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چکیده
کشاورزی یکی از عوامل مؤثر و انکارناپذیر در امنیت غذایی است .توسعۀ کشاورزی در قالب
اجرای طرحهای افزایش بهرهبرداری از منابع آب و خاک ،یکی از سیاستهای مهم دولت در
بخش کشاورزی است .پروژة سد گاوشان در منطقۀ میاندربند شهرستان کرمانشاه ،از جملۀ
این طرحهاست که یکی از اهداف آن ،تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزان و بهبودبخشیدن به
معیشت خانوار روستایی است .از اینرو ،هدف مطالعۀ کیفی حاضر ،سنجش و بررسی آثار طرح
تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی منطقۀ میاندربند بر امنیت غذایی ساکنان آن است.
طرح تحقیق ،مطالعۀ چندموردی و از نوع مقایسۀ قبل و بعد از پروژه است .دادهها نیز از طریق
رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی و با استفاده از تکنیکهایی مانند نقشههای اجتماعی،
نقشههای منابع و همچنین تقویم فصلی جمعآوری شده است .واحد سنجش در این مطالعه،
پنج روستای جلوگیرة سفلی ،صفیآباد ،سراب شله ،خوشینان سفلی (ده کور) و کاله کبود
وسطی از دهستان میاندربند است .دادهها از طریق تحلیل محتوای ارتباطی تجزیه و تحلیل
شدند .بهمنظور مشخصکردن شرایط علی حاکم بر این پروژه ،از روش نقشههای ذهنی بهره
گرفته شد .مطابق نتایج ،این پروژه بر امنیت غذایی بهرهبرداران تأثیر گذاشته است .همچنین
این مطالعه ،دستاوردهایی برای سیاستگذاران و برنامهریزان مدیریت منابع آب بههمراه دارد.
عالوهبراین میتوان آن را مبنایی برای سنجش ریسک در پروژههای آتی درنظر گرفت.

واژههای کلیدی :ارزیابی مشارکتی روستایی ،امنیت غذایی ،پروژة مدیریت آب ،تجهیز ،نوسازی
و یکپارچهسازی اراضی.

* نویسندۀ مسئول33133111131 :

Email: Zarafshani2000@yahoo.com
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مقدمه
از آنجاکه کشورهای آسیایی بهویژه خاورمیانه و از جمله ایران ،محدودیت آب و خاک دارند و پرجمعیتاند ،بهمنظور بهبود
امنیت غذایی و دستیابی به استانداردهای باالی زندگی ،اجرای طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی در آنها،
امری حیاتی محسوب میشود .کوچکی و پراکندگی اراضی کشاورزی در بیشتر کشورهای آسیایی ،بهطور معمول
جوابگوی میزان تقاضای مواد غذایی جمعیت روبهرشد این کشورها نیست .نتایج بعضی مطالعات در روستاهای ایران
نشان میدهد واحدهای بین یک تا دو هکتار ،بهطور میانگین در  03قطعه توزیع شدهاند و این مسئله موجب کاهش
تولیدات کشاورزی و درنهایت ،کاهش سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان شده است (رکنالدین افتخاری)3131 ،؛
بنابراین ،اهمیت طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی در بخش کشاورزی ،بیشازپیش آشکار میشود .کمبود
منابع طبیعی از جمله آب و خاک و همچنین وابستگی بخش کشاورزی به این دو منبع گرانبها ،ضرورت توجه برنامهریزان
را به حفاظت از این دو عنصر حیاتی نشان میدهد .ایران از جمله کشورهایی است که با چالشهای مختلفی مانند رشد
سریع جمعیت ،محدودیت دسترسی به منابع آب و پراکندگی بیشازحد اراضی در مناطق روستایی مواجه است .امروزه
استفادۀ بهینه از منابع آب و خاک ،امری راهبردی محسوب میشود .به همین دلیل ،اجرای طرحهای توسعۀ منابع آب و
بهرهبرداری بهینه از زمینهای کشاورزی برای تأمین غذای مورد نیاز جمعیت ،ضرورتی فراگیر و انکارناپذیر است .امنیت
غذایی ،بهعنوان یکی از شاخصهای سالمت در جامعه ،خانوار و فرد مطرح است .برای دستیابی به امنیت غذایی ،بهطور
معمول انجامدادن سه اقدام ضروری است :تأمین غذای کافی و عرضۀ محصوالت غذایی ،ایجاد پایداری در عرضۀ غذا و
دسترسی به غذا در سطح خانوار بهویژه فقرا (کاشی و حیدری3131 ،؛ دینی ترکمانی .)3131 ،براساس گزارش سازمان
خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد ،تعداد افراد گرسنه در سال  1333به  330میلیون نفر رسیده است و حدود دو
میلیارد نفر از مردم جهان دچار سوءتغذیهاند؛ یعنی تقریبا یکششم مردم از گرسنگی رنج میبرند (رانه و سونیو.)1333 ،
گرسنگی و ناامنی غذایی ،بهعنوان یک مشکل مهم جهانی شناخته شده است و اولین گام بهمنظور کاهش ناامنی غذایی
و بهبود امنیت غذایی ،اجرای برنامههایی مانند بهبود بهرهوری کشاورزی بهوسیلۀ طرحهای توسعهای است.
یکی از مهمترین طرحهای کاربردی که در این زمینه اجرا شده ،طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی است.
این طرح ،با هدف استفادۀ بهینه از منابع آب ،خاک و نهادهها و درنهایت ،توسعۀ کشاورزی تدوین شده است .با وجود این
اهمیت ،پژوهشهای اندکی به بررسی آثار طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی از بعد امنیت غذایی پرداختهاند؛
درحالیکه انجامدادن این مطالعات ،در شناسایی ضعفها و مشکالت موجود طرح به مجریان و برنامهریزان کمک میکند
تا از تکرار اشتباهات پرهزینه در طرحهای آتی جلوگیری شود و زمینۀ موفقیت و اثربخشی بیشتر این طرحها فراهم آید .با
توجه به مسائل فوق ،پژوهش کیفی حاضر ،در همین راستا و با هدف کلی بررسی آثار طرح تجهیز ،نوسازی و
یکپارچهسازی اراضی از بعد امنیت غذایی در منطقۀ مورد نظر انجام شده است.

مبانی نظری
یکی از موانع توسعۀ روستایی ،پراکندگی اراضی کشاورزی است .پراکندگی اراضی بهمعنای وجود قطعات کوچک و اغلب دور
از هم است که این مسئله ،بهرهبرداری بهینه از آب و خاک را با مشکل مواجه ساخته است (ترانکا)1331 ،؛ برای مثال ،در
ترکیه روستایی با  133هکتار زمین کشاورزی ،دارای  03مالک و در  033قطعه پراکنده است و تولیدات کشاورزی آن بهدلیل
پراکندگی زیاد قطعات ،معیشتی و ناچیز است (گان .)1331 ،ساالکو و دیگران ( )1333معتقدند که پراکندگی اراضی
بهطورکلی ،مانع دستیابی به توسعۀ روستایی است .در مطالعهای در بلغارستان ،پراکندگی اراضی ،علت اصلی بهکارنگرفتن
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روشهای جدید در کشاورزی و کاهش کارایی عوامل تولید گزارش شد (تودوروا و الکوا .)1330 ،برهمیناساس ،طرحهای
تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی ،برای برطرفکردن معایب فوق به مرحلۀ اجرا درآمد .سازمان خواربار جهانی ( )FAOطرح
یکپارچهسازی اراضی را از جمله مهمترین اقدامات خود در برنامههای توسعۀ روستایی میداند (دمتریو و دیگران.)1333 ،
براساس دیدگاه ورمن و دیگران ( ،)1331یکپارچهسازی اراضی ،فرایندی از برنامهریزی روستایی است که به افزایش تولید،
رفاه اجتماعی و امنیت غذایی مناطق روستایی کمک میکند .مطابق تعریف سازمان بینالمللی خواربار جهانی ،هدف نهایی
امنیت غذایی در جهان باید تأمین غذا برای همۀ مردم در تمامی اوقات باشد تا هم دسترسی فیزیکی و هم دسترسی
اقتصادی به غذای مورد نیاز وجود داشته باشد (نولپا و دیگران .)1333 ،به عقیدۀ گیمنز و پیبودی ( )1333و رنزاهو و ملور
( ،)1333امنیت غذایی شامل سه بعد است .3 :دردسترسبودن مواد غذایی 3در سطح ملی و منطقهای (رفاه خانوارها و
مصرف مواد غذایی) .1 ،دسترسی به مواد غذایی 1در سطح خانوار (دسترسی فیزیکی :بازار و منابع مالی ،و دسترسی
اقتصادی :قدرت خرید) و  .1استفاده از مواد غذایی 1در سطح فرد (شرایط محیطی و خدمات بهداشتی ،کمیت و کیفیت مواد
غذایی و انرژی دریافتی در بهبود غذا) .شریار ( )1331و میسلهوم و دیگران ( ،)1331دسترسی مردم به غذایی کافی از طریق
درآمد و قیمت مناسب مواد غذایی را نشانۀ امنیت غذایی میدانند .دستیابی به امنیت غذایی پایدار ،مستلزم بهرهبرداری
اصولی و احیای منابع آب و خاک است (کیمیاگر و دیگران3131 ،؛ خضری .)3131 ،آب و خاک منابعی هستند که استفادۀ
غیراصولی از آنها ،ناامنی غذایی را بهدنبال دارد (ریورا و کومار .)1331 ،ناامنی غذایی عبارت است از دسترسینداشتن به
مواد غذایی و سوءتغذیه (سونتیمر و دیگران .)3333 ،عوامل ناامنی غذایی از دیدگاه میسلهوم ( )1331شامل دسترسی ضعیف
به بازار مواد غذایی ،زیرساختهای ضعیف ،ناکافیبودن نهادهای کشاورزی ،نبود مالکیت زمین ،نبود دارایی و کمبود تولید
مواد غذایی است .همچنین رامش و دیگران ( )3133و پیاب و دیگران ( ،)3133ناکافیبودن غذا و محدودبودن مواد غذایی
دردسترس را عامل ناامنی غذایی میدانند .براساس نظر محققان مختلف از جمله بیکل و دیگران ( ،)1333دیلی و بودرو
( ،)1333هادلی و دیگران ( )1333و هارگان ( ،)1333ناامنی غذایی ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه ،مصرف ناکافی مواد
غذایی ،کاهش وعدههای غذایی و محدودیت منابع مالی است .محققانی مانند هادلی و دیگران ( ،)1333دین و شارکی
( )1333و تیرادو و دیگران ( ،)1333راهحل کاهش ناامنی غذایی را توسعۀ طرحهایی برای بهبود محصوالت کشاورزی
بهمنظور دستیابی مردم به مواد غذایی و افزایش درآمد کافی میدانند.
با توجه به اهمیت امنیت غذایی و آثار منفی ناامنی غذایی ،پژوهش در زمینۀ پیامدها و آثار اجرای طرحهای توسعۀ
روستایی از جمله طرح تجهیز و نوسازی اراضی ضروری است .پژوهشهای محدودی درمورد اثر طرحهای تجهیز و نوسازی
اراضی بر امنیت غذایی انجام گرفته است .لرمن و کلیمپویس ( )1330در مولداوی به این نتیجه رسیدند که طرحهای تجهیز،
نوسازی و یکپارچهسازی اراضی ،موجب دسترسی خانوار به درآمد بیشتر و درنتیجه ،قدرت بیشتر در خرید مواد غذایی
میشود .پژوهش آندرسون ( )1330در استرالیا نشان داد طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی ،از طریق تولیدات
محلی با قیمت مناسب ،بهبود جادۀ دسترسی برای بازار مواد غذایی و تضمین امنیت غذایی ،به تداوم تأمین مواد غذایی برای
جمعیت روبهرشد منجر میشود .سوترلند و دیگران ( )3333به این نتیجه رسیدند که پروژههای بهبود منابع آب و خاک ،مانند
تجهیز و نوسازی اراضی ،در افزایش تولید محصوالت غذایی و کشت محصوالت جدید مؤثرند .همچنین آمد و لوریکا
( )1331دریافتند که چنین طرحهایی برای امنیت غذایی و رفاه خانوار اهمیت دارد؛ زیرا با افزایش درآمد خانوار ،قدرت خرید
مواد غذایی و درنتیجه امنیت غذایی افزایش مییابد .گالدوین و دیگران ( )1333نشان دادند در آفریقای جنوبی ،برنامههای
1. Food Availability
2. Food Access
3. Food Utilization
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توسعۀ محصوالت کشاورزی ،برای بهبود بازده تولیدات ،دسترسی به مواد غذایی و کافیبودن خرید مواد غذایی ،از طریق
افزایش درآمد بهخصوص گسترش کشت ذرت مؤثر است .محققانی مانند ولف و فرونگیل ( ،)1333با بهرهگیری از روش
ارزیابی مشارکتی نشان دادند که این طرحها سبب تغییر در الگوی مصرف مواد غذایی و استفادۀ بیشتر از منابع غذایی محلی
میشود .کروگر و دیگران ( )1330به این نتیجه رسیدند که در سریالنکا ،استفاده از طرحهای توسعۀ روستایی مانند طرح
تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی ،با بازسازی زیرساختهای روستا از طریق سیستمهای آبیاری و ایجاد شرایط بهتر
تولید موجب امنیت غذایی میشود .مطالعۀ اوینگ و مسانگی ( )1333نیز نشان داد که طرحهای تجهیز و نوسازی کشاورزی،
از طریق تولیدات مواد غذایی ،ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و افزایش سطح درآمد ،سبب بهبود قدرت خرید مواد غذایی
و درنتیجه ،افزایش امنیت غذایی میشود .مطالعات محققان دیگر نیز نشان داد طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی ،یکی از
ارکان اساسی برای دسترسی به مواد غذایی و امنیت غذایی بهشمار میرود (روسین1331 ،؛ هوکو و هرتل1330 ،؛ کرومول و
کیهگومب .)1330 ،شهباز خان و دیگران ( )1333در پژوهشی در چین دریافتند که اصالحات در کشاورزی ،از طریق اصالح
زیرساختها ،سیستمهای آبیاری و زهکشی ،به افزایش تولید و درآمد خانوارها منجر میشود و درنهایت ،افزایش امنیت
غذایی را در پی دارد .بورالگ ( )1333مزایای افزایش تولیدات کشاورزی را در افزایش درآمد و بهبود تغذیه توضیح میدهد.
به عقیدۀ وی ،این افزایش درآمد را میتوان برای هزینههای بیشتر مواد غذایی مصرف کرد .سدارا و دیگران ( )1331در
کامبوج و اوکولو ( )1330در نیجریه نشان دادند استفادۀ صحیح و سودآور از اراضی کشاورزی و دسترسی مناسب به مواد
غذایی ،سبب بهبود امنیت غذایی در خانوارها میشود .چر و دیگران ( )1333بهبود مدیریت خاک و ایجاد محیطی امن برای
کشاورزی را در کاهش ناامنی غذایی مؤثر دانستند .رنزاهو و ملور ( )1333نشان دادند که طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی،
از طریق دسترسی به جادهها ،منابع آب ،درآمد و بازار ،به دسترسی فیزیکی به مواد غذایی منجر میشود .پژوهش اوسو و
دیگران ( )1333در غنا نشان داد که شرایط نامطلوب در دسترسی به بازار ،سطح امنیت غذایی خانوارها را کاهش میدهد.
همچنین موسیو ( )1330با واکاوی تأثیر دسترسی بازار بر امنیت غذایی به این نتیجه رسید که شاخصهای دسترسی مانند
نزدیکی به بازار و بهبود زیرساختهای جادهای برای حملونقل ،سبب تسهیل دسترسی به بازار و افزایش امنیت غذایی
میشود .بهطورکلی ،بیشتر محققان بر این نکته اذعان دارند که طرحهای توسعۀ کشاورزی از جمله طرح تجهیز ،نوسازی و
یکپارچهسازی اراضی ،در بهبود امنیت غذایی مناطق روستاها مؤثرند.

روش پژوهش
این مطالعه مبتنیبر پارادایم کیفی است که با دیدگاه ساختارگرایان 3همسویی دارد .در این دیدگاه ،دانش تابعی از تجارب
پژوهشگر و مخاطبان است (کوهن و دیگران1333 ،؛ سیلورمن1331 ،؛ کاتلی و دیگران .)1331 ،با توجه به ماهیت و
موضوع پژوهش ،از روش چندموردی( 1مارشال و راسمن )3133 ،1و مقایسۀ قبل و بعد از پروژه استفاده شد .واحد مورد
مطالعه ،منطقۀ میاندربند در شهرستان کرمانشاه است .با توجه به تقسیمبندی مجریان طرح ،از میان مناطق نهگانه که
طرح در آن به اجرا گذاشته شده بود ،واحدهای عمرانی
پوشش ،پنج روستا بهصورت هدفمند از واحد عمرانی

D4

D3

و

D4

انتخاب شدند .پس از شناسایی روستاهای تحت

(روستاهای جلوگیرۀ سفلی ،سراب شله ،خوشینان سفلی (ده

کور) و کاله کبود وسطی) ،و از واحد  ،D3روستای صفیآباد انتخاب شد .با توجه به تعداد محدود بهرهبرداران این روستاها
تصمیم گرفته شد که از هر روستای تحت پوشش طرح ،هشت نفر از بهرهبرداران بهصورت هدفمند انتخاب شوند که
1. Constructivistic view
2. Multi Case Study
3. Marshal and Rassman

155

بررسی آثار طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی بر امنیت غذایی...

درمجموع ،چهل بهرهبردار در این مطالعه شرکت کردند .یکی از معیارهای انتخاب این روستاها تحت پوشش طرح بودن و
سابقۀ کشت دیم پیش از اجرای طرح و کشت آبی پس از اجرای آن بود .معیار انتخاب بهرهبرداران برای مصاحبه نیز
سابقۀ کشت دیم پیش از اجرای طرح و کشت آبی پس از آن بود .درادامه ،روشهای جمعآوری دادهها معرفی میشوند.
ارزیابی مشارکتی روستایی :ارزیابی مشارکتی روستایی ،مجموعهای از رهیافتها و روشهایی است که
روستاییان را قادر میسازد تا درک بهتری از واقعیتهای زندگی و مسائل و مشکالت داشته باشند .همچنین آنها را به
مشارکت فعال در گروههای مختلف و همکاری در پروژهها ترغیب میکند (مطلبی .)3130 ،در این پژوهش در سه
روستای کاله کبود وسطی ،خوشینان سفلی و جلوگیرۀ سفلی ،از روش ارزیابی مشارکتی روستایی بهره گرفته شد.
ترسیم نقشۀ اجتماعی ،نقشۀ منابع و تقویم فصلی غذایی :ترسیم نقشۀ اجتماعی و منابع ،اغلب بهمنظور
گردآوری و نمایش اطالعاتی دربارۀ توزیع منابع و امکانات روستایی مانند منابع آبی ،جادهها ،مزارع ،نحوۀ قرارگرفتن
منازل ،مدرسه ،مکانهای عمومی و گروههای قومی و اجتماعی مختلف سودمند است (شعبانعلی فمی و دیگران.)3131 ،
تقویم فصلی غذایی نیز به مهیابودن غذا در فصول یا ماههای مختلف میپردازد .در این روش ،روستاییان نوع و میزان
مواد غذایی در هر فصل یا ماه را به شکل مقایسهای ،با استفاده از نشانههایی در یک نمودار ترسیم میکنند (همان) .در
این پژوهش ،تکنیک تقویم غذایی بهمنظور سنجش امنیت غذایی ،از بعد دسترسی فیزیکی و اقتصادی و همچنین تغییر
در الگوهای مصرف مواد غذایی قبل و بعد از طرح استفاده شد.
مصاحبه براساس مدل سیدمن :این مصاحبه که اولین بار سیدمن )3333( 3از آن بهره گرفت ،شامل سه مرحله
است .مرحلۀ اول تمرکز بر تاریخچۀ زندگی 1بهرهبرداران پروژه است که درمورد گذشتۀ خود در زمینۀ موضوع پژوهش اظهارنظر
میکنند .مرحلۀ دوم ،کشف تجربههای 1افراد پس از اجرای پروژه است و افراد تجربههایی را که پس از اجرای طرح بهدست
آوردهاند ،مطرح میکنند .مرحلۀ سوم درک افراد از طرح مورد نظر 1را نشان میدهد (کونکس و آرکارد1333 ،؛ کومیوس و
دیگران .)1330 ،در این مطالعه ،با استفاده از نمونهگیری هدفمند زنجیرهای ،0از هر روستا هشت نفر و درمجموع ،چهل
بهرهبردار از پنج روستای مورد مطالعه انتخاب شدند .شرایط انتخاب آنان بدینصورت بود که میبایست پیش از اجرای طرح،
دیمکار و پس از اجرای طرح ،آبیکار بودند .در مرحلۀ اول مصاحبه از آنان خواسته شد که گذشتۀ خود را به یاد آورند و درمورد
امنیت غذایی پیش از اجرای طرح صحبت کنند .در مرحلۀ دوم ،از تجاربی که در طرح نوسازی اراضی بهدست آوردهاند ،بحث
کنند .سپس در مرحلۀ آخر ،قالب ذهنی آنان از طرح واکاوی شد .این مصاحبه بیش از سه ساعت به طول انجامید.
بحث گروه متمرکز :این روش ،برای شناخت دیدگاه افراد دربارۀ یک موضوع خاص در فضایی کامال صمیمانه
بسیار مناسب است (اونگبوزی و دیگران1333 ،؛ هیسکانن و دیگران .)1333 ،تعداد شرکتکنندگان در این مصاحبه بین
 0تا  31نفر است .در این مطالعه ،از سه جلسه گروه متمرکز در روستاهای مورد نظر استفاده شد .پس از جمعآوری دادهها،
بهمنظور تحلیل آنها از تکنیک تحلیل محتوا -که بنا بر نظر آنفارا و دیگران ( )1331ریشه در روش تحلیل استقرایی
دارد -و روش تحلیل محتوای ارتباطی (ادیب حاجباقری و دیگران )3133 ،بهره گرفته شد .نمایش بین مفاهیم و مقولهها
نیز با استفاده از نقشۀ ذهنی 0بهعنوان تکنیکی گرافیکی برای نشاندادن روابط بین مفاهیم و مقولهها جهت شناسایی آثار
و پیامدهای طرح صورت گرفت (کروگر و دیگران1330 ،؛ میره1330 ،؛ زامپتاکیس و دیگران.)1330 ،
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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بحث و یافتهها
نتایج تقویم فصلی در روستای کاله کبود وسطی نشان میدهد پیش از اجرای طرح ،خانوارها بهدلیل داشتن دام و درآمد حاصل
از فروش آن و استفاده از شیر و مواد لبنی ،مواد غذایی خود را تأمین میکردند ،اما پس از اجرای طرح ،بهدلیل آبیشدن اراضی و
کشت محصوالتی مانند ذرت و فعالیت بیشتر در مزرعه ،اقدام به فروش دامهای خود کردند؛ چراکه بهرهبرداران وقت کافی
برای نگهداری از دامهایشان را نداشتند .در این زمینه ،یکی از بهرهبرداران اظهار داشت« :قبال که زمینمان دیم بود ،گوسفند
بیشتری داشتیم و راحتتر از اونها نگهداری میکردیم .درآمدمان هم مستمر بود؛ ولی بعد که زمینهامان آبی شد ،کارمان
بیشتر شد .مجبور شدیم دامهامان را بفروشیم ».همچنین مطابق نتایج ،پس از اجرای طرح ،درآمد برای خرید مواد غذایی
افزایش یافت و دغدغۀ خانوارها برای تأمین مواد غذایی کاهش پیدا کرد .بنا به اظهارات بهرهبرداران ،سطح اراضی پس از
اجرای طرح افزایش یافت و کشت محصوالت آبی نیز که عملکرد باالتری دارند ،بیشتر شد« :قبال زمینهای منطقه تکهتکه
بود .االن یکدست و هموار شدند .جوی و پشتهها برداشته شدند و زمینها فراخ و وسیع شدند .آب هم بهاندازۀ کافی هست.
امسال بهجای ذرت دیم ،ذرت آبی کاشتیم و کلی هم بیشتر برداشت کردیم ».جالب آنکه پس از اجرای طرح ،وضعیت دسترسی
به بازار برای خرید مواد غذایی تغییری نکرده است؛ برای مثال ،استفاده از مواد پروتئینی و گوشت در بهار و پاییز افزایش یافت و
در تابستان و زمستان کاهش پیدا کرد و در تابستان نیز بهدلیل کشت محصوالتی مانند گوجه ،بادمجان ،هندوانه و ...کمتر شد.
از طرفی مصرف میوه و سبزیجات پیش از اجرای طرح در تمام فصول اندک بود ،اما پس از اجرای طرح ،مصرف آنها
بهخصوص در تابستان افزایش یافت .تنوع اندک میوه و سبزیجات در روستا و کمبود بازار موجب شده است که مصرف و
دسترسی به میوه و سبزیجات بهطورکلی اندک باشد .همچنین استفاده از غذاهای محلی ،بهدلیل افزایش درآمد در بهار و پاییز و
زمستان کمتر شد ،اما در تابستان بهخاطر کشت صیفیجات افزایش یافت .در این زمینه ،یکی از کشاورزان صیفیکار کاله کبود
اظهار داشت« :از وقتی مزارعمان آبی شده ،میتوانیم محصوالت مختلفی مثل صیفیجات بکاریم که بیشتر برای مصرف
خودمان است و غذاهایی که خانمها با این محصوالت درست میکنند ،بیشتر شده».

دسترسی به بازار مواد غذایی
هزینههای تهیۀ مواد غذایی
درآمد تأمین مواد غذایی
دغدغۀ تأمین مواد غذایی
مصرف مواد غذایی
(سبزیجات ،میوه ،گوشت و)...
مصرف غذاهای محلی
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نگارة  .5تقویم فصلی مواد غذایی در روستای کاله کبود وسطی قبل و بعد از طرح تجهیز ،نوسازی
و یکپارچهسازی اراضی دهستان میاندربند

* قبل از نوسازی و یکپارچهسازی مزارع
 #بعد از نوسازی و یکپارچهسازی مزارع

نگارۀ  1براساس تقویم فصلی غذایی در روستای جلوگیرۀ سفلی نشان میدهد میزان مصرف مواد گوشتی در بهار و
تابستان پس از اجرای طرح بهدلیل افزایش عملکرد محصوالت بیشتر شده است .این درحالی است که در زمستان،
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بهدلیل خرید نهادهها و کمبود منابع مالی کاهش یافت .از سوی دیگر ،مصرف سبزیجات و میوهها در کل چهار فصل در
مقایسه با قبل بیشتر شد .البته مصرف میوه و سبزیجات بهطورکلی اندک است .به عقیدۀ یکی از بهرهبرداران جلوگیرۀ
سفلی« ،دسترسی به بازار خرید آنها در روستا کم است ».همچنین مصرف غذاهای محلی در بهار و زمستان کمتر و در
پاییز بدون تغییر بود .این درحالی است که در تابستان ،بهدلیل کشت محصوالتی مانند گوجه ،هندوانه و ...بیشتر شد .نکتۀ
جالب این است که پس از اجرای طرح ،میزان درآمدی که خانوارها صرف خرید مواد غذایی میکنند ،در بهار و پاییز
بیشتر از قبل شد ،اما در تابستان بهدلیل استفاده از صیفیجات که معموال بهصورت خودمصرفی است ،کمتر از قبل است.
از سوی دیگر ،دغدغۀ تأمین مواد غذایی ،بهدلیل رفتوآمد مهمانان شهری در بهار ،در همۀ فصول دیگر کمتر از قبل شد.
مصرف مواد غذایی و خوراکهای پرهزینه و تنقالت در پاییز بهدلیل فروش محصوالت و بهبود درآمد افزایش یافت ،اما
در سه فصل دیگر تغییر چندانی نکرد؛ زیرا ساکنان این روستا اغلب پیش از اجرای طرح ،آبیکار بودند .یکی از کشاورزان
که پیش از طرح نیز اراضی آبی داشت در این زمینه میگفت« :برای ما که از قبل زمینهایمان آبی بوده ،از لحاظ درآمد
کمی بهتر شده؛ چون هزینههای آبیاریمان کمتر شده و ما این درآمد اضافی را صرف خرید غذاهای بهتر و تنقالتی مثل
پسته و بادام برای بچههایمان میکنیم ».از لحاظ حجم ،خرید مواد غذایی در این روستا بهدلیل بهبود درآمد در پاییز و
زمستان افزایش یافته است .این درحالی است که در تابستان ،بهدلیل استفاده از محصوالت خودمصرفی کمتر شده است.

میزان مصرف مواد پروتئینی
میزان مصرف میوه و سبزیجات
میزان مصرف مواد غذایی محلی
استفاده از محصوالت
خودمصرفی
درآمد برای تأمین مواد غذایی
دغدغۀ تأمین مواد غذایی
میزان مصرف مواد غذایی
پرهزینه
حجم خرید مواد غذایی (برنج و
حبوبات و)...
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نگارة  .2تقویم فصلی غذایی در روستای جلوگیرة سفلی قبل و بعد از طرح

*قبل از نوسازی و یکپارچهسازی مزارع
 #بعد از نوسازی و یکپارچهسازی مزارع

در روستای ده کور وضعیت قبل و بعد از یکپارچهسازی اراضی ،به روش مصاحبۀ گروه متمرکز اجرا شد .تحلیل محتوا
نشان داد درآمد کشاورزان و قدرت آنان برای خرید مواد غذایی افزایش یافته است .درمجموع ،بعد از اجرای طرح نوسازی
اراضی میاندربند ،وضعیت دسترسی به مواد غذایی متنوع و پرهزینه و درنهایت ،امنیت غذایی افزایش یافت .همچنین
مصرف الگوهای مواد غذایی تغییر کرد؛ برای مثال ،مصرف مواد غذایی محلی ،با کاهش دام و کشت صیفیجات تغییر
یافت.
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جدول  .5آثار طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی دهستان میاندربند بر امنیت غذایی
موارد

آثار

گزینهها

قبل از طرح

بعد از طرح

تغییری نکرد
به دلیل افزایش سطح درآمود بیشوتر
شد ،اما از لحاظ بوازار موواد غوذایی
متنوع تغییری نکرد
به دلیل کواهش هزینوههوای تولیود،
بیشتر شد
بیشتر شد
بیشتر شد
بهطورکلی کمتر شد
با افزایش سطح درآمد بیشتر شد

دسترسی به بازار مواد غذایی کم و محدود
دسترسی به مواد غذایی متنوع بهدلیل پایینبوودن سوطح درآمود و
نبووود بووازار مووواد غووذایی متنوووع
دسترسی فیزیکی
بهطورکلی کمتر بود
بهدلیل هزینه های اضافی تولید کوم
دسترسی به منابع مالی
بود
کمتر بود
قدرت خرید مواد غذایی
کمتر بود
حجم خرید آذوقه
بیشتر بود
امنیت دسترسی اقتصادی دغدغۀ تأمین مواد غذایی
غذایی
هزینه هوای صورفشوده بورای بهدلیل سطح ناکافی درآمد کمتر بود
مواد غذایی
به دلیل دسترسی اندک به بازار خرید به دلیل کاشوت محصووالت آبوی در
مصرف میوه و سبزیجات
تابستان مانند صیفیجات ،توا حودی
میوه و سبزیجات کم بود
بیشتر شد
الگوی مصرف مواد
با افزایش توقعات بیشتر شد
کمتر بود
مصرف غذاهای پرهزینه
غذایی
از لحاظ مصرف مواد لبنی و گوشت مصرف لبنیات و گوشت دام محلوی
مصرف غذاهای محلی
دام بیشوووتر و از لحووواظ مصووورف کمتر شد ،اما مصورف صویفیجوات
محلی افزایش یافت
صیفیجات محلی کمتر بود
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نتایج تحلیل محتوای مصاحبه مدل سیدمن و مصاحبۀ گروه متمرکز
 .5کاهش دغدغۀ تأمین مواد غذایی

درواقع ،با اجرای این طرح ،بسیاری از مشکالت تأمین مواد غذایی بین خانوارهای جامعۀ مورد مطالعه کاهش یافت؛ زیرا
با افزایش سطح درآمد ،خانوارها دغدغۀ کمتری برای تهیۀ مایحتاج خود دارند و میتوانند مواد غذایی بیشتری بخرند .در
این راستا ،یکی از بهرهبرداران روستای جلوگیرۀ سفلی اظهار کرد« :قبال که زمینمان دیم بود ،درآمد کمتری نسبت به
االن که زمینمان آبی شده داشتیم .کمتر میتوانستیم شکم زن و بچههامان را سیر کنیم .االن خدا را شکر وضعمان بهتر
شده .دیگه فکرمان کمتر مشغول تهیۀ غذاست».
 .2افزایش حجم خرید مواد غذایی

با افزایش ارزش زمینها و سطح درآمد ،شرکتکنندگان تأکید کردند که حجم خرید آذوقه بیشتر شده است .یکی از
شرکتکنندگان که پیشتر زمین دیم داشت ،اظهار کرد« :ما قبال فقط برای تأمین مایحتاج روزانه و در سطح کم خرید
میکردیم ،ولی وقتی زمینمان آبی شد و ذرت آبی کاشتیم ،درآمدمان بیشتر شد .حاال آذوقهای که میخریم خیلی از قبل
بیشتر است؛ مثال خانوادهای که قبال برای یک ماه یک کیسه برنج میخرید ،درحال حاضر دو کیسه میخرد ».یکی دیگر
از بهرهبرداران گفت« :االن خدا را شکر خورد و خوراکمان بیشتر شده و میتوانیم بیشتر خرید کنیم».
 .3دسترسی به مواد غذایی متنوع

هنگامیکه درآمد کافی در اختیار سرپرست خانوار باشد ،راحتتر میتواند مواد غذایی خانواده را فراهم کند .درنتیجه،
دسترسی اعضای خانواده به مواد غذایی بیشتر میشود .در این راستا یکی از کشاورزان گفت« :حق انتخاب برای استفاده
از انواع متنوع مواد غذایی برامان بیشتر شده .چون درآمدمان بهتر شده ،دسترسیمان به غذاهای متنوع بیشتر شده ».البته
بیشتر بهرهبرداران به این نکته اشاره کردند که تنوع بازار مواد غذایی در سطح روستا هیچ تغییری نکرده است .یکی از
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بهرهبرداران در این زمینه گفت« :هنوز ما تو روستامان بازاری برای مواد غذایی نداریم و مجبوریم برای تهیۀ مواد غذایی
همچنان به کرمانشاه بریم که رفتوآمدم برامان سخته و اگر ماشین نداشته باشی ،خرجت برای رفتوآمد و تهیۀ مواد
غذایی مورد احتیاج خیلی زیاد میشه».
 .8استفادة بیشتر از محصوالت کشتشده بهصورت خودمصرفی

یکی از مواردی که بعد از اجرای طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی در دهستان میاندربند -بهویژه برای
کشاورزانی که مزارع دیم آنها به آبی تبدیل شده -حائز اهمیت است ،کاشت محصوالتی مانند گوجه ،بادمجان ،خیار و مانند
آن است .روستاییان این محصوالت را در تابستان معموال برای مصرف خود میکارند و مازاد آن را میفروشند .این کار سبب
میشود که هم درآمد کسب کنند و هم نیازهای غذایی خانوادۀ خود را تأمین سازند .در این زمینه ،یکی از کشاورزان روستای
کاله کبود که بعد از اجرای طرح ،صیفیجات کاشته بود گفت« :االن که صیفیجات میکارم ،وضعیت خوراکمان بهتر شده؛
چون بیشتر برای مصرف خودمانه .در ضمن با این محصوالت ،غذاهای محلی متنوعی هم میشه درست کرد».
 .1کاهش مصرف مواد لبنی و گوشت دام

پس از اجرای طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی دهستان میاندربند ،بهدلیل اینکه بیشتر کشاورزان دیمکار،
عالوهبر گندم ذرت آبی کاشتهاند ،فرصت کمتری برای مراقبت از دامهایشان دارند .به همین دلیل ،بیشتر آنها
دامهایشان را فروختند .از سوی دیگر ،یکی از کشاورزان اظهار داشت« :ساکنان روستا زیاد تمایلی به انجامدادن کارهای
سخت و پرزحمت ندارند .از طرفی چون اکثر کشاورزان زمینهای خود را بیشتر کردند ،به هردو کار با هم نمیرسیدند .به
همین دلیل است که دام کمتری در این منطقه وجود دارد .با کمشدن دام ،مصرف مواد لبنی و گوشت هم کمتر شده».
این اظهارات نشان میدهد از لحاظ مصرف مواد لبنی ،امنیت غذایی در منطقه تا حدی درمعرض خطر قرار گرفته است.
نتایج مصاحبهها ،با استفاده از تحلیل محتوای ارتباطی در قالب طبقات و زیرطبقات در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  .2طبقات و زیرطبقات حاصل از تحلیل محتوای دادهها
طبقات

افزایش دسترسی فیزیکی به
مواد غذایی
افزایش دسترسی از لحاظ
اقتصادی به مواد غذایی
تغییر در مصرف الگوی مواد
غذایی

زیرطبقات

بهبود دسترسی به منابع مالی از طریق افزایش درآمد زمینها
دسترسی به مواد غذایی متنوع از طریق افزایش درآمد ،نه از طریق دسترسی به بازار مواد غذایی متنوع
کاهش دغدغۀ تأمین مواد غذایی
افزایش قدرت خرید مواد غذایی
افزایش حجم مواد غذایی
افزایش سطح توقع در خانوادهها برای خرید غذاهای پرهزینه
تغییر در مصرف مواد غذایی محلی بهوسیلۀ کاشت صیفیجات
کاهش مصرف مواد لبنی بهدلیل کاهش تعداد دام در منطقه
افزایش مصرف غذاهای پرهزینه
بهبود وضعیت تغذیهای با مصرف غذاهای متنوعتر
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درنهایت ،نتایج نقشۀ ذهنی مبنیبر تأثیرهای طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی دهستان میاندربند بر امنیت
غذایی نشان میدهد آبیشدن مزارع دیم ،موجب افزایش ارزش زمین و افزایش درآمد شده است .این افزایش درآمد ،افزایش
دسترسی به منابع مالی و درنتیجه افزایش قدرت خرید مواد غذایی را در پی داشته است .همچنین افزایش قدرت خرید،
دسترسی به مواد غذایی متنوع را افزایش داده است .افزایش قدرت خرید خانوار نیز به افزایش حجم مواد غذایی منجر شده و
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دغدغۀ تأمین مواد غذایی را کاهش داده است .درنهایت ،این عوامل بر بهبود تغذیۀ خانوادههای روستایی تأثیر داشتهاند .افزایش
درآمد نیز موجب افزایش سطح توقعات خانوار روستایی شده و به رویآوردن خانوار به مصرف غذاهای پرهزینه منجر شده است.
از سوی دیگر ،آبیشدن مزارع دیم در منطقه سبب کاشت صیفیجات و کاهش تعداد دام در منطقه شده است .این عوامل
بهطور غیرمستقیم بر امنیت غذایی خانوارها تأثیر منفی داشتهاند .بدینترتیب که کاهش دام در منطقه ،سبب کاهش مصرف
مواد لبنی و گوشت دام (بز و گوسفند) شده است .از جنبههای مثبت این طرح بر امنیت غذایی ،کاشت صیفیجات و مصرف
بیشتر از آنهاست که درنهایت ،تغییر در مصرف الگوهای غذایی محلی را بهدنبال داشته است.

+
+

-

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

نگارة  .3نقشۀ ذهنی آثار طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی دهستان میاندربند بر امنیت غذایی

نتیجهگیری
بهطورکلی ،نتایج نشان میدهد طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی در منطقۀ میاندربند تأثیرهای شایانتوجهی بر امنیت
غذایی بهرهبرداران در سه حیطه بر جای گذاشته است .از بعد دسترسی فیزیکی به غذا یافتهها نشان داد که پس از
یکپارچهسازی ،دسترسی به منابع مالی و مواد غذایی متنوع افزایش پیدا کرده است؛ درحالیکه در دسترسی به بازار مواد
غذایی تغییر چندانی بهوجود نیامده است .نکتۀ شایانتوجه اینکه با تغییر در الگوی مصرف مواد غذایی ،مصرف مواد غذایی
محلی (مواد لبنی و گوشت دام بومی) کاهش یافت ،اما مصرف سبزیجات و صیفیجاتی مانند گوجهفرنگی ،بادمجان و مانند
اینها بهدلیل آبیشدن مزارع دیمی منطقه افزایش پیدا کرد .درمجموع ،در امنیت غذایی ،بهویژه در بعد دسترسی فیزیکی و
اقتصادی در نواحیای که طرح نوسازی اراضی اجرا شد ،بهبود چشمگیری بهوجود آمد .دسترسی بهرهبرداران به منابع مالی
در بهبود امنیت غذایی آنان بیتأثیر نبوده است .در این زمینه ،آندرسون ( )1330طرح نوسازی اراضی کشور استرالیا را موجب
تضمین امنیت غذایی بهرهبرداران میداند .پژوهشگران دیگری نیز به نتایج مشابهی دست یافتند؛ برای مثال ،مطالعات سدارا
و دیگران ( )1331در کامبوج نشان داد استفادۀ صحیح از منابع آب و خاک سبب دسترسی مناسب به مواد غذایی و بهبود
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امنیت غذایی میشود .نتایج مطالعات ریورا و کامار ( ،)1331ساالکو و دیگران ( )1333و همینطور مطالعات بارو (،)1330
ایونگ و مسانگی ( ،)1333هوکو و هرتل ( ،)1330گونزالس گارسیا ( )1330و نیز روسین ( ،)1331نتایج این مطالعه را تأیید
کرد .از آنجاکه این محققان در سراسر دنیا به نتایج مشابهی رسیدند ،میتوان نتیجه گرفت نوسازی اراضی سبب افزایش
عملکرد محصوالت کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی بهرهبرداران میشود و بهتبع افزایش درآمد ،امنیت غذایی
بهرهبرداران نیز تأمین میشود .درمورد افزایش درآمد بهرهبرداران و تأثیر آن بر امنیت غذایی ،یافتههای احمد و لوریکا
( ،)1331لرمان و کیمپیس ( ،)1330بورولوگ ( ،)1333شهباز خان و دیگران ( )1333و نیز مطالعات لوشو و دیگران ()3333
شایانتوجه است .رابطۀ افزایش درآمد با بهبود امنیت غذایی غیرقابلانکار است .شاید دلیل آن را بتوان به افزایش سطح توقع
خانوارها در تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و مصرف غذاهای بهتر و متنوعتر نسبت داد .نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه
طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی در دشت میاندربند ،تأثیر شایانتوجهی بر درآمد روستاییان گذاشته است،
کمک چندانی به راهاندازی بازارهای محلی یا فروشگاههای مواد غذایی نکرده است .بهعبارت سادهتر ،بهرهبرداران همچنان
ترجیح میدهند که مواد غذایی خود را از خارج از روستا خریداری کنند .میتوان نتیجه گرفت که اگرچه طرحهای عظیم
توسعۀ روستایی نظیر نوسازی اراضی موجب تحوالت چشمگیری در زیرساختهای فیزیکی روستا میشود ،همیشه تحوالت
فکری و فرهنگی مناطق روستایی را دربرنمیگیرد .راهاندازی کسبوکارهای کوچک در روستا نظیر فروشگاه مواد غذایی
توسط بهرهبرداران را میتوان امتداد دستاوردهای طرحهای نوسازی اراضی بهشمار آورد ،اما پرسش اساسی این است که آیا
چنین طرحهایی موجب تقویت توانمندیهای بهرهبرداران از بعد کارآفرینی روستایی میشود .شاید بتوان چنین گفت که
طرحهای توسعهای ،همچنان با الگوی دهۀ ( 03افزایش تولید) به جلو میرود .این درحالی است که نظریهپردازان توسعۀ
روستایی در قرن حاضر ،طبل توانمندی اقشار مختلف جوامع روستایی را مینوازند و بنابراین ،انتظار دارند که اجرای چنین
طرحهایی ،به توانمندی ذینفعان آن منجر شود .درنهایت ،پیشنهادهایی به شرح زیر به مسئوالن این طرح ارائه میشود.
مسئوالن میتوانند فناوریهای نوین کشاورزی از جمله کشتهای جدید را در منطقۀ میاندربند -که شرایط مساعدتری
برای پذیرش نوآوریهای کشاورزی دارد -معرفی کنند .چنین حرکتی ،بهلحاظ تنوع در کشت و فعالیتهای متنوع کشاورزی
موجب پویایی اقتصادی منطقه خواهد شد و افزایش درآمد و درنتیجه ،افزایش ضریب امنیت غذایی را بهدنبال خواهد داشت.
از طرفی بهمنظور کاهش ناامنی غذایی و استفادۀ کمتر کشاورزان از محصوالت دامی و لبنی پیشنهاد میشود تا کارشناسان
ترویجی در قالب کالسهای آموزشی ،مضرات استفادۀ ناکافی از مواد لبنی را گوشزد کنند تا کشاورزان درصدد فروش
دامهای خود نیفتند .همچنین به محققانی که میخواهند آثار یا پیامدهای یک طرح را بررسی کنند ،پیشنهاد میشود تا از
مطالعات کیفی ،بهویژه رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی با مشارکت همۀ ذینفعان طرحها بهره گیرند .تعامل با مردم
محلی و نیز استفاده از دانش بومی آنان در ترویج فرهنگ تغذیۀ محلی و سالم ،از جمله برنامههای جانبی است که برای
تأثیرگذاری بیشتر طرح باید بهصورت میکروپروژه در کنار پروژۀ بزرگ طرح اجرا شود .همچنین پرداخت تسهیالتی برای
عملیکردن پیامدهای مؤثر طرح مانند استفاده از کود سبز بهجای کودهای شیمیایی بهمنظور سالمماندن زمین از آلودگیهای
شیمیایی و تولید محصوالت و مواد غذایی سالم ،از پیشنهادهای کاربردی و شایانتوجهی است که اثرگذاری مثبت طرح را بر
تغذیه و امنیت غذایی مردم منطقه تضمین میکند.

سپاسگزاری
بدینوسیله از کشاورزان و روستاییان عزیز ساکن در روستاهای جلوگیرۀ سفلی ،صفیآباد ،سراب شله ،خوشینان سفلی (ده کور)
و کالهکبود وسطی دهستان میاندربند از شهرستان کرمانشاه بهدلیل همکاری و مساعدت در تمامی مراحل پژوهش ،کمال
تشکر را داریم.
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