
 

 

 

 

 

 

 

 71-54، صفحات 7131 تابستان، 2، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 

 و كيومرث زرافشاني ،بيگيفاطمه پورقاسم، اميرحسين علي
  3/9/1931: تاريخ پذيرش  8/11/1931: تاريخ دريافت

در  يباا   يايا بقا عات ويت ضاا يريمناسب مد يهان روشييتعهدف با  ،حاضر يفيک پژوهش
افراد مورد مطالعه با روش . انجام شد 1983-31 هایدر سال ،رستان روانسر استان کرمانشاهشه

 يهاا گاروه  باا   يا عم ةمصااح   ها از طريا  ؛ گردآوری دادهد انتخاب شدندهدفمن يريگنمونه
آن است کاه  از  يها حاکافتهي. صورت گرفت يانيبنة يروش نظر ها نيز بهو تحليل دادهمتمرکز 

، يطا يط نامسااعد مح يرا، شا يماار يبا دار، آفت و ب ةو تجرب يکم ود آگاه از ديدگاه با داران،
از  يبخش ؛ همچنين،ندرويمشمار بههاي ضايعات کنندهاز ت يين کم ود کارگر و ،يمشکالت مال

اده ن سوخت اساتف يتأم خاک و يزيخدام، حاصل ةيتغذ برای يديتول يايبه همراه بقا عاتيضا
د اناوا   يا تول يت اساتفاده بارا  يا قابل ين ماواد دفعا  يکه ا يدر حال ،شوديهم دفع م يو مقدار

 .ستکمپوست را دارا

(/ روساتا )منصاورآقاي   / يانيا بن ةينظر /يبا  يايو بقا عاتيضا /عاتيت ضايريمد :هاواژهديکل
 .(شهرستان)روانسر 

 

                                                 
 كرمانشاه نويسندة مسئول و كارشناس ارشد ترويج و توسعة روستايي دانشگاه رازي ترتيب،به 
(poorghasemf@yahoo.com)يج و آموزش كشاورزي، دانشكدة كشاورزي، دانشگاه رازي دانشيار گروه ترو ؛

 . دانشگاه رازي كرمانشاه ، دانشكدة كشاورزي، و دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي كرمانشاه؛

mailto:poorghasemf@yahoo.com
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 58از كال  ميلياون تان    78/1 ،7158 در ساال  ،اساس تخماين وزارت ههااد كشااورزي    بر
كه اگار ارزش مياانگين هار     را ضايعات تشكيل داده يميليون تن توليد محصوالت كشاورز

 117هازار و   بايش از دو ضاايعات   ةكال هزينا   ،تومان باشاد  788 يكيلو محصول كشاورز
باه  ، يکشااورز  ضاايعات  يبااال  ةهزينا  رو،از اين .(7158شادان، ) ميليارد تومان بوده است

بر اقتصاد كشاور و مناابع ملاي     ،در توليد ناخالص داخلي بخشن يا يدرصد 28دليل سهم 
موهب هدر رفتن منابع مختلا  از هملاه    يبا محصوالت تلفات (. همان) است رگذاريتأث

 شاود يکشاور ما   ياهتمااع  -يامکاناات اقتصااد   ،يطور کلو به يانسان يرويآب، خاک، ن
 تيريمد کاهد،يشده ماديکه از بروز مشکالت  ييارهاراهک(. 7154خندان، باغ يشاهد)

 ،اسااس  نيا بر ا(. 7151 ن،يشاه) با داران است از سوی يبخش با  ان عاتيمناسب ضا
 يباا   عاتيضاا  تيريدما در موهود  تيوضع يبا هدف بررس يضرورت انجام پژوهش

 عاتيضاا  تيريماد . اسات  ريانکارناپاذ  ة کناون  ويبه اود شا   يراهکارهاا  ئةمنظور ارابه
 يطا يمحسات يمشاکالت ز  ، ازکشاورزان شده ياقتصاد تيوضع به ود س ب يکشاورز

 .(Oribhabor and Ansa, 2006) هدکايم

 ،آنهاا  رطوبت و ماهيت فيزيولوژيك خاا  باالی به دليل درصد  ،يبا  محصوالت
محصاول   شصات درصاد  تا ميزان آن  ،كه بسته به نو  محصول دارند يضايعات بيشتر

 ليا دال ، ازيعاتضاا  يجااد ا املوعدر بيان (. 7151 ،يزيعز)گيرد يمز دربررا ني يتوليد
در  ،(Basnyat, 2010)باساانيات  پااژوهشنتااايج اساااس  باار. شااده اساات ياااد ياديااز

 ةمحصاول، حملا   يدگيبه علت پوسا  عاتيضا درصد 18حدود  ،حال توسعه در يکشورها
در کاار   يرويا باه ن  اتکاا  ،رانيا در ا. شاود يجاد ميا يسنت يهايفناور و استفاده از ،حشرات

-باه ارت اا  باا   در  يمشاکالت شود که در زمان برداشات،  م موهب  برداشت ميوه و س زی

ضاايعات   درصاد  22 ،دادر اوگانا . (7156و همکاران،  يمقدس)بروز کند کارگران  يريکارگ
 و آنهاا  يبازاريااب  داناش  باودن  پاايين  بازار، به با داران موقعبه دسترسي عدم يلدال به ميوه
 يبارا  .(Namuli Kasozi, 2007) اسات  باوده  روساتايي  مناط  در زيربنايي تسهيالت ن ود
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بار کااهش    رگاذار يتأث يطا يو مح يسات يعوامل ز  ديبا ،پس از برداشت عاتيکاهش ضا
  (.7158 ،يو بهمد يشواخ) کرد ييرا شناسا يمحصوالت کشاورز تيفيک

و  ييبه مواد  اذا  يدسترس شيزااف يثر براؤم يپس از برداشت راه عاتيضا کاهش
 ازيا و صانعت ن  جيترو قات،يتحق نيب مؤثرو ارت ا   يبه همکار کاهش واردات است و

ماديريت   ،(Baci et al., 2006)باس  و همکااران   بر اساس نتايج پژوهش (.همان) دارد
ل يا در برز هاو به ود کيفيت آن يباعث کاهش ضايعات محصوالت با  هامناسب آبياري باغ

زماان   در برداشات  حينشان داده است که آماوزش روش صاح   عاتمطال ،نيهمچن. شوديم
 (.7156 ،يلطف ييکفا) دارد ياديز ريتأث عاتيضا جادياز ا يريدر هلوگ کارگرانبه  مناسب
 اسااس  بار . کارد  تيريمد گوناگون يهابه روش توانرا م  يبا  يايو بقا عاتيضا
 ةيا ته يبارا  يو سا ز  وهيا م عاتيصاد از ضاا  در هشاتاد  حادود  ،شدهانجام يهاپژوهش

 زيا ن از کشااورزان  ياريبس(. Kumari and Grover, 2007)شود يخوراک دام استفاده م
 (.Dickerson, 2000) کنناد ياساتفاده ما   زميه نيتأم يدرخت برا ةشدقطع يهااز اندام
 کيا نزد ، مناط يکه در بعضافت يدر يامطالعه در (Ostrerli, 1972)، ُاستررل  نيهمچن
ت يريبه علت نقاش ماد   .شوديبه خاک برگردانده م سکيبا زدن د ايبقا درصد هفتادبه 
ان حاائز  با ادار  يتيري، ناو  روش ماد  يطا يمحسات يز يهاا يعات در کنترل آلودگيضا
 يبررسا با هدف  ة حاضرمطالع ،نيبنابرا (.Ishak and Abu Samah, 2010)است ت ياهم
شهرساتان روانسار    ييمنصاورآقا  يدر روساتا  يت با محصوال يايعات و بقايت ضايريمد

 ةبااغ در منطقا   دارای ين روساتاها يترن و بزرگيتراز مهم ييآقامنصور يروستا. انجام شد
اد سااالنه  يا ز يهاا ، بارشيآب کاف همچنين، در اين روستا، با برخورداری از است؛روانسر 
گفتاه   د و ال تاه باه  شاو ما  انجاام   يشات يو مع يباه شاکل سانت    يبا ادار  مناساب،  و خاک

  .اد استيار زيبس ن روستايا يديتول يايعات و بقايزان ضاين منطقه، ميکارشناسان ا

 يهاتيمحدوداز . است يكيف ،تيماه و از نظر يکاربردهدف  حاضر به لحاظ پژوهش

 يبا  يايعات و بقايت ضايرياز آنجا که مد. است يآمار يريپذميعدم تعم يفي  کيتحق
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بار کشا     يکه م تن يانيبن ةياز نظر ،ط هر منطقه متفاوت باشديتواند با توهه به شرايم

 ةيا نظر ساخت مدل در يمراحل عمل .بهره گرفته شد ،خا  خود است ةنيها در زمداده

  .(1981زن، پاپ) شوديدر پنج مرحله انجام م يانيبن

 يانيبن ةينظر ساخت مدلمراحل 
 قيطرح تحق: اول ةمرحل

ع اارت   حاضر  يتحق يال کلؤس.   استيتحق ةال و محدودؤ ، سياز طرح تحق منظور

کادام  شهرساتان روانسار   در  يباا   يايا و بقا عاتيت ضاا يريمد ةنيبه يالگو»: است از

 رايا ز ،شهرساتان روانسار انتخااب شاد     ييآقامنصاور  يروستا  يتحق ةمحدود .«؟است

 . باالست آن يديعات توليان ضازيم و بودهشهرستان  نيباغ ادارای  يروستا نيتربزرگ

 هاداده يگردآور: دوم ةمرحل

، اساناد و مادارک   يگردآورمانند  يفيک يهاداده يآورهمع يهااز روشحاضر،   يدر تحق

 يريگنمونه. شداستفاده  متمرکز يهاگروهو  ،يمشارکتري  م ويمستق ة ، مشاهديعم ةمصاح 

 اديز يکار با  ةانتخاب شد که سابق ایگونهبهن نمونه ياول صورت هدفمند انجام گرفت وبه

 ،يريا گان نمونهياش ا ، در هر ةدن به نقطيرس يبرا. داشته باشد يشترير کشت بيو سطح ز

را باه محقا     ياستفاده و از خود کشاورزان خواسته شد تاا افاراد بعاد    يبرفاز روش گلوله

اداماه   يتاا زماان   يريگنمونه ،هاادهد يان دادن به کار گردآوريپا يبرا سرانجام،. کنند يمعرف

در  .(Corbin and Strauss, 2008: 146)ديرسا  (7)ينظار  اشا ا   ةافت که محقا  باه نقطا   ي

م يمساتق  ةبار مشاهد 21و  گروه متمرکز هشت، يانفراد ةمصاح  پژژهش حاضر، دوازده

 . شکل گرفتها داده يگردآور برای يرمشارکتيو  

 هام دادهيتنظ: سوم ةمرحل

 کناد يها را مرور مدادهابد و يياز موضو  دست م ييک ابتداپژوهشگر به در ،ن مرحلهيادر 

 . (Mehmetoglu and Altinay, 2006) دا کنديتا به نکات هالب و شاخص دست پ
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 هال دادهيه و تحليتجز: چهارم ةمرحل

ه اسات  شاد انجام  (6)يانتخابو  (1)يمحور، (2)باز يكدگذار ةسه مرحل يطها داده ليتحل

(Corbin and Strauss, 1990.) 

  باز يکدگذار

، شاده  شاده بارهاا و بارهاا مارور    يگاردآور  يهاا ، دادهيکدگذاراز ن مرحله يدر نخست
مرباو  باه    يديا ت کلع اار  11 .دنشويم ينامگذار ،استخراج و سپس يديهمالت کل
 ييحاصاال از شناسااا يدياات کلع ااار 51و  Aبااا کااد  يعات بااا يجاااد ضااايعواماال ا

ع اارت   ، چهاار نيهمچن. شدند يکدگذار Mبا کد  يعات با يت ضايريمد يهکارهارا
مربو  باه   يديع ارت کل چهارو  P کد عات بايت ضايريمد يامدهايمربو  به پ يديکل
 (.1 هدول)ند شد ينامگذار Sموهود با کد  يتيريمد يهابر انتخاب روش مؤثرط يشرا

 يباغ يايو بقا عاتيت ضايريمد يسازباز مدل يم حاصل از کدگذاريمفاه -7جدول 

 کدها يديعبارت کل فيرد

 A 1 شوديم شتريهم ب عاتيضا ،تر باشدگربزچه هر باغ 1

 A 1 خواهديخوب پول منهال  نديخر 1

 A 9 زنديريم هم هاو شکوفه شکنديرا م هاباد شاخه 9

 A 4 ميکنيفرو م آن ها را درنهال ،کوچک کنده  چال 4

 A 5 مينيچيم يقاطرا ده يدهسالم و صدم يهاوهيم 5

 A 6 بردين مياز بدرخت را  ،داربيش يهاش در باغيفرسا 6

 A 7 ميدانيرا نم موقع محصولبرداشت بهزمان  7

 A 8 ميپول ندار استخدام کارگر يبرا ماو  ان باالستدستمزد کارگر 8

 A 3  سخت است ما يبرا ونديانجام هرس و پ 3

 A 11 ديآير ميکارگر کم گ ،گام برداشتهن 11

 A 11 ميندار ياطال  کاف يمارياز زمان م ارزه با آفات و ب 11

 A 11 زننديمبه ما خسارت  يليها خها و کنهشته 11

 A 19 گرم است  يليهوا خ ،موقع برداشت 19

 A 14 از درختيکم ود آب مورد ن 14

 A 15 ميکنيب مرا  رقا درختان ،اد باشديآب ز يوقت 15

 A 16 شودير برداشت ميدمحصول  هاوقت يگاه 16
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 کدها يديعبارت کل فيرد

 A 17 ينيگزيها يقطع درختان مثمر برا 17

 A 18 کنندياستفاده ممحصول  ييهاو هابه يآورهمع ياز ظروف نامناسب براها يبعض 18

 A 13 برندين ميان ار را از ب درون يهاوهيم ديگر هوندگان و حشراتموش،  13

 A 11 شوديانجام م ظهربد مانند  زمان برداشت در  يگاه 11

 A 11  ديآير نمياوقات صندوق هم گ يم و گاهيکنينم يبندرا بسته وهيم 11

 A 11  ميدهيدرخت را تکان م وهيم دنيموقع چ 11

 A 19 نامناسب ان ار  ةيتهو 19

 A 14 شوديده نميچ در صندوق درست ةويم 14

 A 15 استگرم و نمناک محصول  ةريذخ يان ارها 15

 A 16  نديممکن است صدمه ب  ،انتقال به ان ار هنگام ،وهيم 16

 A 17  در اثر فشار له شودممکن است  ،ييهاموقع هابهميوه،  17

 A 18 م يدانينم يزيچ در مورد آنها هست که يناهور ييهايماريب 18

 A 13 روديفروش نماصاًل ا يو رود ير فروش ميچون د ،ماندياد در ان ار ميمحصولمان ز 13

 A 91 يونديمقاوم و پ يهااز شناخت نهال يناآگاه 91

 A 91 کنند يمراکز خدمات به ما کمک نم ،فروش و بازاريابي زمينة در 91

 A 91 ستيشان به درد بخور نيها  است و کالسيمراکز خدمات ضع يرساناطال  91

 M 1 استز ارقام پيوندي هاي هديد ما انهال 99

 M 1 كنيم تا زود س ز شود پوست آن را زخم مي ،(گردو و بادام) اگر بذر بكاريم 94

 M 9 شودكاريم خوب س ز مينازک كه ميبذر پوست 95

 M 4  ميدهيوند ميپ درختان خودمان يرورا ارقام مقاوم  96

 M 5 ا عصر يل ص ح يبرداشت محصول در اوا 97

 M 6 كنيمز و نامر وب هدا ميير يهاوهيدرشت و سالم را از م يهاوهيم 98

 M 7  ميکنيبرداشت م ،نکه کامل برسديمحصول را ق ل از ا 93

 M 8 كنيم تا خراب شود ميوه را پاي درخت پرت نمي 41

 M 3 م يکنيدار استفاده مشهيم و ريضخساقه يهابراي كاشت از نهال 41

 M 11 كرد  زخم آن را ن ايد ،ميوه دنيموقع چ 41

 M 11 زيميررا در ظرف مناسب مي ، آنمحصول دنيبعد از چ 49

 M 11 سوزانيمهرز را مي يهاز عل ييپا 44

 M 19 آوريميبا تانکر آب م ،اد ن اشديز ياگر بارندگ 45

 M 14 شونديم ياريم هم آبيدرختان د ،ار کم استيبس يکه بارندگ يمواقع 46

 M 15 دهيمبه درخت مي يدهز و موقع گلييازت را در پا كود 47

 M 16 كنيمكود فسفر و دامي را با خاك پاي درخت مخلو  مي 48
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 کدها يديعبارت کل فيرد

 M 17 ميکندرخت چال مي يآهن را در پا يكودها 43

 M 18 كنيمش خاک را كم مييبندي فرسابا تراس 51

 S 1 ميکن يبندتراسآنها را د حتمًا يبا ،دار استبيها شنيچون زم 51

 M 13 كندعات را كم مييض ضاير و فرسوده، شکسته و مريپ يهادن شاخهيبر 51

 P 1 ميداشته باش يشتريعاتمان کم شود و فروش بيم که ضايکنيم يکار 59
 M 11 سوزانيم كنيم و ميميکن ريشهمار را يب يهادرخت 54

 M 11 دهيما به دام مييو يم ريزدور ميآلوده و خراب را هدا كرده،  يهاوهيم 55

 M 11 ريزيمدار را در ظروف هدا ميا لکهيله و  يهاوهيم 56

 M 19 داريمرب نگه مي ةيته يرا برا دارشده و لكهله يهاگوهه 57

 M 14 خرند رب مي ينامر وب را برا يهاان گوههييروستا 58

 M 15 فروشنديم يمحل يهامغازه را ييدي خانوار روستايرب تول 53

 M 16 گذاريميمان کنار ميهادام ةيتغذ يبرارا  ، آنهاده باشنديرس ،دنريزهايي كه ميوهياگر م 61
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 کدها يديعبارت کل فيرد

 M 44 ميکنيشده ز ال درست مم هرسيضخ يهابا شاخه 78

 M 45 شود  يم تا درخت ضدعفونيزنيآتش مر درخت يها را زبرگ 73

 M 46 ست يفروش خوب ن يکه برا ييهاوهيخشک کردن م 81

 M 47 مانند يها مدرخت يض در پايکال و مر يزشير يهاوهيم 81

 M 48 نيميچآن را نمي ،درخت بماند ياد روياگر ميوه ز 81

 M 43 ند  يآيدرختان به کارمان نم يهابرگ 89

 M 51 شود يم دور ريختهده يگند يهاوهيم 84

 M 51 شوند يهرز سوزانده م يهاها به همراه عل برگ 85

 S 1 ميم خودمان نان بپزيندارد و ما مج ور ييروستا نانوا 86

 P 1 مين کار نداريهز ا ياما چاره يد هوا را آلوده کند وليزم شاياستفاده از ه 87
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  يتحق يهاافتهي :من ع

 يمحور يکدگذار

رط قاات  يو ز گيرناد ما  ات قارار  رط قا يم مرت ط باا هام در ز  يمفاه ،يمحور يدر کدگذار
 يسااز مادل  ةط قا  س ن يين مرحله تعيحاصل ا. ددهنيمل يرا تشک ياصل يهاط قه مرت ط
 (.1 هدول)ت ه اسبود يعات با يت ضايريت موهود مديوضع

 يباغ يايو بقا عاتيت ضايريمد يسازمدل يمحور يطبقات حاصل از کدگذار -2 جدول

 طبقات رطبقاتيز فيرد

1 

 يماري  م ارزه با آفات و بياز زمان دق ياطالعيب

 با دار ةو تجرب يکم ود آگاه

  رس نکردن درست نهال

 با دار يوند برايانجام هرس و پ يسخت

 داشتر در بريتأخ

 نامنظم ياريآب
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 طبقات رطبقاتيز فيرد

 يونديمقاوم و پ يهانهال دربارة يناآگاه

 يبندک و بستهيعدم تفک

 موقعب برداشت نامناسب و 

1 

 هاها و کنهشته

 يآفات ان ار يماريآفت و ب

 سخت يهايماريب

9 

 وزش باد

 برداشت در هنگاماد يز يگرما يطيط نامساعد محيشرا

 کم ود آب

4 
 کارگر يدستمزد باال

 با دار يمشکالت مال
 د نهاليخر يکم ود پول برا

5 
 يبرداشت خانوادگ

 کم ود کارگر
 امدن کارگريدست نبه

 يرسانضع  اطال  6
 يضع  مراکز خدمات

 پس از برداشت يهاتيعدم حما 

7 
 حمل و نقل در زمان انتقال يدگيدصدمه

 ييهابه علت هابه يخراب نامناسب

 مشکالت فروش آن خراب شدن محصول به علت ماندن در ان ار و فروش نرفتن 8

3 
 نامناسب ان ار ةيتهو

 ان ار نامناسب
 ان ار گرم و نمناک

 مساحت باغ ک باغيتعداد درختان  11

 ش خاکيفرسا درختان ةشيرون افتادن ريخاک و ب يشووشست 11

11 
 کاشت ارقام پيوندي

 نازکبذر پوست ها و بذرهاهالن نيکاشت بهتر

 ميضخدار و ساقهشهينهال ر

19 

 ا عصريل ص ح يبرداشت در اوا

 موقع و درستبرداشت به
 کامل نديبرداشت ق ل از رس

 پرت نکردن

 نكردن  زخم

14 
 يهداساز

 نامر وب يهاوهيم يزيردور هاوهيم يبنددرهه
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 طبقات رطبقاتيز فيرد

15 
 سوزاندن عل  هرز

 يماريعل  هرز و کنترل ب م ارزه با

 ماريکندن و سوزاندن درختان ب

16 
 آوردن آب با تانکر

 پخش برگ يا شاخه در اطراف تنه ن آبيتأم

 در زمان مناسب يزان کافيبه م ياريآب

 يين عناصر  ذايتأم يدهكود 17

18 
 بنديتراس

 ش خاکياز فرسا يريهلوگ

 هرس
 ر و فرسودهيپ يهادن شاخهيبر

 هرس در زمستان

13 

 رب ةيته

 يمصارف خانگ

 مربا

 و لواشک ،ورهآب  وره،  ورة  

 مصرف خام

 خشک و برگه وةيم

 دلمه ةيته

11 
 هاي نامر وبوهيدام از م ةيتغذ

 دام ةيتغذ
 مو يهابز از برگ ةيتغذ

11 
 رب ينامر وب برا يهافروش گوهه

 زرگ انگورس ز و ب يهافروش برگ فروش

 فروش چوب

11 
 يکودبرگ

 خاک يزيخحاصل
 مالچ

19 
 د ز اليتول

 د ربيتول يديت توليفعال

 ورهد لواشک و آب  يتول

 ن سوختيتأم نان و پخت و پز ةيته 14

15 

 تراس

 يحفاظت يکاربردها
 نيپرچ

 بانهي  و سايآالچ

 بلندتر کردن ديوار

 يرزرنگ کردن نخ رنگ يست س ز گردو برابرگ درخت مو و پو 16
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 طبقات رطبقاتيز فيرد

 درخت يضدعفون درخت يضدعفون يها براآتش زدن برگ 17

18 
 يزشير يهاوهيها و مها، برگبوته ختنيو دور ر رها کردن

 عاتيختن و سوزاندن ضايدورر
 هاسوزاندن برگ

13 

 دور بودن روستا از شهر
 يهابر انتخاب روش مؤثرط يشرا

 يتيريمد

 در روستا ييداشتن نانوان
 انييروستا يشتيت معيوضع
 داربيش هایباغ

91 

 با داران يط اقتصاديبه ود شرا

 عاتيت ضايريمد يامدهايپ
 

 هياول يازهاياز ن يارين بسيتأم
 هوا يجاد آلودگيا

 ستيط زيب محيتخر

  يتحق يهاافتهي :من ع

 کدگذاري انتخابي

گيري چارچوب ي  و توأم کردن ط قات به وهود آمده براي شکلکدگذاري انتخابي تلف
 (. 6، 1، 2، 7شکل)تحقي  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقي يافته: من ع
 ضايعات ةشرايط عّلي مربوط به پديد -7 شکل
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 هاي تحقي يافته: من ع

 گر در  انتخاب راهبردهاشرايط مداخله -2 شکل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقي هاي يافته: من ع

 ايعات و بقايضا مقابله با يراهبردها -1 شکل
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  هاي تحقي يافته: من ع 

 پيامدهاي حاصل از  انجام راهبردها -5 شکل

 و اعتبار مدل يطراح: پنجم ةمرحل
 ، از آنيانيا بن ةيافت نظريکه در ره يمدل. است ا مدليه يبه نظر هال دادهيت د يگام بعد

 (.8 شکل) ر استيشرح زشود، بهياستفاده م نظريهدن به يرس يبرا
   
 

 

 

 

  هاي تحقي يافته: من ع 

  يانيبن ةيدر نظر يميمدل پارادا -4 شکل

 

ط يشرا

 عّلی

 دهپدي

 

 

 نهزمي

 گرط مداخلهشراي

 

 راهبرد

 

 امدپي
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ن مسئله بود کاه چارا باا وهاود     يا ،شکل گرفتاساس آن  پژوهش حاضر بر که يالؤس
 يروساتا در  يباا  د محصاوالت  يا تول يبارا  ياديا ز يهاا قابليات هاا و  تيا نکه ظرفيا

 نياااز ا ياريد، بساايا ن بااودن مقاادار توليياماا عااالوه باار پاا   ،دارد وهااود ييمنصاورآقا 
 يطا يمحسات يهاا مشاکالت ز  تيا ن فعاليو به علت ات الزم را ندارند يفيمحصوالت ک

 عاتيت مناساب ضاا  يريماد  يهاا روش ييشناسا رو،از اين .شده استجاد ياز ين ياديز
و ارت اا  آن  « عاتيضاا » ةديپد ،در مدل مورد نظر .بود حاضر  ياساس انجام تحق يبا 

 يبررسا « با اداران »نظار  ها، از نقطاه امدياه ردها و پگر، رط مداخلهي، شرايط عّليبا شرا
ل يتسه تخاذ راه ردهاشوند ايکه باعث م يطيشرا اند ازگر ع ارتشرايط مداخله. شده است

شاود از  يکاه باعاث ما    استا از شهر دور بودن روست طين شراياز ا يکي. ا محدود شوديو 
ست يط زيب محيآن تخر يامدهاياز پکه  ،ن سوخت استفاده شوديتأم يا برايعات و بقايضا

 کاساتن از  ،شاد ياتخااذ ما  که از هاناب با اداران    يياز راه ردها يکي. هواست يو آلودگ
 .باود  هاا آن يت اقتصااد يامد آن کاهش ضرر و به ود وضاع يکه پ عات در روستا بوديضا

عات يخاال  شادن از شار ضاا     ،شاد يانجام معات يدر تعامل با ضاکه  يگريراه رد د
هوا  يآن آلودگ يامدهاين پيتراز مهمختن بود که ير به روش سوزاندن و دور ناخواسته
 (.4 شکل) ست بوديط زيب محيو تخر
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 هاي تحقي  يافته: من ع

 ييمنصورآقا يروستا يباغ يايو بقا عاتيت ضايريمدل مد -7 شکل

ج ينتا ،يبا عات يت ضايريمد ةنيت بهيوضع يي  و شناسايتحق ييد رواييتأ برای
افت مواد و سازمان صنعت و ي، سازمان بازيدست آمده به کارشناسان ههاد کشاورزبه

 شرايط عّلی
 (تيب اهميترتبه)

 
کم اااود آگااااه  و   ●

 با دار ةتجرب

 

 ماریيآفت و ب ●

 

ط نامسااااعد يشااارا ●

 ط يمح

 

مشااااکالت مااااال   ●

 ربا دا

 

 کم ود کارگر ●

 

ضااااع  مراکااااز   ●

 خدمات 

 

 حمل و نقل نامناسب ●

 

 مشکالت فروش ●

 

 ان ار نامناسب ●

 

 مساحت باغ ●

 

 ش خاکيفرسا ●

 

 

 

 

 

 

 

 راهبردها
کاستن  يش براتال( 7

 عاتياز مقدار ضا
موقاااع و برداشااات باااه ●

 درست

م ارزه باا علا  هارز و     ●

 يماريکنترل ب

 يين عناصر  ذايتأم ●

هاا و  ن نهاليکاشت بهتر ●

 بذرها

 ن آبيتأم ●

 هاوهيم يبنددرهه ●

 هرس ●

ش ياز فرسااا يريهلااوگ ●

 خاک

عات ياستفاده از ضا( 2

 ازيرفع ن يبرا

 ن سوختيتأم ●

 يحفاظت ياکاربرده ●

 يمصارف خانگ ●

 يديت توليفعال ●

 فروش ●

 دام يةتغذ ●

 خاک يزيخحاصل ●

 درخت يضدعفون ●

 يرزرنگ ●

خالص شدن از شر ( 3

 عات ناخواستهيضا

 

 
 

 

 پيامدها

 
ط يبه اااااود شااااارا ●

 با داران ياقتصاد

 

از  يارين بسااايتاااأم ●

 هياول يازهاين

 (ييخوداتکا)

 

 ستيط زيب محيتخر ●

 

 هوا يجاد آلودگيا ●

 

 

 

 زمينه
 با داران ●

 

روساااااااتای  ●

  يمنصورآقا

 

 

 گرمداخله شرايط

دور باااااااودن  ●

 روستا از شهر 

 

  نداشااتن نااانواي ●

 در روستا

 

شت  يت معيوضع ●

 انييروستا

 

 دار بيش هایباغ ●

 

 پديده
عات و يضاااا ●

 ای با  يبقا
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در  هاآنن کارشناسان، نظرات يبا ا يگروه ةپس از انجام چند مصاح . معدن ارها  شد
  يتحق يمفهوممدل  سرانجام،و    شديتلف  يدان تحقيشده از محاصل ييضامدل اقت

 (.7 شکل) شکل گرفت

 
 هاي تحقي  يافته: من ع

 ي شهرستان روانسرو بقاياي باغ مديريت ضايعات مفهومي مدل -1 شکل

 ای باغیمديريت ضايعات و بقاي

 دی  قدار ضايعات توليکاستن از م از يرفع ن برایا استفاده از ضايعات و بقاي سازیکمپوست

ش مهارت و آگاه  يافزا

 با داران 

 د توليزه کردن مکاني

 درستموقع و برداشت به

 هاماریم ارزه با آفات و بي

 کاربردهای حفاظت 

 مصارف خانگ 

 دیفعاليت تولي

 وکمپوستبي

 کمپوستورم 

 فروش

 دام تغذية

 زی خاکخيحاصل

 

 رزیرنگ

   درختتأمين عناصر  ذاي

ها و ن نهالکاشت بهتري

 ذرهاب

 ن آبتأمي

بندی و ک، درههتفکي

 اب بازاري

 ع چوبصناي

 هرس پس میوهچي

 

 نئوپان ش خاکهلوگيری از فرساي

 کتبري
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عات يجااد ضاا  يا يصال از علل ا يکيند که باورن ي، با داران بر اپژوهش جيبر اساس نتا
موقاع و  ها، باارش با   مانند کم شدن بارش ييط آب و هواينامساعد بودن شرا يبخش با 

 ،(Cooper et al., 1999)کاوپر و همکااران   باا مطالعاات    است، که اين يافتاه بارش تگرگ 
( Kader, 2005)کاادر   و ،(Barnard and Kristoferson, 1985)برناارد و کريستفرساون   

 .دشويعات ميجاد ضايکم ود دانش با داران س ب ا ،موارداز  يارياما در بس. دهمخوان  دار
 رس نکردن  :اند از، ع ارتدنريگيم ريشه يکه از کم ود دانش در بخش با  ان يعوامل

انجاام هارس و    ي، ساخت يماري  م ارزه با آفات و بياز زمان دق ياطالعي، بدرست نهال
موقاع در  با  ر در برداشت و برداشت نامناسب و يتأخ ،؛ همچنيننامنظم ياريو آب ،ونديپ
موقاع  ب سب و نقش برداشت نامنا. ت استيار حائز اهميبس يعات بخش با يجاد ضايا

آفاات و  . مطابقات دارد ( 1986)خنادان  بااغ  يشاهد يهاپژوهشعات با يش ضايبر افزا
 با اداران . اسات  عاه مطالمورد  يعات در روستايضا ةکنندجاديگر عوامل اياز د يکي يماريب
ن عوامال هام   يا م ارزه باا ا  ةبلکه از عهد ،شناسنديها و آفات را نميمارياز ب ياريتنها بسنه
ز يا ن (Kader, 2005)کاادر   در پاژوهش  يماار يآفات و ب ييزاارتخس. نديآيبرنم يخوببه
 .ه استشدد ييتأ

در  يناتوان شود با دار به علتياست که باعث م ياز آن عوامل يکي يمشکالت مال
 يريکاارگ ا باه يا استخدام کارگر در فصل برداشات   نةيها مانند هزنهيهز يپرداخت بعض

مقااوم کمتار از حاد معماول      يهاا هيا و پا يوناد يپ يهاا ها مانند نهاليفناوراز  يبعض
نشاان داد کاه کم اود     نياز  (1984)و همکاران  يقات مقدسيتحق. ندکمحصول برداشت 

  .کنديرا مختل م يکار برداشت دست ،عات بودهيضا جاديمهم در ا يکارگر عامل
کاشات  . ر اسات يانکارناپاذ  يعات ضارورت يکاهش ضا ،عاتيت ضايريند مديادر فر

. ان شاده اسات  يا عات بيمهم در کاهش ضاا   ها و بذرها توسط با دار عاملن نهاليبهتر
کنترل  يامار بريوه، کندن و سوزاندن درختان بيکامل م نديبرداشت ق ل از رس ،نيهمچن

موقاع و  ، و هارس باه  ش خااک ياز فرسا يري، هلوگييو عناصر  ذان آب ي، تأميماريب
در . دهناد يعات انجاام ما  يکااهش ضاا   ياست که با داران بارا  يگر اعماليح از ديصح
ن آب يو تأم( 1989، يزيعز)ها پس از برداشت وهيم يبندن هم به درههيشيقات پيتحق

 . د شده استيتأک يبا عات يکاهش ضا يبرا ،(Baci et al., 2006) از درختيمورد ن
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 شاده ديتول يايا به هماراه بقا  ،شونديجاد ميا های گوناگوناز راهکه  يعاتيضااستفاده از 
ن يا از ا يکا يدام  ةيا در تغذ يعات باا  ياستفاده از ضاا . دريگيم صورتمختل   يهاراه از
 (.Kumari and Grover, 2007) ه اسات شاد د ييا تأ نياز قات گذشاته  يهاست که در تحقراه
 اساتفاده از آنهاا بارای    ،رديگيصورت م يد با ئکه از مواد زا ييهاگر از استفادهيد يکي

درختاان   يحاصال از هارس را در پاا    يايا با داران بقا. خاک است يزيخبه ود حاصل
ديکرسون مطالعات . ه استر آب بودياز ت خ يرين کار هلوگيل ايتنها دل. ندنکيپخش م

(Dickerson, 2000 )حفظ رطوبت خااک،   يکه کشاورزان از مالچ برا است نشان داده نيز
 . کننديحرارت در خاک استفاده م ةد درهيشد هایو کاهش نوسان زکاهش عل  هر

ن يتاأم  ،رديا گيشده صورت مهرس يهاکه از چوب و شاخه ييهان استفادهيتراز مهم يکي
ُکال و همکااران    -هاای کلاين  پاژوهش ج يبا نتا نيزاست، که اين يافته پخت و پز  برایسوخت 

(Cline-Cole et al., 2002) اُلاورونفمم   گ ادگساين و   و(Gbadegesin and Olorunfemi, 2011)، 
ن يا که ا ،شتر شده استيمت سوخت، استفاده از چوب بيال بودن قبابه علت  .مطابقت دارد

 . شده استهم حاصل  (Barbara, 2007)باربارا  قاتيجه در تحقينت
ان باه علات   با ادار ن اسات کاه   يا ا يديعات تولياز ضا اديز ةاستفاد ةل عمدياز دال

خاود اساتفاده    ةياول يازهاياز ن ياريرفع بس يشده براجاديعات اياز ضا ،يمشکالت مال
باه   ،نادارد  شاان يبرا يچ کااربرد يکه هرا عات ياز ضا ييهاا قسمتيمازاد آن و  کننديم

 قاات گذشاته  يدفع است که با تحق يهااز روش يکيرها کردن . کننديمختل  دفع م يهاروش
(Al-Masri and Guenther, 1999 )يکا ينياز  مار يها و درختان بسوزاندن برگ. دارد يهمخوان 
 (Crutzenand Andreae, 1990) نيشا يپ يهاا باا پاژوهش  سات کاه   دفاع ا  يهاگر از روشيد
  .دارد ييسوهم

نامسااعد   :ناد از اع اارت  بخاش باا ي  در ، علل ايجااد ضاايعات   تحقي  هایيافته بر اساس
کم اود   ،موقع و باارش تگارگ  ب ها، بارش بودن شرايط آب و هوايي مانند کم شدن بارش

، و آفاات و بيمااري  موقاع،  با  رداشات و برداشات نامناساب و    تأخير در ب ،دانش با داران
يند ماديريت ضاايعات   ادر فرک  از آن است که حا پژوهش نتايج ،همچنين. مشکالت مالي
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هاا و باذرها   کاشات بهتارين نهاال      همچاون عاوامل ، محصوالت با   کاهش ضايعاتو 
کامل ميوه، کنادن و ساوزاندن درختاان بيماار باراي       برداشت ق ل از رسيدن ،توسط با دار

موقاع و  ، و هرس باه کنترل بيماري، تأمين آب و عناصر  ذايي، هلوگيري از فرسايش خاک
 .ندمؤثرصحيح 

 :دشويم های زير ارائهشنهاديپ حاضر،  يحاصل از تحق يهاافتهيبر اساس 

از اعمال  ياريها در بساز آن است که آن يبا داران حاک و تجربة ين بودن آگاهييپا -
باا   رو، الزم اسات ؛ از ايان رناد ندا ياديا اطالعات ز ،يديتول يهاتيمربو  به فعال

داناش و   يکااهش کم ودهاا   راستایدر  يعمل و مؤثر يزشآمو يهادوره يبرگزار
  ات  صورت گيرد؛اقدام نهامهارت آ

عات در بخاش  يجااد ضاا  ين عوامال ا يتار هرز از بازرگ  يهاو عل  يماريآفات، ب -
 يمهندسا  يخادمات فنا   يهاا شرکت رو، الزم است؛ از اينذکر شده است يبا  ان

باه   ،ن عوامال يا ل و م ارزه باا ا ا کنتريو  يريشگيپ برایدر زمان مناسب  يکشاورز
   ؛رسانند ياريبا داران 

شناساند و  يرا نما  يوناد يمقااوم و پ  يهامقاوم و نهال ياز با داران بذرها ياريبس -
 رو، الزم است؛ از اينه کننديها را تهتوانند آنينم يل مشکالت ماليبه دلهم  ياعده

مناساب در   يهاا مات يباا ق  ،هشد يارقام مقاوم و سازگار با منطقه به با داران معرف
 رد؛يقرار گ هاار آنياخت

ش در يکااهش فرساا   يشده بارا هرس يهاها و استفاده از شاخهد کود از برگيتول -
است که کمتر در  يعات با ياستفاده از ضا يدار دو راهکار مناسب برابيسطوح ش

ساتا  هاا در رو ن روشيا ج اينسا ت باه تارو    ، باياد نيبنابرا شود؛يروستاها انجام م
 رد؛ياقدامات الزم صورت گ

از عات چاوب  ياز ضاا  يع چاوب يد صانا يا وه و توليا عات ميضا وه ازيپس ميد چيتول -
بدان اشااره  کارشناسان  بوده که از سوی يعات با ياستفاده از ضا يکارهاهمله راه

در  گونه اعمالنيا يکوچک برا ييهادولت کارگاه رو، الزم استشده است؛ از اين
 ؛ وکندر يدا روستاها
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باه   ،کاه در روساتاها   از همله موادی استناسالم  يهاوهيمار و ميها، درختان ببرگ -
ن ماواد  يماواد از بهتار   گوناه نيا ةهم. دشويرها کردن و سوزاندن دفع م يهاروش
باه  تواناد  يما  دولات  ،نيبنابرا. رودشمار م بهد انوا  کمپوست يتول يبرا يعاتيضا
 .بپردازد هاکمپوست در روستا ديتول هایاندازی هايگاهراه

 

1. theoretical saturation  
2. open coding 
3. axial coding 
4. selective coding 
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