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 دهیچک
و منابع  ستیز طیحفاظت از مح دار،یپا ۀاز الزامات توسع یکیدارد.  ستیز طیبا مح یناگسستن یوندیپ داریپا ۀتوسع

 تینسل حاضر، ظرف یازهایبه ن ییکه عالوه بر پاسخگو یا گونه است؛ به تیبشر یجمع راثیعنوان م به یعیطب

در  یستیزطیمسائل مح نیتر از مهم یکیوهوا،  آب راتییتغته باشد. داش زیرا ن ندهینسل آ یازهایبه ن ییپاسخگو

تجربه  یراستا، واکاو نیا دردارد.  ییروستا یداریپا یبرا یاریبس یمنف یامدهایپ راتییتغ نیسراسر جهان است. ا

ازگار با س یستیز طیمح یها استیاتخاذ س یبراوهوا  آب راتییدر بستر تغ ییروستا یداریو فهم کشاورزان از پا

 ۀگذشت تیبا توجه به وضع ییروستا یداریفهم کشاورزان از پا یهدف واکاو باپژوهش  نیااست.  یضرور طیمح

مناطق مختلف جنوب، شمال، غرب و شرق استان  یهدف، روستاها نیبه ا دنیرس ی. براشد انجام ییوهواآب

 نیاشتراوس و کورب کیستماتیس ۀنیزم یۀنظر پژوهش از روش نیعنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. در ا اصفهان به

به متن و در سه  لیها تبد مصاحبه ۀهماستفاده شد.  افتهیساختار مهین ۀمصاحب کیتکن ازها  داده یآور جمع یبرا و

دست آمد تا مدل  به یمحور ۀمقول ۷مفهوم و  2۹ جه،ید. درنتشدن یو کدگذار لیتحل ینشیو گز یباز، محور ۀمرحل

همراه با بستر مناسب  یمنظم کشاورز میکشاورزان، تقو دید ازشود.  میترس داریخوداتکا و پا ۀشتگذ یمیپارادا

راهبرد  نیشده است. همچن لیتبد داریخوداتکا و پا ۀگذشت ینوع به  ،یمنیگر تور ا و عامل مداخله ییایجغراف

وهوا  آب راتییاست. توجه به تغ داشته لدنبا بهرا  یشتیمع ییخودکفا امدیکه پ بودهسازگار  بوم یکشاورزان، کشاورز

 تواند یبا کمک کشاورزان م ییزا اشتغال یها طرح جادیو ا یمنیتور ا تیتقو ،ییروستا ۀتوسع یها یگذار استیدر س

 روستا کمک کند. داریپا ۀبه توسع

 .یسازگار خوداتکا،وهوا،  آب راتییتغ ،یداریپا اصفهان،: یدیکل یها واژه
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Abstract 
Sustainable development is inextricably linked to the environment. One of the 

prerequisites for sustainable development is the protection of the environment and 

natural resources as the collective heritage of humanity. And to do so in such a way 

that not only the needs of the present generation can be met, but also those of the next 

generation. Climate change is one of the world’s biggest environmental problems. 

These changes have many negative consequences for rural sustainability. In this 

regard, it is necessary to analyze farmers’ experiences and understanding of rural 

sustainability in the context of climate change in order to implement environmentally 

sound policies. This study examines farmers’ understanding of rural sustainability, 

focusing on past climate. To achieve this objective, villages in different regions in the 

south, north, west and east of Isfahan province were selected for the study. This study 

used the systematic grounded theory of Strauss and Corbin. Semi-structured interview 

technique was also used for data collection. All interviews were transcribed, analyzed 

and coded in three stages: open, axial and selective. The result was 29 concepts and 

seven axial categories to create a paradigmatic model of self-determined and 

sustainable past. From the farmers’ point of view, a regular agricultural calendar with 

an appropriate geographic context and a safety net as a disturbance factor led to a 

self-determined and sustainable past. The strategy of farmers was also an ecological 

agriculture, which brought the consequences of self-sufficiency. Considering climate 

change in rural development policies, strengthening safety nets, and creating a 

business plan with the help of farmers can contribute to sustainable rural 

development. 

Keywords: Isfahan, Sustainability, Climate change, Self- reliant, Adaptation. 
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 مسئله انیب و مقدمه

در  که یراتییتغ ؛وهوا است آب راتییتغ ن،یزم ۀکر سراسر درعمده  یها یاز نگران یکی امروزه

خواهد داشت  یخاک ۀکر نیساکنان ا یبرا یبار هفاجع یامدهایشد و پ خواهد دیتشد ندهیآ

با  2100تا سال  جهان ،1وهوا آب راتییتغ یدولت نیب پنلگزارش  طبق(. 2011 نگ،ی)موناس

 یآب یها ستمیبر س یدیشد راتیامر تأث نیدرصد مواجه خواهد شد و ا 8/5تا  4/1 یدما شیافزا

و  هیساتاداشت ) خواهدوهوا  آب اب مرتبط یندهایفرا و اهایدر سطح ها، بوم ستیجهان، ز

احتمال  به ،(200۷سازمان ) نیا یابیپنل ارز نیگزارش چهارم ۀ(. براساس خالص2006همکاران، 

و  یرشد اقتصاد ،2یمدار انسان کردیوهوا است. رو آب راتییتغ یاصل لیدل یانسان اقدامات ادیز

 ،ها گونه ۀانقراض گسترد ش،یکربن، گسترش فرسادیاکس یسطح د شیبه افزا ت،یجمع شیافزا

منجر شده است  یا گلخانه یانتشار گازها شیو افزا ها انوسیشدن اق یدیاس ستم،یاکوس بیتخر

 (.2014وهوا،  آب راتییتغ یدولت نی؛ پنل ب2011 ،ی)اور

توسعه  درحال یاما کشورها شود، یم دهیدنقاط جهان  ۀهموهوا در  آب راتییتغ ریتأث امروزه

 کند، یم هیکه از آب باران تغذ یبه کشاورز دیشد یمانند فقر، وابستگ یاملعو وجود لیدلبه

و قرارگرفتن در معرض خطرات  یاجتماع یها رساختیز ت،یموضوعات مربوط به حاکم

وهوا،  آب راتییتغ یدولتنیهستند )پنل ب رتریپذ بیوهوا آس آب راتییبرابر تغ در ،ییایجغراف

را در  نیزم ۀکر ریمس ،دهه نیکه ا ییقرار دارد؛ تا جا یحساس ۀامروز در بره جهان(. 2001

و  ریپذ انعطاف ر،یفراگ یجهان جادیا یبرا یاقدامات ،ده سال یط دیمشخص خواهد کرد و با ندهیآ

 (.2021 ،3داریپا ۀتوسع یها حل راه ۀ)شبک ردیگ صورتکربن صفر  با

 که ییجا تا ؛وهوا دارد آب راتییتغ ۀدیو پد ستیز طیمح با یناگسستن یوندیپ دار،یپا ۀتوسع

 ،وهوا آب راتییتغ اتیدر ادب داریپا ۀوهوا و توسع آب راتییتغ یها حوزه نیبه ارتباط ب ازین بر

عنوان  به داریپا ۀوهوا، نقش توسع آب راتییتغ یدولتنیگزارش پنل ب نیاست. در سوم شده دیتأک

 راتییتغ(. 2001و همکاران،  زیوآبرامشناخته شده است ) 4یراه مؤثر در اقدامات کاهش کی

 از پس دار،یپا ۀتر توسع گسترده ۀبرنام یستیزطیاز مالحظات مح یعنوان بخش وهوا به آب

                                                           
1. International Panel on Climate Change (IPCC) 
2. Anthropocentrism 

3. Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
4. Mitigation 
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 تیدرنهاوارد عرصه شد که  1۹۹2در سال  2نیو اجالس زم 1۹8۷در سال  1بروندلند گزارش

(. موضوع 2003 ورت،) دیانجام 3میاقل رییسازمان ملل در تغ ۀنام مانیچارچوب پ لیبه تشک

 راتییمرتبط با تغ یها استیاست. س داریپا ۀتر توسع از چالش بزرگ یوهوا، بخش آب راتییتغ

 یداریبر پا توانند یم شده یتر طراح گسترده یشدن در راهبردهاصورت گنجاندهدروهوا  آب

خود بر  ۀنوب به داریپا ۀاهداف توسع نی. همچنباشند رگذاریتأث یا و منطقه یمل ۀتوسع یرهایمس

توسعه، بر  یو فناور یاقتصاد-یاجتماع یها یژگیو گذارد؛ یوهوا اثر م آب راتییتغ یها استیس

کاهش اثرگذار  تیو ظرف یسازگار تیوهوا، اثرات آن، قابل آب راتییتغ زانیشدت انتشار، م

 ۀعوهوا و توس آب راتییتغ نیب یا دوجانبه وندیپ نیبنابرا ؛(2006و همکاران،  هیاست )ساتا

و بر اقدامات آب میصورت مستق به 13و هدف  داریپا ۀتوسع ن،یابرعالوهوجود دارد.  داریپا

 راتییمقابله با تغ یبرا یسازمان ملل خواستار اقدام فور که یطور متمرکز است؛ به ییهوا

و  یآگاه شیبهبود آموزش، افزا م،یصورت مستق به 3/13. هدف توهوا و اثرات آن اس آب

 ۀتوسع نیبنابرا ؛(2022و همکاران،  چیوهوا است )وکل درمورد آب یو نهاد یانانس تیظرف

صورت  وهوا به آب راتییتغ رایز ست؛ین ریپذ وهوا امکان آب راتییبدون توجه به تغ داریپا

و  شود یم یطیمحستیو ز یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد یها بحران دیتشد موجب کیستماتیس

اثرات  ۀجانب ه(. گسترش هم2011 نگ،یاست )موناس داریپا ۀتوسع یاز موانع اصل یکیامر  نیا

 ریثأها ت گروه نیرتریپذ بیو آس نیرتریفق یرو ،یرمتناسبیصورت غ وهوا، به آب راتییتغ

 یبرا ،از آن یو کاهش اختالفات ناش راتییتغ نیمقابله با ا یبرا یاقدام فور رو نیا از. گذارد یم

 (.13۹5 همکاران، و یزماناست ) ریناپذ اجتناب داریپا ۀاهداف توسع زیآم تیموفق یاجرا

ها است.  بخش ریاز سا رتریپذ بیآس اریوهوا بس آب راتییتغ ۀدیپد برابر در یکشاورز بخش

. پژوهشگران شود یم یدر بخش کشاورز یاریبس یمنف راتیتأث سبب مدت یدر طوالن دهیپد نیا

از  یو کاهش محصول، تنها بخش یالت کشاورزکم محصو ۀبازد ،یینشان دادند کمبود مواد غذا

 گریکدیهستند که با  ییندهایافر یوهوا و کشاورز آب راتییتغ(. 2005 ،مشکالت است )ژو نیا

 شود یم ینیب شی(. پ200۷و همکاران،  یافتند )پر یاتفاق م یجهان اسیهردو در مق وند ا مرتبط

                                                           
1. Brundtland 
2. Rio Earth Summit 
3. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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 باشد داشتهمانند دما و بارش  یاورزمؤثر بر کش طیشرا یرو یادیز ریتأث یجهان شیکه گرما

 (.2008 همکاران،و  فانک؛ 2001و همکاران،  یکارت )مک

کند  یم نیتأم ییروستا مناطق در را نفر ونیلیم 23 درآمد ران،یا کشور در یکشاورز بخش

 یها دهیپد که یدرحال ؛به آن وابسته است انییاز روستا یاریبس شتیمع نی(؛ بنابرا2012 ،)فائو

 ،یبارندگ زانیم کاهش و دما شیافزا ،یفصل یها البیس زگردها،یر ،یمانند خشکسال ییواوه آب

و همکاران،  دانشوررو کرده است ) هروب یاساس یها با چالش رانیا کشور در را یکشاورز بخش

آب یها با چالش زیاستان اصفهان ن یکشاورز بخش(. 3۹8: 13۹6 نژاد، یو پازوک یصالح؛ 201۹

رو است )سازمان  روبه شیگسترش آفات و گرما ل،یس ،یخشکسال ،ید کاهش اراضمانن ییوهوا

 (.1400استان اصفهان،  یجهاد کشاورز

 داریپا ۀو... بر توسع ییروستا ۀتوسع ،یشناس جامعه ،یانسان یایجغراف یها حوزه شمندانیاند

 یها نقص یداراها  پژوهش نیاما ا ،اند داشته یادیز دیروستاها و عوامل مرتبط با آن، تأک

 جوامع بستر در که توسعه کیکالس فیتعار ازها  پژوهش نیاز ا یاند. تعداد بوده یا عمده

 یکشورها ۀدر دست رانیکشور ا نکهیبا توجه به ا ؛اند استفاده کرده ،است گرفته شکل ییاروپا

و آثار  توسعه شده گریغفلت در ابعاد د سبب فیتعار نیدارد، استفاده از ا یتوسعه جا درحال

 یبه بررس انهیگرا صورت اثبات به ،ها پژوهش از گرید یا همراه داشته است. دستهرا به یبار انیز

 و یاحیاند )ر اند و ادراک کشاورزان را مورد توجه قرار نداده ابعاد توسعه در روستاها پرداخته

وهوا  آب راتییتغ ۀدیگرفتن پددهیناد ،ها پژوهش نینقص ا نیتر اما مهم ،(1400 همکاران،

کشاورزان و  یمختلف زندگ جوانب ۀهم برکه  است داریپا ۀتوسع گر تیعنوان عامل هدا به

 یارهایمع توان یم ییوهواآب ۀکشاورزان از گذشت فهم. با شناخت گذارد یم ریتأث انییروستا

را در  ردایپا ۀتوسع یها و مدل ها یزیر و برنامه یها واکاو آن دیروستا را از د داریپا ۀتوسع

است که  نیپژوهش حاضر ا یسؤال اصل نیبنابرا ؛کرد نیها تدو آن یازهایروستاها با توجه به ن

و مدل  بوده چه ییوهواآب ۀگذشت تیبا توجه به وضع ییروستا یداریفهم کشاورزان از پا

از کشاورزان  ییبرحسب نظام معنا داریخوداتکا و پا ۀو تداوم گذشت یریگ شکل ندیفرا یمیپارادا

 چگونه است. ییتداوم و خوداتکا نیا
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 یمفهوم چارچوب
فهم  یبه واکاو ان،ییروستا دگاهیاز د و یو کشاورز یستیزطیها در بعد مح از پژوهش یبرخ

 ۀتوسع نیها ارتباط ب از پژوهش یتعداد نیاند. همچن پرداخته ییروستا داریپا ۀکشاورزان از توسع

ها  پژوهش نیاز ا یتعداد 1در جدول  .اند کرده یرا بررسوهوا  آب راتییو تغ ییروستا داریپا

 ذکر شده است.

 پژوهش یتجرب ةنیشی. پ1 جدول

 ها افتهی روش پژوهش

و همکاران  انیت

(2022) 
 شیمایپ

 ابعاد در یکشاورز داریپا ۀتوسع بر وهوا آب راتییتغ با یسازگار یراهبردها

 .گذارد یم اثر یاجتماع و یشناخت بوم ،یاقتصاد

و همکاران  نیی

(2022) 
 شیمایپ

را در  ییروستا داریپا ۀبه اهداف توسع یابیحفاظت از خاک، دست یراهبردها

 .کند یم نیتضم یستیز طیو مح یاقتصاد ،یابعاد اجتماع

و  خانال

همکاران 

(2021) 

 شیمایپ

 یور از بهره یوهوا، سطوح باالتر آب راتییباالتر با تغ یسازگار یدارا کشاورزان

 ۀامر با هدف توسع نیو ا دهند ینشان م ییمواد غذا دیرا در تول یفن ییراو کا

 و فقر، منطبق است. یگرسنگ یکن شهیسازمان ملل در جهت ر داریپا

و  رویبیر

همکاران 

(201۷) 

 متمرکز بحث

 یگروه

و آفات از  ها یماریب ،یخاک، خشکسال نییپا یزیکشاورزان، حاصلخ دید از

 یداریمنظور پا کشاورزان به نیاست. همچن یرزکشاو یها تیجمله محدود

مقاوم  اهانیکمتر خاک، کاشت گ تروژنین یبرا یشتریب تیارجح ،ییروستا

 .اند و آفات قائل یماریو ب یبه خشک

 یو آدتونب آدئوال

(2015) 
 شیمایپ

 نیگزیعنوان جا آن را به لیو پتانس دارند لیتما داریپا یبه کشاورز کشاورزان

 .اند ادراک کرده ،ییبهبود اقتصاد روستا یبرا یصنعت یکشاورز

 یدارشناسیپد (2010) یباقر
بر  ییایمیش یها به اثرات مضر و بلندمدت نهاده یادراک منف کشاورزان

 .دارند یکشاورز یور بهره

 توان یرا م داریپا ۀدرمجموع توسع اما ،صورت گرفته است داریپا ۀاز توسع یادیز فیتعار

 داریپا ۀ(. توسع1386پور و مرادپور،  ابعاد مختلف توسعه دانست )دانش نیتوازن و تعادل ب

 دیتأک یستیز طیمح و یاقتصاد ،یاجتماع ۀگان توسعه بر ابعاد سه نیاست. ا یابعاد مختلف یدارا

 ۀبه توسع هیشب یتا حد ییروستا داریپا ۀتوسع فی(. تعار138۹و همکاران،  یدارد )پورطاهر

 یاقتصاد ،یفرهنگ ،یابعاد اجتماع انیتوسعه با عنوان وحدت م نیا ؛است یصورت کل به داریپا
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 ،تبار شده است )فالح فیو رفاه افراد، تعر شتیسطح مع شیمنظور افزا به یستیز طیو مح

وجود دارد.  یمتنوع یها مدل ،ییروستا ۀسنجش توسع یبرا پژوهش، اتیادب در(. 13۹۷

 آمده است. 2در جدول  ،ها ها و ابعاد آن همراه پژوهشها به مدل نیاز ا یا خالصه

 ها همراه ابعاد و شاخصبه ییروستا ةتوسع یها مدل ةخالص .2 جدول

 ها شاخص ابعاد مدل

 یداریپا

 ییروستا

 یفرهنگ-یاجتماع

 یتمندیرضا ،یآگاه شیو مقابله با فقر، سواد، آموزش و افزا عدالت

انسجام  ،یاجتماع تیامن ،یاجتماع یۀسرما ،یزندگ تیفیک ،یاجتماع

 یاجتماع نیو تأم یاجتماع یریپذ تیمسئول ،یاجتماع

 یاقتصاد
درآمد  زانیو نوع اشتغال، م زانیو ارتباطات، م یمصرف، انرژ یالگو

 یگذار هیو سرما یاقتصاد تیامن ،یکاریخانوار، نرخ ب

 یتیریمد یآگاهو  یمدن ینهادها عدالت، ها، یریگ میو تصم ها استیس یتیریمد-ینهاد

 یکالبد
ساخت مسکن،  تیفیمعابر، ک تیفیونقل، ک به حمل یدسترس ،ها ساختمان تیفیک

 ییربنایامکانات و خدمات ز ۀوساز، و توسع و ساخت یمعمار یها سبک

 یستیزطیمح

ها و فاضالب، رفتار مطمئن  اقدامات مربوط به زباله اهان،یخاک و گ یداریپا

 تیریمد ط،یبهداشت مح ،یمنابع آب تیریمد ،ییایمیبا سموم و مواد ش

 یستیزطیمح یریپذ تیو منظر روستا، و مسئول طیمح یزگیپاک ،یانرژ

 یروستا

 نمونه

 یۀپا تیهو

 یشهروند
 خانواده ۀارانیو کارت  یحق رأ ،یشهروند تیهو کارت

و  یعموم التیتسه

هیاول یها رساختیز  

 امکاناتو  یدنیآشام آب نیتأم مدرسه، کودکان، از مراقبت امکانات

 ونقل حمل

 یروستا

 سالم

 سالم اجتماع
 آموزش، مشارکت، ،یاجتماع روابط ،یاجتماع و یفرد تیامن بهداشت،

 ارتباطاتو  یبهداشت یدسترس

 یو رفاه ماد یشغل یها فرصت سالم اقتصاد

 یریپذ بیمسکن و آس ،یستیتنوع ز ط،یمح تیفیک سالم ستیز طیمح

 یروستا

 هوشمند

 یاجتماع

 رات،ییتغ جادیو ا لیمشارکت مردم در تسه ن،یاشتغال نو جادیا یبرا تالش

درون و  یتعامالت اجتماع و ،یمردم یها و نهادها در تشکل تیعضو

 ییروستا برون

طیمح یستیز  
 از حفاظت اقداماتو  خاک از حفاظت اقدامات آب، از حفاظت اقدامات

 یبوم اهانیگ
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 ها شاخص ابعاد مدل

ها رساختیز  

در دفع  یاصول فن یریکارگ به ن،یونقل نو حمل یریکارگ به یبرا تالش

 جادیاطالعات و ا یاستفاده از فناور زانیم ،یبه انرژ یفاضالب، دسترس

 مسکن مقاوم

-روستا

 شهر

یفرهنگ و یاجتماع  تیامنو  مشارکت شاغالن، تعداد باسوادان، تعداد ت،یجمع زانیم 

یالتیتسه و یکالبد  

 نت، یکاف ج،یبس گاهیپا ،یگاه انتظامپاس ،یخدمات، شرکت تعاون مرکز

و  یمسکن دائم ،یصنعت یها کارگاه ،یورزش یها سالن ،ییمدارس ابتدا

 سبز یفضا یدرصد کاربر

یارتباط و ییربنایز  
 یندگینما ،یعمومونقل  حمل تلفن، و برق ،یکش آسفالت، آب لوله ۀجاد

 اتینشر و روزنامه به یدسترسو  ،یارتباط خدمات و پست

یدرمان و یداشتبه  یبهداشت خدماتو  یدرمان مراکز 

 روستا بوم

 یاجتماع

خدمات  ،ییشورا یریگ میتصم رانه،یشگیسالم، بهداشت پ یزندگ سبک

خدمات  یساز آموزش و ارتباطات، مدرن ،یریادگیمکمل،  یپزشک

معلوالن،  یتیمراقبت از کودکان و سالمندان، انسجام شخص ،یاجتماع

 شده فیتعر یو تبادالت اقتصاد یاقتصاد ییگرا یمحل

 یشناخت بوم

مصرف و بازچرخش  د،یپرماکالچر، تول یطراح ن،یزم یبهساز ابان،یب تنوع

 ر،یدپذیتجد یانرژ ،یا صورت منطقه حفاظت آب به ،یمحل کیارگان یغذا

 و تجارت سبز. یزندگ ۀچرخ لیتحل ،یشناخت ساختمان بوم

 تیمعنو و یفرهنگ

شدن به کیخدا، نزد شتریشناخت ب ت،یمعنو ،یدفر ییشکوفا ت،یخالق

 ،ینیب جهان ،یگردش زندگ ،یعیطب ۀها و چرخ احترام به فرهنگ عت،یطب

 .شدن یجهان برابر در مقاومتو  ها میاقل ستیکردن، زیعلم و فلسفه، محل

زاده  و رمضان یاری(؛ ز13۹2و کامور ) ای(؛ ازک2006) زلر(؛ 2005) 1ییایآس یور (؛ سازمان بهره2003) نریک: منابع

و  رامش(؛ 2020) گاجیل-سنکایو زول زیآدامو (؛13۹۹همکاران ) و یزیعز  (؛13۹4همکاران ) و صادقلو(؛ 13۹2)

 (1400همکاران ) و یاحیر ؛(1400و همکاران ) یبابائ ؛(1400و همکاران ) غیت (؛ جهان2021) وارامیس

 نییوهوا در تع آب راتییتغ ۀدیبه پد یتوجه یب ،یداخل یها پژوهش اصل یخألها از یکی

 یو آب که اجزا نیبا زم میصورت مستق وهوا به آب راتییاست. تغ ییروستا ۀابعاد توسع

 ییروستا ۀتوسع یها در مدل دیبا نیبنابرا ؛هستند، در ارتباط است ینظام کشاورز یشتیمع

 بعد با ارتباط در فاًصروهوا  آب راتییتغ ها از پژوهش یدر برخ نیهمچندرنظر گرفته شود. 

                                                           
1. Asian Production Organization(APO) 
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با  تواند یوهوا م آب راتییتغ که یدرنظر گرفته شده است؛ درحال ییروستا یداریپا یستیزطیمح

 ارتباط باشد. در ییروستا یداریابعاد پا ۀهم

 داریپا ۀاز توسع یکشاورز ۀجامع یبه فهم محل یتوجه یب ن،یشیپ یها دوم پژوهش خأل

روستاها  ییوهواآب ۀگذشت دیبامنظور نیوهوا است. بد آب راتییتغ ۀدیروستا با توجه به پد

منظور پژوهش نی. بدشود استخراج ییروستا داریپا ۀمطلوب توسع یارهایتا مع شود یواکاو

 کند. یم فیروستا در گذشته توص یداریوهوا به پا آب راتییتغ ۀچیحاضر فهم کشاورزان را از در

 پژوهش یشناس روش

 نیاشتراوس و کورب کیستماتیس یا نهیزم یۀو راهبرد نظر یفیپژوهش از روش ک نیا در

 کیتکن. شداستفاده  داریخوداتکا و پا ۀگذشت یمیمدل پارادا نیمنظور تدو به ،(1۹۹8)

از دو  ،کنندگان انتخاب مشارکت یبود. برا افتهیساختار مهین ۀها از نوع مصاحب داده یآور جمع

دو نوع  نیتحقق ا ی. براشداستفاده  یظرن یریگ هدفمند و نمونه یریگ روش نمونه

ابعاد و  ثیها از ح مقوله نیتکو ندیابا کشاورزان مطلع مصاحبه شد و در فر ،یریگ نمونه

 ابعاددرمورد  یدیاطالعات جد که ییتا جا افت؛یادامه  یتا اشباع نظر یریگ نمونه ها، یژگیو

 ینواح ازکشاورز  2۹شامل  کنندگان پژوهش حاصل نشود. مشارکت یها مقوله یها یژگیو و

هدفمند از  یریگ نمونه یمختلف شمال، جنوب، شرق و غرب استان اصفهان بودند که برمبنا

 .ندنوع حداکثر تنوع انتخاب شد

 یباز، کدگذار ی)کدگذار نیاشتراوس و کورب یا مرحله سه یبرحسب الگو یکدگذار

سطر صورت سطربه ها به از، دادهب یکدگذار ۀ( انجام شد. در مرحلینشیگز یو کدگذار یمحور

 یها یژگیابعاد و و ثیاز ح میمفاه نیدست آمد. سپس ا مفهوم به 2۹ تیشدند و درنها لیتحل

 یمیعناصر مدل پارادا ،یمحور یکدگذار ۀدر مرحل و یده سازمان یمحور ۀمقول ۷مشترک، در 

شدند.  ییشناسا امدهایا و پراهبرده ،یعل طیشرا ،گر مداخله طیشرا ،یا نهیزم طیشرا ده،یشامل پد

( گذشته داریپا و خوداتکا)نظام  یا هسته ۀمقول کی ،ینشیگز یکدگذار ۀدر مرحل تیدرنها

را  یمحور یها مقوله ۀهممقوله روابط  نیپژوهش است. ا یخط داستان انگریدست آمد که ب به

 .کند یبرقرار م
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 یابیاعتبار کیوهش، سه تکنپژ یریباورپذ ای ییایاعتماد و پا تیقابل یمنظور بررس به

 یها و کدها اول، داده کی. در تکنرفت کار به یلیتحل یها سهیتوسط همکار، اعتبار اعضا و مقا

 دییها خواسته شد در جهت تأ قرار گرفت و از آن یفیدو پژوهشگر ک اریها در اخت مرتبط با آن

 اریدر اخت میدوم، مفاه کیاطالعات کمک کنند. در تکن لیتناقض در تحل افتنی ای

 یکدها قیتطب ۀدربارها درخواست شد نظر خود را  کنندگان قرار گرفت و از آن مصاحبه

 ،یلیتحل یها سهیمقا شاملسوم،  کیدر تکن نیها اعالم کنند. همچن و مقوله میپژوهش با مفاه

پژوهش،  یاساس یها پرسشاطالعات، به  لیو تحل یآور همواره در مراحل مختلف جمع

خام  یها با داده یمیو مدل پارادا ها همقول یبند ها رجوع شد تا ساخت و داده اه فرض شیپ

ها  مصاحبه نان،یاطم تیقابل جادیا یراب نی. همچنشود دییپژوهش تأ یها افتهیو صحت  سهیمقا

 شدند. پیمربوطه تا یافزارها ضبط و در نرم

 کننده . مشخصات کشاورزان مشارکت3 جدول

 یکشاورز تیفعال عنو محل سکونت ةمنطق سن التیتحص سطح شماره

 یباغ-یزراع یرانچیت 88 یقرآن سواد 1

 یباغ-یزراع یرانچیت 56 یانسان علوم پلمید 2

 یا گلخانه-یباغ یرانچیت 52 ییابتدا پنجم 3

 یباغ یرانچیت 33 عمران یکارشناس 4

 یباغ-یزراع پادنا 40 اتیادب ارشد یکارشناس 5

 یباغ-یزراع اپادن 60 ییابتدا ششم 6

 یزراع رمیسم 53 یانسان علوم پلمید ۷

 یباغ قاج( )قره رمیسم 42 یانسان علوم پلمید 8

 یباغ وزوان 34 عمران یکارشناس ۹

 یباغ-یزراع چهیزید 5۷ ییابتدا ششم 10

 یباغ-یزراع آباد حسن ۷2 ییابتدا ششم 11

 یباغ-یزراع آباد حسن ۷6 ییابتدا ششم 12

 یا گلخانه-یباغ-یزراع مزرعچه 6۹ ییابتدا ششم 13

 یباغ-یزراع آباد حسن ۷0 ییابتدا پنجم 14

 یزراع نکوآباد 52 کلیس 15

 یباغ اذان 33 یکشاورز مهندس 16



 

 

 

 

 

 95سیارخلج، هاشمیانفر، صالحی، عبداللهی/ فهم کشاورزان از گذشتة خوداتکا و پایدار ...                      

 

 

 یکشاورز تیفعال عنو محل سکونت ةمنطق سن التیتحص سطح شماره

 یزراع اذان ۷3 نوشتن و خواندن 1۷

 یزراع اذان 4۷ پلمید 18

 یباغ-یزراع اذان ۷0 کلیس 1۹

یزراع ورزنه 63 نوشتن و خواندن 20  

یزراع ورزنه 56 مپلید 21  

یزراع ورزنه 4۹ ییراهنما اول 22  

یزراع ورزنه ۷۷ نوشتن و خواندن 23  

یزراع ورزنه 4۷ پلمید 24  

یزراع ورزنه 55 پلمید 25  

 یباغ-یزراع افجان 58 نوشتن و خواندن 26

(نی)فرد چلخانه 38 کلیس 2۷  یباغ-یزراع 

(نی)فرد چلخانه 58 ییابتدا 28  یباغ-یزراع 

(نی)فرد چلخانه 30 یکشاورز هندسم 2۹  یباغ-یزراع 

 پژوهش یها افتهی
 طیشرا ،یا نهیزم طیشرا ،یعل طیشرا ه،یاول طیاز شرا یینما ،4جدول  یها هو مقول میمفاه

وهوا  آب راتییبر تغ هیروستاها در گذشته با تک یداریپا یامدهایراهبردها و پ ده،یپد ،گر مداخله

 نیگذشته( است. ا داری)نظام خوداتکا و پا ها، یحاصل از بررس یینها ۀ. مقولدهد یرا نشان م

 طیبا شرا وندیروستاها در پ ۀدر گذشت یداریپا از کشاورزان یچندوجه فهم تگریمقوله، روا

 ،یکشاورز ،یستیزطیمح ابعاد در گذشته، از کشاورزان مطلوب ریتصووهوا است؛  مناسب آب

و برداشت و  ان،یها با توجه به اظهارات پاسخگو داده مه،ادا در. است بوده یاجتماع و یاقتصاد

 ،گر مداخله طیشرا ،یا نهیزم طیشرا ،یعل طیشرا ه،یاول طیصورت شرا پژوهشگران، به لیتحل

 اند. شکل گرفته امدهایراهبردها و پ
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 هسته ةو مقول یمحور یها مقوله م،ی. مفاه4 جدول

 یمحور ةمقول باز یکدگذار
 ةمقول

 هسته
 یخانگ لیوسا از استفادهو  عتیطب با سازگار یمعمار عت،یطب ودنبکرب

 عتیطب با سازگار
 داریپا ستیز

ظام
ن

 
کا

دات
خو

یپا و 
 دار

شته
گذ

 

 بودن یطوالنو  هوا مطلوب تیوضع هوا، یخنک الگومندبودن فصول، نظم
 زمستان فصل

 یکشاورز منظم میتقو
 در گذشته

مناسب آب و  تیفیک ،ها ب قناتمناس تیآب، وضع یفراوان اد،یز یها بارش
 رود ندهیزا یپرآب

 منابع مناسب تیوضع
 در گذشته یآب

 نیزم قوتو  محصوالت یفراوان ت،یفیباک محصوالت
 یباال تیفیک

 خاک و محصوالت
و  اتیانتقال تجرب ۀشبک ت،یمیدر گذشته، روابط متقابل، صم یروان آرامش

 کشاورزان یاریهم ۀشبک
 یمنیا تور

استفاده از  ک،یاز سموم در گذشته، پرورش محصوالت ارگان نکردن استفاده
از آب و  نهیبه ۀاستفاد ،ییایجغراف ۀتناسب محصول با منطق ،یوانیکود ح

 یسازگار منابع آب بوم یمحل تیریمد

 سازگار بوم یکشاورز
 گذشته

به شهر و  یدر گذشته، فروش محصوالت کشاورز یکشاورز ییزا اشتغال
 یکنار کشاورز وجود دام در

 یشتیمع ییخودکفا
 کشاورزان

 
 گذشته یدارو پا خوداتکانظام  ةمقول یها . مؤلفه1 شکل

 1400 یق،تحق های یافتهمنبع:  

نظام خوداتکا 
و پایدار 
 گذشته

تقویم منظم  
کشاورزی در 

 گذشته
وضعیت مناسب  
منابع آبی در 

 گذشته

کیفیت باالی 
خاک و 

 محصوالت

کشاورزی بوم 
 زیست پایدار سازگار

 تور ایمنی

خودکفایی 
معیشتی  
 کشاورزان
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 هیاول طیشرا

 داریپا ستیز

 طیمح کی جادیو ا ،و حفظ آن ستیز طیمح ۀنیرا در زم یفعال یها در گذشته کنش کشاورزان

 در داریپا ستیز. است عتیبا طب زیآم مسالمت یها، زندگ کنش نیا از یکی. دادند یانجام م داریپا

ها در  رساندن به آن و انجام کنشبیبدون آس ستیز طیدر مح یزندگ یامعنبه پژوهش، نیا

قاج  قره یبکر روستا عتیاز طب یری، تصو8 ۀشمارنمونه کشاورز  یبرا ؛جهت حفظ آن است

به  گردم یبهشت بود. من حاال برم نجایواقعاً ا یروز هی»: کند یم فیرا توص رمیواقع در سم
. یبرگرد یخواست ینم گهید نجا،یا یاومد یم اگه شما یعنی ؛خودمون. واقعاً بهشت بود یباغا

عوض  عتمیباعث شده طب میاقل رییتغ نیخود ا اصالًنخورده بود.  واقعاً بکر بود. دست عتیطب
گذاشته.  ریتأث یهمه چ عتیطب ی. روگهید زیچ هیبود، االن  گهید زیچ هی عتیطب اشه. اون وقت

 «.میدادو همه رو از دست  میداشت ایکه چ خورم یحسرت م افتم، یاون موقع م ادی یمن االن وقت
و  یدر انتخاب مصالح ساختمان یعت،بر رفتار مناسب با طب عالوهدر گذشته  روستاییان

کامالً سازگار با  مصالحها از  . آنردندک یعمل م یستیزیطمح یا گونه به یزداخل خانه ن یلوسا

 یگازها یعی،طب یخانگ یلوسا ازداخل خانه با استفاده  ین. همچنکردند یو بوم استفاده م یعتطب

از  یکیعنوان  به 1۷ ۀ. کشاورز شمارکردند یم یدتول یکربن کمتراکسید یو د یا گلخانه

شکل  ینموارد ذکرشده را به ا اذان در شمال استان اصفهان، ۀکشاورزان باتجربه در منطق

 :کرد یفتوص

آسفالتو  ینشه. ایم یختهآسفالت داره ر یابوناخ ینچند درصد از ا یسطح یه! تو ینیدبب» 
 ییدما یرباشه. مصالح تأث یخاک معمول ینکهشه تا ایازش ساطع م ییچه گرما یدحساب کن

 ییدما یچبود. اون ه یلمنطقه همه کاهگ ینا یها خونه یم. قدذارهیم یطمح یرو یدیشد
 «الخ بود.گو سن یهمه خاک یابونا. خکرد ینم یجادا ییگرما یچ. هکرد ینم یجادا

 نوع به توجه بدون اصفهان استان نقاط همۀ در طبیعت، با سازگار خانگی وسایل از استفاده

. است بوده روستاییان زندگی سبک از جزئی نوعی به واقع در و داشته جریان وهوا آب و اقلیم

در گذشته را  طبیعت با سازگار خانگی وسایل از استفاده نیز دیزیچه منطقۀ از 10 شمارۀ کشاورز

  :کرد بیانشکل  ینبد
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 یکرس یرز یترمبود، ه یزم. هبست یم یخآب  یکرس یم، رویداشت یمکه قد یتو کرس قبالً»
 یتو بردن یم کوفتن، ی. سرشو مزدن یم یشآت و کردن یم یآور جمع یزمه یسر یهنبود. 
 یا خونه یچ. تو هکردن یرو م کار  ینا بار  یه یروش. روز ریختن یخاکستر م یکرس
 «نبود. یبخار

 یعل طیشرا

 گذشته یمنظم کشاورز یمتقو

 منظر از است. یوهوا و اثر آن در کشاورز آب یریپذ ینیب شیگذشته، پ یکشاورز میاز تقو منظور

کامالً منظم و  یا گونه فصول به بیوهوا و ترت آب یگرم ای یسرددر گذشته  کشاورزان،

 یکشاورز یها تیانجام فعال یمنظم برا یمیتقو جادیامر موجب ا نیبوده و ا ریپذ ینیب شیپ

 ۀمنطق یمیکشاورزان باسابقه و قد از یکیعنوان  به 1 ۀکشاورز شمار یها است. صحبت شده یم

 منظم است: میتقو نیا یایرا انجام داده، گو یو باغ یکه دو کشت زراع یرانچیت

متناسب بود و دو ماه تابستون  باًیماه تقر چهارهوا سرد بود،  یلیماه خ شیش باًیتقر سابق،» 
 یوقت نیهم خاطر به ؛شهیسرد م یشه و کیگرم م یهوا ک میدونست یم باًیگرم. تقر

  «.ورهکه به سرما نخ میبکار یک میدونست یم قاًیدق م،یرو بکار یمحصول میخواست یم

 یخنک الگومندبودناز  منطقه، نیااز کشاورزان  گرید یکیعنوان  ، به2 ۀکشاورز شمار نیهمچن

 : کردکاشت محصوالت صحبت  یریپذ ینیب شیاثر آن بر پ و زمستان فصل بودن یطوالن و هوا

ش ماه یش شهیسه ماه نبود. هم میش ماه زمستون بود. زمستون قدیش م،یبچه بود ادمهیمن »
 یک میدونست یم قاًیبه کاشتن محصوالت و دق میکرد یکه هوا خوب بود، شروع م یاز وقتبود. 

 «شه.یهوا سرد م

وهوا و نظم فصول، در مناطق مختلف اصفهان وجود  آب یریپذ ینیب شیمنظم و پ میتقو

در مناطق سرد جنوب  یحت ؛نبوده است یخاص یوهوا آب ای میداشته و منحصر به نوع اقل

 اند؛ کرده یم ینیب شیوهوا وجود داشته است و کشاورزان آن را پ نظم آب زین رمیند سماصفهان مان

شکل  نیگذشته را به ا یوهوا آب ،یرمیسم انکشاورز از یکی ۷ ۀشمار کشاورز ،مثال یبرا

 کرد:  فیتوص

خنک  گهیهوا د شد، یوپنجم تابستون م روز چهل یوقت ۷5بهتر بود. سال  یلیهوا خ میقد»
 «.دسرد بو یلی. شبا خدیتو صحرا خواب شد ینم گهیسرما د بود. از
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 ای ینهزم شرایط

 گذشته آبی منابع مناسب وضعیت

گذشته  یمناسب منابع آب تیوضع دار،یخوداتکا و پا ۀگذشت یریگ شکل یا نهیزم طیاز شرا یکی

 ،المث یبرا ؛خود را دارند یمختلف استان اصفهان، اشکال خاص منابع آب مناطقبوده است. 

مانند  یمناطق یکشاورز نیمانند اذان و وزوان، به شکل قنات است. همچن یمناطق یمنابع آب

به آب در  یاشکال وابستگ ۀ. در همدارد یسطح یها به آب یادیز یو پادنا، وابستگ رمیسم

و هم  یفیهم از بعد ک یمنابع آب تیکامالً مطلوب بوده است. مطلوب یمنابع آب تیگذشته، وضع

ها در زمان گذشته در  بارش یفراوان از، 10 ۀشمار کشاورزمالحظه بوده است.  قابل یکم از بعد

 :گفت چهیزید ۀمنطق

برف بود.  ریا زه و باغ نیسطح زم ۀهم. میسیوا میتونست ینم نجایا گهیما د شد، یکه م زییپا» 
با االغ و  میخرمن داشت شد ی. ما تو مهر که مشد یفوقش اول قوس که برج آذره برف شروع م

 مایشده. قد یبرج اونجور نی. االن آخر ابست یم خیکه آب  شد یسرد م یجور نا،یگاو ا
 «.اومد یم ادیو برف و بارون ز شد یم بندون خی یلیفصل زمستونه. خ نیتر قوس سخت گفتن یم

 اصفهان یصنعت یها به کارخانه کیکه امروزه نزد یاز مناطق یکیعنوان  نکوآباد به یروستا

 ۀداشته است. کشاورز شمار یها و منابع آب بارش ثیاز ح یخوب اریبس تیدر گذشته وضع ت،اس

را در گذشته  یها و منابع آب مناسب بارش تیمنطقه، وضع نیا یمیاز ساکنان قد یکیعنوان  به 11

  :داد حیتوض

 یوقتو درخت شده باشه.  بود نشده نیمثل حاال زم ابونیب نیحاال ا میبچه بود ادمهی من»
 مینبود، آب مستق بند لیس می. قدختیر یهار و هار از کوه آب م میمستق اومد، یبارون م

سنگو سابوند گودش  اومد یبود. آب که م ابونینبود، ب یچی. درخت و هیتو آباد اومد یم
 «.اومد یم یلیکرد. بارون خ

 : کرد انیرا ب ینکات زینمناسب آب درگذشته  تیفیادامه، درمورد ک درکشاورز  نیا

و  میخورد یآب م ریلب جوب، س میدیخواب یتو صحرا، م رفت یجوبا که آب م نیا»
. میداشتو پادرد  اومد یو نه سرمون درد م میشد یم ضینه مر ،بود زیآب تم نقدر. امیرفت یم
 صورتمون به آب نیا میدیخواب یما برعکس م اومد، یآب م نقدرخدا شاهده ا ی. حتیچیه

 «.دمینخواب مارستانیب تو شبم هی سالمه، ۷3 خودم من. میربخو آب و بخوره
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 یفراوان یسطح آب منابع یدارا پادنا، و رمیسم مانند اصفهاناستان  یدر گذشته، مناطق جنوب

 ۀبه شهر هزارچشمه معروف بوده است. اظهارات کشاورز شمار رمیشهر سم که ییتا جا اند؛بوده

 است: یمنابع آب یفراوان نیا یایطقه، گومن نیاز کشاورزان ا یکیعنوان  ، به۷

خودش  یهمه با پا نای. امی. آب رودخونه داشتمی. استخر داشتمیچشمه داشت نجایا «

. میکاشت ی. گندم ممیدیرس یم مونی. به کشاورزمیکرد یم یاریآب میرفت یما م نوری. ااومدن یم
 «.میداشت درخت اقسام و انواع. میکاشت یم ونجهی

 خاک و محصوالت باالی کیفیت

ها به آن یبرا یپررونق یکشاورزمحصوالت و خاک،  یباال تیفیدر گذشته ک ،کشاورزان منظر از

 یهرکدام، تبعات راتییهستند که تغ وستهیپهمدو جزء کامالً به محصولهمراه داشته است. خاک و 

 موجبل خاک، داخ یبوده و مواد معدن زیحاصلخ اریبس نیدارد. در گذشته زم یگرید یرا برا

 یفیو ک یدر هردو بعد کم ،یمنابع آب مانند یمحصوالت کشاورز تیوضع و شده یم نیزم قوت

هر سه  ۀمزرعچه که سابق ۀاز کشاورزان منطق یکیعنوان  ، به13 ۀشمار کشاورزمطلوب بوده است. 

 : دکر انیب ،گذشته درمحصوالت  تیفیک فیدارد، در توص یا و گلخانه یباغ ،یزراع کشت نوع

 نجایا ش دونه هیآباد که معروفه.  که معروفه. تو نجف شهر ینیتو خم میداشت وهیم شاه یگالب ما»
 بود بزرگ یلیخ. خورد یزور م نفر به هیرو  ش دونهیبود.  کیدرجه  شیگالب نجای. اادینم ریگ
 «.میداشت گالب بیس. نیریش و

 یمطلوب یاربس وضعیت نیز کمی بعد در کیفی، بعد برعالوه کشاورزی محصوالت ،در گذشته

 اظهار داشت:  یفراوان ینا یفدر توص 15 ۀاند. کشاورز شمار داشته

مثالً ماش  یا یارخ شو یه. بقیبجر دو یب،جر یهمثالً  یم؛قسمت کرده بود چهاررو  صحرامون»

. یمچید یم یارخ رفتیم، یصبح که م یدۀسپ یناز ا کاشتیم، یکه م یارخ دونه ی. خدا مکاشتیم یم
 «.رفت یو م زد یم یارآباد خ حسن یتو اومدیم ینترناش. دو تا اشدیم یآماده م یدبا دهساعت 

 گر مداخله شرایط

 ایمنی تور

رفاه  ۀدر حوز ،مفهوم نیاست. ا 1یمنیا تورپژوهش،  نیدر ا یشناخت مهم جامعه میاز مفاه یکی

و  یشامل اقدامات رسم( SSN) یاجتماع یمنیا یمطرح شده است. تورها اریبس یاجتماع
                                                           
1. Safety net 
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اقدامات شامل  نی. اکند یاست که از افراد در مقابل آثار درآمد کم و فقر محافظت م یررسمیغ

و ناکاتا  وادا(. 153: 2006 وک،یو... است )تسل ییفقرزدا یها برنامه ها، ارانهی ،ییغذا یها برنامه

تقابل است و در مواقع کمک م ای یاریهم یکه برمبنا کنند یبستان را مطرح م بده مفهوم

 (.206-204: 13۹4است )وادا و ناکاتا،  کرده یم یرا باز یمنینقش تور ا ،یاجتماع یها بحران

وهوا بوده است.  آب راتییبا تغ یسازگار در یاساس یعامل یمنیا تور حاضر، پژوهش در

 اریبس استان اصفهان وجود داشته و عناصر آن ییروستا ۀدر جامع یشکل سنت به یمنیتور ا

با  یدر جهت سازگار یاستان اصفهان، عامل یکمک متقابل در روستاها ینظام سنت وپررنگ 

وهوا، تجارب را به  آب راتییبا تغ یوهوا بوده است. کشاورزان در هنگام سازگار آب راتییتغ

 ،یمنی. تور ارساندند یم یاری گریکدیبه  ،یو در انجام اقدامات سازگار کردند یم منتقل گریکدی

کشاورزان برقرار  نیرا در ب تیمیرا در گذشته فراهم و روابط متقابل و صم یآرامش روان

 روابط ،اذان ۀاز کشاورزان باسابقه در منطق یکیعنوان  ، به1۹ ۀشمار کشاورزاست.  کرده یم

  :کرد فیشکل توص نیمتقابل افراد را در گذشته به ا

 یبودن. کرس گهیهمد ۀهر شب خون شد، یم متمو یکار بود و گندم زییاز حاال که پا مردم»
ور خبر ندرت از ده اون بحثا بود و نه تلفن بود. ما به نینه ا گهیدور هم. د نشستن یبود و م

 .«دادن یانجام م اومد یکه از دستشون برم یمشکل داشت، کار یکسوقت  هی. میداشت

و نوع روابط در مناطق نبوده  یخاص ۀمنحصر به منطق ان،ییروستا نیمتقابل در ب روابط

 دنیفر ۀاز کشاورزان منطق یکی، 28 ۀشمار کشاورزبوده است.  مانهیصورت صم مختلف، به

 : پرداخت انییروستا نیب تیمیصم انیب بهکه  است

 یالیسر به سر فام ی. به شوخشدن یجمع م یا فهیطا یمیما، تو حموم قد یروستا یتو»

 «.نشستن یشب م 1-12. تا ذاشتن یم گهیدهم

وهوا  آب راتییکشاورزان با تغ یدر سازگار یدر گذشته، نقش اساس اتیانتقال تجرب ۀشبک

انتقال  ۀشبک نیدرمورد نقش ا ،یرانچیت ۀاز کشاورزان منطق یکی، 3 ۀشمار کشاورزداشته است. 

 :کردمطرح  ییها وهوا، صحبت آب راتییبا تغ یدر سازگار اتیتجرب

داشت،  یکاشته. اگه مشکل یچ م هیهمسا دمید یبود. من م همه ملک ؛نبود واریموقع د اون» 
 ،کارو کردم نیمن ا گفت ی. مکرد یم مییداشتم، راهنما یمن مشکل اگه. کردم یم شییراهنما

 » کنه. ش هپشه رو خالص کرده. تو هم برو انجام بده خالص
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ام کمک . نظدیرس یکشاورزان به انجام م یاریهم ۀدر شبک یدر گذشته اقدامات سازگار

و  یاریاقدامات را با هم کردند یم یشبکه نمود داشت. کشاورزان سع نیدر ا کامالًمتقابل 

 ۀشمار کشاورزاقدامات موفق بودند.  نیدر انجام ا معموالًبه انجام برسانند و  یصورت جمع به

 : کرد فیشکل توص نیبد راوهوا  آب راتییتغ با یو نقش آن در سازگار یاریهم ۀ، شبک8

که  نای. زممیگرفت یجدول آب م هیاز  م؛یجوب بود هیمون کنار  ههم م،یبود هیچند تا همسا ما»
دو تا  یوقت یدست صدا نداره، ول هیگن یم می. از قدومدنین گهید وخشک شد، همه رفتن 

 میتونست یهمه کنار هم م م،یچهار تا بود ی. وقتمیدار بود وقت چهار تا باغصدا داره. اون ،شد
 یحت. میداد یکردن جدوال رو م یمانیس ۀنی. هزمیکرد یم یبند و جدول یروب . جدولمینکار ک
 «.خوابوندنلوله

 راهبردها

 سازگار بوم کشاورزی

 ،سازگار بوم یاست. در کشاورز داریپا یکشاورز یها از شاخه یکی ،سازگار بوم یکشاورز

را حفظ کنند  یو منابع آب یریلوگخاک ج شیتا از فرسا رندیگ یکار م را به ییها کشاورزان روش

نوع  نی(. در گذشته، ا200۹ رادو،یرا به حداقل برسانند )ت یکشاورز یستیزطیمح یامدهایو پ

را به  یستیزطیمح یها بیآس ،یسنت یها وجود داشته است و کشاورزان با روش یکشاورز

. در کردند یم دیتول یمحصول کشاورز داریو پا یکاف زانیم به که یدرحال رساندند؛ یحداقل م

کشاورزان مجبور به استفاده از سم نبودند.  خبندان،یسرد و  یوهوا وجود آب لیدل گذشته به

 : گفتمورد  نیدر ا 12 ۀشمار کشاورز

و بهمن رو بهش  یآب چله. د گفتن ی. بهش ممیزد یم آب خیدرختا رو  میرفت یم میقد»

 نیبره. آفتش از ب نیتا کرمشون از ب نیبد آب خی گفتن یدو ماه رو م نیچله. ا گفتن یم
 «.میکرد یاستفاده نم یسم چیه گهی. درفت یم

 یو استفاده از کودها کردند یاستفاده م یوانیح یکشاورزان از کودها شتریبدر گذشته 

 ،یوانیح یبا استفاده از کودها کردند یم یسع نیها همچن معدود بود. آن اریبس ییایمیش

که  کاشتند یرا م یمحصوالت یصورت تجرب به نیش دهند. همچنپرور کیمحصوالت ارگان

 : کرداشاره  نکات نیبه ا 3 ۀشمار کشاورزبود.  ییایجغراف ۀمتناسب با منطق
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داره ما شلتوک  یچه لزوم ست،یآب ن یداره. وقت یکار و برنج یکار برادرم شلتوک االن»
یمال با توجه به هواش کاشته مکه تو ش میمحصول رو بکار هی یغرقاب دیچرا ما با م؟یبکار
 نیا می. قدمیکارو انجام بد نیا دینبا ،داره یگرم یوهوا و آب رهیکه گرمس یا تو منطقه شه؟

 «.خورد یوهوامون مکه به آب میکاشت یرو م یمحصوالت شهی. هممیکرد یکارو نم

 از ،سازگار بوم یکشاورز یها با نوع از آب داشتند. آن یا نهیبه ۀاستفاد ،در گذشته کشاورزان

شکل  نیرا به ا ی، استفاده از منابع آب10 ۀ. کشاورز شمارکردند یم یریجلوگ یهدررفت منابع آب

 : کرد انیب

 ،یتا رشد کنه. اگه کم آب بد دمیآب م نقدمثالً من ا یبگ یتون یکه نم هیزیهم چ یکشاورز»
. میآب نداشت هدررفتندازه باشه. ا آب به دی. باره یم نیاز ب ،یآب بد ادمیگه زا. رهیم نیاز ب
تو  ختیر یآب م یۀبق م،یرودخونه بود بی. ما چون تو شرود ندهیتو زا رفت یم ش هیبق
 «.رفت یو م رود ندهیزا

 ۀاستفاد سبب ،یمنابع آب تیریسازگار مد بوم یمحل یها در گذشته، نظام ،منظر کشاورزان از

سازگار نقش داشته  بوم یدر تحقق کشاورز ،یبمنابع آ یمحل تیری. مدنداشده یم آباز  نهیبه

 : کرد فیتوص گونه نیاآب را  یمحل تیریمد 13 ۀاست. کشاورز شمار

روز آبش  هفتما  یروستا یتو یمثالً هرک ؛نوبه میگفت یوجود داشت بهش م یقانون هی»
تم به درخ یراحت به شد، ینوبتم م ی. وقتشد یروز به هفت روز نوبتم م هفت. من دیچرخ یم

 «.دونست ینوبت خودشو م یو نزاع هم کمتر بود. هرک یری. درگدادم یآب م

 امدهایپ

 کشاورزان معیشتی خودکفایی

امر به نیوجود داشته است. ا یشتیمع ییخودکفا یدر گذشته نوع ،شوندگان مصاحبه انیب به

الت به صدور محصو یخود و حت ۀروزمر یزندگ یازهاین نیکشاورزان در تأم ییخودکفا یامعن

در روستاها بوده  یقدرتمند اقتصاد یها از بخش یکی یکشاورز بخش .استمناطق مختلف 

 ۀشمار کشاورزدارد.  یمناسب اشتغال، در اظهارات کشاورزان نمود فراوان تیوضع نیاست. ا

 :کرد انیبشکل  نیبه ا رادر گذشته  اشتغال مناسب تیوضع ،15

 با ارنیب ننیبچ. بودن رشیدرگ نفر شیش پنج روز، چهل ،ماه کی م،یبود زرنگ یلیخاگه  قبالً» 
 «.بودن ریدرگ ماه هی نفر پنج حداقل ،یبود زرنگ که یلیخ. ارنیب ور محصول نایا و االغ و گاو
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 لیدلمنطقه به نیدر ا امروزه. است، شرق اصفهان داردکه امروزه بحران آب  یاز مناطق یکی

 شدنفیتضع حال در یکشاورز شغل و دارد وجود نکشاورزا انیم در یادیز یکاریب ،یآب کم

 ساکن کشاورزان از یکی، 22 ۀشمار کشاورز. است داشته یمتفاوت داستان گذشته، در اما است،

 :داشت اظهاردر گذشته  یکشاورز ییزا درمورد اشتغال ورزنه،

داشتن  نیش. تراکتور و مامیکارگر داشت گهید ش هی. بقمیماه کار نداشت دو یکی یسال شهیهم» 
 نجارویداشت. بار ا دار ونیتا کام صدوپنجاهتا،  صد نجای. ابردن یمحصول م اومدن یکه م

 کردن ی. از گندم که شروع مبردن یبار م نجایا اومدن یهم م بهیغر یونایکام یعنی برد؛ یم
 رفتن یماه م دوهاشون بود. باالخره در طول سال  بعد چغندر بود، پنبه بردن، یببرن، بعد کاه م

 «.کردن یتو خود ورزنه کار م ش هی. بقارنیکه هندونه ب رفتیج

 شهر به یکشاورز محصوالت فروش کشاورزان، یشتیمع ییخودکفا در گرید مؤثر عامل

 زینساکنان شهر را  یازهایخود، ن یازهاین نیکشاورزان عالوه بر تأم که معنا نیا به ؛است بوده

از  یکی، 15 ۀکرده بودند. کشاورز شمار فراهمخود  یرا برا یداریو درآمد پا اند کرده یم نیتأم

  :کرد فیتوص نیچنرا  تیوضع نینکوآباد، ا یکشاورزان روستا

هم استفاده  رو نایباغ زردآلو که درهم بود. ا هیداشتم،  بیباغ س هیدو تا باغ داشتم.  خودم»
 «.بود نیتأم مونیچ همه. میداشت یخوب یکشاورز. میفروخت یاصفهان م میبرد ی. ممیکرد یم

 و داماست.  یکشاورز کنار در دام وجود کشاورزان، اظهارات در مهم موارد از یکی

 و شهر به یلبن مواد فروش ،در گذشته رایز هستند؛ گریکدی ملزوم و الزم ینحوبه یکشاورز

د را خو یها خوراک دام کشاورزان نیهمچن. است بوده یاساس اریبس خانواده، یازهاین نیتأم

چرخه  ینوع نیبنابرا کردند؛ یم نیتأم کاشتند، یکه خودشان م ونجهیمانند کاه و  یبا محصوالت

در کنار  یو کشاورز یوجود داشت که موجب رونق کار دامدار یکشاورز نیدام و زم نیب

 اظهاراتعنوان مکمل،  به ی، درمورد وجود دام و کشاورز1 ۀشمار کشاورز. شد یم گریکدی

 : کرد نایرا ب ریز

 ازین نایمستلزم هم بود. ا نایبود، ا یرونق داشت و دامدار نجایا ییاقتصاد روستا میقد چون»
. از کردم یم نیداممو تأم ۀ. من خودم علوفکردن یم یکشاورز دیداشتن. چون دام داشتن با

 .«میداد یو دوست و آشنا هم م لیبه فام ی. حتمیو ماست و دوغ داشت ریاون ور ش
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 یریگ جهینتو  بحث
 یداریفهم کشاورزان از پا یبر واکاو تکیه و ییوهواآب ۀبر گذشت یدحاضر با تأک ۀمطالع

نگاه کشاورزان،  از ییروستا یداریبردن به ابعاد پایپ ی. براگرفت انجام ،در گذشته ییروستا

در گذشته  هیدپد ینا یوهوا برا آب ییراتتغ ۀها با مالحظکه آن هایی ینهو زم یمعان ی،عوامل عل

وجود  یدارپا یستز یگذشته، نوع ۀدر جامع ،نگاه کشاورزان از. شد بررسی گیرند، یدرنظر م

افراد دخالت  یدار،پا یستز ینبوده است. در ا یعتو طب زیست یطدوستدار مح ینوع داشته که به

 است. شده یم یطامر موجب بکرماندن مح ینکه ا اند کرده یم یعتو طب زیست یطدر مح یکم

و  یعتسازگار با طب ینوع معمار یناست. همچن شده آن یمتنظ سبب یعی،طب یطبکرماندن مح

نقش  یعیطب یطمح یمدر تنظ اند، کرده یم یدکربن را تولاکسید ید یزانم ینکه کمتر یخانگ یلوسا

 کرده است. یفاا یاساس

شته شده در گذ یمنظم کشاورز یمتقو وجودآمدن به موجب یدار،پا یستز رسد ینظر م به

. داد یرخ م یکمتر یوهوا آب ییراتتغ زیست، یطدخالت کمتر افراد در مح با یراز ؛است

 یشانبرا ینوع به ییراتوهوا داشتند و تغ آب دربارۀ بسیاری آگاهیکشاورزان در گذشته، 

موارد  بیشتردر  افتاد، یاتفاق م یزدر گذشته ن یلمانند س یدادیبود. هرچند رو بینی یشپ قابل

در  یدارنظام خوداتکا و پا ینوع  به رو این ازوهوا داشتند.  آب یتبه وضع یها اشراف کامل آن

 یدندر رس یدیکل ینقش یایی،و بستر مساعد جغراف ای ینهبودند. البته عوامل زم یدهگذشته رس

 یمناسب محصوالت و خاک، عوامل یفیتو ک یمناسب منابع آب یت. وضعاند نظام داشته ینبه ا

 یمنیا ی. وجود تورهاکردند ینظام را فراهم م ینبه ا یدنو بستر رس ینهه زمبودند ک

 یبه سازگار یات،و انتقال تجرب یاریهم یها در قالب شبکه یسازگار ینۀدرزم الخصوص یعل

و بهبود شغل  ییدر جهت فقرزدا یعامل توانست یو م کرد یوهوا کمک م آب ییراتها با تغ آن

 ها باشد. آن یکشاورز

 ینبا ا کردند یم یها سع سازگار بوده است. آن بوم یکشاورز ینه،زم ینکشاورزان در ا ردراهب

 یاتکامالً با مقتض ی،نوع کشاورز ین. اکنندوارد  زیست یطبه مح کمتری یبآس ی،نوع کشاورز

 ی،و خاک یمنابع آب یتمساعد و مطلوب یاییوجود بستر جغراف یلدل سازگار بود و به یعتطب

 یریتمد یها از آب و وجود نظام ینهبه ۀاستفاد ینه،زم ینمهم در ا ۀداشت. نکت انیفراو یبازده

 یردولتی،غ یا یهرگونه نهاد دولت ۀسازگار آن بوده است. کشاورزان بدون مداخل بوم یمحل
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نزاع و  ینکمتر یریت،نوع مد ینو ا پرداختند یم یمنابع آب یریتصورت خودجوش به مد به

 یلتما هب یز( ن2015) ی. در پژوهش ادئوال و ادتونبکرد می یجادها ا آن یانرا در م یریدرگ

 برای را خود پتانسیل کشاورزان یناشاره شد. همچن یدارپا یکشاورزان به نوع کشاورز

 ،(201۷) یبیرور بیان بهبودند.  کرده ادراک پایدار، کشاورزی توسط صنعتی کشاورزی جایگزینی

 ادراک یز( ن2010) باقری ۀمطالع های یافته. دهند می ترجیح ارسازگار  بوم یکشاورز ،کشاورزان

در گذشته  ینبنابرا ؛کرد ییدرا تأ یمیاییش یها نهاده مدت طوالنی اتکشاورزان از مضر یمنف

 بوده است. زیست یطسازگار با مح یکشاورز یسمت نوعبه یشترکشاورزان ب یشگرا

در  یکشاورزان بوده است. کشاورز یشتیمع ییخودکفا یدار،نظام خوداتکا و پا ینا پیامد

 یۀپا ،ها بخش یردر کنار سا یبخش قدرتمند اقتصاد یکعنوان  زا بوده و به اشتغال یارگذشته، بس

محصوالت  یددر تول ییدر کنار خودکفا یاست. کشاورزان حت داده یم یلرا تشک ییاقتصاد روستا

و وجود  کردند یصادر م یزن یکددور و نز یمحصوالت خود را به شهرها ی،و دام یکشاورز

و  یعیطب یطدخالت کمتر بشر در مح داد نشان صیلتفا ینا همۀو دام، مکمل هم بود.  یکشاورز

 ی،اقتصاد ی،در ابعاد اجتماع ییروستا پایدار و خوداتکاییدر  یامور، عامل مهم یعیطب یرس

و همکاران  یانت های افتهیمقوله با  ایندر گذشته بوده است.  یو کشاورز یستیز یطمح ی،روان

با  یاست. سازگار همسو( 2021( و خانال و همکاران )2022و همکاران ) ببین(، 2022)

منجر شود.  یدارپا ۀبه تحقق اهداف توسع تواند یمختلف م یوهوا در قالب راهبردها آب ییراتتغ

ها از  آن یرتفس گذشته و فهم و یدارکشاورزان از نظام خوداتکا و پا یینظام معنا یبترت بدین

در قابل مدل  توان یآن را م یامدهایکشاورزمحور و پ پایدار یستز ینا یریگ عوامل شکل

 .یدکش یربه تصو 2شکل  یمیپارادا
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 گذشته داریپا و خوداتکا نظام یمیپارادا مدل. 2 شکل

 ها شنهادیپ
 مختلف  یها ها در هنگام احداث و مشاوره از متخصصان حوزه مناسب کارخانه یابی مکان

 اقتصاد و... ؛ یی،روستا ۀتوسع ی،شناس جامعه ی،شناس مانند مردم

 یۀو سرما یمنیتور ا یتمنظور تقو مناسب در روستاها به یزندگ یبرا یامکانات رفاه ایجاد 

 و کاهش مهاجرت؛ ی،اجتماع

 یایو جغراف ییروستا ۀتوسع ۀتوسط متخصصان حوز ییروستا ییزا اشتغال یها طرح تدوین 

 یی؛تاروس

 مشاغل  یجادو ا ییوهوامنشور آب یندر تدو ییانروستا یو سنت یدانش بوم یریکارگ به

 هر منطقه؛ یممتناسب با اقل

:یعل طیشرا  
درگذشته یمنظم کشاورز میتقو  

:یانهیزم طیشرا  
مناسب منابع  تیوضع

درگذشته یآب  
 محصوالت یباال تیفیک

خاک و  

:دهیپد  
گذشته داریپا و خوداتکا نظام  

:راهبردها  
سازگاربوم یکشاورز  

:امدهایپ  
کشاورزان یشتیمع ییخودکفا  

گر:مداخله طیشرا  
یمنیا تور  

:هیاول طیشرا  
داریپا ستیز  
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 یکشاورز یگزینیاعتبارات در جهت جا یتسازگار در روستاها و تقو بوم یکشاورز ترویج 

 کوچک؛ یاسمق یدارا های یندر زم یصنعت یکشاورز یجا سازگار به بوم

 آن؛ به اعتبارات اختصاص و محلی وکارهای بکس تقویت 

 گری یلتسه یها کارگاه یآب با برگزار یریتمد یمحل یها نظام احیای. 

 منابع
چاشم شهرستان  یدر روستا ییروستا یگردشگر داریپا ۀ(. توسع13۹2و کامور، نجمه ) یمصطف ا،یازک

 .123-10۷: 3 ۀشمار ،رانیا یاجتماع ۀتوسع مطالعات شهر، یمهد

 داریپا ۀتوسع یبرا یهوشمند راهبرد ی(. روستاها1400) رضایعل ،یاکبر و موقر یعل لو،یتق ن،ینگ ،ییاباب

 .42-2۹: ۹ ۀشمار ،نیسرزم یایجغراف یمهندس(، هیشهرستان اروم-: دهستان نازلویمورد ۀ)مطالع

 یداریپا یندب تی(. سنجش و اولو138۹طاهره ) ،لو حمداله و صادق ،یداریق یسجاس ،یمهد ،یپورطاهر

 ۀ)مطالع یفاز دئالیبراساس تشابه به حل ا یبند با استفاده از رتبه ،ییدر مناطق روستا یاجتماع

 .31-1: 1 ۀشمار ،ییروستا یها پژوهششهرستان خدابنده(،  یبخش مرکز ۀ: دهستان حومیمورد

 لی(. تحل1400) یدعلیام ،یمحمودرضا و خوارزم ،یرلطفیم اکبر، یعل ،یعنابستان ،یحسنعل غ،یت جهان

 ۀمنطق  :ی)موردشناس ییروستا یها سکونتگاه یداریخالق بر پا یروستا یها شاخص یاثرگذار

 .۹6-۷1: 38 ۀشمار ،یا همنطق-یشهر شیو آما ایجغراف(، ستانیس

 ۀ)نمون داریپا ییروستا یها سکونتگاه یابی (. مکان1386و مرادپور، رضا ) یدعبدالهادیس ،پور دانش

 .23-12: 45 ۀشمار ،شهرنگار(، یخراسان شمال ،یچا قره یا: روستیمورد

 دگاهیبر د دیبا تأک ییروستا ۀ(. سنجش مفهوم توسع1400) دیزارع، سع یریو نص هیسم ،یزیعز د،یوح ،یاحیر

 .145-11۹: 1 ۀشمار ،(یشهر-یی)روستا یمحل ۀتوسعمورد مطالعه: شهرستان دماوند،  انییروستا

 ،داریپا ۀتوسع اهداف(. 13۹5زهرا ) ان،یو جواهر ریام دیس ،یفاتح وحدت رضا،یعل ،یترحم ال،یل ،یزمان

 .حک: تهران

 ۀ)مطالع یا هیناح یبخش (. روستاشهر و نقش آن در تعادل13۹2) هیرق ،زاده اله و رمضان کرامت ،یاریز

 .3۷-1۷: 24 ۀشمار ،یدر مطالعات انسان ییایانداز جغراف چشم: شهرستان بروجرد(، یمورد

 :یزراع یآمارها(. 1400استان اصفهان ) یجهاد کشاورز ازمانس

http://agri-es.ir/Default.aspx?tabid=1927 .28/12/1400 در یدسترس   
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و  یابی(. ارز13۹2) دیمج ،یداریق یحمداله و سجاد ،یداریق یسجاس د،یحم ان،یشا ،طاهره صادقلو،

: دهستان قراوالن یمورد ۀسالم )مطالع یروستا یها براساس شاخص ییمناطق روستا یبند تیاولو

 .۷0-45: 1 ۀشمار ،یا هیناح ۀو توسع ایجغراف(، نودشتیشهرستان م

 و هنر فرهنگ، پژوهشگاه: تهران. وهوا آب راتییتغ و جامعه(. 13۹6زهرا ) نژاد، یصادق و پازوک ،یصالح

 .ارتباطات

 یاز روستا یمحل ۀادراک جامع لی(. تحل13۹۹اصغر ) ،یفرهاد و طهماسب زپور،یعز ن،یریش ،یزیعز

 .618-58۷: 2 ۀشمار ،(یشهر-یی)روستا یمحل ۀتوسعورس(،  یخوب )مورد مطالعه: روستا

 ییروستا داریپا ۀتوسع یو ارتقا یدست عیدر صنا یینقش زنان روستا یابی(. ارز13۹۷نصراهلل ) ،تبار فالح

 .146-12۹: 2 ۀشمار ،یانسان یاینو در جغراف یها نگرش(، نیجوادآباد ورام یمورد ۀ)مطالع
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