرس جهینت نیا به (3333) گرانید و سوترلند .دوش  یم منجر رشد  روبه تیجمع

 کایلور و آمد نیچنهم .مؤثرند دیجد محصوالت کشت و ییغذا محصوالت دیتول شیافزا در ،یاراض ینوساز و زیتجه

 دیخر قدرت ،خانوار درآمد شیافزا با رایز دارد؛ تیهما خانوار رفاه و ییغذا تیامن یبرا ییها طرح نیچن که افتندیدر (1331)

 یها برنامه ،یجنوب یقایآفر دردادند  نشان (1333) گرانید و نیگالدو .ابدی  یم شیافزا ییغذا تیامن جهیدرنت و ییغذا مواد

                                                                                                                                               
1. Food Availability 

2. Food Access 
3. Food Utilization 
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 قیطر از ،ییغذا مواد دیخر بودن  یکاف و ییغذا مواد به یدسترس دات،یتول بازده بهبود یبرا ،یکشاورز محصوالت ۀتوسع

 روش از یریگ بهره با (،1333) لیفرونگ و ولف مانند یمحققان .است مؤثر ذرت کشت گسترش خصوص به درآمد شیافزا

 یمحل ییغذا منابع از شتریب ۀاستفاد و ییغذا مواد مصرف یالگو در رییتغ سبب ها طرح نیا که دادند نشان یمشارکت یابیارز

 طرح مانند ییروستا ۀتوسع یها طرح از استفاده ،النکایسر در که دندیرس جهینت نیبه ا (1330) گرانید و کروگر .دوش  یم

 بهتر طیشرا جادیا و یاریآب یها ستمیس قیطر از روستا یها رساختیز یبازساز با ،یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه

 ،یکشاورز ینوساز و زیتجه یها طرح که داد نشان زین (1333) یمسانگ و نگیاو ۀمطالع .دوش  یم ییغذا تیامن موجب دیتول

 ییغذا مواد دیخر قدرت بهبود سبب ،درآمد سطح شیافزا و یکشاورز بخش در اشتغال جادیا ،ییغذا مواد داتیتول قیطر از

 از یکی ،یاراض ینوساز و زیتجه یها طرح داد نشان زین گرید محققان اتمطالع .دوش  یم ییذاغ تیامن شیافزا ،جهیدرنت و

 و کرومول ؛1330 هرتل، و هوکو ؛1331 ن،یروس) رود  یم شمار  به ییغذا تیامن و ییغذا مواد به یدسترس یبرا یاساس ارکان

 اصالح قیطر از ،یکشاورز در اصالحات که افتندیدر نیچ در یپژوهش در (1333) گرانید و خان شهباز (.1330 گومب،  هیک

 تیامن شیافزا ،تیدرنها و دوش  یم منجر خانوارها درآمد و دیتول شیافزا به ،یزهکش و یاریآب یها ستمیس ،ها رساختیز

 .دهد  یم حیتوض هیتغذ بهبود و درآمد شیافزا در را یکشاورز داتیتول شیافزا یایمزا (1333) بورالگ .رددا یپ در را ییغذا

 در (1331) گرانید و سدارا .کرد مصرف ییغذا مواد شتریب یها نهیهز یبرا توان یم را درآمد شیافزا نیا ،یو ۀدیعق به

 مواد به مناسب یدسترس و یکشاورز یاراض از سودآور و حیصح ۀاستفاد ندداد نشان هیجرین در (1330) اوکولو و وجکامب

 یبرا امن یطیمح جادیا و خاک تیریمد بهبود (1333) گرانید و چر .دوش  یم خانوارها در ییغذا تیامن بهبود سبب ،ییغذا

 ،یاراض ینوساز و زیتجه یها طرح که دادند نشان (1333) ملور و رنزاهو .نددانست مؤثر ییغذا یناامن کاهش در ار یکشاورز

 و اوسو پژوهش .دوش  یم منجر ییغذا مواد به یکیزیف یدسترس بهمنابع آب، درآمد و بازار،  ،ها به جاده یدسترس قیطر از

 .دهد  یم کاهش را خانوارها ییغذا تیامن سطح ،بازار به یدسترس در نامطلوب طیشرا که ددا نشان غنا در (1333) گرانید

 مانند یدسترس یها شاخص که دیرس جهینت نیا به ییغذا تیامن بر بازار یسترسد ریتأث یواکاو با (1330) ویموس نیچنهم

 ییغذا تیامن شیافزا و بازار به یدسترس لیتسه سبب ،ونقل حمل یبرا یا جاده یها رساختیز بهبود و بازار به یکینزد

 و ینوساز ز،یتجه طرح جمله از یکشاورز ۀتوسع یها طرح که دارند انعاذ نکته نیا بر محققان شتریب ،یطورکل به .دوش  یم

 .مؤثرند روستاها مناطق ییغذا تیامن بهبود در ،یاراض یساز کپارچهی

 

 پژوهش روش

 تجارب از یتابع دانش ،دگاهید نیا در .دارد ییهمسو 3انیساختارگرا دگاهید با که است یفیک میپارادا بر  یمبتن مطالعه نیا

 و تیماه به توجه با (.1331 گران،ید و یکاتل ؛1331 لورمن،یس ؛1333 گران،ید و کوهن) است نامخاطب و پژوهشگر

 مورد واحد .شد استفاده پروژه از بعد و قبل ۀسیمقا و (3133 ،1راسمن و مارشال) 1یموردچند روش از ،پژوهش موضوع

 که گانه نه مناطق انیم از ،طرح انیمجر یبند میتقس به توجه با .است کرمانشاه شهرستان در دربند انیم ۀمنطق ه،مطالع

 تحت یروستاها ییشناسا از پس .شدند انتخاب D4 و D3 یعمران یواحدها بود، شده گذاشته اجرا به آن در طرح

 ده) یسفل نانیخوش شله، سراب ،یسفل ۀریجلوگ یروستاها) D4 یعمران واحد از هدفمند صورت به روستا پنج ،پوشش

 روستاها نیا برداران بهره محدود تعداد به توجه با .شد انتخاب آباد یصف یروستا ،D3 واحد از و ،(یوسط کبود کاله و (کور

 که شوند انتخاب هدفمند صورت به دارانبر بهره از نفر هشت طرح، پوشش تحت یروستا هر از که شد گرفته میتصم

                                                                                                                                               
1. Constructivistic view 

2. Multi Case Study 
3. Marshal and Rassman 
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 و بودن طرح پوشش تحت روستاها نیا انتخاب یارهایمع از یکی .کردند شرکت مطالعه نیا در بردار بهره چهل ،مجموعدر

 زین مصاحبه یبرا برداران بهره انتخاب اریمع .بود آن یااجر از پس یآب کشت و طرح یاجرا از شیپ مید کشت ۀسابق

 .دشون یم یمعرف ها داده یآور جمع یها روش درادامه، .بود آن از پس یآب کشت وطرح  یاز اجرا شیپ مید کشت ۀسابق

 که است ییها روش و ها افتیره از یامجموعه ،ییروستا یمشارکت یابیارز :ییروستا یمشارکت یابیارز

 به را ها آن نیچنهم .باشند داشته مشکالت و مسائل و یزندگ یها  تیواقع از یبهتر درک تا سازد یم قادر را انییروستا

 سه در پژوهش نیا در (.3130 ،یمطلب) کند یم بیترغ ها پروژه در یهمکار و مختلف یها گروه در فعال مشارکت

 .شد گرفته بهره ییروستا یمشارکت یابیارز روش از ،یسفل ۀریجلوگ و یسفل نانیخوش ،یوسط کبود کاله یروستا

 منظور  به اغلب منابع، و یاجتماع ۀنقش میترس :ییغذا یفصل میتقو و منابع ۀنقش ،یاجتماع ۀنقش میترس

 گرفتنقرار ۀنحو مزارع، ،ها جاده ،یآب منابع مانند ییروستا امکانات و منابع عیتوز ۀدربار یاطالعات شینما و یگردآور

 .(3131 گران،ید و یفم یشعبانعل) است سودمند مختلف یاجتماع و یقوم یها گروه و یعموم یها مکان مدرسه، منازل،

 زانیم و نوع انییروستا ،روش نیا در .پردازد یم مختلف یها ماه ای فصول در غذا بودنایمه به زین ییغذا یفصل میتقو

 در (.مانه) کنند یم میترس نمودار کی در ییها نشانه از استفاده با ،یا سهیمقا شکل به را ماه ای فصل هر در ییغذا مواد

 رییتغ نیچنهم و یاقتصاد و یکیزیف یدسترس بعد از ،ییغذا تیامن سنجش منظور به ییغذا میتقو کیتکن پژوهش، نیا

 .شد استفاده طرح از بعد و قبل ییغذا مواد مصرف یالگوها در

 مرحله سه شامل ،گرفت بهره آن از( 3333) 3دمنیس بار نیاول که همصاحب نیا :دمنیس مدل براساس مصاحبه

 اظهارنظر پژوهش موضوع ۀنیدر زم خود ۀگذشت مورددر که است پروژه برداران بهره 1یزندگ ۀخچیتار بر تمرکز اول ۀمرحل .است

 دست  به طرح یاجرا از پس که را ییاه  هتجرب افراد و است پروژه یاجرا از پس افراد 1یاه  هتجرب کشف دوم، ۀمرحل .کنند یم

 و وسیکوم ؛1333 آرکارد، و )کونکس دهد  یم نشان را 1نظر مورد طرح از افراد درک سوم ۀمرحل .کنند یم مطرح ،اند آورده

 چهل ،درمجموع و نفر هشت روستا هر از ،0یا رهیزنج هدفمند یریگ نمونه از استفاده با ،مطالعه نیا در (.1330 گران،ید

 طرح، یاجرا از شیپ ستیبا یم که بود صورت نیبد آنان انتخاب طیشرا .شدند انتخاب مطالعه مورد یروستا پنج از بردار بهره

 مورددر و آورند ادی به را خود ۀگذشت که شد خواسته آنان از مصاحبه اول ۀمرحل در .بودند کار  یآب ،طرح یاجرا از پس و کار  مید

 بحث ،ندا  هآورد دست  به یاراض ینوساز طرح در که یربتجا از دوم، ۀمرحل در .کنند صحبت طرح یاجرا از شیپ ییغذا تیامن

 .دیانجام طول به ساعت سه از شیب مصاحبه نیا .شد یواکاو طرح از آنان یذهن قالب آخر، ۀمرحل در سپس .کنند

 مانهیصم      کامال  ییفضا در خاص موضوع کی ۀردربا افراد دگاهید شناخت یبرا ،روش نیا :متمرکز گروه بحث

 نیب مصاحبه نیا در گانکنند شرکت تعداد (.1333 گران،ید و سکاننیه ؛1333 گران،ید و یاونگبوز) است مناسب اریبس

 ،ها داده یآور جمع از پس .شد استفاده نظر مورد یهاروستا در متمرکز گروه جلسه سه از ،مطالعه نیا در .است نفر 31 تا 0

 ییاستقرا لیتحل روش در شهیر (1331) گرانید و آنفارا نظر بر بنا که -محتوا لیتحل کیتکن از ها  آن لیتحل منظور به

 ها مقوله و میمفاه نیب شینما .شد گرفته بهره (3133 گران،ید و یباقر  حاج بی)اد یارتباط یمحتوا لیتحل روش و -دارد

 آثار ییشناسا جهت ها مقوله و میمفاه نیب روابط دادن  نشان یبرا یکیگراف یکیتکن عنوان به 0یذهن ۀنقش از با استفاده زین

 (.1330 گران،ید و سیزامپتاک ؛1330 ره،یم ؛1330 گران،ید و کروگر) فتگر صورت طرح یامدهایپ و

                                                                                                                                               
1. Seidman 

2. Life history 

3. Detailed exploration of the experience 

4. Reflection on the meaning 

5. Chain 

6. Mind Map 
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 ها افتهی و بحث

 حاصل درآمد و دام داشتن لیدل  به خانوارها ،طرح یاجرا از شیپ دهد  ینشان م یوسط کبود کاله یروستا در یفصل میتقو جینتا

 و یاراض شدن  یآب لیدل  به ،طرح یاجرا از پس اما ،کردند یم نیتأم را خود ییغذا مواد ،یلبن مواد و ریش از هاستفاد و آن فروش از

 یکاف قتو برداران بهره چراکه ؛کردند خود یها دام فروش به اقدام مزرعه، در شتریب تیفعال و ذرت مانند یمحصوالت کشت

 گوسفند بود، مید نمانیزم که     قبال » :داشت اظهار برداران بهره از یکی نه،یزم نیا در .نداشتند را شانیها دام از ینگهدار یبرا

 کارمان شد، یآب مانها نیزم که عدب یول ؛بود مستمر هم درآمدمان .میکرد یم یدار نگه ها ناو از تر راحت و میداشت یشتریب

 ییغذا مواد دیخر یبرا درآمد ،طرح یاجرا از پس ،جینتا مطابق نیچنهم .«میبفروش را مانها دام میشد مجبور .شد شتریب

 از پس یاراض سطح ،برداران بهره اظهارات به بنا .کرد دایپ کاهش ییغذا مواد نیتأم یبرا خانوارها ۀدغدغ و افتی شیافزا

 تکه تکه منطقه یاه  نیزم     قبال » :شد شتریب ،دارند یباالتر عملکرد که زین یآب محصوالت کشت و افتی شیافزا طرح یاجرا

 .هست یکاف ۀانداز به هم آب .شدند عیوس و فراخ اه  نیزم و شدند برداشته ها پشته و یجو .شدند هموار و کدستی االن .بود

 یدسترس تیوضع ،طرح یاجرا از پس نکهآ جالب «.میکرد برداشت شتریب هم یکل و میکاشت یآب ذرت م،ید ذرت یجا به امسال

 و افتی شیافزا زییپا و بهار در گوشت و ینیپروتئ مواد از استفاده مثال، یبرا ؛است نکرده یرییتغ ییغذا مواد دیخر یبرا بازار به

 .شد کمتر ...و هندوانه بادمجان، گوجه، مانند یمحصوالت کشت لیدل  به زین تابستان در و کرد دایپ کاهش زمستان و تابستان در

 ها آن مصرف ،طرح یاجرا از پس اما ،بود کاند فصول تمام در طرح یاجرا از شیپ جاتیسبز و وهیم فمصر یطرف از

 و مصرف که است شده موجب بازار کمبود و روستا در جاتیسبز و وهیم اندک تنوع .افتی شیافزا تابستان در خصوص به

 و زییپا و بهار در درآمد شیافزا لیدل  به ،یمحل یغذاها از استفاده نیچنهم .باشد اندک یکلطور  به جاتیسبز و وهیم به یدسترس

 کبود کاله کار یفیص کشاورزان از یکی نه،یزم نیا در .افتی شیافزا جات یفیص کشت خاطر  به تابستان در اما ،شد کمتر زمستان

 مصرف یبرا شتریب که میبکار جات یفیص مثل یمختلف محصوالت میتوان یم ،شده یآب مزارعمان یوقت از» :داشت اظهار

 «.شده شتریب ،کنند یم درست محصوالت نیا با ها خانم که ییغذاها و است خودمان

 
 زمستان زییپا تابستان بهار 

 ** ییغذا مواد بازار به یدسترس
# 

** 
# # # 

*** 
# # # # 

*** 
# # 

 *** ییذاغ مواد ۀیته یها نهیهز
# # # # 

*** 
# # # 

** 
# # 

** 
# 

 ** ییغذا مواد نیتأم درآمد
# 

*** 
# # # # 

** 
# # # # 

*** 
# 

 ***** ییغذا مواد نیتأم ۀدغدغ
# # # 

** 
# # 

** 
# 

*** 
# # 

 ییغذا مواد مصرف
 (...و گوشت وه،یم جات،یسبز)

** 
# # # # 

** 
# # # # 

** 
# # # 

*** 
# # 

 *** یمحل یغذاها مصرف
# # 

* 
# # # 

** 
# 

**** 
# # # # 

  ینوساز ز،یتجه طرح از بعد و قبل یوسط کبود کاله یروستا در ییغذا مواد یفصل میتقو .5 ةنگار

 دربند انیم دهستان یاراض یساز کپارچهی و

 مزارع یساز کپارچهی و ینوساز از قبل *

 مزارع یساز کپارچهی و ینوساز از بعد #

 

 و بهار در یگوشت مواد مصرف زانیم دهد  یم نشان یسفل ۀریجلوگ یروستا در ییغذا یفصل میتقو براساس 1 ۀنگار

 ،زمستان در که است یحالدر نیا .است شده شتریب محصوالت کردعمل شیافزا لیدل  به طرح یاجرا از پس تابستان
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در  فصل چهار کل در ها وهیم و جاتیسبز مصرف گر،ید یسو از .افتیکاهش  یمال منابع کمبود و ها نهاده دیخر لیدل  به

 ۀریجلوگ برداران بهره از یکی ۀدیعق به .است اندک یکلطور  به جاتیسبز و وهیم مصرف البته .شد شتریب قبل با سهیمقا

 در و کمتر زمستان و بهار در یمحل یغذاها مصرف نیچنهم «.است کم روستا در ها آن دیخر بازار به یدسترس» ،یسفل

 ۀنکت .شد شتریب ...و هندوانه گوجه، مانند یمحصوالت کشت لیدل  هب ،تابستان در که است یحالدر نیا .بود رییتغ بدون زییپا

 زییپا و بهار در ،کنند یم ییغذا مواد دیخر صرف خانوارها که یدرآمد زانیم طرح، یاجرا از پس که است نیا جالب

 .است قبل از کمتر است، یخودمصرف صورت به       معموال  که جات یفیص از استفاده لیدل  به تابستان در اما ،شد قبل از شتریب

 .شد قبل کمتر از گرید لوفص ۀهم در در بهار، یشهر مهمانان وآمد رفت لیدل  به ،ییغذا مواد نیتأم ۀدغدغ گر،ید یسو از

 اما ،افتی شیافزا درآمد بهبود و محصوالت فروش لیدل  به زییپا در تنقالت و نهیپرهز یها خوراک و ییغذا مواد مصرف

 رزانکشاو از یکی .بودند کار  یآب ،طرح یاجرا از شیاغلب پ روستا نیا ساکنان رایز ؛نکرد یچندان رییتغ گرید فصل سه در

 درآمد لحاظ از بوده، یآب مانیها نیزم قبل از که ما یبرا» :گفت یم نهیزم  نیا در داشت یآب یاراض زین طرح از شیپ که

 مثل یتنقالت و بهتر یغذاها دیخر صرف را یاضاف درآمد نیا ما و شده کمتر مان یاریآب یها نهیهز چون ؛شده بهتر یکم

 و زییپا در درآمد بهبود لیدل  به روستا نیا در ییغذا مواد دیخر ،حجم لحاظ از «.میکن یم مانیها بچه یبرا بادام و پسته

 .است شده کمتر یخودمصرف محصوالت از استفاده لیدل  به ،تابستان در که است یحالدر نیا .است افتهی شیافزا زمستان

 
 زمستان زییپا تابستان بهار 

 *** ینیپروتئ مواد مصرف زانیم
# # # # 

** 
# # # # 

***** 
# # # 

**** 
# # # 

 **** جاتیسبز و وهیم مصرف زانیم
# # # # # 

**** 
# # # # # 

*** 
# # # # 

** 
# # # 

 ***** یمحل ییغذا مواد مصرف زانیم
# # 

**** 
# # # # # 

*** 
# # # 

**** 
# # # 

 محصوالت از استفاده
 یرفخودمص

* 
# 

**** 
# # # # # 

*** 
# 

* 
# 

 *** ییغذا مواد نیتأم یبرا درآمد
# # # # 

**** 
# # 

*** 
# # # # 

***** 
# # 

 *** ییغذا مواد نیتأم ۀدغدغ
# # # # 

***** 
# # 

***** 
# # 

***** 
# # # 

 ییغذا مواد مصرف زانیم
 نهیپرهز

*** 
# # # # 

*** 
# # 

*** 
# # # # # 

**** 
# # # # 

 و برنج) ییغذا مواد دیخر حجم
 (...و حبوبات

**** 
# # # # # 

**** 
# # # 

**** 
# # # # # 

**** 
# # # # 

 طرح از بعد و قبل یسفل ةریجلوگ یروستا در ییغذا یفصل میتقو .2 ةنگار

 مزارع یساز کپارچهی و ینوساز از قبل*

 مزارع یساز کپارچهی و یوسازن از بعد #

 

 محتوا لیتحل .شد اجرا متمرکز گروه ۀمصاحب روش هب ،یاراض یساز کپارچهی از بعد و قبل تیوضع کور ده یروستا در

 ینوساز طرح یاجرا از بعد ،درمجموع .است هافتی شیافزا ییغذا مواد دیخر یبرا آنان قدرت و کشاورزان درآمد داد نشان

 نیچنهم .افتی شیافزا ییغذا تیامن ،تیدرنها و نهیپرهز و متنوع ییغذا مواد به یدسترس تیوضع ،دربند انیم یاراض

 رییتغ جات یفیص کشت و دام کاهش با ،یمحل ییغذا مواد مصرف مثال، یبرا ؛کرد رییتغ ییغذا مواد یالگوها مصرف

 .افتی
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 ییغذا تیامن بر دربند انیم دهستان یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح آثار .5 جدول

 طرح از بعد طرح از قبل ها نهیگز آثار موارد

 تیامن
 ییغذا

 یکیزیف یدسترس

     نکرد   ی ر  یی  تغ      محدود   و    کم   یی   غذا      مواد       بازار    به   ی     دسترس
   و         درآمود        سوطح         بوودن      ن  یی  پا   ل ی  دل      به      متنوع    یی   غذا      مواد    به   ی     دسترس

         متنوووع    یی     غووذا        مووواد         بووازار        نبووود
    بود      کمتر   ی  کل   طور      به

       شوتر  ی ب         درآمود      سطح   ش ی   فزا ا   ل ی  دل    به
    یی     غوذا         موواد          بوازار       لحاظ    از     اما   ،  شد

     نکرد   ی ر  یی  تغ       متنوع
      کوم    د ی   تول   ی    اضاف   ی  ها    نه ی  هز   ل ی  دل      به  ی   مال       منابع    به   ی     دسترس

    بود
    د،   یو    تول   ی    هوا       نوه  ی  هز        کواهش    ل ی  دل    به
   شد     شتر ی ب

 یاقتصاد یدسترس

   شد     شتر ی ب    بود      کمتر   یی   غذا      مواد   د ی  خر      قدرت
   شد     شتر ی ب    بود      کمتر      آذوقه   د ی  خر     حجم
   شد      کمتر   ی  کل   طور      به    بود     شتر ی ب   یی   غذا      مواد   ن ی   تأم   ۀ    دغدغ
   ی     بورا        شوده          صورف    ی    هوا     نه ی  هز
   یی   غذا      مواد

   شد     شتر ی ب       درآمد     سطح   ش ی    افزا    با    بود      کمتر       درآمد   ی     ناکاف     سطح   ل ی  دل      به

 مواد مصرف یالگو
 ییغذا

   د ی  خر       بازار    به      اندک   ی     دسترس   ل ی  دل    به  ت  جا ی   سبز   و    وه ی م      مصرف
    بود    کم     جات ی   سبز   و    وه ی م

    در   ی    آبو           محصووالت         کاشوت    ل ی  دل    به
   ی    حود       توا    ،   جات   ی ف ی ص       مانند         تابستان

   شد     شتر ی ب
   شد     شتر ی ب        توقعات   ش ی    افزا    با    بود      کمتر   نه ی    پرهز   ی     غذاها      مصرف
      گوشت   و   ی   لبن      مواد      مصرف      لحاظ    از  ی   محل   ی     غذاها      مصرف

         مصووورف         لحووواظ    از   و        شوووتر ی ب     دام
    بود      کمتر   ی   محل     جات   ی ف ی ص

   ی     محلو      دام      گوشت   و    ات ی  بن ل      مصرف
       جوات    ی ف ی   صو         مصورف      اما   ،  شد      کمتر
    افت ی   ش ی    افزا   ی   محل
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 متمرکز گروه ۀمصاحب و دمنیس مدل همصاحب یمحتوا لیتحل جینتا

 ییغذا مواد نیتأم ۀدغدغ کاهش .5

 رایز ؛افتی کاهش مطالعه مورد ۀجامع یخانوارها نیب ییغذا مواد نیتأم مشکالت از یاریبس ،طرح نیا یاجرا با ،واقعدر

 در .بخرند یشتریب ییغذا مواد توانند یم و دارند خود حتاجیما ۀیته یبرا یکمتر ۀدغدغ خانوارها ،درآمد سطح شیافزا با

 هب نسبت یکمتر درآمد ،بود مید نمانیزم که     قبال » :کرد اظهار یسفل ۀریجلوگ یروستا برداران بهره از یکی ،راستا نیا

 بهتر وضعمان شکر را خدا االن .میکن ریس را هامان  بچه و زن شکم میتوانست یم کمتر .میداشت شده یآب نمانیزم که االن

 «.غذاست ۀیته مشغول کمتر فکرمان گهید .شده
 

 ییغذا مواد دیخر حجم شیافزا .2

 از یکی .است شده شتریب آذوقه دیخر حجم که کردند دیتأک گانکنند شرکت درآمد، سطح و ها نیزم ارزش شیافزا با

 دیخر کم سطح در و روزانه حتاجیما نیتأم یبرا فقط     قبال  ما» :کرد اظهار ،داشت مید نیزم تر  شیپ که گانکنند شرکت

 قبل از یلیخ میخر یم که یا آذوقه حاال .شد شتریب درآمدمان م،یکاشت یآب ذرت و شد یآب نمانیزم یوقت یول ،میکرد یم

 گرید یکی «.خرد یم سهیک دو حاضر حالدر ،دیخر یم برنج سهیک کی ماه کی یبرا     قبال  که یا خانواده     مثال  ؛است شتریب

 «.میکن دیخر شتریب میتوان یم و شده شتریب خوراکمان و خورد شکر را خدا االن» :گفت برداران بهره از
 

 متنوع ییغذا مواد به یدسترس. 3

 ،جهیدرنت .دنک فراهم را خانواده ییغذا مواد تواند یم تر راحت باشد، خانوار سرپرست اریاخت در یکاف درآمد که  یهنگام

 استفاده یبرا انتخاب حق» :گفت کشاورزان از یکی راستا نیا در .شود یم شتریب ییغذا مواد به نوادهخا یاعضا یدسترس

 البته «.شده شتریب متنوع یغذاها به مان یدسترس ،شده بهتر درآمدمان چون .شده شتریب برامان ییغذا مواد متنوع انواع از

 از یکی .است نکرده یرییتغ چیه روستا سطح در ییغذا مواد بازار تنوع که کردند اشاره نکته نیا به برداران بهره رشتیب
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 ییغذا مواد ۀیته یبرا میمجبور و میندار ییغذا مواد یبرا یبازار مانروستا تو ما هنوز» :گفت نهیزم نیا در برداران بهره

 مواد ۀیته و وآمد رفت یبرا خرجت ،یباش نداشته نیماش اگر و سخته مانبرا وآمدم رفت که میبر کرمانشاه به همچنان

 «.شه  یم ادیز یلیخ اجیاحت مورد ییغذا
 

 یخودمصرف صورت به شده کشت محصوالت از شتریب ةاستفاد. 8

 یبرا ژهیو  به -دربند انیم دهستان در یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه رحط یاجرا از بعد که یموارد از یکی

 مانند و اریخ بادمجان، گوجه، مانند یمحصوالت کاشت است، تیاهم حائز -شده لیتبد یآب به ها آن مید مزارع که یکشاورزان

 کار سبب نیا .فروشند یم را آن مازاد و کارند یم خود مصرف یبرا       معموال  تابستان در را تمحصوال نیا انییروستا .است آن

 یروستا کشاورزان از یکی ،نهیزم نیا در .سازند نیتأم را خود ۀخانواد ییغذا یازهاین هم و کنند کسب درآمد هم که شود یم

 ؛شده بهتر خوراکمان تیوضع ،کارم یم جات یفیص که االن» :گفت بود کاشته جات یفیص ،طرح یاجرا از بعد که کبود کاله

 «.کرد درست شه  یم هم یمتنوع یمحل یغذاها ،محصوالت نیا با ضمن در .خودمانه مصرف یبرا شتریب چون
 

 دام گوشت و یلبن مواد مصرف کاهش. 1

 ،کار مید کشاورزان شتریب نکهیا لیدل به ،دربند انیم دهستان یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح یاجرا از پس

 ها آن شتریب ،لیدل نیهم به .دارند شانیها دام از مراقبت یبرا یکمتر فرصت ،اند هکاشت یآب ذرت گندم بر  عالوه

 یکارها دادن  انجام به یلیتما ادیز روستا ساکنان» :داشت اظهار کشاورزان از یکی ،گرید یسو از .را فروختند شانیها دام

 به .دندیرس ینم هم با کار دوهر به کردند، شتریب را خود یها نیزم نکشاورزا اکثر چون یطرف از .ندارند پرزحمت و سخت

 «.شده کمتر هم گوشت و یلبن مواد مصرف دام، شدن  کم با .ددار وجود منطقه نیا در یکمتر دام که است لیدل نیهم

 .است گرفته قرار خطر معرضدر یحد تا همنطق در ییغذا تیامن ،یلبن مواد مصرف لحاظ از دده یم نشان اظهارات نیا

 .شود  یم مشاهده 1 جدول در طبقاتریز و طبقات قالب در یارتباط یمحتوا لیتحل از استفاده با ،ها مصاحبه جینتا
 

 ها داده یمحتوا لیتحل از حاصل طبقاتریز و طبقات .2 جدول

 طبقاتریز طبقات

 به یکیزیف یدسترس شیافزا
 ییغذا مواد

 ها نیزم درآمد شیافزا قیطر از یمال منابع به یدسترس بهبود
 متنوع ییغذا مواد بازار به یدسترس قیطر از نه ،درآمد شیافزا قیطر از متنوع ییغذا مواد به یدسترس
 ییغذا مواد نیتأم ۀدغدغ کاهش

 لحاظ از یدسترس شیافزا
 ییغذا مواد به یاقتصاد

 ییغذا مواد دیخر رتقد شیافزا
 ییغذا مواد حجم شیافزا
 نهیپرهز یغذاها دیخر یبرا ها خانواده در توقع سطح شیافزا

 مواد یالگو مصرف در رییتغ
 ییغذا

 جات یفیص کاشت ۀلیوس به یمحل ییغذا مواد مصرف در رییتغ
 منطقه در دام تعداد کاهش لیدل به یلبن مواد مصرف کاهش

 نهیپرهز یغذاها مصرف شیافزا
 تر متنوع یغذاها مصرف با یا هیتغذ تیوضع بهبود
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 تیامن بر دربند انیم دهستان یاراض یساز پارچهکی و ینوساز ز،یتجه طرح یرهایتأث بر  یمبن یذهن ۀنقش جینتا ،تیدرنها

 شیافزا ،درآمد شیافزا نیا .است شده درآمد شیافزا و نیزم ارزش شیافزا موجب ،مید مزارع شدن  یآب دهد یم نشان ییغذا

 ،دیخر قدرت شیافزا نیهمچن. است داشته یرا در پ ییغذا مواد دیخر قدرت شیافزا جهیدرنت و یمال منابع به یدسترس

و  شده منجر ییغذا مواد حجم شیافزا به زین خانوار دیخر قدرت شیافزا .استداده  شیاافز را متنوع ییغذا مواد به یدسترس
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 شیافزا .اند  داشته ریتأث ییروستا یها خانواده ۀیتغذ بهبود بر عوامل نیا ،تیدرنها .استکاهش داده  را ییغذا مواد نیتأم ۀدغدغ

 .استشده  منجر نهیپرهز یغذاها مصرف به خانوار آوردن  یرو به و شده ییروستا خانوار توقعات سطح شیافزا موجب زین درآمد

 عوامل نیا .است شده منطقه در دام تعداد کاهش و جات یفیص کاشت سبب منطقه در مید مزارع شدن  یآب ،گرید یسو از

 مصرف کاهش سبب ،منطقه در دام کاهش که بیترت  نیبد .اند  داشته یمنف ریتأث خانوارها ییغذا تیامن بر میرمستقیغ طور به

 مصرف و جات یفیص کاشت ،ییغذا تیامن بر طرح نیا مثبت یها جنبه از .است شده (گوسفند و بز) دام گوشت و یلبن مواد

 .است داشته دنبال  به را یمحل ییغذا یالگوها مصرف در رییتغ ،تیدرنها که ستها نآ از شتریب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

              

                                           

                           + 

                                 + 

                           + 

                            +  

                 +  

                          + 

                             + 

                                     + 

            + 

                           + 

                 - 

                 + 

          

         

             

       

                 + 

                              

     

                      - 

 

 
 

 یریگ جهینت

 تیامن بر یتوجه انیشا یاهریتأث بنددر  انیم ۀمنطق در یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح دهد یم نشان جینتا ،یطورکل به

 از پس که داد نشان ها افتهی غذا به یکیزیف یدسترس بعد از .ستا گذاشته یجا بر طهیح سه در برداران بهره ییغذا

 مواد بازار به یدسترس در که  یحالدر ؛است کرده دایپ شیافزا متنوع ییغذا مواد و یمال منابع به یدسترس ،یساز کپارچهی

 ییغذا مواد مصرف ،ییغذا مواد مصرف یالگو در رییتغ با نکهیا توجه انیشا ۀنکت .است امدهین وجود  به یاندچن رییتغ ییغذا

 مانند و بادمجان ،یفرنگ  گوجه مانند یجات یفیص و جاتیسبز مصرف اما ،افتی کاهش (یبوم دام گوشت و یلبن مواد) یمحل

 و یکیزیف یدسترس بعد در ژهیو  به ،ییغذا تیامن در ،درمجموع .کرد دایپ شیافزا منطقه یمید مزارع شدن  یآب لیدل به ها نیا

 یمال منابع به برداران بهره یدسترس .آمد وجود  به یریچشمگ بهبود شد، اجرا یاراض ینوساز طرح که یا  ینواح در یاقتصاد

 موجب را ایاسترال کشور یاراض ینوساز طرح (1330) آندرسون نه،یزم نیا در .است نبوده ریتأث یب آنان ییغذا تیامن بهبود در

 سدارا مطالعات مثال، یبرا ؛ندافتی دست یمشابه جینتا به زین یگرید گرانژوهشپ .ددان  یم انبردار بهره ییغذا تیامن نیتضم

 بهبود و ییغذا مواد به مناسب یدسترس سبب خاک و آب منابع از حیصح ۀاستفاد داد نشان کامبوج در (1331) گرانید و

 ییغذا تیامن بر دربندانیم دهستان یسازکپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح آثار یذهن ۀنقش .3 ةنگار
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 (،1330) بارو مطالعات طور نیهم و (1333) گرانید و ساالکو (،1331) کامار و ورایر مطالعات جینتا .شود یم ییغذا تیامن

 دییتأ را مطالعه نیا جینتا ،(1331) نیروس زین و (1330) ایگارس گونزالس (،1330) هرتل و هوکو (،1333) یمسانگ و ونگیا

 شیافزا سبب یاراض ینوساز گرفت جهینت توان یم ،نددیرس یمشابه جینتا به ایدر سراسر دن محققان نیا کهجاآن از .درک

 ییغذا تیامن ،درآمد شیافزا تبع به و دوش  یم برداران بهره یاقتصاد تیوضع بهبود و یکشاورز محصوالت عملکرد

 کایلور و احمد یها افتهی ،ییغذا تیامن رب آن ریتأث و برداران بهره درآمد شیافزا مورددر .دوش  یم نیتأم زین برداران بهره

 (3333) گرانید و لوشو مطالعات زین و (1333) گرانید و خان هبازش ،(1333) بورولوگ ،(1330) سیمپیک و لرمان ،(1331)

 توقع سطح شیافزا به بتوان را آن لیدل دیشا .است انکار رقابلیغ ییغذا تیامن بهبود با درآمد شیافزا ۀرابط .است توجه انیشا

اگرچه  داد نشان مطالعه نیا جینتا .داد نسبت تر متنوع و بهتر یغذاها مصرف و ییغذا مواد مصرف یالگو رییتغ در خانوارها

 است، گذاشته انییروستا درآمد بر یتوجه انیشا ریتأث ،دربند انیم دشت در یاراض یساز کپارچهی و ینوساز ز،یتجه طرح

 همچنان برداران بهره ،تر ساده عبارت  به .است نکرده ییغذا مواد یها فروشگاه ای یمحل یبازارها یانداز راه به یاندچن کمک

 میعظ یاه طرح اگرچه که گرفت جهینت توان یم .کنند یداریخر روستا از خارج از را خود ییغذا مواد که دهند یم حیترج

 تحوالت شهیهم شود، یم روستا یکیزیف یها رساختیز در یریچشمگ تحوالت موجب یاراض ینوساز رینظ ییروستا ۀتوسع

 ییغذا مواد فروشگاه رینظ روستا در ککوچ یوکارها کسب یانداز راه .ردیگ یبرنمدر را ییروستا مناطق یفرهنگ و یفکر

 ایآ که است نیا یاساس پرسش اما ،دآور شمار  به یاراض ینوساز یها طرح یدستاوردها امتداد توان  یرا م برداران بهره توسط

 که گفت نیچن بتوان دیشا. شود یم ییروستا ینیفرکارآ بعد از برداران بهره یها یتوانمند تیتقو موجب ییها طرح نیچن

 ۀتوسع پردازان هینظر که است یحالدر نیا .رود یم جلو به (دیتول شیافزا) 03 ۀده یالگو با چنانهم ،یا توسعه یها طرح

 نیچن یاجرا که دارند انتظار ن،یبنابرا و نوازند یم را ییروستا جوامع مختلف اقشار یتوانمند طبل ،حاضر قرن در ییروستا

 .شود یم ارائه طرح نیا مسئوالن به ریبه شرح ز ییها شنهادیپ ،تیدرنها .شود منجر آن نفعان یذ یتوانمند به ،ییها طرح

 یمساعدتر طیشرا که -دربند انیم ۀمنطق در را دیجد یها کشت جمله از یکشاورز نینو یها یورافن توانند یم مسئوالن

 یکشاورز متنوع یها تیفعال و کشت در تنوع لحاظ  به ،یحرکت نیچن .دننک یمعرف -دارد یکشاورز یها ینوآور رشیپذ یبرا

 .داشت خواهد دنبال  به را ییغذا تیامن بیضر شیافزا ،جهیدرنت و درآمد شیافزا و شد خواهدمنطقه  یاقتصاد ییایپو موجب

 نکارشناسا تا شود یم شنهادیپ یلبن و یدام محصوالت از کشاورزان کمتر ۀاستفاد و ییغذا یناامن کاهش منظور  به یطرف از

 فروش درصدد کشاورزان تا ندنک گوشزد را یلبن مواد از یناکاف ۀاستفاد مضرات ،یآموزش یها کالس البق در یجیترو

 از تا شود یم شنهادیپ ،ندنک یبررس را طرح کی یامدهایپ ای آثار خواهند یم که یمحققان به نیهمچن .فتندین خود یها دام

 مردم با تعامل .رندیگ بهره ها طرح نفعان یذ ۀهم مشارکت با ییروستا یمشارکت یابیارز افتیره ژهیو  به ،یفیک مطالعات

 یبرا که است یجانب یها برنامه جمله از ،سالم و یمحل یۀتغذ فرهنگ جیترو در آنان یبوم دانش از استفاده زین و یمحل

 یبرا یالتیتسه پرداخت نیهمچن .شود اجرا طرح بزرگ ۀپروژ کنار در پروژهکرویم صورت به دیبا طرح شتریب یرگذاریتأث

 یها یآلودگ از نیزم ماندن  سالم منظور به ییایمیش یکودها یجا به سبز کود از استفاده مانند طرح مؤثر یامدهایپ کردن  یعمل

 بر را طرح مثبت یاثرگذار که است یتوجه انیشا و یکاربرد یشنهادهایپ از ،سالم ییغذا مواد و محصوالت دیتول و ییایمیش

 .کند یم نیتضم منطقه مردم ییغذا تیامن و هیتغذ

 

 یگزارسپاس
 (کور ده) یسفل نانیخوش شله، سراب ،آباد یصف ،یسفل ۀریجلوگ یروستاها در ساکن زیعز انییروستا و کشاورزان از لهیوس نیبد

 کمال پژوهش، مراحل یتمام درو مساعدت  یهمکار لیدل  به کرمانشاه شهرستان از دربند انیم دهستان یوسط کبود  کاله و

 .میدار را تشکر
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