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  چکیده

کشت ارقام بومی  ، از طریقرا با خطرروبرو کرده تولید غذا در جهان معاصرکه  اقلیمیتغییرات و مقابله با افزایش دسترسی به غذای سالم و مغذی 
راستا دانش زیستی افرادی که به  این. در استبسیار مهم به کود و سم نیاز کمتر  وآفات و بیماری های گیاهی و مقاوم به تنش های محیطی، سازگار 

تغییر آب و هوا راهنمایی می کند. مناسب در برابر اقدامات تصمیمات و اتخاذ  رایطور سنتی به کشاورزی اشتغال دارند اهمیت دارد زیرا محققان را ب
شت ارقام محلی محصوالت کشاورزی در بین زنان روستایی آذربایجان شرقی از یافته های پژوهش برای کشف دانش بومی ک مستخرجمقاله حاضر 

انجام شده است. تحلیل یافته ها  کشاورزاست. روش تحقیق کیفی است و جمع آوری اطالعات میدانی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با زنان 
 جای می گیرد.اقتصادی اجتماعی و گذار بر کشت ارقام بومی در قالب ساختارهای عوامل تاثیر بخش مهمی از  دهدبه شیوه تحلیل مضمون نشان می 

در جهت های بخش کشاورزی تواند سیاستتلفیق سه موضوع جنسیت، تغییرات اقلیمی و تولید محصوالت کشاورزی می حاکی از آن است کهنتایج 
 شتر رهنمون شود.موفقیت بیرا به حفظ بذرهای بومی کشت ارقام و ترغیب کشاورزان به 

  یکلیدکلمات 
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Abstract  

 

The cultivation of landraces that are resistant to environmental stresses, pests and plant diseases and 

have a less need for fertilizers and toxins is important for Increasing access to healthy and nutritious 

food and tackling climate change that has endangered food production in the contemporary world. In 

this regard, the native knowledge of people who are traditionally engaged in agriculture is important 

because it guides the researchers to make appropriate decisions against climate change. This 

manuscript based on the findings of research to explore the indigenous knowledge of cultivation of 

landraces among rural women of East Azerbaijan. The research method is qualitative and data 

collection was done by semi-structured interviews with farmer women. Data analysis by thematic 

analysis shows that important factors it takes the form of social and economic structures. The results 

indicate that the combination of the three issues of gender, climate change and agricultural production 

can lead the agricultural sector to more successful policies to encourage farmers to cultivate landraces 

and preserve native seeds. 
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  مقدمه -1
رفاه و تامین غذای میلیون  ،در چالش کاهش اثرات تغییر اقلیم بر زندگی

های بخش درتغییرات این ها انسان در جهان یافتن شرایط سازگاری با 
 مختلف اقتصادی، اجتماعی و به ویژه بخش کشاورزی در جریان است.

هم این مسئله به ویژه در مناطقی که کشاورزی دیم در آن جریان دارد م
تر است زیرا این مناطق در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرند. 
وابستگی تولید در زمین های دیم به بارش، فعالیت های کشاورزی و 
 متعاقب آن دامپروری رایج در آن ها را در اثر تغییر اقلیم مختل می کند
و کشاورزان فقیر صاحب این زمین ها با محدودیت و مشکالت فراوان 

به رو خواهند شد بر این اساس کشاورزان این مناطق باید به دانش  رو
سیاست کافی برای سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیم مجهز شوند. 

گذاری مناسب برای تامین زیر ساخت های جهت مقابله با مخاطرات 
کاهش محصوالت و تهدید امنیت غذایی در اثر تغییر اقلیم یکی از مهم 

شواهد موجود نشان دهه های اخیر محسوب می شود.  ترین چالش های
می دهد تغییر جهانی اقلیم، کشاورزی در ایران را نیز در دهه های آینده 

-نشان میاین مورد  در انجام شدهتحت تاثیر قرار خواهد داد. مطالعات 

دهد کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت 
انتظار نیست. از این رو یافتن  استراتژیک مثل گندم و ذرت دور از

راهکارهای سازگاری با تغیرات اقلیمی و یا راهکارهایی که منجر به 
کاهش آسیب های ناشی از آن می شود، از جمله اولویت های بخش 

ترین تدابیر در این مورد تغییر نوع کشت یکی از مهمکشاورزی است.
روبار جهانی نیز که سازمان کشاورزی و خوای مهم ترین راهکار و است

گیاهان زراعی است که مقاومت  بر آن تاکید دارد استفاده از ارقام بومی
مطلوبی نسبت به تغییر دما، بارش، آفات و بیماری های ناشی از تغییر 

در دهه های اخیر پس از مطرح  (.CYMMIT,2016اقلیم دارند)
 شدن بحث کشاورزی پایدار، اهمیت یافتن تامین غذای سالم برای
جمعیت روزافزون زمین و به ویژه در پی موضوع تغییرات اقلیم و بحث 
های مربوطه به اثر این پدیده بر کشاورزی و آینده آن، همچنین مباحث 

زیستی و پیشگیری از نابودی منابع ژنتیکی، مرتبط با حفاظت از تنوع
توجه به کشت مجدد محصوالت سنتی که سازگاری بهتری با تغییر 

ی دارند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. وقوع شرایط محیط
تواند بر تولید غذا روزافزون تغییر الگوهای اقلیمی در جهان که می

تاثیرگذارد، اهمیت شناخت و کشت ارقام مقاوم به تغییرات آب و هوایی 
و سایر عوامل مرتبط با آن، مثل شیوع انواع آفات و بیماری های گیاهی، 

ای اقلیمی موثر بر کیفیت و راندمان تولید را حمله حشرات، تنش ه
 ضروری ساخته است. 

 ادبیات نظری پژوهش -2
بدون بکارگیری تنوع ژنتیکی استفاده از پتانسیل زراعت اتفاق نمی افتد 
تنوع زراعی یکی از مهمترین پتانسیلهای موجود در مبارزه با گرسنگی و 

وع زراعی کشاورزان را این نکته که کشاورزی مبتنی بر تن زیرافقر است. 
کشت  باعث شدهسازد راندمان تولیدات خود را افزایش دهند قادر می

براساس تنوع زراعی به ویژه مورد توجه روزافزون کشاورزان فقیر قرار 
های رعایت تنوع ژنتیکی به شکلکشاورزی با  .(FAO, 2019)گیرد

به آفات و کند، ارقام مقاوم زیست نیز کمک میگوناگون به حفظ محیط
های خطرناک و مضر را بیماری های گیاهی نیاز به استفاده از آفت کش

های هرز نیاز انواع با توان رقابت بیشتر با علفکشت  ،دهندکاهش می
با کند و گیاهان مقاوم به خشکی ها را کم میبه استفاده از علف کش

کنند. ارقام زراعی می حفظ منابع آبی کمک  بهمصرف آب  کاهش

کنند و ارقامی که به ارای ریشه های بلند به تثبیت خاک کمک مید
کنند به کوددهی کمتری طور موثرتری از منابع معدنی خاک استفاده می

کارشناسان و محققان بخش (.oecd.org, online. )نیازمندند
کشاورزی معموال تحقیقات خود را در نواحی و اراضی مساعد برای 

یجاد ارقام متفاوت آن انجام می دهند. مطالعه تولیدات پرمحصول و بر ا
های مختلف فیزیکی و بیولوژیکی نیز با برای سازگاری  با شرایط تنش

عواملی است و رعایت تمام احتیاجات تکنیکی در این مناطق خاص 
اجتماعی شرایط به ویژه چون تغییر شرایط اقلیمی، عوامل اقتصادی و 

پژوهش بر تولید ارقام اغلب تمرکز  جوامع محلی مدنظر قرار نمی گیرد.
پربازده کشاورزی سبب شده که کمتر به موضوع تنوع ژنتیکی، ارقام 

ها توجه شود درحالی که در سالهای بحرانی، بومی و حفاظت از این گونه
ای ارقام بومی گونهای و بینوجود تنوع زراعی، تنوع ژنتیکی درون گونه

کند) چند اندک کمک میو محلی است که به تولید محصول هر
karagoz, 2014:150.) کشاورزان به ویژه کشاورزان سنتی که در

نواحی دور افتاده و در مزارع کوچک به زراعت با روش های سنتی می 
، را 1دهند اغلب ارقام بومی، تحت نام کلی لندریسپردازند ترجیح می

حصال کشت کنند. ارزیابی کشاورزان برای انتخاب و کشت بذر و است
محصول به چندین عامل فیزیکی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، اعتباری، 

های قیمت گذاری و تسهیل در بازاریابی برای فروش محصول، سیاست
خریدهای تضمینی دولتی و بخش خصوصی وابسته است. کشاورزان 
برای تثبیت تولید خود با توجه به ریسک های موجود تولید، شرایط 

یفیت محصول تولیدی، امکان فراوری تولیدات خانگی فروش، بازده و ک
و مصرف معیشتی رقم زراعی را  انتخاب و براین اساس اقدام به کشت 

 ها، جمعیتلندریس(. Brush and Meng,1998)کنندلندریس می
های متوازن، متفاوت، متغیر و در تعادل با محیط زیست هستند که 

شود و از سوی افراد کشت می حداقل در یک نسل کشاورز در یک ناحیه
 ,Louette)شود محلی به عنوان رقم بومی شناخته و نامیده می

اغلب دسترسی به بازار فروش مهمترین ویژگی برای تصمیم (. 2000
های کوچک شخصی به کشت ارقام محلی است. کشاورزان دارای زمین

بزرگ و های کشاورزان دارای زمینبیشتر ازبا دسترسی محدود به بازار 
یا مساعد برای کشت محصوالت آبخواه، تمایل به کشت لندریس دارند. 
جاذبه مصرف خانگی و تولید محصوالت فراوری شده خانگی نیز یکی 

های گزارش شده مهم برای انتخاب رقم و تصمیم گیری دیگر از ویژگی
ها دربرابر بیماری و نسبت به خشکی به کشت لندریس ها است. لندریس

بهتری دارند درحالی که ارقام غیربومی نیازمند انواع محافظت  سازگاری
تنوع  ،باشند، در سالهای بحرانیمی دربرابر شرایط خاص آگرونومیک 

ر استحصال ی دنقش مهم ،ای ارقام محلی ژنتیکی درون و بین گونه
محصول و بذر دارد. کشت لندریس نیازمند اعمال سطوح مختلف 

ممکن است نیازمند انواع مراقبت و  ومیغیربحفاظت نیست اما ارقام 
 Bardslyan and)حفاظت دربرابر شرایط ویژه باشند 

Thomas,2005.) برای تشخیص و انتخاب ارقام بومی مناسب و
راهکارهای عملی برای اشاعه کشت این ارقام، دانش بومی به عنوان 
تجربه زیستی مردم محلی نقش اساسی دارد. دانش بومی، تجربه هایی 

ست که متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، امکانات طبیعی در دسترس با ا
آزمون و خطا در جریان زندگی مردم ثابت شده و ریشه در باورهای آنها 

استفاده از گنجینه دانش بومی در درجه اول مستلزم آشنایی و »دارد. 
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آگاهی از این دانسته ها و تجربیات است. زنان روستایی به عنوان وارثان 
این تجربیات ارزنده نقش کلیدی و مهمی در حفظ و انتقال این دانش 

آوری و طبقه بندی اطالعات آنها می تواند به افزایش دانش دارند، جمع
میراث فرهنگی متفاوت، دانش بومی . «موجود در این زمینه کمک کند

این دانش شفاهی به شکل بین نسلی از مسن » متفاوتی به بار می آورد. 
های یابد و سنته جوان ترها و با احساسات متفاوت انتقال میترها ب

 2016)«ناب، بدون هیچ حساب و کتابی به وسیله آن باقی می مانند
Ugomba,.) ،سازگاری با نیروی کار و تقاضای کم برای سرمایه

پویایی، سازگاری کامل محلی، پذیرش نظامهای تولید متنوع، پرهیز از 
ساده، مبتکرانه  ،ی، راهبردهای انعطاف پذیرریسک، تصمیم گیری منطق

کشت همزمان چند  مثلزراعی  موارد اضطراری درهوشمندانه  و
محصول، آمیزش و استخراج کامل روشهای تولیدی با نهادهای 

از ویژگی های دانش قابلیت آفرینی باال  اجتماعی، انعطاف پذیری و
 (.1392زنی، بومی در بخش کشاورزی است )یوسفی و حسین زاده داور

معیشـتی نقـش مهمـی  یمـهن ویژه برای کشاورزی دانش بومی به
درپایدارسازی سیستمهای کشاورزی دارد، آگاهی از دانش بومی در زمینة 

منجر به  است کـه اقـدامات کشـاورزی آنکنندة  کشاورزی تضمین
شوند و برای دستیابی بـه پایـداری و فرسایش ژنتیکی و محیطی نمی

تنوع زیستیگیاهی، حفظ خاک و عناصر فیزیکی،  غـذایی، امنیـت
)  شـودمحیطزیست توجه بیشتری می شـیمیایی و بیولـوژیکی بـه

بسیاری از محققان و نظریه پردازان در زمینه (.1394صادقلو و دمیرچیلو، 
دانش بومی  اند.توسعه روستایی به نقش زنان در این زمینه تاکید کرده

جامعه برای رسیدن به توسعه  جمله ضروریاتی است کهوستایی از رزنان 
حقوق مالکیت فکری، در مباحث بررسی دانش بومی  .به آن نیاز دارد

های جنسیتی حفاظت از محیط زیست، پژوهش های اجتماعی، پژوهش
دالیل توجه به  1نورماست.مورد توجه  بسیار و ارزیابی سریع روستایی

 »را به شرح زیر عنوان می کند:  جنسیت در استفاده از دانش بومی
اگرچه غالبا تصور می شود زنان دانش چندانی ندارند، آنها دستیاران 

 اما شوهران خود هستند از این رو دانشی متفاوت از همسران خود ندارند
مردان و زنان نقش های مختلفی در تولید دارند، آنها با منابع متفاوتی 

های مختلفی در کار خود روبرو  با محدودیت آنهاسر و کار دارند، 
هستند، و از این رو برپایی نظام های تولیدی بهتر در گرو اتکا به هر دو 

ها توسعه روش شناختی پژوهش(. 1385)بوذرجمهری،  جنس است
دردهه های اخیر این امکان را فراهم کرده که از بصیرت حاصل از 

یفی با دانش مردانه دانش زنان که نه تنها از نظر کمی بلکه به لحاظ ک
های اجماعی جهت حل و فصل موجود متفاوت است برای ایجاد مدل

مشکالت که به ویژه در طول زمان بین مردم نقاط مختلف ایجاد شده 
 نقش" زیستی تنوع کنوانسیون(.Wall & etal, 2018)استفاده کرد

-می منابع ایفا از پایدار استفاده و زیستی تنوع حفظ در زنان که حیاتی

 زیستی نیاز تنوع حفظ کند برایمی تأکید و شناخته رسمیت بهرا  "کنند
 آن اجرای و گذاری سیاست سطوح کلیه در زنان کامل مشارکت به

 دارند نقش کشاورزی تنوع حفظ در زنان که رسد می نظر . بهوجود دارد
 امنیت تضمین هدف با هایی سیاست اتخاذ هنگام باید آنها را دانش و

 . (Garcia, 2013)داد قرار توجه وردم غذایی
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 پیشینه تجربی پژوهش 

 مختلفی تحقیقاتدهد تاکنون جستجو در موضوع پژوهش نشان می
در  لیوانجام شده بومی در توسعه کشاورزی پایدار  درمورد نقش دانش

 شدهتوجه زنان بومی دانش مطالعات جنسیتی و به  این پژوهش ها کمتر
( در تحقیقی با عنوان نقش دانش 1396وچی )ابراهیمی و سلیمی کاست.

بومی در توسعه پایدار منابع آب و خاک روستایی، مطالعه موردی: 
روستای قصاب ذالکان شهرستان بابل که با استفاده از پرسشنامه به 
بررسی تفاوت دانش بومی و رسمی در زمینه منابع موجود در روستا 

دهد دانش بومی نسبت به پرداخته اند نتایج به دست آمده نشان می 
دانش رسمی از دیدگاه جامعه روستایی سازگاری وکارایی باالتری را 

( در مقاله ای با عنوان 1395دهداری و همکاران) نشان می دهد.
ررسی دانش بومی زنان روستایی در تولید و مدیریت محصوالت ب»

که به روش کیفی و با هدف بررسی دانش بومی در مدیریت « دامی
ید محصول در روستای امامزاده صالح شهرستان نکا انجام یافته است تول

نشان دادندکه دام گذاری مناسب در مراتع و نوع مدیریت دامداران بر آن 
( در 1394عواطفی و بازگیر)بر عملکرد و میزان درآمد حاصل موثر است. 

 که« آباددانش بومی زنان ایل پاپیِ شهرستان خرم»مقاله ای با عنوان 
ی نیمه های مصاحبهنگاری با استفاده از ابزاروش پژوهش مردمبه ر

با هدف مستند سازی دانش بومی  ساختار یافته و مشاهده مشارکتی
 یهاساختهستاستفاده از پوست دام انجام گرفته است نشان دادند: د

های زندگی روستایی و عشایری هستند. ز سمبلحاصل از پوست دام 
ند دانش بومی باالیی است که زنان روستایی و ساخت آنها نیازم

عشایری به خوبی از آن برخودار هستند. در فرآیند ساخت آنها هیچ مادة 
آورد ها بومشود و تمامی اجزای آنمصنوعی یا شیمیایی استفاده نمی

است و استفاده از آنها در فراوری و نگهداری آب و مواد غذایی نقشی 
ت تولیدی در آنها سالم هستند و به نظر می کند. محصوالعمده ایفا می

عزمی .هد یافتارسد در آینده تقاضا برای چنین محصوالتی افزایش خو
جایگاه دانش بومی در  »( در پژوهشی با عنوان  1394و همکاران )

مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها) مطالعه موردی دهستان شیزر، 
در سیزده روستای یک که به شیوه پیمایش « شهرستان هرسین( 

نفری  90دهستان از شهرستان هرسین در استان کرمانشاه در یک نمونه 
سال صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که تفاوت  50از افراد باالی 

معنی داری بین اثربخشی دانش بومی و دانش نوین در کاهش آسیب 
ی از پذیری  مخاطرات طبیعی وجود دارد و  دانش بومی سهم بیشتر

مدیریت مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی را به خود اختصاص می 
(در تحقیقی با عنوان کاربرد دانش بومی 1391چهرازی و همکاران)دهد.

در تولید محصوالت کشاورزی مورد مطالعه کشت تونلی طالبی در 
روستاهای فرگ، رزق آباد و جردوی کاشمر به این نتیجه رسیدند که 

می موجب کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتی به دلیل کاربرد دانش بو
شود همچنین کاهش مصرف آب در رشد در زمان غیرفعالیت آفات می

تولید محصول، کنترل علف های هرز، افزایش تولید محصول با توجه به 
افشارزاده و کیفیت مناسب تر زمان کشت نتیجه کاربرد دانش بومی است.

دانش بومی زنان در فرایند توسعه "نوان: ( در تحقیق با ع1390پاپ زن )
که با هدف شناسایی و مستند سازی دانش بومی زنان  "پایدار کشاورزی

 ایل کلهر در مورد مسائل مختلف پرورش دام در شهرستان گیالنغرب 
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استان کرمانشاه، با روش کیفی و تکنیک مصاحبه با گروه های متمرکز 
ای و مرتبط با شرایط ی زمینهانجام شد نشان دادند: دانش زنان دانش

زیست طبیعی آنها است و از جنبه مدیریت ریسک و پایداری اکولوژیکی 
(، در تحقیقی با 1387هارسوقی ومیردامادی )چ. اهمیت فراوانی دارد

عنوان شناخت و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر کشاورزی پایدار در بین 
بر دانش بومی برنج کاری در زنان کشاورز شهرستان بندرانزلی با تاکید 

منطقه به این موضوع تاکید کرده اند که در کشاورزی کوچک مقیاس با 
توجه به مولفه هایی نظیر سازگاری با محیط طبیعی، اتکا بر منابع 
محلی، وابستگی به منابع تجدید شونده، استفاده معقول از منابع طبیعی، 

ر راستای کشاورزی پایدار دانش بومی زنان، به تنوع یا گوناگونی کشت د
( در تحقیقی با 2019دپینتو و همکاران )و حفاظت از منابع می انجامد.

توانمندسازی زنان و تنوع زراعی در بنگالدش: روشی برای »عنوان 
هدف نمایان کردن  با« سازگاری دربرابر تغییرات اقلیمی و تغذیه بهتر

اقلیمی در بنگالدش  خطرات ناشی از کاهش مواد غذایی در اثر تغییرات
 به منجر کشاورزی تولید در زنان اند که توانمندیبه این نتیجه رسیده

های آنها یافته ،شده کشاورزی های زمین از استفاده در تنوع افزایش
 استفاده به منجر زنان، توانمندسازی های جنبه از دهد برخینشان می

 مداخالت برای را مکنم مسیرهای هایافته این. شودمی مزارع از متنوع
 به زراعی تنوع افزایش باعث که کندمی فراهم جنسیت به حساس
 در بهبود برای راهی همچنین و ریسک مدیریت برای ابزاری عنوان

 ,De Pinto & etal)شود می مغذی محصوالت بودن دسترس

( تحقیقی درخصوص شناخت دانش 2018وال و همکاران )(.2019
تان بلوط در ترکیه با هدف بررسی تفاوت دانش بومی زنان درباره درخ

زنان و مردان روستایی انجام دادند. شیوه پژوهش پیمایش و تکنیک 
مورد استفاده مصاحبه عمیق اتنوبوتانیک در مناطق حاشیه دریای سیاه، 

دهد دریای اژه و مرمره بوده است. تحلیل های انجام یافته نشان می
طور چشمگیری نسبت به آنچه مردان دانش زنان در موضوع تحقیق به 

( در مقاله 2016اوگبوما) دانند از تنوع بیشتری برخوردار است.می
که با هدف مستند « بکارگیری دانش بومی توسط زنان در نیجریه»

سازی دانش بومی و به کارگیری آن برای درمان بیماری در مناطق 
 رغم بهدهد: می روش پیمایشی انجام شده نشانو با « روستایی نیجریه 

 دانش آنها اکثر ،دارویی اهیگ هفروشند ییروستا زنان کم اریبس تیجمع
 و رانهیشگیپ یدارو عنوان به اهیگ از دارند و یسنت طب ازمناسبی  یبوم

 کاهش موجب که کنندیم استفاده یماریب درمان یبرا نیگزیجا روش
 عمده یها یماریب) سرخک، و ایماالردر اثر ابتال به  نوزادان ریم و مرگ

 احترام، نها،حاصل برای آ یاجتماع ثبات. شده استکودکان در نیجریه( 
 .است آورده همراه به را یاجتماع یتضادها نییپا سطح و مقدس یزندگ

دانش بومی کشاورزی در »( نیز در پژوهشی با عنوان 2007سینگ )
با ، «سیستم های کشاورزی بارانی برنج کاری برای کشاورزی پایدار

استفاده از بررسی متغیرهای ترکیب کشت، مدیریت آفات، حفظ تنوع 
کشت و استفاده از بذرهای بومی به اهمیت و کاربرد دانش بومی برای 

 کشاورزی پایدار تاکید می کند.

   روش انجام تحقیق -3

در عملی دانش اربرد عوامل موثر بر کبا هدف کشف پژوهش حاضر 
با  شیوه پژوهش کیفی است و لذا. استانجام شده زمینه مورد مطالعه 

 آزمونکند و قصد را دنبال نمی یآزمایشنشده، فرضیة ساختارمند آغاز 
 از آنها برای کشف آوری اطالعات، ، بلکه بعد از جمعداردای را ننظریه

تحقیق کیفی به » .کنداستفاده می موضوع تحقیق تحلیلدانش جدید و 
متغیرهای محدود نیست بلکه دنبال بررسی روابط همبستگی بین 

است.  توصیف و فهم وضعیت موجود و دالیل آن از اهداف تحقیق
تحقیقات کیفی موضوعات قابل لمس زندگی روزمره را در سطح خرد به 

  (.1377)مارشال و گرچن،  «کنندصورت عمیق مطالعه می

 مطالعه مورد محدوده   
ای زراعی محصوالت کانون هبه بدست آوردن اطالعات مورد نیاز برای 

بررسی همه  چون .استشده مراجعه کشاورزی در آذربایجان شرقی 
ممکن طرح  و اجراییامکانات فنی و  مراکز در محدوده زمانی، اعتبارات

های بستان آباد، هوراند، مراغه و هشترود به عنوان شهرستاننبوده 
ن به مراکز عمده تولید محصوالت دیم و شهرستانهای ورزقان و خدآفری

عنوان مراکزی که زنان هنوز بیشترین فعالیت را در بخش کشاورزی 
و از میان  هدف این پژوهش تعیین شده مناطقدارند به عنوان 

روستاهای متعدد آنها روستاهایی که کشت ارقام بومی در حال حاضر در 
سال آغاز محدوده زمانی پژوهش  آن ها وجود دارد مطالعه شده اند.

ادامه یافته  1398-99 سال زراعیابتدای تا بوده و  1397-98زراعی 
 است.

 شیوه نمونه گیری  ،جامعه آماری 
های مورد مطالعه نمونه .هستند روستاییجامعه آماری پژوهش زنان 

ساکن روستا هستند که خودشان به طور مستقیم به کار  کشاورززنان 
ولید پردازند یا در فرایند تکشت و پرورش محصوالت کشاورزی می

محصوالت کشاورزی با همسران، برادران و پدران خود مشارکت و 
-گیری با هماهنگی ادارات کشاورزی شهرستانکار نمونه همکاری دارند.

های مورد مطالعه و مرکز تحقیقات کشاورزی دیم برای شناسایی و 
دارند انجام شده  یانتخاب نمونه هایی که در موضوع تحقیق اطالعات

 . اشباع نظری داده ها متوقف شده استرسیدن به  باری است. نمونه گی

 تکنیک های جمع آوری اطالعات 
با زنان نیمه ساختار یافته  مصاحبه ،تکنیک جمع آوری اطالعات

روستایی در قالب مصاحبه های گروهی و انفرادی است. تیم تحقیق 
 زنانروستایی، زنان با مصاحبه  گامنه صرفا متشکل از زنان بوده است.

تسهیلگر محلی، کارشناسان ترویج یا مربیان خانه های بهداشت 
شفاف نیز حضور داشتند که در مطرح کردن پرسشها و زن روستایی 

به ویژه در تبدیل واحد های اندازه  روستایی زنانپاسخ های سازی 
گیری از زبان زنان محلی به واحدهای استاندارد، همچنین تبدیل اسامی 

ها . در انتخاب نمونهکرده اندی محقق را یاری محلی به اسامی فارس
 سعی شده از گروه های همگن استفاده شود. 

 پایایی و روایی پژوهش 
ها، برای مشروعیت تحلیل داده دراز تحلیل مضمون  با توجه به استفاده

چهار  1. دنزینه استاستفاده شد "تطابق همگونی"از به تحقیق، بخشی 
شناسی، ها، همگونی در روشی در دادهنوعِ متمایز آن یعنی همگون

عابدی  نموده)همگونی در نظریه و همگونی پژوهشگران را معرفی 
چهار وجه تطابق  ایندر پژوهش حاضر  .( 1390جعفری و همکاران،

 همگونی جهت تضمین پایایی نتایج تحقیق رعایت شده است.

  سواالتساختار 
سواالت  شامل تنظیم شده، بخش اول سواالت پژوهش در دو بخش

جغرافیایی، وضعیت عمومی و میزان برخورداری از ویژگی مربوط به 
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های اجتماعی جامعه زنان، و بخش امکانات زیرساختی روستا، ویژگی
دوم سواالت مربوط به دانش بومی زنان درباره کشت محصوالت 

 1جدول شماره است. کشاورزی و نقش زنان درفعالیت های کشاورزی 
 .نشان می دهد راسواالت ساختار اساسی 

 

 سواالت تحقیقکلی ساختار  -1جدول شماره 
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 نام شهرستان

 نام دهستان

 نام روستا

میزان برخورداری از امکانات زیرساختی شامل: آب آشامیدنی 
ت، بهداشتی، برق، لوله کشی گاز، تلفن، جاده شوسه یا آسفال

مدرسه، خانه بهداشت، فروشگاه موادغذایی و سایر مایحتاج 
 عمومی خانوارهای روستایی (

 جمعیت روستا و تعداد خانوارهای ساکن
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 مساحت تقریبی اراضی زراعی روستا

شیوه غالب کشاورزی )کشت دیم یا آبی( و محصوالت زراعی 
 عمده

بک، دام سنگین، چرورش وضعیت دامپروری )دامداری س
 طیور، زنبورداری( و شیوه دامداری )سنتی یا صنعتی(

وضعیت باغداری ، کشت محصوالت جالیزی، کشت یا بهره 
 برداری از گیاهان دارویی
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 نسبت خویشاوندی خانوارها

شغل زنان روستایی )کشاورزی، دامداری، خانه داری، 
 خیاطی، خرده فروشی، سایر(آرایشگری، 

 سواد، خواندن و نوشتن، ابتداییسواد زنان روستایی )بی
 راهنمایی، دبیرستان و دیپلم، تحصیالت دانشگاهی(
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آگاهی از وضعیت کشت محصوالت کشاورزی، تهیه بذرهای 
 مورد استفاده و اسامی بذرهای زیر کشت

 ذرهای بومی و اصالح شدهآگاهی از تفاوت بین ب

 شیوه های پیشگیری از نابودی بذرهای بومی

دالیل استفاده از بذرهای اصالح شده یا بومی در کشت 
 محصوالت کشاورزی

آگاهی از مراحل کاشت، داشت و برداشت محصوالت 
 کشاورزی، کاربرد زمین براساس وسعت، اقلیم و خاک

حوه بازاریابی و فروش آگاهی از میزان محصوالت تولیدی، ن
 تولیدات خانوار

ای مبارزه و دفع آفات گیاهی و آگاهی از شرایط و هشیوه 
 موارد استفاده از سم و کود  در تولید محصول

چگونگی فراگیری دانش بومی و آگاهی از ضرورت انتقال آن 
 به نسل های آینده

استفاده از دانش بومی در فراوری محصول و تهیه مواد 
 اییغذ

 سایر موارد استفاده از دانش بومی در زندگی روستایی

 چالشها و مشکالت تولید کشاورزی
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میزان دخالت و تاثیر گذاری زنان در انتخاب نوع محصول 
 تولیدی

 سهم زنان در فرایند تولید محصوالت زراعی

روش محصوالت نقش زنان در فراوری، بازاریابی و ف
 کشاورزی

 تکنیک تحلیل یافته های پژوهش 
 پژوهش شناخت دانش بومی زنان روستایی در باره کشاورزیهدف  چون
 دانسته هایالی البهاین موضوع را از  و سعی دارداست بومی  ارقام

محلی جامعه در شده آنان درونی و هنجارهای آموخته زنان براساس
برای استخراج و کشف دانش ها مصاحبهبیرون بکشد از تحلیل مضمون 

-روایت نهفته در) مضمون(  1واحد تحلیل تم  .ه استاستفاده شدموجود 

ها از  پاسخ به سواالت مصاحبه است. در پرداختن به تم درهای زنان 
 ساییشنا ،نهفته در بطن پاسخکلیدی، مفاهیم  کلماتاستخراج 

 ،های مرتبط با همها، شناخت بخششف رابطهک  ،موضوعات برجسته
 . ه استمرتب کردن مجدد متن استفاده شدمفاهیم و برش و انتقال 

  نتایج -4

  نتایج توصیفی 
شهرستان  6روستا از توابع  15در نفر از زنان روستایی  146در مجموع 

فراوانی مربوط به میزان  2جدول شماره در پژوهش مشارکت کرده اند. 
 دهد.  زنان را نشان میاین سن و تحصیالت 

 

 های سنی و تحصیلی زنان روستاییگروه نتایج -2جدول 
 فراوانی گروه سنی فراوانی سطح تحصیالت

 7 سال24تا  15 63 بی سواد

 10 سال 34تا  25 10 ابتدایی

 46 سال 44تا  35 48 راهنمایی

 53 سال 55تا  45 11 دبیرستان/ دیپلم

 30 سال 55بیش از  14 باالتر از دیپلم

 146 کل 146 کل

 

بـا زنـان روسـتایی بـرای  کدگذاری متن مصاحبهیافته های حاصل از 
یافتن مقوالت مربوط به دانش بومی زنـان دربـاره کشـت محصـوالت 

، همچنین آگاهی و زراعی، فراوری تولیدات، بازاریابی و فروش محصول
نشان می دهد های آنان در زمینه فراوری محصوالت کشاورزی مهارت

تحصیلی و شغل اصلی زنان  ،های سنیبرحسب ویژگیکه این مقوالت 
خالصـه  3جدول شماره به سه گروه قابل تقسیم بندی است.  روستایی

ایـن سـه گـروه را دانش بومی زنـان در نتایج به دست آمده مربوط به 
تحلیـل پاسـخ هـای زنـان در خصـوص تایج حاصل از ن.نشان می دهد

الت زراعی و باغی هر منطقه کـه زنـان در تولیـد آن مهمترین محصو
 نقش دارند و یا در بخشی از عملیات تولید آن با مردان مشارکت دارنـد

 کدگذاری و طبقه بندی شده است.نیز 
 و شغل زنان : دانش بومی برحسب سن، تحصیالت3 جدول 

ویژگی های سنی و 
 تحصیلی زنان

 دانش بومی زنان مضامین

 الس 55زنان باالی 
فاقد سواد خواندن و 

 نوشتن
شغل اصلی زنان 

کشاورزی و 
 دامپروری

فصل مناسب اطالع از ظاهری بذرها، دقیق شناخت 
کشت، عملیات قبل از کشت، دالیل انتخاب رقم مورد 
کشت، مقدار بذر مورد نیاز در هکتار، آگاهی در مورد 

شناخت بیماری و تولید، فرآوری کیفیت محصول، مهارت 
وه های مقابله با آن، نوع و زمان کود دهی، آفات و شی

 نگهداری دام سبک، سنگین، فرآوری محصوالت دامی

، سال 55تا  40زنان 
برخی زنان سواد 

شغل ، خواندن دارند
صیفی کاری،  زنان

فرآوری محصوالت 
 کشاورزی

اطالعات نسبی درباره مساحت اراضی روستا، شیوه غالب 
فاوت در بازدهی کشاورزی، محصوالت عمده زراعی، ت

ارقام اصالح شده و بومی، مراحل مختلف عملیات زراعی، 
صرفه اولویت دادن به توجه به هزینه های تولید و 

دانش بومی به  کاربرداقتصادی بیش از کیفیت محصول، 
در کشت جدید ترویجی  ه هایهمراه دانش مبتنی برآموز

 عالقمند به خرده فروشیصیفی، سبزی و تولیدات دامی، 

                                                           
1- Theme 
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 سال 40زنان زیر 
زنان با سواد مقطع 
 راهنمایی و باالتر
شغل اصلی زنان 
صیفی کاری، 

فرآوری محصوالت 
خیاطی و ، کشاورزی

 آرایشگری

مساحت تقریبی اراضی روستا، نوع غالب کشت لطالع از 
، کشاورزیفاقد عالقه به دانش ، محصوالت کشاورزی

ظاهری  برخی از اسامی بذرهای بومی را می دانند، شکل
بذرها، ویژگی و تفاوت آنها را نمی شناسند، محصوالت 

مورد نیاز فراوری شده را از همسایگان یا بازارهای محلی  
تهیه می کنند. در پرورش و نگهداری دام مشارکت ندارند 

به فعالیت زنبورداری و فراوری محصوالت دامی توجه 
دارند. در میوه چینی مشارکت می کنند. خیاطی 

 گری مورد عالقه و توجه آنان است.وآرایش
 

دانش زنان درمورد وضعیت کشت محصوالت، نتایج به دست آمده درباره 
تهیه بذرهای مورد استفاده، اسامی بذرهای زیر کشت، آگاهی از تفاوت 
بین بذرهای بومی و اصالح شده، شیوه مبارزه با آفات گیاهی، آگاهی از 

دهد بیشترین میزان دانش نشان می شرایط و موارد استفاده از سم و کود
محصول  به عنوانبومی زنان مربوط به آگاهی از ارقام مختلف گندم 

استراتژیک و غذای اصلی مردم منطقه است، اهمیت محصوالت مختلف 
فرآوری شده از گندم در تغذیه خانواده ارزش و جایگاه آن را ویژه کرده 

ود، عدس و جو نخ نظیردرباره بقیه محصوالت کشاورزی  است.
نخود، عدس و جو در تغذیه  این موضوع که. کلی استاطالعات زنان 

 مختلف نیست و عملیات در منطقه مورد بررسی خانوار ماده غذایی اصلی
صورت  هامثل آنچه درمورد گندم وجود دارد، روی آن محصولفرآوری 

ز نظر قرار نگیرند. ا زناننمی گیرد باعث شده به اندازه گندم مورد توجه 
است و در حائز اهمیت  ازجنبه تجاریبیشتر  زنان روستایی تولید حبوبات

به دست نتایج کشت آن به بازارپسندی محصول بیشتر توجه می شود.
 برایانتخاب بذرهای اصالح شده یا بومی زنان در ترجیح  آمده از بررسی

به اعتقاد  نشان می دهد 4در جدول شماره  کشت محصوالت کشاورزی
ن ارزان بودن، دسترس بودن و سازگاری بذرهای بومی با آب و هوای زنا

 حلیمنطقه و مقاومت آنها دربرابر بیماری و آفات بیشتر است، مردم م
به آنها رسیده با نیازهای گیاهان بومی  که شفاهیبراساس دانش بومی 

دانند دربرابر مشکالت احتمالی پیش آمده چه آشنایی بیشتری دارند و می
دی را برای کاهش زیان و حفظ بیشتر محصول انجام دهند و منتظر ترفن

رسمی برای مقابله با مخاطرات احتمالی حمایتهای نظر کارشناسی و 
نیستند در این صورت در هرگونه سختی که پیش آید حداقل غذایی 

های بعد خواهند داشت. آنها برای خوردن و بذری برای کشت در سال
را با روستاهای همجوار معاوضه کنند تا  توانند بذرهای بومیمی

مخاطرات زیستی ناشی از کشت مداوم یک محصول در منطقه را کنترل 
 نمایند.

 

دالیل موثر در انتخاب بذر و لزوم حفاظت از بذرهای بومی براساس  -4جدول 

 دانش بومی زنان

ت
لوی

او
 

دالیل موثر در انتخاب بذر 
 بومی

دالیل مربوط به انتخاب 
 صالح شدهبذرهای ا

 ارزان بودن بذر برای کشت 1
علی رغم گرانی بذر، میزان 

محصول زیاد است لذا 
 کشت آن به صرفه است

2 
محصول نهایی برای بخشی از 

 ه کار می رودب  کشت بعدی
فروش و پیش فروش آن 

 در بازار راحت تر است

3 
سازگاری با شرایط اقلیمی 

 منطقه

آغشته به سموم دفع آفات 
ز به هزینه برای است و نیا

 سم را ندارد

مورد حمایت مرکز خدمات های مقاوم به آفات و بیماری 4

کشاورزی است، برای آن  رایج در منطقه
کودشیمیایی دولتی می 

 دهند

5 
محصوالت فرآوری شده طعم و 

 مزه بهتر دارند

به خاطر ارتفاع زیاد ساقه 
کاه و کلش حاصل از آن 
خوراک دام را فراهم می 

 کند.

6 
آشنایی بیشتر با نیازهای گیاه 

 براساس دانش بومی
ظاهر فراورده های آن بازار 

 پسند است

 حفظ میراث آبا و اجدادی 7
خدمات کارشناسی  و 

آموزش ترویجی برای آن 
 ارائه می شود

 

آگاهی از میزان محصوالت تولیدی، نحوه بازاریابی و  نتایج مربوط به
اثیر گذاری زنان در انتخاب نوع فروش تولیدات، میزان دخالت و ت

زنان کشاورزی که تحصیالت رسمی و  نشان می دهدمحصول تولیدی 
مقدار تولید نهایی، قیمت و بازارفروش اطالع دارند از جزئیات  باال ندارند

در مشاورت و تصمیم سازی برای انتخاب نوع محصول  ینقش پررنگ و
صیالت رسمی زنان در باوجود افزایش تحولی  ایفا می کنندبرای کشت 

ها حتی سالهای اخیر نقش آنها در تصمیم گیری و تاثیرگذاری در فعالیت
مردان در صورتی به نظرات آنها  ودر موارد معیشتی خانواده کاهش یافته 

کنند که زنان کلیه مسئولیت کاشت، داشت و برداشت عمل می
آن است  نکته مهم دیگر محصوالت پیشنهادی خود را برعهده بگیرند.

دانند چه نوع زمینی برای میدارای دانش بومی زراعی  اگرچه زنانکه 
دانند به چه مقدار، درچه کشت چه محصولی مناسب است و می

با باید به زراعت بپردازند اما مساحتی، در چه زمانی و با چه هدفی 
افزایش نقش مکانیزاسیون کشاورزی و به خاطر فقدان آموزش های 

فعالیت آنها ، زنان توسطکشاورزی  هایاستفاده از ماشین برایترویجی 
های کوچک و کشت محصوالت معطوف و منحصر به کار روی زمین

جالیزی و زود بازده شده که در یک فصل زراعی درچند نوبت قابل 
در مناطق کوهستانی و رسد.مصرف مستقیم خانوار می بهکشت هستند و 

کانیزه مناسب نیستند، اغلب اراضی کوچک که برای کشت تجاری و م
ها به باغهای کوچک یا زمین های کشت حبوبات، محصوالت زمین

جالیزی و در مناطقی که دامپروری رواج دارد گاهی غالتی که اغلب به 
اند. زمینهای شیبدار که برای رسد تبدیل شدهمصرف خوراک دام می

ویژه زراعت مناسب نیستند نیز اغلب برای کشت سبزی و صیفی به 
برای مصرف خانواده یا برای عرضه به بازار محلی کال در اختیار زنان 

مشکالت تولید کشاورزی و عوامل تشدید کننده آن  روستایی است. 
زنان محلی در جدول شماره  پاسخ هایفراوانی و بومی زنان دانش پایهبر
 است. آمده 5

 نتولید کشاورزی براساس دانش بومی زنای چالش ها -5جدول

 عوامل تشدید کننده چالشها و مشکالت اولویت

1 
کاهش نیروی کار فعال و 

 جوان برای کشاورزی

تمایل به مهاجرت و زندگی 
در شهر، افزایش قیمت نهاده 
ها و مقرون به صرفه نبودن 

 کار کشاورزی



3695-3686، صفحه 1400تان ، سال مطالعات علوم محیط زیست ، دوره ششم ، شماره دوم ، فصل تابس  
 

3692 

 

2 

تمایل جوانان به داشتن 
کار با منزلت اجتماعی 
بیشتر توام با بیمه  و 

 بازنشستگی

ش هزینه های زندگی و افزای
عدم کفایت درآمد بخش 
کشاورزی، فقر مالی سالمندان 

 روستایی

3 
های تمرکز آموزش

 ترویجی برای مردان

کاهش نقش زنان در تولید 
محصوالت زراعی و فراوری 

 محصوالت جانبی

4 
عدم کفایت آموزش های 

 ترویجی برای زنان

مردانه بودن آموزش های 
ترویجی، عدم توجه به 

ازهای  متفاوت آموزش نی
 زنان

5 
مکانیزه نبودن کشاورزی 

 در زمین های کوچک

عدم صرفه اقتصادی استفاده 
از ماشین االت در زمین های 
کوچک، مناطق کوهستانی با 

 زمین های شیبدار

6 
کوچک بودن قطعات 
 زمین های کشاورزی

کافی نبودن درآمد قطعه 
 کردن و فروش زمین

7 

از بین رفتن تدریجی 
شت ارقام بومی که ک

زنان درمورد آن آگاهی 
 داشتند

تاکید کارشناسان بر کشت 
ارقام اصالح شده، مقایسه 

هزینه فایده کشت ارقام بومی 
 و اصالح شده،

8 
کاهش مشارکت زنان در 

گیری برای تصمیم
 زندگی

مرد ساالری، و فقدان آموزش 
های نوین و دانش 

درخصوص ارقام جدید زراعی 
آالت  وکار با ماشین

 کشاورزی

9 

کاهش همیاری و 
مشارکت زنان در تولید 

انواع محصوالت 
کشاورزی و فرآورده های 

 جانبی با یکدیگر

بیشتر شدن فردگرایی، 
خصوصی شدن بیشتر زندگی 
، منفعت طلبی دربین مردم، 

راحت طلبی و استفاده از 
 ایمحصوالت آماده کارخانه

10 
زنان میانسال و جوان 

ء وظایف کشاورزی را جز
 روزمره خود نمی دانند

فقدان دانش اکولوژیک و 
اقتصادی کافی، فقدان 

دستمزد و تسهیالت مالی 
 برای زنان

 
  یریگجهینت -4

کننـد کـه تنـوع در تاکیـد مـیدر بخش کشاورزی موجود  تئوری های
تواند روشی برای کاهش تلفات در این بخش باشد از این کشاورزی می

یی کـه نیـاز بـه سـازگاری بـا شـرایط را در نظـر هارو باید در سیاست
اند بازنگری اند و صرفا به سمت تولید انواع پرمحصول نظر داشتهنگرفته
و کشاورزان به رعایت تنوع در تولید و نیز تولید سازگار بـا شـرایط شود 

آنچه در ایـن زمینـه  (.CYMMIT.2016)  محیطی تشویق شوند
 و اسـتفاده از دانـش بـومی زنـان بسیار حائز اهمیت است آن است که

هـای منجـر بـه افـزایش تنـوع در اسـتفاده از زمـین آنهاسازی توانمند
در جوامع سنتی بخش اعظم کار کشاورزی نه فقـط شود. کشاورزی می

براساس تقسیم کار در خانواده بلکه برمبنـای تقسـیم کـار اجتمـاعی و 
محلی و بـومی نقش محول شده به افراد براساس ارزشها و هنجارهای 

انجام می شود. کار مکرر در هریک از فعالیت های محول شده، امکان 
تجربه های زیسته متفاوتی را برای زنان و مردان فراهم مـی کنـد کـه 

دانش بـومی بـه لحـاظ فلسـفه آن در مبنای ایجاد دانش بـومی اسـت.
گیـرد، فنـون و زندگی مردم منـاطق مختلـف، مفـاهیمی کـه دربرمـی

دهد بسیار مهم و حائز اهمیت اسـت مورد استفاده قرار می روشهایی که
زیرا نتیجه سال ها تجربه و حل مسئله براساس آزمون و خطا با لحـاظ 

ای ملـی نمودن شرایط متغیر محلی است. این دانـش شـفاهی سـرمایه
ای دیگر مـی است که ازنظر تنوع و کاربرد غیرقابل جایگزینی با گزینه

کمک بـه انتخـاب  باهای جدید کشاورزی آموزشبا وجود آن که باشد.
افـزایش  بهروشهای زراعی نوین  و اصلح ارقام و گونه های پرمحصول

کند اما دانش بومی به ویژه به دلیل انطباق با وری تولید کمک میبهره
شرایط طبیعی و محیطی موجب امنیت خاطر ذینفعان روستایی اسـت و 

سمی مـورد اسـتفاده کشـاورزان در مواقع وقوع مشکل بیش از دانش ر
دهـد نشان مـی نیز تحقیقات پیشینبسیاری از های یافتهقرار می گیرد.

در مناطق روستایی برای حل مسائل به ویژه مشکالت معیشتی، کاربرد 
دانش بومی همواره بیش از دانش رسمی اسـت. ایـن مسـئله در مـورد 

جـی بـه ویـژه هـای ترویزیرا اساسا آمـوزش زنان روستایی بیشتر است
و مکانیزاسیون کشاورزی، مردانه طراحی  درخصوص استفاده از فناوری

اند و زنان نه تنها از دریافت اغلب آنها محروم اند بلکه حتی زبان و شده
جملـه  از برخی پژوهشـگرانشیوه آموزش نیز برای زنان مناسب نیست.

انی که کنترل زم»به این مسئله اشاره کرده اند که  و همکارانش 1پینتودِ
شود آنها تمایل کمتری به تولید نشان داده دارایی ها به زنان محول می

و از تصمیم گیری در مورد وضعیت مزارع و محصوالت تولیدی فاصـله 
توانمندسـازی زنـان و یافتـه هـا بـه لذا محققان براساس . «می گیرند
مسیرهای ممکن برای مداخالت مربوط به جنسیت کـه باعـث افزایش 

-شود تاکید می زایش تنوع زراعی به عنوان ابزار مدیریت ریسک میاف

شان ن نیز 2کاراگُزنتایج مطالعات (.De Pinto & etal, 2019)دنکن
دهد دسترسی به بازارهای فروش یکی از مهمترین عوامل موثر بـر می

های کشـاورز کـه برای خانواده» .گیری کشت ارقام محلی استتصمیم
و محدود محلی دسترسی دارند، زمـین هـای آنهـا  به بازارهای کوچک

پردازند، انگیـزه تولیـد ارقـام بـومی و کوچک است و به کشت دیم می
محلی محصوالت بیشتر است، این مسئله به واسطه تجربه مزیت های 
کیفی محصول اصلی و فراورده های آن در جامعه محلـی تشـدید مـی 

ش نیـز نشـان مـی یافته های این پژوه(.Karagoz, 2014) «شود
دانش بومی زنان در باره ارقام بومی محصوالت کشاورزی حـاوی دهد 

اطالعات بیشتر و منحصربفرد درخصـوص جزئیـات کیفـی آنهـا اسـت 
نهاده های مورد نیـاز،  اگرچه اطالعات مردان درباره میزان تولید، مقدار

ام زیر بازاریابی و فروش بیشتر است اما آنها درباره جزئیات مربوط به ارق
 3این یافته ها همسو با نتـایج والکشت به اندازه زنان اطالعات ندارند. 

اسـتفاده از دانـش  بـرایتشویق زنـان »و همکارانش است که معتقدند
بومی نه تنها به تداوم تولید و انتقال زنجیره دانش کمک می کند بلکه 
از خاموش شدن صدا و مشارکت زنان در جامعـه روسـتایی پیشـگیری 

کند و منجر به افزایش مشارکت آنها در ساختار اجتماعی، مشـارکت می
 & Wall)«در تولید اقتصادی و مشارکت در مدیریت منابع می شـود

etal, 2018 .)زنان انواع بـذرها نشان می دهد نتایج پژوهش حاضر، 
شیوه های کشت، نگهداری و فراوری محصوالت استراتژیک غذایی به 

 ،نامی که از مادران خـود شـنیده انـد طبق ،نام حداقل بهرا ویژه گندم 

                                                           
1 - De Pinto 

2 - Karagoz 
3 - Wall 
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شناسند، به تفاوت بین زراعت ارقام اصالح شده گندم و ارقام بـومی می
از نظر راندمان تولید، مقاومت و حساسیت نسبت بـه آفـات و بیماریهـا 
واقف اند اما به دالیل متعدد از گردونه کار مستقیم زراعی  کنـار رفتـه 

کاهش تدریجی دانش بومی بین نسلی در جامعـه این امر منجر به اند. 
منجر به کاهش روز افـزون  وبا گذر زمان تشدید  وزنان روستایی شده 

ها کامال همسـو بـا نظریـه هـای شود. این یافتهدانش زراعی زنان می
در خصوص نقش دانش بـومی زنـان در  2و گارسیا 1مطرح شده بنسون

ایـن (.Garcia, 2013 Benson, 2018 ;)زندگی روستایی است
تلفیق سه موضوع جنسیت، تغییرات اقلیمی  حاکی از آن است کهنتایج 

در های بخش کشاورزی تواند سیاستو تولید محصوالت کشاورزی می
را به آنچه مد نظـر دارد جهت ترغیب کشاورزان به حفظ بذرهای بومی 

نزدیکتر سازد. تجزیه و تحلیل مبتنی بر الگوهای تخصـیص زمـین بـه 
وقتـی زمـین مـی دهـد صوالت زراعی بین مـردان و زنـان نشـان مح

یابد تنوع زراعی غالت تولیـد شـده نیـز بیشتری به زنان اختصاص می
کند از این رو اقدامات خاص توانمندسازی ازجمله ایجاد افزایش پیدا می

زمینه های بیشتر مشارکت زنان در تصمیم گیری بـرای تولیـد توصـیه 
عی و اقتصادی مختلفی ایـن موضـوع را تشـدید عوامل اجتمامی شود. 

مدل تحلیلی حاصل از جمع بندی یافتـه هـای  1شکل شماره کند، می
پژوهش بر پایه تجزیه و تحلیل داده های حاصل از دانش بـومی زنـان 

توسعه زندگی شهری و براساس این مدل، روستایی  را نشان می دهد. 
 افـزایشتحصیل در شـهرها افزایش امکانات و رفاه اجتماعی زندگی و 

منجـر بـه مهـاجرت  کـهمهاجرت از روستا به شهرها را در پی داشـته 
تمایـل بـه ، جوانان روستایی و کاهش جمعیت کشـاورزان فعـال شـده

داشتن مشاغل با منزلت اجتماعی باالتر از کشاورزی همراه بـا مزایـای 
 بـین جوانـانعالقـه بـه کـار کشـاورزی را بـه ویـژه ، بیمه در شهرها

 تحصیلکرده کاهش داده است.

 

 
 

 مدل تحلیلی حاصل از یافته های پژوهش -1شکل 

                                                           
1 - Benson 

2 - Garcia 

تاکید بر افزایش تولید و ترویج ارقام اصالح شده با تکیه برسیاست 
با توجه به هزینه های تولید، مکانیزه شدن کشاورزی  آنصرفه اقتصادی 

ارقام تجاری سازی تولید، از مهمترین عوامل تمایل زارعان به کشت  و
های مرتبط با آن ترویج این نوع کشاورزی و آموزش. اصالح شده است

کاهش نقش  که اغلب در انحصار مردان قرار دارد به تدریج منجر به
از بین رفتن ذخائر بذرهای بومی در بین کشاورزان  زنان در زراعت و

در که به ویژه در مورد محصول استراتژیک گندم، درحال حاضر شود. می
تقاضای  ،روستاها کل محصول گندم تولیدی فروخته می شود اغلب

مورد پسند طعم و  بیشترخانواده برای حفظ تولید گندم با مواد مغذی 
آمده را کاهش که اغلب از ارقام بومی به دست میذائقه مردم محلی 

از  تولید سایر فرآورده هاهمچنین باعث شده  واز بین برده یا داده و 
از زمانی که سیاست توسعه به عبارت دیگر بین برود.از  گندم نیز بتدریج

کاربری زمین های زراعی از تولید برای بازارهای محلی و تامین معیشت 
خانواده به تولید برای تجارت ارقام اصالح شده پرمحصول تغییر کرد، در 
ابزارها، تکنیک ها، ارقام تولیدی و شرایط زندگی روستایی تغییرات 

به حاشیه رانده شدن زنان روستایی یکی از چالش  ه کهد شدفراوانی ایجا
ها در این زمینه است. زنان که به طور سنتی از حقوق کمتری برای 
بهره برداری از زمین برخوردار بودند با رواج کشاورزی مکانیزه و استفاده 
از ماشین آالت کشاورزی به تدریج از چرخه تولید زراعی کنار رفتند و به 

یب نقش مکمل آنان در اقتصاد زندگی روستایی محدود شد. با این ترت
افزایش میزان تحصیالت جوانان روستایی تمایل آنها به زندگی 
شهرنشینی و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر شده، 
همچنین با کاهش عالقه نسل جدید به کار کشاورزی، دانش بومی که 

است این دوعامل یعنی کاهش  میراث شفاهی نسلی است کاهش یافته
نیروی کار فعال در بخش کشاورزی و کاهش دانش بومی تولیدات 
کشاورزی باعث شده تا کشت ارقام محلی جز در مواردی معدود تقریبا از 

فعال به دلیل حضور زنانی که تجارب زیسته در مورد تولید و یین برود.
ت و ترویج به کشت ارقام اند امکان بازگشاستفاده از ارقام بومی را داشته

دهد این امر بومی محصوالت کشاورزی وجود دارد اما یافته ها نشان می
سایز زمین، جنس خاک و شیب آن از نیازمند حمایت کامل دولتی است. 

ها برای تولید محصول است. در اغلب روستاها تجزیه  مهمترین شاخص
موجب شده  3زمین به قطعات کوچک که طی چند نسل اتفاق افتاده

کشت مکانیزه محصوالت زراعی در آن مقرون به صرفه نشود، کاهش 
نیروی انسانی که بتواند به شکل سنتی به تولید زراعی در قطعات 
کوچک بپردازد موجب شده که این زمینها به تدریج به باغهای کوچک 
تبدیل شوند یا به کشت محصوالت جالیزی اختصاص یابند، با توجه به 

قلیمی و کاهش منابع آبی نه تنها این فعالیت ها خود با تغییرات ا
، به تنش کم آبی در منطقه دامن می هستندمشکالت مختلف روبرو 

زنند بلکه تولید محصوالتی را که برای ایجاد امنیت غذایی الزم است را 
دچاره مخاطره می کنند. درحالی که تا کنون هیچ راهبرد مشخص و 

فاده از ارقام بومی هنوز شناخته نشده است ثابتی برای محافظت و است
براساس یافته های تحلیلی حاصل از این پژوهش به نظر می رسد روی 
آوردن به کشت ارقام زراعی بومی در زمین های کوچک که تولید در 

تواند شیوه آنها در اختیار زنان است با تکیه بر دانش بومی زنان می
استای حفاظت از تنوع گونه ای و ها در رمناسبی در حل بخشی از چالش

های مربوط به تاثیر ها با نظریهاین یافته. توسعه پایدار کشاورزی باشد
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قابل توجه سیاست های دولت در روند کشاورزی هر منطقه کامال همسو 
است. سازمان کشاورزی و خواربار جهانی توصیه کرده است برای کاهش 

غذایی توجه به دانش و توانمند ریسک و تلفات کشاورزی و تامین امنیت 
سازی زنان باید  مورد توجه دولت ها و سیاست های توسعه کشاورزی 
پایدار قرار گیرد. اگر زنان فرصت دسترسی یکسان به منابع تولید داشته 

دهند، لذا یک درصد افزایش می 20تا  30باشند بازده کار کشاورزی را
دانش زنان روستایی در تولید شرط مقابله با گرسنگی و فقر استفاده از 

در حال حاضر موضوع (. FAO, 2019)محصوالت غذایی است
تغییرات اقلیم فقط از جنبه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مورد مداقه 
قرار گرفته و موضوع تاثیرات و سازگاری در بحث مربوط به تغییرات آب 

ست در صورتی و هوا و کشاورزی پایدار به شدت مورد غفلت واقع شده ا
که تغییراتی در تفکر کنونی کشاورزی باتوجه به تغییرات اقلیم صورت 
نگیرد، اتخاذ سیاست های اقتصادی در این زمینه تبدیل به فرصتی از 
دست رفته خواهد شد. براین اساس با توجه به یافته های پژوهش 

 : پیشنهاد می شود

زراعی، حفاظت از  با توجه به مزایای کشت ارقام بومی در ایجاد تنوع
تنوع زیستی و ایجاد امنیت غذایی، کشت این ارقام در برنامه های 

استفاده از دانش بومی به و  توسعه پایدار کشاورزی مورد توجه واقع شود
مورد توجه سیاست گذاری تولید ارقام محلی عنوان عامل موثر در 

ژه زنان ایجاد انگیزه در کشاورزان به ویقرارگیرد. کشاورزی پایدار
های تشویقی از قبیل خرید تضمینی ارقام روستایی با اتخاذ سیاست

آموزش های و  بومی، اعطا بذر رایگان، ارائه خدمات مهندسی رایگان
ترویجی در خصوص مزایای تولید ارقام بومی و امنیت غذایی با شیوه 

می تواند راهگشای اجرای های آموزشی مناسب برای زنان روستایی 
 های موفق در این زمینه باشد.برنامه ه
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