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تبیین نقش طیور محلی در معیشت خانوارهاي روستایی شهرستان مراغهشناسایی و

1*حلیمه رزمی و علی شمس

)03/09/97؛ پذیرش: 03/04/97(دریافت: 

چکیده
توسعهدرحالپرورش طیور محلی ضمن ایجاد تنوع معیشتی سهم مهمی در بهبود وضعیت اقتصادي خانوارهاي فقیر روستایی کشورهاي 

این نیاز به مطالعه عمیق و کیفی این نظام دارد.ریزي بهبود جایگاه آن،برداري و تالش در برنامهرد. شناسایی وضعیت این نظام بهرهدا
گیري نقش نظام پرورش طیور محلی در معیشت خانوارهاي روستایی صورت گرفت. از روش نمونهنییتبتحقیق کیفی با هدف شناسایی و 

ها شد. روش نفر از آن17فرایند انتخاب زنان تا رسیدن به اشباع نظري منجر به مطالعهها استفاده وب نمونههدفمند براي انتخا
همچنین با اجراي استفاده شد.ي و ضبط صوتبردارادداشتصورت مصاحبه عمیق و حضوري بود که از ابزارهاي یها بهآوري دادهجمع

چهار مؤلفه ،آوري شد. نتایج نشان داد که پرورش طیور محلیاطالعات الزم جمع،نفره)5- 8هاي هفت مصاحبه گروهی متمرکز (گروه
کند. ها ایفا میرا دارد و با ایجاد امنیت غذایی براي روستاییان نقش مهمی در سالمت آنثبات بامورد نیاز براي تأمین امنیت غذایی 

هاي انسانی، جایگاه اجتماعی خانواده، بهبود داراییياقتصاد خانواده، ارتقاهمچنین نتایج نشان داد که پرورش طیور محلی در کمک به 
افزایش توانمندي و مهارت زنان و کودکان، افزایش حس رضایت و آرامش روانی و استفاده پایدار از منابع طبیعی مؤثر بوده و سبب تأمین 

شود.بخشی از معیشت خانوارهاي روستایی می

برداري، معیشت، شهرستان مراغه.بهرهارهاي روستایی، طیور محلی، نظام خانوهاي کلیدي:واژه

.گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان، ایراندانشیار دکتري و ، دانشجويترتیببه1
shams@znu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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مقدمه
میلیارد نفر آن در مناطق روستایی 362/3میلیارد نفري جهان، 243/7از کل جمعیت 2014هاي فائو در سال طبق گزارشبر

میلیون نفر از کل جمعیت دنیا از 805ند. همچنین کنند و از نظر تغذیه و امنیت غذایی در شرایط مطلوبی نیستزندگی می
,Dadheech & Vyas(برند که اکثراً در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته سکونت دارندسوءتغذیه مزمن رنج می 2014( .60

ستاها درصد جمعیت فقیر در رو75کنند و در کشورهاي در حال توسعه نیز درصد از فقراي جهان در روستاها زندگی می
,FAOساکن هستند ( هاي مرتبط به آن وابسته هستند ) که براي زندگی و تأمین معیشت به کشاورزي و فعالیت2016

)Dadheech & Vyas, 2014; FAO., هاي ترین مؤلفه). کشاورزي یکی از مهم1391؛ علی بیگی و موسوي مطلوب، 2016
عنوان موتور محرك براي کاهش و کاهش فقر توجه بیشتري دارد و بهها به فقرا اقتصاد روستایی است و نسبت به سایر بخش

هاي در حال توسعه مورد توجه است و از این قابلیت برخوردار است که بتواند شکوفایی اقتصادي و اجتماعی را به فقر در کشور
,FAOارمغان آورد ( و مبارزه با ی حیاتی استرشد کشاورزي براي کاهش گرسنگ.)1391بیگی و موسوي مطلوب، ؛ علی2016

,Dolberg(گرسنگی نیازمند یک تعهد گسترده به کشاورزي و توسعه روستایی است 2007.(
يها برانهیاز گزیکیسبب شده که دام یبودن محصوالت دامیرقابتنیو همچنيو سودآوريمحصوالت کشاورزدیتنوع تول

Justus(و کاهش فقر باشدییمواد غذادیتول et al., ها آنيمحدود است و دام براریفقيهادر خانوادهشتی). تنوع مع2013
دارندوریبه پرورش طلیتماریفقيهاخانوادهنیبنابرارود،میبه شماریی ترین دارادرآمد و مهمی ازبه منزله منبع مهم

)Birol et al., ین وسیله براي مبارزه با فقر و سوءتغذیه است بهتر، براي توده روستایی تنوع فعالیتی مانند پرورش طیور).2010
)Meena et al., ,Dolbergشود (نقطه ورود براي بهبود معیشت در نظر گرفته میعنوانبه) و 2012 2007; Singh et al.,

2017; Hailemichael et al., تمتوسط و ثروتمند اسياز خانوارهاشتریبریفقانییروستاشتیدر معورینقش ط). 2016
)Ahuja et al., 2008; Birol et al., 2010; Wong et al., 2017(.

نقطه ورود به یک عنوانبهو است هاآنهاي ترین فعالیت امرار معاش در میان زنان فقیر و خانوادهیور محلی رایجطتولید 
,Dolberg(فرآیند با هدف ایجاد کهکشان مارپیچی مثبت ایجادکننده دارایی مطرح است  ). تولید طیور روستا در 2007

و نیاز به نیروي جسمانی کمتر آسان هاي تلفیقی کشاورزي داراي مزایاي بسیاري از قبیل کوچک بودن و تولید سیستم
)Alders & Pym, 2009; Harilal, Khan(بزرگهاي گذاريیهسرما)، عدم نیاز به 2013 et al., 2006; Nyaga, 2007;

,et al.Singh, 2012;et al.; Alders & Pym, 2009; Gueye, 2012; Sayda, 2012; ConanAldersson & Jordan, 2007

., 2018et alMounica2017;( ،) بازده سریع مالی و بیشتر, 2017et al.SinghTufail, )، 1396اله ویسی و همکاران، ؛ ;2012
Alders(يکشاورزتأمین غذا از بقایاي مواد غذایی و مازاد مواد  & Pym, 2009; Sayda, 2012; Tufail, 2012; Mounica et

al., ,Dolberg(فقرای به خودکفایی غذایی و تأمین امنیت غذایی براي توجهقابلطوربه) است که 2018 2007; Kryger et al.,

,et al.ilemichaelHaGueye, 2012;, 2015;et al.Sambo, 2012; Rahman, 2012; Harilal, 2013;et al2010; Meena

2016; Wong et al., 2017; Sanusi, Singhو افزایش برابري جنسیتی (فقر کاهش )، 2018 et al., 2017; Gueye, 2012 (
,باشد (یمی از اشتغال توجهقابلکند و منبع یمکمک  2017; Gueye, 2012; Nyaga,et al.EmerhirhiSanusi, 2018;

یفیت از طریق گوشت و باکهاي بسیار دیگري از قبیل تأمین پروتئین یتمزطیور محلی داراي شدهذکر). عالوه بر موارد 2007
,Copland & Alders(ییروستابراي خانوارهاي مرغتخم 2005; Kryger et al., 2010; Rahman, 2012, Singh et al., 2017;

Wong et al., 2017;Mounica et al., ,Amos؛ ;2018 Kryger(استو تولید کود هاآفتدن حشرات و ) و خور2006 et al.,

2010; Sayda, 2012; Rahman, 2012; Iannotti et al., 2014.(
Abiodun Elijahکند (یانسان را تأمین مییاز مواد غذاتوجهیقابلاست که سهم یدامداتیاز تولیکییمحلوریطپرورش

& Adedapo, داراست یخانگواناتیدر تعداد حراسهمنیشتریمرغ ب،خواربار کشاورزيی). طبق اعالم سازمان جهان2006
)Conan et al., Kryger(هستندپا درگیرهاي خردهمیلیارد نفر در سراسر جهان در فعالیتیکو )2012 et al., در .)2010

و به علت نیاز کم به شودیمپرورش دادهیسنتيهاستمیدر سطیور محلیدر حال توسعه عمدتاً ياز کشورهاياریبس
شود که در آینده نیز یتر، این سیستم سنتی در سراسر جهان موجود است و تصور مها و نیز عملکرد و خروجی سریعنهاده

Dadheechشود (یمدیها تولو توسط خانوادهیسنتيهاستمیاز طریق سوریدرصد ط80شود که و برآورد میکردهادامه پیدا 
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& Vyas, ,Dolbergباشند (و اکثراً زنان در کارهاي پرورشی طیور درگیر هستند و در این زمینه داراي مهارت می)2014

2007; Ramdas, و اشتغال در ییجامعه روستايو اقتصادیاجتماعتیوضعبهبوددر ینقش مهمیمحلطیورپرورش ).2009
,Gueye(داردییمناطق روستا 2012; FAO, 2014; Hailemichael et al., 2016; Sanusi, 2018; Mounica et al., 2018(.

تر و آیینی مهمجوامع به سبب استفاده در مراسمجایگاه و نقش پرورش طیور محلی در بسیاري ازالبته باید در نظر داشت که
,Ramdasواالتر از نقش اقتصادي آن است ( 2009.(

هنوز هم در آفریقا، آسیا، ،هاي فشردهو با وجود تولید طیور در سیستمطیور و مردم یک تاریخ مشترك هزارساله دارند
,Aldersشود (آمریکاي التین و جنوب اقیانوس آرام طیور محلی پرورش داده می هاي تولید طیور و دام به ). سیستم2012

Tagaviروش سنتی از منابع ملی مهم در ایران هستند ( et al., یکی از ابزارهاي کلیدي عنوانهب). پرورش طیور محلی 2014
آورده 1در دستیابی به اهداف توسعه هزاره است. کمک و سهم طیور محلی در دستیابی به هر یک از اهداف توسعه در جدول 

شده است.
برداري از طیور محلی در دستیابی به اهداف توسعه هزارهو سهم نظام بهرههاکمک-1جدول 

سهم طیور محلیاهداف توسعه

شود و پرورش طیور محلی باعث طیور دام غالبی است که توسط اکثر فقرا در خیلی از نقاط دنیا نگهداري میکن کردن فقر و گرسنگیریشه
شود.ایجاد درآمد و بهبود امنیت غذایی می

دستیابی به آموزش ابتدایی و 
شود.هاي فقیر فراهم میوادههاي مدرسه کودکان خانبا فروش طیور محلی امکان پرداخت هزینههمگانی

ترویج برابري جنسیتی و 
توانمندسازي زنان

شود و عالوه بر آن در اکثر موارد طیور محلی تحت مالکیت طور غالب طیور محلی توسط زنان پرورش داده میبه
شود.زنان است که این امر سبب ایجاد برابري جنسیتی و بهبود وضعیت زنان و توانمندسازي آنان می

ومیر کودکان و کاهش مرگ
بهبود سالمت مادران

ومیر کودکان از طریق مرغ با تأمین مواد مغذي با کیفیت باال باعث کاهش مرگمصرف گوشت طیور و تخم
بخشد. تأمین دارو و سایر مواد غذایی از طریق درآمد ایجاد کاهش سوءتغذیه شده و امنیت غذایی را بهبود می

شود. با درآمد حاصل از فروش ومیر آنان میبهبود سالمتی کودکان و کاهش مرگشده از پرورش طیور سبب
طیور امکان آموزش زنان براي رژیم غذایی متعادل و کنترل بیماري وجود دارد که منجر به سالمت خانواده و رفاه 

شود.آن می

مبارزه با ایدز، ماالریا و 
هاي دیگربیماري

مرغ در بهبودي بیماران و تأمین غذا با ارزش بیولوژیکی باال براي آنان مؤثر مطیور محلی با تأمین گوشت و تخ
است. پرورش طیور نیاز به کار یدي و فیزیکی سنگینی ندارد به همین دلیل براي بیماران شغل مناسبی است. با 

توان براي بیماران دارو خریداري کرد.ها میفروش طیور و محصوالت آن

تواند میکند. کود تولید شده توسط طیورطیور با تغذیه حشرات و سایر آفات به کنترل بیولوژیک آفات کمک میستیزطیمحتضمین پایداري 
ها و سایر محصوالت و همچنین بهبود حاصلخیزي خاك مورد استفاده واقع شود.در تولید سبزي

افزایش مشارکت جهانی جهت 
توسعه

The International Networkالمللی توسعه طیور محلی (ینهاي مختلفی (شبکه بها و شبکهسازمان

Development for Family Poultry فدراسیون گروه کاري آسیا و اقیانوسیه در مزارع کوچک مقیاس ،(
The Asian Pacific Federation Working Group on Small-scale Family Poultryخانگی (

Farmingرك (پاي دانما)، شبکه طیور خردهDanish Smallholder Poultry Network و مرکز (
توسعه پرورش طیور يدر زمینه))International Rural Poultry Centreالمللی طیور روستایی (بین

لذا طیور محلی با ها بوده وطیور سبب ایجاد پیوند و ارتباط این سازمانيکنند که کار در زمینهمحلی کار می
شود.اي میها سبب توسعه مشارکت جهانی جهت نیل به اهداف توسعهین شبکهایجاد و ارتباط ا

,Alders & Pymمنبع:  2009

گرفته است. با توجه به انجام نقش پرورش طیور محلی در معیشت خانوارهاي روستایی يمطالعات مختلفی در زمینه
شده است ولی مطالعات خارجی بسیاري در این انجامه مطالعات داخلی بسیار محدودي در این زمین،هاي صورت گرفتهبررسی

زمینه انجام شده است که در ادامه آورده شده است.
Mounicaمونیکا و همکاران ( et al., طیور نقش مهمی در تأمین در مطالعه خود در هند به این نتیجه رسیدند که)2018

Singhسینگ و همکاران (.ردبخشی از معیشت خانوارها و حمایت از خانوارهاي روستایی دا et al., ) نیز در مطالعه خود 2017
به دلیل محلیطیورپرورشکهنیابا عنوان تأثیر پرورش طیور محلی بر استانداردهاي زندگی جوامع عشایري در هند با بیان 
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گذاري،سرمایهدرآنبااليبازدهوهستندصرفهبهمقرونبسیارفقیرکشاورزانبرايورودي (نهاده)هايهزینهبهحداقلینیاز
کشاورزانتوسططیور محلیتولیدکهدهد، درنهایت به این نتیجه رسیدند مینشانراکشاورزانزندگیاستانداردهايبهبود
.گیردقراراستفادهموردهاآنزندگیاستانداردهايدرآمدزا جهت بهبودتولیديفعالیتیکعنوانبهتواند میفقیر

Wongهمکاران (ونگ و  et al., بیشترکوچکمقیاسدرمرغتولید) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سیستم2017
پذیرآسیبهايگروهطیور براي. کنندمیتجربهراغذاییناامنیاغلبکهداردوجودفقیرداراي منابعوروستاییمناطقدر

موادمصرفافزایشمانندغیرمستقیمهايروشبهراغذاییامنیت،طیور. کنندمیفراهمراغنیغذاییمنابعودرآمد،جامعه
خدماتبهدسترسیوزنانتوانمندسازيبهکمککشاورزي،مختلفهايشیوهبهکمک،ستیزطیمحدربازیافتومغذي

امنیتوپایدارتوسعهاهدافبهستیزیمتنوعهايژنومحفظطریقازهاآناین،برعالوه. بخشندمیبهبوددرمانیوبهداشتی
.کنندمیکمکآیندهغذایی

,Asresie & Eshetu(اسرسی و اشتو یکی از اجزاي عنوانبهگزارش کردند که تولید دام ) در مطالعه خود در اتیوپی2015
ل تولید ناخالص درصد از ک13- 16دهد و از طریق تولید درصد از تولید محصوالت کشاورزي را پوشش می40،کشاورزي

طوربهبخشی از تولید دام یک امتیاز خاص براي این بخش دارد. عنوانبهنقش مهمی در اقتصاد ملی دارد. تولید مرغ ، داخلی
فرهنگی و اجتماعی ف تولیدمثلی و استفاده در مراسمپرندگان را براي مصرف خانگی، فروش، اهدا،مشابه خانوارهاي اتیوپی

هاي تولیدي مچنین گزارش کردند که برآورد ارزش اقتصادي طیور روستایی به دلیل عدم وجود دادهکنند. هنگهداري می
درصد از تولید 2/99مرغ و درصد از تولید تخم5/98ق تولید یباشد. طیور روستایی از طرها میتر از سایر داماعتماد سختقابل

سازي باشد. درنهایت بیان کردند که طراحی و پیادهستایی میتوجه در اقتصاد ملی و اقتصاد روگوشت ملی یک بخش قابل
باشند. اسالم هاي تولید مرغ محلی و بازاریابی نیازمند و استوار میاي مرغ محلی به شناسایی و درك سیستمهاي توسعهبرنامه

Islamو همکاران ( et al., پرورش طیور محلی طی ، بیان کردند که ) در مطالعه خود در مناطق ساحلی بنگالدش2014
شود و ابزاري مناسب جهت تأمین پروتئین جمعیت در حال رشد است هاي زیادي در کشورهاي در حال توسعه انجام میسال

کند. همچنین به این نتیجه رسیدند که در منطقه موردمطالعه نیز ویژه زنان)، درآمد اضافی فراهم میبه(ریفقو براي کشاورزان 
ها آسان کرده و وضعیت امنیت توجهی درآمد خانوارها را افزایش داده و دسترسی به غذا را براي آنقدار قابلپرورش طیور به م

براین، پرورش طیور محلی با ایجاد خوداشتغالی و توانمندسازي براي زنان سبب غذایی خانوارها را بهبود بخشیده است. عالوه
Dekaامعه شده است. دکا و همکاران (بهبود وضعیت اجتماعی زنان در سطح خانواده و ج et al., ) در پژوهش خود، 2014

هاي روستایی و با استفاده از پرورش اردك را بهبود ابعاد فرهنگی و اجتماعی فقر و معیشت تودهاهدافهاي انجام شده باپروژه
یر شرایط و ایجاد اعتماد به نفس و قدرت ها در کاهش فقر و تغیمورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این پروژه

ها نیز مؤثر بوده و باعث ایجاد زندگی با کیفیت بهتر شده است. هرچه تفاوت فرهنگی درون جامعه بیشتر باشد تأثیر این پروژه
,Dadheech & Vyasدادهچ و ویاس (مشهودتر است. اء ی فقر و ارتقکنشهیردر تحقیق خود با عنوان سهم طیور در )2014

عنوان یک سیستم مهم براي تغذیه جمعیت روبه رشد و سریع در برابري جنسیتی در مناطق آسیاي جنوبی، طیور را به
کند زنان ایجاد درآمد میژهیوبهو اسیمقکوچککه براي کشاورزان فقیر و کندیمجنوب آسیا معرفی توسعهدرحالکشورهاي 

,Harilalهریالل (اي در نظر گرفتند. براي طیور جایگاه برجستهاندازهاي آتی جهت توسعه و همچنین در چشم 2013a ( در
تحقیق خود با عنوان وضعیت اقتصادي تولیدکنندگان طیور محلی در آندراپرادش هند به این نتیجه رسید که اکثر 

هاي کشاورزي هم یتفعالدر سایر هادرصد خانواده49ي بودند. اهستهو با خانواده سوادکم، زنانی با سن متوسط، بردارانبهره
,Harilal(هریالل یر بودند و پرورش طیور محلی سبب بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی این خانوارها شده بود.درگ 2013b(

در تحقیق دیگري با عنوان امنیت معیشتی براي خانوارهاي روستایی از طریق پرورش مرغ محلی در آندراپرادش هند به این 
کند. یمدرآمد براي هر خانواده فراهم روپیه59/580پرنده، ماهانه 10طور متوسط گله طیور متشکل از سید که بهنتیجه ر

شود. از نظر یمهاي آموزش کودکان نیز استفاده هاي خانگی و هزینهیتفعالدرآمد حاصل از پرورش مرغ محلی براي 
درصد از پاسخگویان نیز گزارش کرده بودند 97/84کرد. ل ایجاد میپرورش مرغ محلی براي زنان و مردان اشتغا،پاسخگویان

Fentiفنتی و همکاران (تأثیرگذار است.هاآنکند و در سالمت فراهم میهاآنکه مرغ محلی غذاي کافی براي  et al., 2013 (
راي سهام، فروش، کسب درآمد و در پژوهش خود در اتیوپی به این نتیجه رسیدند که اهداف اصلی از پرورش مرغ، جایگزینی ب
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,Sayda(پول نقد براي خرید مواد مورد نیاز خانه بوده است. سایدا که) در مطالعه خود در سودان به این نتیجه رسید 2012
کنند و با وجود تولید و مدیریت ضعیف، کشاورزان به سبب کسب درآمد و پول نقد اکثراً زنان از طیور مراقبت و نگهداري می

داد از پرورش طیور رضایت داشتند. سلطان و همکاران ها را پوشش میهاي مهم و مورد نیاز زندگی آنخشی از هزینهکه ب
)Sultana et al., خود با عنوان پرورش طیور محلی در بنگالدش، طیور محلی را منبعی با ارزش از مواد ) در مطالعه2012

هاي درصد از خانواده92روستایی معرفی کردند و به این نتیجه رسیدند که غذایی و درآمد براي معاش کشاورزان در جوامع 
دست آمده از طیور امکاناتی دادند. اکثر صاحبان واحدها زن بودند و با استفاده از پول بهمورد مطالعه طیور محلی پرورش می

کردند. از و مدرسه کودکان را پرداخت میهاي آموزشو هزینهکردهبراي تهیه و پخت غذا، لباس و بذرهاي کشاورزي فراهم 
کردند.مرغ تولیدي طیور در تغذیه خانواده استفاده میگوشت و تخم

,Moreki & Seaboمورکی و سیابو ( ) Botswana() در بوتسواناGuinea) در مطالعه خود با عنوان تولید مرغان گینه (2012
برداران مرغ گینه و نقش مرغ گینه ز در مراحل ابتدایی است و تعداد بهرهد که پرورش مرغ گینه در بوتسوانا هنونکنعنوان می

پرورش و تحت سیستم ،عمده در سطح معیشتی و توسط زنانطوربهها ناشناخته است. در حال حاضر مرغ گینه در تغذیه خانواده
بی آن پایین است و در نتیجه در مقایسه با شود. گوشت مرغ گینه با کیفیت است و پروتئین آن باال بوده و چرفشرده نگهداري می

مقاوم است لذا هاکنند که مرغ گینه برخالف مرغ تجاري در مقابل بیماريگوشت سایر طیور بسیار با ارزش است. همچنین عنوان می
از پروتئین منبع مهمی (گینه)دارن نتیجه رسیدند که تولید مرغ شاخمناسب پرورش در مناطق روستایی است. درنهایت به ای

باشد.ار و اشتغال در مناطق روستایی میحیوانی با کیفیت باال بوده و فراهم کننده زمینه ایجاد ک
Tufailتوفیل و همکاران ( et al., یل به دل) در پژوهش خود با عنوان اقتصاد طیور محلی در هند گزارش کردند که طیور 2012

کند و به دلیل به اقتصاد خانوارهاي روستایی کمک می،محلی و کسب درآمداستفاده در تغذیه خانواده، فروش در بازارهاي
Malikو همکاران (باشد. مالیکی از درآمد روستاییان میتوجهقابلمنبع ،گردش مالی سریع و بازده باالتر et al., ) در 2012

ي توسعه، آموزش و هاطرححمایتی از نهگوچیهبه این نتیجه رسیدند که پرورش مرغ محلی با اینکه سودانخود در مطالعه
مثبتی دارد.ریتأثبازاریابی و دامپزشکی دریافت نکرده است ولی در بهبود وضعیت تغذیه و امنیت غذایی خانوارها 

برداري پرورش طیور سنتی واحد بهره1221000، در کل کشور 1393هاي سرشماري کشاورزي سال بر اساس گزارش
باشد و استان آذربایجان شرقی بعد از برداري در استان آذربایجان شرقی میواحد بهره79286تعداد وجود دارد که از این 

برداران (رتبه چهارم) طیور محلی را دارد (مرکز آمار ایران، هاي گیالن، مازندران و خراسان رضوي بیشترین تعداد بهرهاستان
شهرستان با وجود مراجعه به مراکز مختلف وجود نداشت و بر ی در). آمار دقیق و معتبري از وضعیت پرورش طیور محل1393

تقریباً همه خانوارهاي روستایی شهرستان مراغه ،اساس شناخت خود محققین و اظهارات مسئولین سازمان جهاد کشاورزي
15314موع از مج1390اساس سالنامه آماري استان آذربایجان شرقی در سال دهند. همچنین برطیور محلی پرورش می

و باالتر بوده 10ها برداران پرورش ماکیان به روش سنتی در شهرستان مراغه که تعداد گله آنبردار کشاورزي، تعداد بهرهبهره
جوجه و نه هزار قطعه اردك، غاز و بوقلمون پرورش هزار قطعه مرغ، خروس و68برداري بوده و واحد بهره7708است، 

دادند.می
لب گفته شده و نقش و اهمیت پرورش طیور محلی در معیشت خانوارهاي روستایی کشور و از جمله شهرستان با توجه به مطا

ورد بررسی قرار نگرفته است لذا صورت علمی مو نظر به اینکه نقش این نظام تولیدي در معیشت خانوارهاي روستایی بهمراغه
برداري طیور محلی در تأمین معیشت خانوارها در سطح هاي بهرهعدم شناخت کافی و علمی از نقش سیستم،له تحقیق حاضرمسأ

روستاهاي شهرستان مراغه بود. در واقع مشخص نبودن جایگاه استفاده از طیور جهت معیشت خانوارها سؤال اصلی تحقیق را تشکیل 
هاي این بخش در استفاده از پتانسیلتوان زمینه می،نقاط قوت و ضعف آن،دهد. این در حالی است که با شناخت علمی این امرمی

رود با انجام این مطالعه و ضمن روستاها و افزایش پایداري معیشت روستاییان را فراهم کرد و انتظار میهاي توسعهریزيبرنامه
ریزي آتی مربوط به خانوارهاي روستایی با شناخت بیشتري اقدام کرد.شناسایی وضعیت موجود بتوان در برنامه

پژوهشروش 
این مطالعه با روش کیفی و . استغیرآزمایشیجزء تحقیقات دي است و از نظر میزان نظارت نیزکاربر،تحقیق حاضر از لحاظ هدف

Focusگروه متمرکز (- ها از مصاحبه عمیق فردي و گروهیگردآوري دادهبراي) انجام شد.Grounded theoryرویکرد نظریه مبنایی (



...تبیین نقش طیور محلی در معیشت خانوارهاي روستاییشناسایی و

70

Group22564بودند (زنان پرورش دهنده طیور محلی در شهرستان مراغه،امعه آماري تحقیق حاضر) استفاده شد. ج=N( که براي
انتخاب آگاهانه افراد یا عناصر مشخص براي پژوهش ،گیري هدفمندگیري هدفمند استفاده شد. نمونهبرآورد حجم نمونه از نمونه

ها، مؤسسات یا رفتارهایی است که بینش شامل افراد، گروه،از اطالعاتباشد. پژوهشگر با انتخاب موارد غنی توسط پژوهشگر می
). فرایند انتخاب و مطالعه زنان روستایی تا رسیدن به اشباع نظري 1391کنند (جاللی، کاملی را نسبت به سؤال پژوهش فراهم می

ادي تحت پرسشگري و مصاحبه واقع شدند. صورت انفرنفر از زنان پرورش دهنده طیور محلی به17ادامه پیدا کرد و در مجموع
از هفت گروه براي انجام تحقیق جهت تکمیل فرایند تحقیق از روش کیفی مصاحبه گروهی متمرکز استفاده شد و در مجموع

8- 12هاي هاي گروهعمیق و آزاد به برخی از آزمودنیيهاز اجزاي روش تحقیق کیفی است که بر مصاحبگروه متمرکز استفاده شد. 
- بهشود و نیز براي هـا استفاده میجهـت منطـق درك چرایـی پدیـدهو روشـن شـودهانفره اتکا دارد تا صحت و نیـز دقـت پاسـخ

هـا از طریق أیید پایـایی دادهت.)1390(شکاري، شودهاي افراد استفاده میمستخرج از دیدگاهيهاآوردن دقت اطالعات و دادهدست 
جهت دستیابی به این هدف، موارد مهم در حین مصاحبه توسط محققان هـا انجام شد. دقیق در طی گـردآوري دادهبرداري یادداشت

مطالب و و تکـرار ي مختلفهاي متمرکز مختلـف در روسـتاهاتشکیل گروهثبت و ضبط و یادداشت برداري شد. عالوه بر این،
هـا، بـا همـاهنگی ـردآوري شده بـود. همچنـین در تأییـد پایـایی دادههاي گمؤید پایایی مناسب داده،زنـانمفاهیم توسط

فـراهم رابـرداري دقیـق اطالعاتهـا و یادداشـتکـه امکـان مـرور مجـدد مصـاحبهصورت گرفت، ضبط صـدا شوندگانصاحبهم
.دکرمـی

هایی استوار ه مسئله محور است و بر ارتباط دادن مراحل و گامها از نظریه بنیانی استفاده شد. نظریه بنیانی یک نظریبراي تحلیل داده
هاي گردآوري شده در سه مرحله کدبندي داده،کند. در فرایند ساخت این نظریهاست که به تعیین ساختار نظري مسئله کمک می

). 1392بی است (محمدپور، شوند که عبارت از کدبندي باز، کدبندي محوري و کدبندي گزینشی یا انتخاهم متصل میشده و به
ها توسط محقق به زبان فارسی مصاحبه، ها با توجه به اینکه زبان اصلی مصاحبه شوندگان ترکی (آذري) بودبراي تحلیل داده

ها به ها، اقدام به جدا کردن و مرزبندي دادهنوشتار آورده شد. بعد از ترجمه مصاحبهصورتبهها برگردانده شد و متن مصاحبه
ها استفاده شد. در ها از شیوه استقرایی مقولهبندي دادهدهی، مدیریت و بازیابی شد. براي مقولهتر و قابل سازمانهاي کوچکبخش

صورتبهها اي وجود نداشته و مقولهشیوه تکوین استقرایی هیچ چارچوب نظري، ایده و تعریف مشخص و از پیش تعیین شده
انفرادي مورد بررسی واقع شدند و مقوالت صورتبههاي متنی ها فایلاج شدند. براي ایجاد مقولهاکتشافی و مرحله به مرحله استنت

هاي بعدي اگر قسمتی از متن مربوط به کدي بود که قبالً تعریف شده بود آن قسمت استخراج و تعریف شدند. در مصاحبه،موجود
هاي استخراج شده مرتبط به شد. در مرحله بعدي مقولهآن مقوله افزوده میهاي شد و به تعداد فراوانیبه کد مربوطه انتقال داده می

سازي انجام شد. در مرحله کدگذاري انتخابی یا گزینشی از فن بندي شدند. در مرحله آخر نیز مدلهاي جداگانه دستههم در دسته
کند که چگونه عوامل بر ژوهشگر بررسی میدر یک خط داستان، پنگارش خط داستان براي برقراري ارتباطات مدل استفاده شد؛ 

).1386و امامی، فردییدانا(شوندهاي ویژه میمنجر به استفاده از راهبردهایی خاص با خروجیگذارند ومیپدیده اثر 
ها و بحثیافته

واید پرورش طیور محلی زنان شرکت کننده در مصاحبه فردي و گروهی از اقشار مختلف سنی، اقتصادي و اجتماعی بوده و در مورد ف
پرورش طیور محلی يها اظهار داشتند که هیچ دوره آموزشی رسمی در زمینهدر بهبود معیشت خانوارها اتفاق نظر داشتند. همه آن

داله که اساند. در حالیاز اطرافیان خود آموختهنسل به نسلصورت ها این فعالیت را بهدر منطقه مورد مطالعه برگزار نشده است و آن
هاي آموزشی مربوط به هاي آموزشی براي دامداران را ضروري دانسته و برگزاري دوره) در تحقیق خود برگزاري دوره1385پور (

هاي نیاز دامداران گزارش کردند. زنان اظهار داشتند که پرورش طیور محلی نسبت به سایر فعالیتنیترمهمهاي دام را بیماري
توجهی ها انجام دهند و پرورش طیور محلی تداخل جالبتوانند توأمان با سایر فعالیتاي است که میشغلهکشاورزي کار آسان و کم م

توانند از عهده این کارها برآیند.ها نیز میبچه،با سایر امور منزل ندارد و نیازمند وقت بسیار جزئی روزانه است و عالوه بر آن
شمردند لذا در این تحقیق براي بررسی هایی را بر میمحلی قائل بودند و مزیتزنان نقش و جایگاه خاصی براي پرورش طیور

تر موضوع فواید پرورش طیور محلی و نقش آن در معیشت خانوارهاي روستایی از مصاحبه فردي و گروه متمرکز استفاده شد. عمیق
ه روش مبنایی در سه مرحله کدگذاري شدند. ها بشناسی تحقیق ذکر شد اطالعات حاصل از مصاحبهطور که در قسمت روشهمان

نتایج حاصل در سه مرحله کدگذاري (باز، انتخابی و محوري) در ادامه آورده شده است.
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مرغ و گوشت مؤلفه یا مفهوم براي نقش طیور محلی در معیشت خانوارها ذکر شده که بیشترین نقش طیور در تأمین تخم74در کل 
ها، مفاهیم استخراج شده در ت. پس از کدگذاري مرحله اول و استخراج مفاهیم از متن مصاحبهها اسجهت خودمصرفی خانواده

18مؤلفه یا مفهوم استخراج شده در 74توان گفت می2که با توجه به جدول بندي شدندمرحله کدگذاري محوري، دوباره دسته
بندي شدند.مقوله یا طبقه گسترده طبقه

الت مستخرج در مورد نقش طیور در معیشتمفاهیم و مقو- 2جدول 
مفاهیممقوالت

کفایت عرضه غذا و 
یا دسترسی به آن

شود.میگوشت طیور توسط خانواده مصرف 
شود.مرغ توسط خانواده مصرف میتخم

کنیم.مرغ در زمان کار در سر باغ و براي کارگران غذا آماده میبا تخم
شود.اقع عدم دسترسی به بازار ذبح میطیور براي مصرف خانوار در مو

شود.مرغ در تغذیه کودکان قبل از رفتن به مدرسه و بعد از آمدن از مدرسه استفاده میتخم
شود.هاي دیگر استفاده میمرغ در قالب نیمرو و فرمها از تخمدر مواقع اضطراري (عجله داشتن) یا میان وعده

دسترسی و توانایی 
یه مواد مالی براي ته
غذایی

شود.پولی براي مصرف خانواده ذبح میطیور در مواقع بی
مرغ وجود ندارد (دسترسی آسان به صرفه است و هزینه خرید و تحمل سفر براي تهیه مرغ و تخمنگهداري طیور به

ها، از نظر مالی و قدرت خرید و بعد مسافت)فرآورده
ه است.مرغ یک نوع روزي براي خانوادمرغ و تخم

ها نوعی بهره است.گذاري طیور براي خانوادهتخم

عرضه غذاي با 
کیفیت و سالم

مرغ تجاري دوست دارند.مرغ خانگی را بیشتر از تخمها و فرزندان تخمبچه
بهتر است.خاطر طبیعی بودن چند برابر طعم مرغ تجاري بوده وطعم و مزه گوشت مرغ روستا به

طعم است.رنگ و خوشمحلی آسان است، غذا خوشپختن غذا با گوشت
پرورش طبیعی آن با کیفیت بوده و مزه و طعم خوبی دارد.به خاطرگوشت طیور محلی 

مرغ براي همه و خصوصاً کودکان (تأمین پروتئین مورد نیاز) مفید است.تخم
شود.تر است و بهترین غذا محسوب میمرغ محلی طبیعیغذاهایی مثل نیمرو و سایر غذاهاي درست شده از تخم

تر است.نوع تغذیه (سیستم باز) خوشمزهبه خاطرهاي طیور محلی مرغتخم
مرغ تجاري این ویژگی را ندارد.هاي محلی تقریباً معادل گوشت قرمز بوده و مقوي است ولی تخممرغارزش غذایی تخم

ثبات در عرضه و 
دسترسی به غذا

گیرد.صورت مداوم نیز مورد استفاده قرار میشود و بهصورت مداوم تولید میر بههاي طیوفرآورده
مرغ و گوشت از بازار نداریم.شویم و نیازي به تهیه تخممرغ و گوشت خودکفا میبا نگهداري طیور براي تهیه تخم

کاهش برخی از 
هاي مصرفی هزینه

خانوار

شود (از طریق مصرف میمرغ هاي روزانه مانند خرید گوشت و تخمهجویی در مصرف برخی هزینطیور باعث صرفه
).شودمرغ به اقتصاد خانواده کمک میگوشت و تخم

تر و خوب است.طیور از هر حیوان دیگري پراستفاده
ها فایده دارد.نگهداري طیور در خانوارهاي روستایی ضروري است و براي آن

کند.هاي غذایی ایشان را تأمین میایل زندگی بخشی از هزینههدیه طیور به نوعروسان در او
شود.از پر طیور براي درست کردن بالشت استفاده می

ایجاد درآمد از محل 
فروش طیور و 

هافرآورده

آوریم.میبه دستمرغ و گوشت) و پول ها غذا (تخمکنیم و از آنطیور را با دورریزهاي غذایی بزرگ می
وع سرمایه است و قابل فروش و تبدیل به پول است.طیور یک ن

شود.از پول فروش پرنده براي تهیه مواد مورد نیاز منزل استفاده می
رسد.مرغ مازاد بر مصرف خانوار به فروش میتخم

شود.با فروش کود مرغی، مبلغی عاید خانواده می
(خرده هاي کوچک خانواده است.شدن نقدینگی براي هزینهتولید طیور براي خانواده درآمدزا است و باعث فراهم

خشلیح در زبان آذري)
کنند.هاي فقیر با نگهداري طیور گذران زندگی میبرخی از خانواده
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2ادامه جدول 
مفاهیممقوالت

کمک در برگزاري 
هاي ها و مراسممهمانی

اجتماعی

کنند.اي تهیه غذا، معموالً طیور ذبح مینبود نقدینگی بردر مواقعی مثل داشتن مهمان و
کنند.در مواقع عدم دسترسی به بازار، با ذبح طیور از مهمان پذیرایی می
شود.در اوقات تفریح خانواده و خصوصاً جوانان، طیور ذبح و مصرف می

کنند.مرغ پذیرایی میاز مهمان با تخم
شود.و تهیه غذاي خاص و خوشمزه استفاده میذبح طیور براي مهمانان خاص به جهت احترام 

اي جهت تهیه غذا ضروري است.مرغ در هر زمانی براي هر خانهمرغ یا وجود تخمدستی بودن تخمدم

کمک در برگزاري 
ها و رسوم فرهنگیآیین

سنت قدیمی عنوان یکهدیه مرغ روستا به نوعروس در روز عروسی تحت عنوان مرغ خیروبرکت (خیري تویوغو) به
شود.انجام می

شود.میها و آشنایان (پاگشا و غیره) دادههدیه و سوغات به نوهعنوانبهطیور یا جوجه روستا 

بهبود حاصلخیزي خاك
شود.کود مرغی براي حاصلخیزي باغات استفاده میعنوانبهاز فضوالت طیور 

شوند.ات جهت تغذیه باعث نرم شدن خاك پاي درختان میطیور ضمن کاوش در اطراف درختان براي پیدا کردن آف
تر است.کود مرغی نسبت به سایر کودهاي حیوانی بهتر و غنی

کاهش استفاده از مواد و 
سموم شیمیایی

کنند.آفات کمک میطیور با خوردن حشراتی مثل سوسک، مگس و غیره به کنترل
شود.کمتر مریض میجوجه محلی با شرایط روستایی سازگار بوده و 
دهند.شیمیایی را کاهش مییپاشسمطیور با کنترل جمعیت برخی حشرات نیاز به 

ها شده و محیط را پاکیزه نگه کند و باعث بازیافت آنهاي غذایی مصرف میطیور با مصرف دورریزها و باقیمانده
).بازیافت زباله و زیاد نشدن زباله(دارند می

پذیري عدم آسیب
معیشتی و یا 

پذیري کمتر در آسیب
هاي فیزیکیدارایی

به هنگام ذبح طیور و پذیرایی از مهمان یا مصرف آن توسط خانوار آسیب چندانی به دارایی معیشتی خانوار وارد 
شود.نمی

کنند.پذیري کمتري به دارایی معیشتی وارد میدام سبک راحت قابل فروش بوده و آسیبعنوانبهطیور 

کان پرورش طیور ام
براي زنان از لحاظ 
جنسیتی و توانایی 

هافیزیکی آن

پرورش طیور آسان است و به قدرت فیزیکی زیادي نیاز ندارد.
براي پرورش طیور نیاز به اختصاص زمان زیادي نیست.

شود.رسیدگی به طیور جزو کارهاي منزل و خانه بوده و جزو کارهاي زنان محسوب می
غذایی تولیدي خانوار قابلیت نگهداري دارند.زینه کم و با موادطیور با ه

افزایش توانمندي و 
مهارت زنان و کودکان

شود.به کودکان یاد داده میکار کردنپذیري و ها مسئولیتبا سپردن کارهاي طیور به بچه
یاز دیگران و در نتیجه برانگیختن گیري از قبیل هدیه، رفع نزنان به دلیل مالکیت طیور داراي استقالل در تصمیم

احترام دیگران را دارا هستند.
کنند.ها پرورش طیور را مدیریت میمعموالً مالکیت طیور براي زنان است و آن

شود.نگهداري و پرورش طیور باعث کسب تجربه براي زنان و کودکان خانواده می
کند.ها کمک میو استقالل مالی آنبراي بانوان ایجاد شغل و درآمد کرده و به اقتصاد

افزایش حس رضایت و 
آرامش روانی

مندي خاصی دارند.ها عالقهزنان به نگهداري طیور و سرگرمی با آن
برند.میزنان از تماشاي طیور و صداي مرغ و خروس لذت 

داشتن و مراقبت از طیور از نظر زنان زیباست.
شوند.ها خوشحال میمند بوده و از بازي و سرگرمی با آنطیور در خانه عالقهها و مردان نیز به داشتن بچه

خواندن خروس به هنگام سحر و بیدار کردن براي نماز طراوت خاصی دارد.
دهد.مرغ خوشحالی خاصی به آدم دست میموقع پیدا کردن و برداشتن تخم

شود.پرورش طیور باعث افزایش اعتماد به نفس در زنان می
یمن است.عنوان یک موجود زنده در منزل براي خانواده خوشهداشتن طیور ب

ساز آسایش و رفاه است.وجود طیور در خانه روستایی زمینه
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2ادامه جدول 
مفاهیممقوالت

کمک به افزایش 
ارتباطات اجتماعی

هند.دمندي نشان میمرغ روستا تمایل و عالقهشهرنشینان براي خرید تخم
مرغ در مواقع ضرورت را رفع کند.تواند نیاز همسایگان به تخممی

ارتقا جایگاه اجتماعی 
برد.طیور مثل هر دارایی دیگري عزت و احترام خانواده را باال میخانواده

تأثیر در بهبود 
هاي انسانیدارایی

شود.میها مصرفاز درآمد طیور براي زنان و هزینه جاري منزل یا مدرسه بچه
ها خوب است.طیور براي تأمین غذاي خانواده و بچه

شود.داشتن طیور در منزل باعث ایجاد تنوع غذایی می
تأمین بخشی از 

معیشت با پرورش 
طیور محلی

خوبی تأمین معاش کنند.توانند بههایی مثل گاو و گوسفند نگهداري نکنند نمیخانوارهاي روستایی چنانچه طیور و دام

کنند.هاي فقیر با نگهداري طیور گذران زندگی میبرخی از خانواده

ها در مرحله کدگذاري انتخابی از طریق فن نگارش هاي تحقیق در مرحله کدگذاري باز و محوري، ارتباط بین بخشبا توجه به یافته
منجر به استفاده از گذارند ومیاثر کند که چگونه عوامل بر پدیدهدر یک خط داستان، پژوهشگر بررسی میخط داستان (

شد ) مشخص شد و مدل تجربی نقش طیور در معیشت خانوارهاي روستایی تدوین شوندهاي ویژه میراهبردهایی خاص با خروجی
آمده است.1که نتایج آن در نگاره 

هاي امنیت غذایی کفایت عرضه غذا یا طیور محلی چهار مؤلفه اصلی تأمین امنیت غذایی را دارد. یکی از مؤلفه،1با توجه به نگاره 
دسترسی به آن است که پرورش طیور محلی در تأمین آن نقش دارد. نقش طیور محلی در کفایت عرضه غذا یا دسترسی به آن به 

طق شهري و بازارها هستند و میزان دسترسی به بازار و تهیه مواد غذایی از هاي روستایی به دور از منااین صورت است که محیط
ریپذامکانمرغ را در محیط روستا هایی از قبیل گوشت و تخمپرورش طیور محلی تهیه فرآوردهکهیدرصورتآنجا دشوار است. 

مرغ و شود که همیشه در خانه تخماعث مینگهداري از طیور ب"سازد. یکی از زنان در مورد این مزیت طیور چنین گفته است می
"ها استفاده کنیم.گوشت ذخیره داشته باشیم تا در مواقعی که به بازار دسترسی نداریم از آن

هاي زنان، طیور هاي امنیت غذایی، ثبات عرضه مواد غذایی بدون نوسان یا کمبود فصلی و سالی است. بنا به گفتهیکی دیگر از مؤلفه
در طول سال تأمین مرغ ساالنه خانوادهکنند و با نگهداري چندین مرغ تقریباً تخممرغ تولید میتخمزودزودبهمکرر و صورتبهمحلی 

شود و امکان کشتار و استفاده از گوشت آن در طول به تعداد زیاد نگهداري میکهاست از جمله طیوري مرغ،اینبرشود. عالوهمی
مرغ حیوانی است که بیش از نصفی از سال به تولید مشغول است و دوره تولید "چنین گفت: بارهنیدراسال وجود دارد. یکی از زنان 

اي ندارد و هزینه خوراك است. ما یک گاو داریم که نزدیک به دو سال هست که آبستن نشده است و هیچ فایدهزودزودبهمرغ تخم
توانیم فروخته و با یک گاو خوب تعویض کنیم. م بکشیم و نه میتوانیرود ولی چون حیوان بزرگی است نه میآن از جیبمان می

مکرر وجود دارد. عالوه بر این، صورتبهکند و تولید آن در بیش از نصفی از سال تولید میزودزودبهمرغ چنین نیست و کهیدرصورت
انم بدون هیچ نگرانی آن را براي رفع نیاز توکه نیاز به گوشت داشته باشم یا مهمان داشته باشم میهنگامیحیوان کوچکی است و 

"خانواده ذبح و مصرف کنم.

ي امنیت غذایی، دسترسی و قابلیت مالی براي تهیه غذا هست. جامعه روستایی نسبت به جوامع شهري ریگشکلسومین مؤلفه در 
تهیه غذا کمک کند. روستاییان با مصرف تواند به قابلیت مالی روستاییان جهتتوانایی مالی زیادي ندارند و پرورش طیور محلی می

کنند لذا پول الزم ها هیچ پولی پرداخت نمیکنند و براي تهیه آنهاي طیور محلی بخشی از نیازهاي غذایی خود را تأمین میفرآورده
یی دیگر کنند. عالوه بر این توانند این پول را صرف تهیه مواد غذاها میماند و آنهاي طیور در دست روستاییان میبراي تهیه فرآورده

کنند که هاي طیور نیز توانایی مالی کسب میهاي مازاد بر مصرف و همچنین سایر فرآوردهمرغروستاییان با فروش پرندگان و تخم
مان را نهما با پرورش طیور محلی بخشی از مواد غذایی خا"تواند خرج تهیه مواد غذایی شود. یکی از زنان در این باره چنین گفت: می

،کنیم. عالوه بر اینخواستیم صرف تهیه این مواد کنیم را صرف خرید برنج، نان و یا چیزهاي دیگر میکنیم و پولی را که میتهیه می
"خریم.مان مواد غذایی میبا فروش پرندگان مازاد بر مصرف خانواده
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پرورش طیور محلی در ارائه غذاي با کیفیت و سالم موفق گیري امنیت غذایی، کیفیت و سالمت غذا است.چهارمین مؤلفه در شکل
هاي طیور محلی کند و نقشی که طیور در این زمینه دارند بسیار مهم و حیاتی است. زنان به سالم و با کیفیت بودن فرآوردهعمل می

هاي سالم و طبیعی آن استفاده وردهبا پرورش طیور محلی از فرآ":تأکید فراوانی داشتند. یکی از زنان در این مورد چنین گفت که
هاي تجاري قابل مقایسه نیست. طیور محلی مرغهاي طیور محلی با کیفیت گوشت و تخمکنیم. سالمت و کیفیت فرآوردهمی
گوشت و دلیل همین بهشود شوند و از هیچ محرك و یا ماده شیمیایی در پرورش طیور استفاده نمیصورت طبیعی بزرگ میبه

"آن نیز طبیعی و خوب است.مرغتخم

مدل تجربی نقش طیور محلی در معیشت خانوارهاي روستایی-1نگاره

شود که با نتایج حاصل از تحقیق طبق نتایج حاصل از تحقیق، پرورش طیور محلی سبب بهبود امنیت غذایی خانوارها می
Islamاسالم و همکاران ( et al., ,Gueye)، گویه (2002 ,Gueye()، گویه2003 Jugessur)، جاگسور و همکاران (2005 et al.,

,Sonaiya)، سونایا (2006 El-yugada)، ال یوگودا و همکاران (2007 et al., ,Mwale & Masika)، مول و مسیکا (2007

,Kingori)، کینگوري (2009 Sultana)، سلطان و همکاران (2010 et al., Islam)، اسالم و همکاران (2012 et al., 2014 ،(
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,سامبو و همکاران ( 2015et al.Sambo) سینگ و همکاران ،(, 2017et al.Singh) و مونیکا و همکاران (,et al.Mounica

اند و به جایگاه آن ) که پرورش طیور محلی را در تأمین غذاي پروتئینی و امنیت غذایی خانوارهاي روستایی مؤثر دانسته2018
) چهار 1390ها مطابقت دارد. با توجه به تحقیق سجادپور و احمدي خوي (اند، در یک راستا بوده و با آندر این زمینه پرداخته

موضوع؛ الف) کفایت عرضه غذا و یا دسترسی به آن؛ ب) ثبات عرضه بدون نوسان یا کمبود فصلی و سالی؛ ج) دسترسی و 
یري امنیت غذایی با ثبات دخیل هستند. نتایج تحقیق نشان گقابلیت مالی براي تهیه غذا؛ د) کیفیت و سالمت غذا؛ در شکل

ثبات را دارد و با ایجاد امنیت غذایی براي قشر داد که پرورش طیور محلی چهار مؤلفه مورد نیاز براي تأمین امنیت غذایی با
ها دارد.پذیر جامعه (روستاییان) نقش مهمی در سالمت و معیشت آنآسیب

ها زیاد خواهد شد و باید پول زیادي را صرف ر پرورش طیور محلی را نداشته باشند هزینه روزانه آنزنان اظهار کردند که اگ
کهیدرصورتخانوارها ،اینبرا به بازار دسترسی ندارند. عالوهخرید مواد غذایی کنند که در اکثر موارد یا پول ندارند و ی

ها را به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به مصارف کنند؛ آنهاي مازاد بر مصرف خانواده از طیور محلی کسبفرآورده
توان گفت میبنابراین ،کنندهاي جاري زندگی میها و سایر هزینهمختلفی از قبیل تهیه مواد غذایی دیگر، هزینه مدارس بچه

کند.که نگهداري طیور به اقتصاد خانواده کمک می
هیچ تنهانهشود. پرورش طیور محلی و منابع طبیعی میزیستیطمحاستفاده پایدارتر از براین، پرورش طیور محلی سبب عالوه

شود که علیه آفات و حشرات مییپاشسمکند بلکه با خوردن حشرات و آفات باعث عدم وارد نمیزیستیطمحآسیبی به 
هاي پرورش یکی از فایده"هارنظر کرد؛ است. یکی از زنان درباره این موضوع چنین اظزیستیطمحکمک بزرگی به طبیعت و 

ها (محیط ها و همچنین با خوردن آشغالها است. مرغ با خوردن آنها و سوسکطیور محلی کنترل آفات و حشرات و کرم
"نکنیم.یپاشسمها شوند که براي از بین بردن آنکنند و باعث میزندگی حشرات و آفات) محیط اطراف ما را تمیز می

هستند.مؤثریور با تولید کود در بهبود حاصلخیزي خاك همچنین ط
ضروري است و جایگاهی باالتر از نقش تاو مناسبهاجود طیور محلی در برخی از مراسمدر برخی از جوامع روستایی و

همسایگان و مذهبی و فرهنگی و رفع نیازاز مهمان، مراسمایفاي نقش در پذیرایی به جهتکند. طیور محلیاقتصادي ایفا می
کند.ها کمک میی ارتباط و تعامل در جامعه به جایگاه اجتماعی خانوادهدهشکل

شود که با نتایج حاصل از تحقیق گویه ها میطبق نتایج حاصل از تحقیق، پرورش طیور محلی سبب افزایش رفاه خانواده
)Gueye, State)، استت و همکاران (2002 et al., Sultanaان ()، سلطان و همکار2009 et al., )، اسالم و همکاران 2012
)Islam, ,Sanusi)، سنوسی (2014 Mounica) و مونیکا و همکاران (2018 et al., توانیمباشد. لذا ) در یک راستا می2018

همه شود و نقش مهمی در تأمین معیشت آنان دارد.ها میپرورش طیور محلی سبب ارتقا جایگاه اجتماعی خانوادهگفت که 
زنان پرورش دهنده به این موضوع اشاره کردند که معیشت خانوارهاي روستایی بدون پرورش طیور محلی مشکل است و 

که خانوارهاي روستایی طیور محلی پرورش ندهند باید یک فعالیت دیگر جهت امرار معاش جایگزین آن کنند. درصورتی
پذیر کردن هاي پرورش طیور محلی از قبیل آسان بودن و عدم آسیبتکه طبق گفته زنان فعالیت جایگزینی که مزیدرصورتی

هاي مرفه روستایی نیز حتی خانوادهبراین، نتایج حاکی از این بود که ها را داشته باشد، وجود ندارد. عالوهخانواده و سایر مزیت
هاي حاصل غذایی و همچنین فواید فرآوردهبه دلیل وجود برخی از مشکالت تأمین مواد غذایی از قبیل دسترسی به بازار مواد 

بیوتیک و سایر مواد از پرورش طیور محلی مانند ایجاد آرامش روحی و روانی، تولید مواد پروتئینی با کیفیت باال و عاري از آنتی
کنند.محلی تمایل داشته و به این کار اقدام میشیمیایی به پرورش طیور

باشد که این امر سبب هاي زنان میها و توانمندينیز تطابق آن با شرایط و قابلیتهاي پرورش طیور محلی یکی از مزیت
هاي مربوط به پرورش براین، زنان و کودکان با درگیر شدن در فعالیتشود. عالوهها میهاي آنتوانمندسازي زنان و خانواده

ها باعث افزایش اعتماد به نفس و ها و توانمنديیتکنند. تقویت قابلهاي خود را تقویت میها و مهارتطیور محلی، قابلیت
هاي طبیعی و خاص طیور باعث ایجاد حس رضایت و خشنودي افراد خانواده شده این زیباییبرشود. عالوه خودباوري زنان می
نتایج تحقیق حاضر گفت که توانیمصورت خالصه بهها مثل آرامش روانی افراد تأثیر دارد. هاي انسانی آنو در بهبود دارایی

نشان داد که پرورش طیور در ایجاد اشتغال و توانمندسازي اجتماعی و اقتصادي نقش مثبتی دارد که با نتایج مطالعات گویه 
)Gueye ,Gueye)، گویه (2002 ,Gueye)، گویه (2003 ,Sonaiya)، سونایا (2005 Alabi)، االبی و همکاران (2007 et al.,
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Islamران ()، اسالم و همکا2007 et al., ,Sanusi) و سنوسی (2014 پذیر ) مبنی بر ایجاد اشتغال براي زنان و افراد آسیب2018
باشد. نتایج نشان داد که پرورش طیور محلی در بهبود معیشت خانوارها از طریق جامعه و توانمندسازي آنان در یک راستا می

Gueyeحاصل از تحقیق گویه (ایجاد درآمد و تنوع درآمدي نقش دارد که با نتایج  ,Gueye)، گویه (2002 )، جاگسور و 2003
Jugessurهمکاران ( et al., El-yugada)، ال یوگودا و همکاران (2006 et al., ,Sonaiya)، سونایا (2007 Alabi)، االبی (2007

et al., ,Ramdas)، رامداس (2007 Deka)، دکا و همکاران (2009 et al., Islamو همکاران ()، اسالم2014 et al., )، ونگ 2014
,و همکاران ( 2017et al.Wong) سینگ و همکاران ،(, 2017et al.Singhها و چاکرابارتی ()، جیJha & Chakrabarti, 2017 (

Mounicaو مونیکا و همکاران ( et al., ی اشاره ) که به نقش طیور در ایجاد درآمد و تنوع درآمد براي خانوارهاي روستای2018
هاي خاص جهت پرورش و ساده بودن باشد. طبق نتایج، برخی از افراد به دلیل عدم نیاز به تکنیکاند، در یک راستا میکرده

هاي جاگسور و همکاران پروش طیور محلی و همچنین پر کردن اوقات فراغت خود به این کار اشتغال دارند که با یافته
)Jugessur et al., ,Alders & Pymو پایم () و الدرز2006 باشد و این بیانگر این مسئله است که ) در یک راستا می2009

شود.پرورش طیور کاري ساده بوده و سبب اشتغال زنان و افراد ناتوان از انجام کارهاي سنگین (ضعف جسمانی و بیمار) می
چهار مؤلفه امنیت غذایی نقش دارد و این چهار دهد، پرورش طیور محلی در تأمین که مدل نیز نشان میطورهماندرنهایت، 

براین، امنیت غذایی با افزایش درآمد داراي ارتباط گذارند. عالوهدر ارتباط هستند و بر یکدیگر تأثیر میگریدمؤلفه با یک
غذایی خانواده امنیت غذایی بهبود یافته و در مقابل با بهبود امنیت،است و با افزایش درآمد و وضع مالی خانوادههیدوسو

هاي پرورش طیور محلی شود. تطابق و مزیتسالمت و ویژگی جسمانی مناسب سبب انجام بهتر شغل و کسب درآمد بیشتر می
هاي امنیت غذایی، افزایش درآمد و کمک کند. لذا نقش طیور در مؤلفهباعث اشتغال زنان شده و به اقتصاد خانواده کمک می

هاي افزایش حس رضایت و آرامش روانی باعث بهبود داراییانمندي و مهارت زنان و کودکان وافزایش توبه امنیت غذایی، 
هاي انسانی، کمک طیور به جایگاه اجتماعی خانواده و کمک به اقتصاد خانواده سبب هاي بهبود داراییشوند. مؤلفهانسانی می

اجتماعی خانواده، افزایش درآمد و کمک به اقتصاد خانواده و عدم شود. درنهایت، ارتقا جایگاه ارتقا جایگاه اجتماعی خانواده می
هاي فیریکی سبب تأمین بخشی از معیشت خانوارها با پرورش طیور پذیري کمتر در داراییپذیري معیشتی و یا آسیبآسیب

شود.محلی می
شود که پایدار از منابع طبیعی هم میکند بلکه سبب استفاده زیست وارد نمیطبق نتایج، پرورش طیور محلی آسیبی به محیط

,Gueyeبا مطالعه گویه ( ,Alders) و الدرز (2002 Wong) و ونگ و همکاران (2004 et al., مدیریت ) مبنی بر اینکه2017
همچنین نتایج نشان باشد. و استفاده پایدار از منابع طبیعی است، در یک راستا میستیزطیمحطیور محلی بدون آسیب به 

شود. باید توجه کرد که در که پرورش طیور محلی در روستاها نباشد حشرات و آفات در محیط روستا زیاد میدرصورتیداد
که طیور هاي خانگی به بیرون از محیط زندگی وجود ندارد و درصورتیروستاها خدماتی از قبیل تمیز کردن معابر یا حمل زباله

هاي غذاها سبب آلوده شدن محیط و شیوع انواع ماندهشود و باقیط روستا زیاد میها در محینباشند، زباله و سایر آلودگی
تواند سالمت انسان و سایر حیوانات روستا را تهدید کرده و معیشت روستاییان را با خطر شود که میهاي مختلف میبیماري

کند.مواجه سازد. لذا پرورش طیور به استفاده پایدار از منابع طبیعی نیز کمک می
هاگیري و پیشنهادنتیجه

دهندگان توان گفت که پرورش طیور محلی در یک چرخه زنجیروار به معیشت پرورشدرنهایت با توجه به نتایج تحقیق می
بخشی از کارهاي خانه اقدام به پرورش طیور محلی عنوانبهکند. سیکل چرخه به این صورت است که زنان روستایی کمک می

هاي نامرغوب مایه و زمان قابل توجهی الزم ندارد. طیور را اکثراً با استفاده از مواد و دورریزهاي غذایی و یا دانهکنند که سرمی
مرغ، گوشت، کود و پر برداشت هایی مانند تخمها فرآوردهصورت مکرر از آندهند و بهمیمحصوالت تولیدي خود پرورش 

ها در تغذیه و رفاه خانواده وري طیور دارد. این فرآوردهدر بهرهییسزاهبیه نقش کنند. تولید مکرر و بازگشت سریع سرمامی
ها بخشی از نیازهاي کاالیی یا مواد غذایی ها با استفاده مستقیم فرآوردهگیرند. خانوادهمهم هستند و مورد استفاده قرار می

شد در دست خانواده صرف خرید و تهیه این مواد میهایی که بایستیکنند؛ با این مصرف مستقیم هزینهخود را تأمین می
باشد زیرا اکثراً میهاي روستایی تواند نیازهاي دیگر خانواده را رفع کند؛ این یک سود و مزیت براي خانوادهمیماند که می

ها را به صورت مستقیم آنهتوانند بمیهاي مازاد بر مصرف خانوارها درآمدهاي پایینی دارند. همچنین در صورت تولید فرآورده
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هاي آن و فروش رسانده و تبدیل به دارایی مالی کرده و به اقتصاد خانواده کمک کنند. همچنین با هدیه دادن طیور و فرآورده
هبود یابد، بنابراین، بمیها و همچنین پذیرایی از مهمان، رفاه اجتماعی خانواده ارتقا هاي اجتماعی و فرهنگی از آنیا استفاده

شود. در ها در مسائل اجتماعی میهاي روستایی سبب بهبود وضعیت اجتماعی و مشارکت آناقتصاد و رفاه اجتماعی خانواده
عالوه بر تأمین نیازهاي غذایی، پروتئین و اسیدهاي آمینه ضروري ،هاي آنواقع پرورش طیور محلی و استفاده از فرآورده

ها با ارتقا و رفع نیاز معیشتی خود، از انزوا خانواده،اینبردهد. عالوهها را پوشش میانوادهخهاي روزانه و جاري بخشی از هزینه
دهند.میشوند و میزان مشارکت اجتماعی خود را افزایش میگیري کردن خارج و گوشه

که به کم شدن تقاضا براي کند بلبه تأمین نیازهاي معیشتی و امنیت غذایی روستاییان کمک میتنهانهپرورش طیور محلی 
مرغ در بازار عرضه و تقاضا به شرایط کنند. با کم شدن تقاضا براي گوشت و تخممرغ در بازار نیز کمک میگوشت و تخم

مرغ براي مناطق شهري نیز تأثیر دارد.تري رسیده و در دسترسی و کفایت گوشت و تخمو با ثباتترمتعادل
ها پیشنهاد ن سرپرست خانوار در پرورش طیور و جایگاه این فعالیت در تأمین معاش خانواده آنبا توجه به مشارکت بیشتر زنا

بهبود يشود، نهادهاي مسئول حمایت بیشتري از این زنان در راستاي تکثیر و پرورش طیور محلی به عمل آورند تا زمینهمی
معیشت و اقتصاد این خانوارها فراهم شود.

گیري کرد که پرورش طیور محلی زمینه اشتغال خانگی براي زنان و سایر توان نتیجهحاصل از تحقیق میهايبا توجه به یافته
یک فرصت اشتغال در راستاي عنوانبهشود. با توجه به نیاز کمتر این نظام تولیدي به سرمایه مالی و فیزیکی، افراد خانواده می

وارهاي روستایی مطرح هست. همچنین طیور محلی با توجه به نوع تغذیه و پذیري براي خانافزایش درآمد، رفاه و کاهش آسیب
ها، زبالهکند. همچنین طیور محلی ضمن تغذیه ازنگهداري، زمینه تولید تخم مرغ و گوشت سالم را براي خانوارها فراهم می

شود. با توجه به توضیحات بع طبیعی میزیست سازگار بوده و سبب استفاده پایدار از مناهاي غذایی و آفات با محیطباقیمانده
هاي معیشت (مالی، انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی) نقش مهمی دارد و فوق، طیور محلی در سطوح مختلف دارایی

وري و حل مشکالت تولیدي ، زمینه ارتقاي بهرهزیربرنامههاي هاي کشاورزي و سایر سازمانشود، سازمانپیشنهاد می
اي ارتقا هاي آموزشی، مهارتی و نهادهطیور و بازاریابی) این نظام تولیدي محلی را از طریق طراحی و اجراي برنامههاي (بیماري

ها از هاي فقیر در خصوص تأمین فرایند ثابتی از تغذیه سالم و نیز استفاده اقتصادي آندهند. همچنین جهت کمک به خانواده
ارائهتوانند با کنند، میعدالت اجتماعی و رفع فقر تالش میيز که در زمینههاي دیگري نیاین نظام تولیدي، سازمان

هاي شود سازمان جهاد کشاورزي، دورههاي مالی مناسب براي گسترش آن کمک کنند. همچنین پیشنهاد میمساعدت
بهداشت برگزار کند و در دانش مدیریت پرورش طیور محلی از جمله تکثیر، اصالح، تغذیه و يآموزشی و ترویجی در زمینه

هاي اشتغال، درآمد مندي از فرصتبهرهيها زمینهد و با آموزش آناي به حضور زنان داشته باشویژهها، نگاهبرگزاري این دوره
هاي مشترك طیور و انسان آگاه و تولید غذاي مقوي را براي زنان فراهم نماید. همچنین زنان روستایی را از آسیب بیماري

د.دور نگه داررورش طیور و ارتباط با پرندگان هاي احتمالی حاصل از پها را از آسیبو زنان و خانوادهکرده
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Identifying and Explaining the Role of Local Family Poultry in the
Livelihoods of Rural Households in Maragheh Township
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Abstract
Local family poultry husbandry has a major contribution to improving the economic situation of poor rural
households in developing countries. Identifying the status of this production system and attempting to plan its
improvement requires a deep and qualitative study of this system. This qualitative research was conducted to
identify and explain the role of local poultry farming system in rural household livelihoods. The purposeful
sampling method for selecting samples and the process of selecting women to achieve theoretical saturation led
to the study of 17 units. The method of data collection was in-depth interviews and in-person interviews using
the technique of taking note and recording the voice of rural women. Also, by implementing seven focused
group interviews (groups of 5-8 people), the necessary information was gathered. The results showed that local
family poultry farming has four main components needed for sustainable food security and this system has an
important role in providing of food security for the health of vulnerable rural populations. As well, the results
showed that family poultry husbandry has been effective in helping to family economy, promoting social status
of the family, improving human assets, increasing the ability and skills of women and children, increasing the
sense of satisfaction and mental relaxation and sustainable use of natural resources. As a final result it was
concluded that a part of household livelihoods is provided by this productive system.

Keywords: Rural Households, Local Family Poultry, Production System, Livelihood, Maragheh Township.

1 Ph.D. Student and Associate Professor of Agricultural Extension, Communication and Rural Development,
University of Zanjan, Zanzan, Iran.
* Corresponding author, Email: shams@znu.ac.ir


