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مطالعه (منابع طبیعیپایدار زنان روستایی جهت مدیریت اطالعاتیتحلیل نیازهاي 
)زنجاناستاندر حوزه آبخیز قزل تپه موردي

1یئو رقیه بابا*اسماعیل کرمی دهکردي

)07/09/96؛ پذیرش:16/02/96(دریافت:

چکیده
،خانوارشـان هـاي معیشـت  و با توجه بـه شـیوه  دارنداطرافشان زیستیطمحبا منابع طبیعی و و تنگاتنگ مستقیم یارتباطروستایی زنان 

هاي آبخیـز بسـیار چشـمگیر اسـت.     مدیریت جامع و پایدار حوزهدر وستایی ردانش زنان نقش . گذارندمتقابل یرتأثتوانند بر این منابع می
حـوزه آبخیـز قـزل تپـه در اسـتان زنجـان       شناخت نیازهاي اطالعاتی زنان روستایی جهت مدیریت پایدار منابع طبیعیبهپژوهش حاضر

استفاده شـده  سریع روستاییمطالعه موردي و فنون ارزیابی یشناسروشاز باشد و میکیفی ،پژوهشمورد استفاده در رویکردپردازد. می
معیشـت  ینتـأم در يکشـاورز یـر غزنـان روسـتایی از طریـق راهبردهـاي معیشـت کشـاورزي و       نتایج حاصل از پژوهش نشان داد است. 

اشـتغال  جدیـد هايروز، فرصتيهاطرح، بافت فرش با برداشت و فرآوري محصوالت باغی و لبنیيدر زمینهآنانبودند. مؤثرخانوارشان 
نیـاز  ،و سطح سوادزیستیطمحهاي مختلف حفاظت و احیاي منابع طبیعی و هاي نوین کشاورزي، روشاشتغال در فعالیت، يکشاورزیرغ

مدیریت مناسب پسماندهاي يدر زمینهآنان محیطییستزنگرش بودالزم . همچنین داشتندو تقویت آگاهی و مهارتاطالعات به کسب 
گیري از نیروي انسانی را فراهم نموده است تا با بهرهمناسبیظرفیتبین زنان روستایی جسمانی فراگیر نبودن ضعف بهبود یابد. روستایی

هاي در زمینهافزایی زنان ضرورت دانشاین نیازها هاي آنان فراهم گردد.کافی و برخوردار از سالمت جسمانی، زمینه افزایش سایر ظرفیت
دهد.هاي الزم را نشان میتمهاریط الزم براي ایجاد و تقویتمذکور و فراهم نمودن شرا

زنجان.استان مدیریت پایدار حوزه آبخیز، ، نیاز، ان روستایی، دانشزن:هاي کلیديواژه

. زنجان، ایران.به ترتیب، دانشیار و دانش آموخته ترویج و توسعه روستایی دانشگاه زنجان1
e.karami@znu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
تـرین شـروط   مدیریت پایدار منابع طبیعی، یکی از اساسی

یـــدار کشـــاورزي و روســـتایی اســـت تحقــق توســـعه پا 
بـرداري و  بهـره .)1388، ، سـاداتی و رضـایی  شاهی(حسن

مشـارکت اقشـار   مسـتلزم منـابع طبیعـی   مدیریت پایـدار  
اسـت  مختلف جامعه از جمله روستاییان و زنان روسـتایی  

بیشترین رابطه مسـتقیم زنـان بـا    .)1387(عسگري مقدم، 
افتــد و بیشــترین منــابع طبیعــی در روســتاها اتفــاق مــی

هـاي  فعالیـت يدر زمینهبا منابع طبیعی آنانهاي فعالیت
، و همکـاران (غنیـان اسـت زراعی، باغـداري و دامپـروري  

طبق بـرآورد بخـش زنـان فـائو در سـازمان ملـل       .)1387
و نیمـی از  جمعیت جهانچهارمیکمتحد، زنان روستایی 

دهنـد و  را تشـکیل مـی  جمعیت فعـال جوامـع روسـتایی   
بخــش کشــاورزي و اقــدامات الزم درنیــروي کــار بزرگــی 

شـــوندجهـــت حفـــظ منـــابع طبیعـــی محســـوب مـــی
)UNWomen, ــدیریت  .)2012 ــین م رابطــه مســتقیمی ب

منابع طبیعی و معیشت خانوارهاي روسـتایی وجـود دارد.   
ینتأمتوجهی در سهم قابلزنان روستایی در همین راستا،

یمستقیمیرتأثخودنوبهبهدارند وخانوارهایشان معیشت 
دارنـد زیسـت یطمحـ بر حفظ یا تخریب منـابع طبیعـی و   

)FAO, 2015b( با توجه به نقش محوري آنان در بنابراین ؛
ــاي معیشــت خانوارهایشــان و  فعالیــت ــابعه ــدیریت من م
تقویت نقش آنان در مـدیریت پایـدار و عادالنـه ایـن     ،طبیعی

ــلح دارد  ــاد صـــ ــدي در ایجـــ ــابع، نقـــــش کلیـــ منـــ
)UNWomen, در تواننـد  می. زنان روستایی در صورتی )2012

داشـته باشـند کـه از    مالحظـه قابـل یرتأثحفظ منابع طبیعی 
و معضـالت حفـظ   مسائليدر زمینهآگاهی و اطالعات کافی 

اغلـب دانـش بـومی    ، هرچنـد برخـوردار باشـند  یعیمنابع طب
بهبـود ایـن   .منحصر به فردي در مورد محصوالت محلی دارند

رسـانی دقیـق و مناسـب    و اطـالع تـرویج نیز از طریـق  دانش
در صورتی که زنـان  ).1387(عسگري مقدم، پذیر استامکان

بـه دسـت  زم را هاي دانشی و مهارتی الها و توانمنديظرفیت
انتقـال اطالعـات بـه سـایر افـراد جامعـه       تواننـد در آورند، می
هـاي آبخیـز و   باشند و در مدیریت پایدار حـوزه مؤثرروستایی

؛ )1391(اکبــري، حفـظ منــابع طبیعــی ایفـاي نقــش کننــد  
رو کسـب  مدیریت پایدار منـابع طبیعـی در گـ   بنابراین تحقق 

بــرداران روســتایی و روز بهــرهدانــش، آگــاهی و اطالعــات بــه
بـرداري از  عشایري از این منابع و سابقه اشتغال آنـان در بهـره  

حفـظ،  ييدر زمینـه فعـال  طوربهمنابع طبیعی است تا آنان 

احیاء و استفاده مناسـب و اصـولی از منـابع طبیعـی مختلـف      
هاي الزم براي بهبـود معیشـت   مشارکت داشته باشند و زمینه

برداران فراهم گردد.پایدار خانوارهاي بهره
تولیدات کشـاورزي،  يدر زمینهایجاد یکپارچگی منظوربه

رهــاي حفاظــت از منــابع طبیعــی و بهبــود معیشــت خانوا
تـرین  پـا، یکـی از مهـم   کشاورزان خـرده یژهوبهروستایی و 

هـاي آبخیـزداري، ارزیـابی و بهبـود     هـاي برنامـه  استراتژي
منظــوربــههــاي آنــان دانــش و اطالعــات مــردم و توانــایی

هاي مدیریت پایدار منابع طبیعـی  مشارکت آنان در فعالیت
روسـتا و  ؛ 1388ف است (کرمی دهکـردي و فرخـی،   مختل
هـاي زنـان بـراي    . با تضمین توانـایی )1392، آباديیحاج

ــ   ــتفاده آن ــورد اس ــابع م ــظ و تصــدي اراضــی و من ان، حف
تر تر، کارآگذاري در مدیریت منابع طبیعی اثربخشسرمایه

ــدارتر خواهــد شــد   ,FAO(و پای 2015a(.يدر زمینــه
هاي اخیر کشـور  هاي منابع طبیعی یکی از سیاستچالش

سـازي جوامـع روسـتایی از جملـه     توانمندسازي و ظرفیت
هاي آبخیـز  هزنان روستایی در راستاي مدیریت پایدار حوز

ــت ــردي،  (اس ــی دهک ــت1394کرم ــا  ). ظرفی ــازي ی س
توانمندسازي زنان روستایی در یک جامعه موجـب اعمـال   

). 1393(وثـوقی و قاسـمی،   شـود مدیریت مشـارکتی مـی  
که توسط استاي از تغییراتتوانمندسازي فرآیند پیچیده

& Cheston(شـود متفـاوت تجربـه مـی   طوربهتمام افراد 

Kuhn, در هر رهیافت جدید براي حمایت از نقش . )2002
مردم محلی در مدیریت منابع طبیعـی موضـوع حسـاس و    

تواند از منابع متعددي اسـتخراج شـود  مهمی است که می
)Nunan, 2006(.

توانمندسازي زنان روستایی ابتدا بایـد شناسـایی   منظوربه
هـاي آنـان مـورد توجـه     ها، تنگناها و فرصتها، اولویتنیاز

يدر زمینــهقــرار گیــردو ســپس آگــاهی و اطالعــات الزم 
دانـش، مهـارت و   ارتقايمنظوربهها و کمبودهاي آناننیاز

طرز تفکر آنان که منجر به بهبود کیفیت زنـدگی خـانواده   
، شـعبانعلی فمـی و   (کالنتـري ارائه گرددشود،آنان نیز می
اي فاصـله و شـکاف   نیاز نیز بـه معنـ  .)1389، سروش مهر

ها و سطح مطلـوب  ها و توانمنديبین سطح موجود قابلیت
هـا  ایـن شـکاف  . )1391(رضـایی و صـفا،   و باالتر آن است

هاي یک هاي بین انتظارات و خواستهها و مغایرتتضادشامل 
سازمان و وضـع موجـود، سـطح عملکـرد جـاري و مطلـوب،       

مطلـوب اسـت.   هـاي موجـود و  ها و توانـایی ها، قابلیتمهارت
هـا و  همچـون ارزش عوامـل گونـاگونی   یرتأثمفهوم نیاز تحت 
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باشـد ها مـی هاي جامعه، نگرش افراد و دستورالعملهنجار
ــاران،   ــدوز و همک ــازي در ظرفیــت.)1389(صــنایع گل س

تـوان در چنـد   راستاي مدیریت پایدار منابع طبیعی را مـی 
کـه در ادبیـات مختلـف بـه نحـو      بعد یا ظرفیت انجام داد

کـه  ییهـا مـدل یکـی از  . انـد شـده يسازمفهومگوناگونی 
مـدل معیشـت پایـدار    ،توان در ایـن زمینـه بکـار بـرد    می

از جملـه  ییهـا ظرفیـت یـا  هایهسرمااست که به روستایی
هـاي سـرمایه ،فیزیکـی هـاي طبیعی، سـرمایه هايسرمایه

ــاعی، ــرمایهاجتم ــايس ــرمایهه ــالی و س ــايم ــانیه انس
عمـدتاً  انسـانی  هـاي یهسـرما در ایـن بـین   . کنـد یمیدتأک

کـار  توان، دانش، سالمت، هامهارتتحصیالت، : عبارتند از
هایی همچـون  و نیروي جسمانی. سرمایه انسانی با شاخص

در سن و میزان تحصیالت افراد یک جامعـه، تجربـه افـراد    
خـانوار  هاي مرتبط، تعداد اعضاي مختلـف  فعالیتيزمینه

هــاي عمــومی و در جامعــه، میــزان آگــاهی افــراد، مهــارت
هـا و غیـره   تخصصی افراد و توانایی افراد بـراي انجـام فعالیـت   

,Adato & Meinzen-Dick(شـود یمـ و ارزیـابی  یريگاندازه

2002;Gaillard et al., 2009;Woodhouse et al., 2000;

Krantz, يهــامؤلفــهبــرعمــدتاًپــژوهش حاضــر در .)2001
پایـدار  آگاهی، دانش و مهارت زنان روستایی جهـت مـدیریت   

، ولی برخی نیازهاي مـرتبط بـا   استشده یدتأکمنابع طبیعی 
وضعیت جسمانی و سالمت زنان نیز بررسی شده است.

مطالعـات  طبیعـی،  منـابع و پایدار در راستاي مدیریت جامع 
انجام گرفته پیرامـون نیازسـنجی و توانمندسـازي جوامـع     

ضرورت حضور و مشارکت زنان در حفظ منابع بر یی روستا
)1392توفیقیان اصل و میزبـان ( نمایند.مییدتأکطبیعی 

ــان پیرامــون در مطالعــه خــود  توانمندســازي مــدیریت زن
زیسـت در شهرسـتان   روستایی جهـت حفاظـت از محـیط   

چـون افـزایش سـطح    همعـواملی  نـد کـه  رستم نشـان داد 
تحصیالت، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضـع سـالمت،   

و حــذف باورهــاي ســنتی، در بــازار کــاررفــع تبعــیض از 
مطالعـه فـال   هسـتند.  مـؤثر توانمندسازي مـدیریت زنـان  

پــروژه مشــخص نمــود کــه)1391(و همکــارانســلیمان
ــه ارتقــاي توانمنــدي اقتصــادي،  ترســیب کــربن  منجــر ب

غینـاب  آبـاد ینحسـ در منطقـه  اجتماعی و فرهنگی زنـان  
شده است. طبق فعالیت این پروژه، سـطح شهرستان بیشه 

، افــزایش و تنــوع آگــاهی زنــان روســتایی، تغییــر نگــرش
ــت ــالی و مشــارکت در     فعالی ــتقالل م ــغلی، اس ــاي ش ه

میزان تحصیالت افراد، .افزایش یافته استهاگیريیمتصم
میزان آگاهی از امور مرتبط با منابع طبیعی و نگرش آنـان  

هاي تولیـدي و حفاظـت و احیـاي منـابع     نسبت به فعالیت
تایج مطالعـه  ن.استمؤثرطبیعی در تقویت ظرفیت انسانی 

اهمیـت مشـارکت   يدر زمینـه )1390(و همکـاران مهدوي
زنان در حفظ منابع طبیعی نشان داد در جهت احیـا و حفـظ   

از (فرعی جنگلی و مراتـع و برداشت محصوالتمنابع طبیعی
گیاهان دارویی) تغییر نگرش سنتی بـه  رویهبیجمله برداشت 

در زنـــان و ارائـــه خـــدمات آموزشـــی مناســـب بـــه آنـــان 
از منابع طبیعی ضـروري  موقعبهصحیح و يبرداربهرهيزمینه

ــت.  ــه اس ــاران (  مطالع ــردي و همک ــی دهک ) در 1395کرم
کـه اجـراي   مشـخص نمـود   شهرستان ماهنشان استان زنجان 

در بـرداران  بهرههاي مرتعداري در افزایش دانش و آگاهی طرح
هاي احیاي مراتع ماننـد اقـدامات   هاي اهمیت و روشيزمینه

بـوده اسـت.   مـؤثر ع بیولوژیک و مدیریت مناسب چـراي مراتـ  
ها بر دانـش و آگـاهی   طرحیرتأثدیدگاه دامداران نیز در مورد 

متغیرهایی همچون میـزان مشـارکت افـراد در    یرتأثآنان تحت 
هـاي بـین فـردي و    ها، کسب اطالعـات کـافی از رسـانه   طرح

معیشـت،  يسـاز تنـوع انبوهی، انجام اقدامات احیاي مراتـع و  
سـن افـراد و مقـدار اراضـی     هاي اجتماعی، عضویت در تشکل

ــت.  ــتاییان اس ــردي  روس ــی دهک ــابري و کرم در )1391(ص
یـک  مـدیریت در روسـتاییان رسـمی وبررسی دانـش بـومی   

هـاي يدر زمینـه بایـد  بـرداران بهرهکه ندآبخیزنشان دادحوزه 
آبخیـز،  يهـا حـوزه موجود در يهابحرانوقوع، علل و اهمیت 

ــام    ــونگی انج ــزداري، چگ ــات آبخی ــت عملی ــناخت و اهمی ش
ــت و  ــدامات الزم و حفاظ ــی در  اق ــابع طبیع ــداري از من نگه

طالعـه  . همچنین مآگاهی و مهارت کافی داشته باشندهاحوزه
هایی کـه توسـط کارشناسـان    بندينشان داد ارزیابی و اولویت

میـدانی و  هـاي  ناشـی از بررسـی  هايشود با ارزیابیانجام می
اطالعـات موجـود مــردم تفـاوت چشـمگیري دارد و دانــش و    

هــاي در هــا و گونــهاکوسیســتميدر زمینــهاطالعــات مــردم 
در واقعیـت اسـت،   ازآنچـه بـرداران کمتـر   معرض تماس بهـره 

.ه استردکارزیابی 
سازمان غیردولتی داوطلبـان  نتایج پژوهش انجام گرفته توسط 

Volunteers For(آفریقا Africa, بررسی يدر زمینه)2009
حـاکی از آن  نقش زنان در مـدیریت منـابع طبیعـی در کنیـا     

هـاي  در مناطق مختلف جهان از جملـه کنیـا، نقـش   است که
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بـا منـابع   زنـان  ارتبـاط مسـتقیم   منجر به برقـراري  جنسیتی
ــی  ــدطبیع ــلمانن ــات جنگ ــین و حی ــا، آب، زم ــش ه و وح

هاي اساسـی  نیازینتأمبراي زنان. شودها میبرداري از آنبهره
ــابع شــانخــانواده اســتفاده نمــوده و حفاظــت  مــذکور از من

حفاظـت از منـابع طبیعـی    با توجه به ایـن شـرایط،   کنند. می
روســتایی در منــاطق  و آمــوزش زنــان  مشــارکت بــدون 

منـابع  دیریت پایـدار براي مـ زنان شود. انجام نمیشانیزندگ
به نیاز آنان است منابع جایگزین معیشتی عنوانبهکهطبیعی

مناسب دارند.ترویجیدریافت خدمات 
مورد اشـاره در بـاال   هايیشینهپو کلیه با توجه ادبیات مروري

عنـوان بـه ضرورت افزایش توان دانشی و مهـارتی روسـتاییان   
. در ایـن  باشدیمیدتأکیکی از راهبردهاي توانمندسازي مورد 

ها آن است که توانمندسـازي  استراتژيینترمهمراستا یکی از 
افراد روستایی صورت گیرد و این نیـز مسـتلزم توانمندسـازي    

کـه مـدل معیشـت پایـدار بـه      طورهمانزنان روستایی است. 
کنـد و  مختلف از جمله ظرفیت انسانی اشاره مـی هايیتظرف

آبخیـز مـورد   يهاحوزهدر کل کشور نیز طرح مدیریت جامع 
سـازي یـت ظرفرار گرفته است، در استان زنجـان نیـز   قیدتأک

افراد روستایی در حوزه قزل تپـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      
کـه در مطالعـات قبلـی از جملـه مطالعـه کرمـی       آنچه.است

قـرار گرفتـه اسـت توجـه بـه      یـد تأک) مورد 1394دهکردي (
در حـالی کـه   ،توانمندسازي کل خانوار روستایی بـوده اسـت  

سـازي و توانمندسـازي   ویژه به ظرفیـت طوربهپژوهش حاضر 
لذا هـدف از انجـام پـژوهش    زنان روستایی توجه نموده اسـت. 

زنان روسـتایی در ابعـاد   هايو ظرفیتمسائلحاضر شناسایی 
دانشی و رفتاري با نگاه سیسـتمیک بـه یـک    یژهوبهانسانی و 

جهـت اعمـال مـدیریت    حوزه آبخیز (حوزه آبخیز قـزل تپـه)  
جامع و پایدار حوزه آبخیز مورد مطالعه است. همچنین هـدف  

سـطوح  بـر اسـاس  و نیازهـاي مـذکور  مسائلدیگر آن تعیین 
مختلف درآمد خانوارهاي روستایی است که این امر از طریـق  

بـا مشـخص نمـودن    تحلیل ثروت خانوارها انجام گرفته است. 
تـوان راهکارهـاي الزم   د، مینیازهاي زنان روستایی در این ابعا

در جهت توانمندسازي آنان جهت مدیریت منابع طبیعی ارائـه  
در فرایند توانمندسازي افراد محلی بـا عنایـت بـه لـزوم     نمود. 

جانبه و مناسب جامعـه محلـی، زنـان و    هاي همهتدوین برنامه
هـاي مخاطـب مهـم مـدیریت     گـروه عنوانبهمردان روستایی 

شوند و در این زمینه الزم بود کـه بـه   میجامع در نظر گرفته
و نیازهاي مختص زنان روستاهاي حـوزه آبخیـز مـورد    مسائل

مطالعه توجه گردد.

پژوهشروش 
،از لحاظ نـوع مخاطـب و اسـتفاده از نتـایج آن    تحقیق حاضر 

مسـائل ، زیـرا شناسـایی   اسـت نوعی پژوهش کاربردي کیفـی 
پذیر از روش پیمایشی امکانعمیق زنان روستایی با استفاده

زنـان  يدر زمینهیژهوبههاي نهفته روستاها نبود و واقعیت
شـد. در ایـن   وستایی از طریق روش کمـی حاصـل نمـی   ر

یمـورد پژوهـ  شناسی مطالعـه مـوردي یـا    روشمطالعه از
شناسـی  در روشاسـت.  شـده تبیینی اسـتفاده -اکتشافی

اسـت کـه   ذکـر قابـل چهار نوع طرح اصوالًمطالعه موردي، 
موردي جامع ) طرح تک1از: هاي طرح عبارتندانواع حالت

مـوردي درون  ) طـرح تـک  2گرا با یک واحد تحلیل، یا کل
جامع یـا  يچند مورد) طرح 3نهفته با چند واحد تحلیل، 

درون يچنـد مـورد  ) طـرح  4و گرابا یک واحد تحلیلکل
,Yin)بــا واحــد تحلیــل چندگانــه نهفتــه در ایــن .(2013
ــرح  روش ــی از ط ــورد شناس ــد م Multiple-case(يچن

designs ( ــه ــل   ) Embedded(درون نهفت ــد تحلی ــا واح ب
پـنج روسـتا   کـه  ياگونـه بـه چندگانه استفاده شده است، 

در نظـر گرفتـه شـدند و درون هـر     » مـورد «پـنج  عنوانبه
متمرکز با زنان روستایی تشـکیل گردیـد.   يهاگروهروستا 

شخص شد در هر یـک  م،طی انجام تحلیل ثروت خانوارها
ــروه ــد از روســتاها گ ــف درآم ــاي مختل ــاي يه و راهبرده

.نـاهمگن هسـتند  صورتبهمعیشت مختلف وجود دارد که 
یک عنوانبهبنابراین، در یک طرح چند موردي، هر روستا 

مورد در نظر گرفته شد و درون هر روستا واحدهاي تحلیل 
هاي مختلـف درآمـدي و خانوارهـاي بـا     متعدد شامل گروه

نهفتـه بـودن   . راهبردهاي معیشت مختلـف وجـود داشـت   
حـدها  واطرح نیز به دلیل تحلیل چندگانه و توجه بـه زیـر  

هـاي متمرکـز تشـکیل شـده در     باشد و هریک از گروهمی
تواند یک واحد نهفته در نظر گرفتـه  هریک از روستاها می

همچـون  فنون ارزیابی سـریع روسـتایی   ها با کمک داده. شود
هـاي  ي متمرکز، انجـام مصـاحبه  هاتشکیل گروهتحلیل اسناد، 

مشــاهدات ي،دهگــردروســتایی، ســاختارمند بــا زنــان نیمــه
کشی و تحلیل ثـروت و تهیـه مـاتریس زوجـی     مستقیم، نقشه

توســط پانــل ي پــژوهش نیــزهــاشــاخصگــردآوري شــدند.
تخصصی شـامل پژوهشـگران و کارشناسـان اداره کـل منـابع      
طبیعی استان که فعال در حوزه آبخیـز مـورد مطالعـه بودنـد،     

از: سـطح ثـروت   عبارت بودندها شاخصینترمهم.تعیین شد
مـالی خانوارهـاي روسـتایی، وضـعیت    - هاي فیزیکـی و دارایی

راهبردهــاي معیشــت خانوارهــاي روســتایی، نقــش و توانــایی 
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، مشـکالت زنـان   موجـود زنـان روسـتایی   فکري و مهـارتی 
سطح ثروت . هاآنو نیازهاي روستایی مرتبط با دانش آنان

با اسـتفاده  مالی خانوارهاي روستایی-هاي فیزیکیو دارایی
مقدار اراضـی خانوارهـا، تعـداد دام،    همچونمعیارهایی از 

آالت، تجهیـزات  تعداد طیور، تعداد کندوي عسـل، ماشـین  
آبیاري، مالکیت و نوع واحـد مسـکونی در شـهر و روسـتا،     

بررسـی  امکانات زیرساختی و ارتباطاتی هر یک از خانوارها
از لحـاظ  نیزردهاي معیشت خانوارهاي روستاییراهبشد. 

بـرداري از  اشتغال زنـان روسـتایی، وضـعیت بهـره    وضعیت 
خانوارهـا يکشـاورز یـر غتعیـین مشـاغل   و منابع طبیعی

ارزیابی گردید (الزم به ذکـر اسـت کـه معیارهـاي مـذکور      
توسط پژوهشگران و در برخـی مـوارد توسـط خـود زنـان      

فکـري و مهـارتی  نقش و توانـایی روستایی تعیین گردید). 
ــان روســتایی راهبردهــاي برحســب هریــک از موجــود زن

وضعیت فعالیت زنان از لحاظ معیشت خانوارهاي روستایی 
و دانـش از لحاظ کمبـود  یژهوبهروستایی و مشکالت آنان 

هــاي زنـان روسـتایی در انجـام هریـک از فعالیـت     مهـارت  
از منابع طبیعـی و  يبرداربهرهو يکشاورزیرغکشاورزي و 

تعیـین سـطح   همچنین بـراي  حفاظت از آنان بررسی شد.
مطلـوب وضـعیت  عنـوان شـده   مسـائل هریـک از  مطلوب 

دانش مطلوب (مهارت مورد نیاز) یاچگونگی انجام صحیح
کارشناسـان  توسط مذکور هايفعالیتبراي انجام هریک از 

ــان  فعــال در حــوزه آبخیــز  و در برخــی مــوارد توســط زن
و مســائلنیازهــاي مربــوط بــه گردیــد. تعیــینروســتایی 

فاصـله بـین وضـع    از طریـق شـناخت   ها سازي آنظرفیت
و آمدنـد  بـه دسـت  شـده عنـوان مسـائل موجود و مطلوب 

فاصله بین دو وضع مـذکور توسـط پژوهشـگران مشـخص     
بنـدي  اولویـت گردید و در نهایـت توسـط زنـان روسـتایی     

بـه دسـت  سازي نیازهـا از طریـق  ظرفیتچگونگی شدند.
نفـر از  پـنج  پیشنهادها و انتظارات زنان روسـتایی و  آوردن 

ارائـه اقـدامات   و چگونگیکارشناسان فعال در حوزه آبخیز 
الزم جهت بـرآورده کـردن هـر یـک از نیازهـا بـر اسـاس        

هـا  خانوارثـروت  راهبردهاي معیشـت و بـر اسـاس سـطح     
مشخص گردید.

عبارت بودنـد از:  ابزارهاي مورد استفاده در فنون مشارکتی 
ــت ــرداريیادداش ــاحبه ب ــبط مص ــاو ض ــس، ،ه ــه عک تهی

در ایـن  هـاي زوجـی.  و مقایسـه هاي مشارکتیکشینقشه
ــذ، صــفحات   ــم و کاغ ــه از قل ــواییزمین ــزرگ، مق قطــع ب

هـاي مختلـف، دسـتگاه ضـبط صـدا و      هاي با رنـگ ماژیک

ایـن پـژوهش در حـوزه    د.یـ دوربین عکاسی اسـتفاده گرد 
رود بـاال در بخـش   دهستان زنجـان آبخیز قزل تپه واقع در 

1394مرکزي شهرستان زنجان و در فاصله زمانی مهرمـاه  
نج روستاي پمطالعه در انجام گردید. 1395تا شهریور ماه 

روسـتاي یـامچی، آقـبالغ،    شامل تپه قزلآرپاچاي یا حوزه 
شـد. بـر   انجـام  گلجیـک  و قلییعلقزل تپه بیات، تپهقزل

بـا خـانوار  599پـنج روسـتا   ایـن  ، 1395اساس آمار سال 
حـوزه  .را در خود جاي داده بودنفر 2312برابر باجمعیت

هکتـار اراضـی   670هکتـار مرتـع،   8034مورد مطالعه از 
هکتار اراضی زراعی دیم تشکیل 363زراعی و باغی آبی و 

714رصـد،  د0-12شده است. مساحت اراضـی بـا شـیب    
این حوزه، از سوي اداره کل منابع هکتار تعیین شده است.

حوزه انتخـابی  عنوانبهطبیعی و آبخیزداري استان زنجان 
اسـت  هاي جامع مدیریت منابع طبیعی انتخاب شده برنامه

يهـا برنامهو توانمندسازي زنان و مردان روستایی از جمله 
. در ایـن راسـتا،   آتی آن اداره کل در نظر گرفته شده است

و نیازهاي افراد محلـی روسـتاهاي حـوزه    مسائلشناسایی 
يهـا برنامـه مذکور و توانمندسازي آنان در راستاي اجراي 
مدیریت جامع جوامع روستایی ضرورت داشت.

و بودنـد زنان روستایی ،حاضرجامعه مورد بررسی پژوهش 
گردیـد گیـري هدفمنـد اسـتفاده    از نمونههاآندر انتخاب 

)Bryman, که ابتدا زنان روستایی کلیدي يطوربه.)2015
انتخـاب گردیدنـد و در   هاي مـذکور با کمک شوراي روستا

تشـکیل  نفـر)  12تـا  9(زناناز هر روستا گروه متمرکزي 
بنـدي و ترسـیم   بندي، طبقـه سپس امتیازبندي، رتبهشد. 

بـر اسـاس  نقشه ثروت خانوارهـاي روسـتایی انجـام شـد.     
) 1مشـخص شـد:  خـانوار چهار گـروه ، سطح ثروتتحلیل 

ینهمچنـــ.) بـــاال4و ) متوســط  3،یین) پـــا2، ضــعیف 
بنـدي  در سـه گـروه طبقـه   راهبردهاي معیشـت خانوارهـا   

) 2بـه مرتـع،   وابسـته یـر غ) مبتنی بر کشـاورزي  1شدند: 
ذکر الزم به .يکشاورزیرغ) 3و کشاورزي وابسته به مرتع

سـطح درآمـد خانوارهـا و نـوع معیشـت     بر اساسباشدمی
در روستاهاي مـورد مطالعـه   گروه متمرکز 10تعداد خانوارها، 

در هـر خـانوار   ).در هر روستا دو گـروه متمرکـز  (تشکیل شد
یـک  توانست دربالقوه حداکثر یک نفر زن روستایی میطوربه

تعـداد افـراد   و مشـارکت نمایـد.   یابدگروه متمرکز حضور
شـد  مشارکت کننده در هر گروه با توجه به آن تعیین مـی 

خانوارهـا و  يح درآمـد واز کلیه سـط حتماًهر گروهکه در 
نفـر حضـور داشـته باشـند و     3تا 2،نوع معیشت خانوارها
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هـا مشـارکت   ر این گروهدنفر از زنان روستاها41بنابراین 
هاي متمرکز در هریـک از  عالوه بر گروهداشتند. همچنین 

انجـام  سـاختارمند نیمـه مصاحبه هفت مجزا طوربهروستاها 
کسب اطالعات تکمیلی و اطمینـان یـافتن از   منظوربه.گرفت

هــا در هریــک از اطالعــات گــردآوري شــده تعــداد مصــاحبه 
کسـب  منظـور بـه روستاها یک مصاحبه بود که در دو روسـتا  

شـده  مصاحبه انجام گرفت. افراد انتخـاب اطالعات تکمیلی دو 
براي مصاحبه نیز براین اساس انجام گرفت که قبل از تشـکیل  

رکز و انجام مصاحبه، تحلیل ثـروت خانوارهـا بـا    هاي متمگروه
کمک تعداد بیشتري از زنان روستایی انجـام گرفتـه بـود و از    

تصادفی افراد براي مصاحبه انتخاب شدند.طوربهبین زنان 
و نیازهــاي زنــان در مســائلدر راســتاي شــناخت مشــارکتی 

در مـدیریت جـامع و پایـدار    آنـان  سازي انسانیجهت ظرفیت
طبیعی، اقدامات زیر انجام شد:منابع

ي کشـی ثـروت خانوارهـا   بنـدي و نقشـه  ) امتیازبندي، رتبـه 1
هـا و راهبردهـاي   با مشارکت زنان و تعیـین فعالیـت  روستایی

هاي ها یا سرمایهداراییابتدا کشی، معیشت آنان: در طی نقشه
یـک از  و سطح ثروت هر گردیدیینخانوارها تعمالی - فیزیکی

بنـدي خانوارهـا   رتبـه بـا توجـه بـه آن،   ندي شد و امتیازبآنان
هـا و راهبردهــاي معیشــت  همچنـین، فعالیــت انجـام گرفــت. 

گردید.زنان روستایی تعیین یژهوبههریک از خانوارها و
هاي روسـتایی بـر مبنـاي سـطح     تحلیل ثروت خانوارمنظوربه

بنـدي،  مالی خانوارها و امتیازبندي، رتبـه - هاي فیزیکیسرمایه
ها، با مشارکت زنان روستایی و در برخی مواقـع  بندي آنطبقه

مشخص نمـودن مقـدار   منظوربه(با همکاري مردان روستایی
هـاي تحلیـل   ، شـاخص خانوارهاي روستایی)يکشاورزاراضی 

ــت.    ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــروت م ــک از ث ــدي هری امتیازبن
با توافق زنان روستایی انجـام  خانوارها معیارهاي تحلیل ثروت 

امتیاز صـفر (در صـورت نداشـتن    الف) بود از:رفت و عبارت گ
(در صورت داشـتن معیـار مـذکور    1امتیاز ب) معیار مذکور)، 

(در صـورت داشـتن   2امتیاز پ) ولی با اندازه یا کیفیت کم)، 
ت) و )متوسـط نسـبتاً معیار مذکور ولی با انـدازه یـا کیفیـت    

انـدازه یـا کیفیـت    (در صورت داشتن معیار مذکور با 3امتیاز 
باالتر).

هـاي زنـان   مـرتبط بـا هریـک از فعالیـت    مسـائل ) شناخت 2
هـاي متمرکـز   گیـري هدفمنـد، گـروه   روستایی: طبـق نمونـه  

هـاي درآمـد و راهبردهـاي    متشکل از زنان روستایی با طیـف 
هــاي ختلــف در روســتا تشــکیل شــد و مصــاحبه معیشــت م

هـاي متمرکـز   ساختارمند جهت تکمیـل اطالعـات گـروه   نیمه

ها و راهبردهـاي معیشـت زنـان و    فعالیتینترمهم. انجام شد
ها مورد بحـث و گفتگـو   مربوط به هریک از این فعالیتمسائل

هـاي اصـلی مطـرح شـده     هـا و پرسـش  قرار گرفت. شـاخص 
ها، نیازها و مسـائل زنـان روسـتایی    شناسایی ظرفیتمنظوربه

شد.قبل بیانمطالبدر 
با استفاده از ماتریس مقایسـه زوجـی،   : مسائلبندي ) اولویت3

توسـط زنـان  دو بـه دو  صـورت بـه شـده  عنـوان مسـائل کلیه 
مقایسـه قـرار   مـورد  هـاي متمرکـز  کننـده در گـروه  مشارکت
هـا تعیـین گردیـد.    و رتبه آنمسائلو امتیاز هریک از گرفتند

انجام شد.مسائلبندي بدین طریق اولویت
) شــناخت وضــع مطلــوب ایفــاي نقــش زنــان روســتایی در 4

از دیـد زنـان روسـتایی و کارشناسـان     مدیریت حـوزه آبخیـز:   
يکارهـا راهنقـش زنـان و   مربـوط بـه   وضع مطلـوب  مربوطه 

بیان شد و با توجـه بـه نـوع    مسائلمناسب مدیریت هریک از 
دادنـد،  بندي را تشکیل مـی که مقولهمسائلظرفیت مربوط به 

بندي شـدند. هاي انسانی طبقهوب مربوط به ظرفیتوضع مطل
در الزم به ذکـر اسـت کلیـه کارشناسـان افـرادي بودنـد کـه        

ه سزایی داشـتند و  مدیریت جامع حوزه آبخیز نقش بيزمینه
ها و انجام اقـدامات مـدیریتی در برنامـه جـامع     ریزيدر برنامه

مدیریت حوزه آبخیز مشارکت داشتند. زمینه تخصصـی آنـان   
شامل: مدیر و کارشناس اداره ترویج، مـدیر و کارشـناس اداره   
آبخیزداري و کارشناس اداره مرتع اداره کـل منـابع طبیعـی و    

آبخیزداري استان زنجان بودند.
هـاي مـورد نیـاز زنـان روسـتایی:      ) تحلیل نیازها یا ظرفیـت 5

هـاي مـورد نیـاز از طریـق فاصـله یـا       نیازها یا ظرفیـت تعیین 
ــین دو   ــکاف ب ــوب  ش ــود و مطل ــع موج ــد وض ــام گردی . انج

سازي مربوط به نیازهاي شناسایی شده نیز با توجه بـه  ظرفیت
پیشنهادهاي زنان روستایی و کارشناسـان مربوطـه در دسـته    

ــت  ــه ظرفی ــوط ب ــاي مرب ــانی نیازه ــاي انس ــهه ــرار گرفت و ق
تعیین گردید.ها سازي آنظرفیت

زنـان  هاي مـورد نیـاز   بندي نیازها یا ظرفیت) تحلیل و مقوله6
بـر حسـب نـوع راهبـرد معیشـت و      ،روستاهاي مورد مطالعـه 

آنان.ي سطح درآمد خانوارها
هاي موردي باید منطق و اصـول  روایی پژوهشباال بردنبراي 

گذاشــت. در يچنــد مـورد کـار را بــر اسـاس تکــرار تحقیـق    
ها و مراجعـه مکـرر   پژوهش حاضر نیز تکرار فرآیند جمع داده

در کـه يطوربهبود. مؤثردر باال بردن روایی پژوهش به روستا
صورت وجود ابهام در اطالعات گردآوري شده، مراجعه مجـدد  

نظـر آنـان   ییـد تأتکمیل اطالعات و منظوربهبه زنان روستایی 
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بـود. در  مـؤثر روایی باال بردندر مورد اطالعات جمع شده در 
انتهـاي فرآینـد   آوري اطالعات تـا  این پژوهش از مرحله جمع

گرفـت و  یی انجـام مـی  پژوهش با مشارکت خود زنـان روسـتا  
شد و استفاده آوري شده با خود زنان مطرح میهاي جمعداده

همچون تصویرسـازي  ارزیابی سریع روستاییاز فنون مختلف
هاشرایط مناسبی را فراهم نمـود کـه نتـایج توسـط زنـان      داده

در روش مـذکور  .دشـو ییـد تأشود و صحت وجود آنـان  ییدتأ
کشی مشـارکتی در هریـک   ها نقشهتصویرسازي دادهازمنظور 

ا مشارکت زنان ترسـیم و  از روستاهاي مورد مطالعه است که ب
مشخص گردید. سپس یقطرتک خانوارها از این موقعیت تک

ها تحلیل ثروت خانوارهـا و امتیازبنـدي و   با توجه به این نقشه
کـه  يطـور بـه . مشخص گردیـد تعیین سطح درآمد خانوارها 

بنـدي  قه خانوارها، اولویـت نقشه ثروت ترسیم شده، تعیین طب
بـراي  مجـدداً هـاي متمرکـز   هاي زنان در گروهو پاسخمسائل

نظرات آنان در مورد اطالعـات بـه   ییدتأشد و با آنان تکرار می
هـا  ایی دادهپایـ ییدتأیافت. دست آمده، روند پژوهش ادامه می

هـا  در طی گـردآوري داده دقیقبرداريیادداشتنیز از طریق
کننـده و یـک نفـر    فـر تسـهیل  یـک ن کـه يطـور به.انجام شد
تـر  ها دقیـق کننده مطالب وجود داشت که ثبت دادهیادداشت
هاي متمرکز مختلـف در هریـک از   شد. تشکیل گروهانجام می

و نیازهـا توسـط زنـان در    مسـائل روسـتاها و تکـرار برخـی از    
آوري هاي گـرد پایایی مناسب دادهیدمؤروستاهاي مختلف نیز 

هـا، بـا همـاهنگی    یـایی داده پاییـد تأبـود. همچنـین در   هشد
کنندگان، ضبط صـدا انجـام شـد کـه بـدین طریـق       مشارکت

دقیــق بــرداريیادداشــتهــا و امکــان مــرور مجــدد مصــاحبه
هـا، ثبـت اطالعـات    شـد. ترسـیم نقشـه   اطالعات فـراهم مـی  
بـا  مسـائل بنـدي  اولویـت و هـاي مقـوایی  خانوارها در کاربرگ

.تر کـرد پـذیر امکـان این فرایند را نیـز  مشارکت زنان روستایی 
اطمینان از روایی درونـی، دقـت و اعتمـاد بـه نتـایج      منظوربه

کـه  ياگونـه بـه سـازي اسـتفاده شـد.   پژوهش از روش مثلـث 
: فنـون مختلـف همچـون   اطالعات گـردآوري شـده از طریـق   

ساختارمند با زنـان  هاي نیمههاي متمرکز، انجام مصاحبهگروه
کشـی  روستایی، دهگردي، مشاهدات مستقیم پژوهشگر، نقشه

و تحلیل ثروت و تهیه ماتریس زوجـی و نظـرات کارشناسـان    
قبلـی  يهـا پژوهشفعال در حوزه آبخیز مورد مطالعه و نتایج 

از شـده يآورجمـع اطالعـات  یـد مؤدر منطقـه  انجام شده
از مسـائل و تکـرار  بـود  روستاهاي مختلـف مـورد مطالعـه    

هــاي  دادهییــدتأدر ســوي زنــان هریــک از روســتاها   
بودند.مؤثرشده گردآوري

ها بر مبناي فنـون تحلیـل اسـتقرایی   تجزیه و تحلیل داده
)Analytic induction( انجــام گردیــد. تحلیــل اســتقرایی

ر آن هـاي کیفـی اسـت کـه د    تحلیـل داده رهیافتی بـراي  
اي است شمول از پدیدهپژوهشگر درصدد توضیحات جهان

هـا، آن را انجـام   اي از دادههکه از طریق پیگیـري مجموعـ  
دهد. تحلیل استقرایی رویکردي براي برقـراري ارتبـاط   می

کـه در آن نظریـه از پـژوهش    اسـت  بین نظریه و پژوهش 
,Bryman(شــودحاصــل مــی در پــژوهش حاضــر .)2015
ها در دو مرحله انجام شد: الف) حین گردآوري تحلیل داده

بنـدي و ترسـیم نقشـه    در امتیازبندي، رتبـه یژهوبهها داده
ــت  ــا و اولوی ــروت خانواره ــل ث ــدي تحلی ــائلبن ــان مس زن

ها، ها. در تحلیل داده؛ و ب) پس از گردآوري دادهروستایی
ــه ــدا گفت ــورد ابت معیشــت، مســائلهــا و مشــاهدات در م

هاي موجود و وضعیت مطلـوب بـراي هـر موقعیـت     قابلیت
ه بـر  سازي شد. بنابراین هر مفهـوم اشـار  کدبندي و مفهوم

مطلــوبی داشــت کــه توســط وضــعیتله یــاأمشــکل/ مســ
بیان شده بود. نیازهـا در  روستاییزنانکارشناسان حوزه و 

هـاي ذکـر شـده، تعریـف     اثر وجود هریـک از ایـن مسـئله   
.دبنـدي شـدن  هـایی دسـته  شدند. این مفاهیم در مقولهمی
هاي بر حسب ظرفیتو نیازهاي زنان مسائلمثال عنوانبه

و بـر  خانوارهاراهبردهاي معیشتمختلف انسانی برحسب 
.بندي شددستهآنان اساس طبقه و سطح درآمد 

و بحثهایافته
تحلیل ثروت خانوارهاي روستایی

ترتیـب جمعیــت و  1، طبـق اطالعــات موجـود در جــدول  
وسـتاهاي مـورد مطالعـه بـدین شـرح      رتعداد خانوارهـاي  

بیات و قلی، قزل تپه اشد: یامچی، آقبالغ، قزل تپه علیبمی
گلجیک.

بررسی نسبت راهبردهاي معیشت موجود در هریـک  نتایج 
) حاکی از آن است که خانوارهاي 3و 2از روستاها (جداول 

قلـی،  تپـه علـی  تپه بیات، قـزل روستایی در روستاهاي قزل
معیشـت تـا حـدي بـا     آقبالغ، یامچی از لحاظ نوع راهبرد

5/81یکدیگر متفاوت هستند. خانوارهاي روستاي آقبالغ (
درصــد)، از 4/76درصــد) و پــس از آن روســتاي یــامچی (

بـه مرتـع بیشـتر از سـایر     وابسـته یـر غراهبرد کشـاورزي  
نمودند. در حـالی کـه   روستاهاي مورد مطالعه، استفاده می

قلـی  تپـه علـی  درصد کمتري از خانوارهاي روسـتاي قـزل  
) به این نوع راهبرد معیشـت وابسـته بودنـد.    درصد7/57(

توسـط همـه   یبـاً تقرعالوه بر برداشت گیاهان دارویی کـه  
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شـد، چـراي دام در مرتـع    خانوارهاي روستایی انجـام مـی  
ــه ــوانب ــع مطــرح  عن ــه مرت فعالیــت کشــاورزي وابســته ب
گردید. در واقع در کلیه روسـتاها دامـداري وابسـته بـه     می

هـاي کشـاورزي کمتـر وجـود     نسبت به دیگر فعالیتمرتع 
داشت، ولی روستاها از این لحاظ با یکدیگر تفاوت داشتند. 
بیشـترین نســبت خانوارهــاي دامــدار در روســتاي آقــبالغ  

درصد) و پـس از آن در روسـتاي قـزل تپـه بیـات      4/62(
شـد. در حـالی کـه کمتـرین     ) مشـاهده مـی  درصد3/57(

اهبـرد معیشـت در روسـتاي    نسبت فعالیـت درایـن نـوع ر   
یـر غراهبـرد معیشـت   درصد). 4/24شد (یامچی دیده می

ــاورز ــور   يکش ــارگري در ام ــبافی، ک ــون فرش ــرغهمچ ی
نیــز در خانوارهــاي و غیــره، نــانوایی، راننــدگیيکشــاورز

قلی بیشتر از سـایر روسـتاهاي مـورد    علیتپه روستاي قزل
درصـد،  6/60بیات بـا  تپهخانوارهاي روستاي قزلطالعه بود. م

در کمترین فعالیت معیشت مرتبط با این راهبـرد را داشـتند.   
روستاي گلجیک نیـز راهبردهـاي معیشـت بـین خانوارهـاي      
ساکن در روستا به ترتیب شامل راهبـرد معیشـت کشـاورزي    

به مرتع و کشاورزي وابسته به مرتع بـود و راهبـرد   وابستهیرغ
رهـاي سـاکن آن وجـود    نیـز در خانوا يکشـاورز یرغمعیشت 
معیارهـاي ذکـر   بر اسـاس نتایج تحلیل ثروت خانوارهانداشت.

درمطالعـه  در روستاهاي مورد به تفکیک شده در بخش قبل، 
طبق معیارهـاي ذکـر شـده در بـاال    اند. ذکر گردیده4جدول 

(مقــدار اراضــی کشــاورزي، ادوات کشــاورزي و بافــت منــازل 
گرفتـه  در نظرخانوارها و غیره) که براي کلیه روستاها یکسان 

،و امتیازبندي انجام گرفته براي هریک از خانوارهـا شده بودند
يبنـد طبقـه کـه در ایـن   خانوارها مشخص گردیديبندطبقه

شـد و  گرفتـه در نظـر هـاي معیشـت   جایگزین بودن فعالیـت 
طبق موارد ذکر شده در مطالب باال انجـام گرفـت.  يبندطبقه

تپـه بیـات و   نسبت خانوارهاي با طبقه ضعیف در روستاي قزل
قلی بیشـتر  خانوارهاي با درآمد پایین در روستاي قزل تپه علی

از سایر روستاها بود. بیش از نیمـی از خانوارهـا در روسـتاهاي    
تپه بیات و آقبالغ در طبقـه پـایین قـرار    قلی، قزلتپه علیقزل

در روستاي یامچی درصد بسیار کمـی از  کهیحالداشتند، در 
خانوارها در طبقه پـایین قـرار گرفتـه بودنـد. همچنـین بـین       
ــط در    ــاي متوس ــه، نســبت خانواره ــورد مطالع ــتاهاي م روس

شـد و فقـط   روستاي یامچی بیشتر از سایر روستاها دیده مـی 
د. کردنـ خانوارهاي طبقه بـاال زنـدگی مـی   در روستاي یامچی 

تـر خانوارهـا در   فیزیکـی مطلـوب  - این امر بیانگر وضعیت مالی
این روستا بـود. در روسـتاي گلجیـک نیـز وضـعیت کالبـدي       

در فعـال بـودن اعضـاي خانوارهـا     از نظر بافت منـازل،  روستا
فعالیت دهیاري، شـورا و غیـره  هاي گوناگون، فعالیتيزمینه

تر شده و در شـرایط  به دلیل کاهش چشمگیر جمعیت، وخیم
و همـه خانوارهـا طبـق امتیازبنـدي بـه      نامطلوب قرار داشـت 

.بودنددست آمده از تحلیل ثروت در طبقه پایین 

تی در روستاهاي مورد مطالعهیهاي جمعویژگی-1جدول 
درصد خانوارهاجمعیتیویژگی

گلجیکتپه بیاتقزلقلیتپه علیقزلآقبالغیامچی
107859341120228جمعیت

2881561176111کل خانوار

هاي مختلف معیشت در روستاهاي مورد مطالعهمقایسه تعداد و درصد خانوارها در راهبرد-2جدول 
روستا

راهبرد معیشت
یــچـــامـــیالغــبـــــآقاتـپه بیـتقزلقلیتپه علیقزل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
به مرتـع و  وابستهیرغکشاورزي وابسته به مرتع، کشاورزي 

يکشاورزیرغ
259/22185/29542/38221/10

157/13133/21257/17308/13به مرتعوابستهیرغکشاورزي وابسته به مرتع، کشاورزي 
83/722/386/514/0يکشاورزیرغکشاورزي وابسته به مرتع و 

157/1345/6194/13625/28يکشاورزیرغبه مرتع و وابستهیرغکشاورزي 
379/33133/21187/125023يکشاورزیرغ

83/797/141712529/23به مرتعوابستهیرغکشاورزي 
19/022/317/000کشاورزي وابسته به مرتع

10910061100141100217100جمع
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گانه معیشت در روستاهاي مورد مطالعهمقایسه تعداد و درصد خانوارها بر حسب راهبردهاي سه-3جدول 
روستا

راهبرد معیشت
کــیــجـلــگیـــچـــامــــیالغـــبـــآقاتــه بیـتپزلـققلیتپه علیقزل

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
499/44353/57884/62534/2411100انجام(دامداري)وابسته به مرتع

6055266/42535/371645/7500معدم انجا
1091006110014110021710011100انجام)گیاهان داروییوابسته به مرتع (

0000000000عدم انجام
637/57441/721155/811664/7611100انجامبه مرتعوابستهیرغکشاورزي 

462/42178/27264/18515/2300عدم انجام
859/77376/60992/701352/6200انجاميکشاورزیرغ

2422243/39427/29827/3700عدم انجام

هاي مختلف در روستاهاي مورد مطالعهمقایسه درصد خانوارها در طبقه-4جدول 
درصد خانوارهاطبقه خانوارامتیاز خانوار

گلجیکتپه بیاتقزلقلیتپه علیقزلآقبالغیامچی
041/191/083/90ضعیف15-0
84/119/5330/6345/52100پایین30-16
18/8080/4670/3570/370متوسط50-31
97/170000باالو بیشتر51

هاي زنان روستاییفعالیت
یــژهوبــهو هــاي اهــالی روســتاهاي مــورد مطالعــه فعالیــت
یـر غو هاي کشاورزيدر دو دسته فعالیتزنان هاي فعالیت
6و 5قرار گرفتند کـه بـه تفکیـک در جـداول     يکشاورز

هـاي کشـاورزي در   فعالیتيدر زمینهزنان اند.آورده شده
ــل نقــش برداشــت : کاشــت، داشــت و شــتنددامــوارد ذی

محصوالت زراعـی دیـم؛ کاشـت نهـال، داشـت و برداشـت       
محصوالت برداشت شده سالم جدا کردنمحصوالت باغی، 

کـردن خشـک )، فـرآوري و  یـره و غو ناسالم (زردآلو، انگور 
پرورش گوسفند، (محصوالت باغی برداشت شده؛ دامداري 

بره، بز و بزغاله، پرورش طیور بومی، پرورش گاو و گوسـاله  
برداشت گیاهان دارویی و خـوراکی  )،و پرورش زنبور عسل

از مراتع عمدتاً جهت مصرف خانوار و در حـد کمـی بـراي    
وري محصـوالت  آو فـر گل سرخپرورش و برداشت فروش؛

تهیه ترشیجات و خیارشـور و  ) وحصوالت لبنیفرآوري م(
مصرف خانوار و در حـد بسـیار کـم بـراي     بیشتر برايمربا 

در مـواردي  يکشـاورز یـر غيدر زمینـه فروش. همچنـین  
یتابلو بـاف و یباففرشهمچون نویندستییعصناهمچون 

ابریشـمی کـه در   یبـاف فـرش ابریشمی (که به دلیـل نـوع   
ــدار  ــدمت ن ــدان ق ــوآوري در روســتا روســتا چن ــوعی ن د ن

دسـتی یعصناو یبافمکرومه، يدوزچرم، شود)محسوب می
.و غیره) فعال بودندیبافجوراب(سنتی

هاي زنان روستاییو نیازهاي مربوط به فعالیتمسائل
بـر اسـاس  هـاي زنـان روسـتایی،    با مشخص شدن فعالیت

هـاي متمرکـز در هـر    هاي آنان طی جلسات گـروه قولنقل
در یــژهوبــهو مشــکالت انســانی مســائلیــک از روســتاها، 

هـا  دانشی آنـان در مـورد هریـک از ایـن فعالیـت     يزمینه
بنـدي شـدند و   اولویـت مشخص گردیده و بـا کمـک آنـان   

داراي اولویت باال مورد بررسی و تحلیل عمیق قـرار  مسائل
هاي زنـان، کـدها یـا مفـاهیمی     قولنقلبر اساس. گرفتند

مـرتبط بـا   مسـائل دهنده نشانمعموالًاستخراج گردید که 
هاي آنان است. وضعیت مطلـوب هریـک از شـرایط    فعالیت
ها و رفتـار زنـان روسـتایی متناسـب بـا هریـک از       فعالیت
مذکور، از دید زنان روستایی و کارشناسـان مـرتبط   مسائل

ضـع موجـود و وضـع    بررسی شد. همچنین تفـاوت بـین و  
ها مشـخص گردیـد. وضـع موجـود توسـط      مطلوب فعالیت

اثر مشاهدات پژوهشـگر  زنان روستایی و در برخی موارد بر
تعیین شـد و وضـع مطلـوب توسـط زنـان روسـتایی و در       
برخی موارد کارشناسـان فعـال در حـوزه آبخیـز مشـخص      
ــط     ــذکور توس ــع م ــین دو وض ــله ب ــین فاص ــدند و تعی ش

هاي متمرکـز زنـان،   گرفت. در جلسات گروهپژوهشگران انجام 



...تحلیل نیازهاي اطالعاتی زنان روستایی جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی: 

172

هـا  هاي موجـود آن نیازها در مورد شکاف بین وضعیت ظرفیت
آمد.به دستو وضعیت مطلوب براي آن ظرفیت 

قول زنـان روسـتاهاي مـورد مطالعـه در مـورد      چند نمونه نقل
آورده شده است 7مربوط به ظرفیت انسانی در جدول مسائل

و همچنــین ســطح درآمــد خانوارهــاي مربــوط بــه هریــک از 
مثـال  عنوانبهشده از سوي زنان ذکر شده است. عنوانمسائل

در دانشــی مســائلزنــان روســتاي آقــبالغ در مــورد یکــی از 
ذیل را بیـان  قولنقلابریشمی یتابلو بافو یباففرشیيزمینه

وقتی ما با بازار فرش ارتباط چنـدانی نـداریم پـس از    "نمودند
طرح و نقشه مورد پسند بازار و خریداران هم اطـالع نـداریم و   

هـاي  کنـد واسـطه  تنها کسی که در این مورد به ما کمک مـی 
را بـه مـا معرفـی    ییهـا طـرح هسـتند و آنـان هـم    یباففرش

د کننـد و اگـر مـا هـم     که خودشان در آن بیشتر سوکنندیم
را در اختیـار  هـا آنخاصی را بخواهیم اغلب يهانقشهطرح و 

عـدم آگـاهی زنـان    مسـئله  قولنقل. از این "دهندما قرار نمی
کـار بـودن   فـرش و محافظـه  روزبههاي روستا از طرح و نقشه

له از سوي خانوارهاي بـا  أها استخراج گردید که این مسواسطه
متوسط بیان شد. در روستاي یامچی نیز سطح درآمد پایین و 

هـاي موجـود و  فعالیـت يدر زمینـه عدم آگاهی زنـان  مسئله 
له بـا توجـه   أنوین کشاورزي از سوي زنان مطرح شد و این مس

پـرورش مـاهی  يدر زمینه"ذیل استخراج گردید: قولنقلبه 
هـا در روسـتا   قارچ اطالعات زیادي نداریم. اگـر ایـن کـالس   و

مشـکل  یبـاً تقرکننـد چـون   زنان شروع به کار میحتماًباشد 
عملـی  طـور بهها باید سرمایه اولیه نداریم. البته در این کالس

پرورش قارچ مرحله به مرحله به ما گفته شـود. بعـد هـم کـه     
خواستیم شروع به کار کنیم مهنـدس کشـاورزي نظـارت بـر     

کـه ایـن   "کارمان داشته باشد تـا محصـولمان خـراب نشـود.    
مسئله در خانوارهاي با سـطح درآمـد بـاال، متوسـط و پـایین      

يدر زمینـه وجود داشت. زنان روستاي قـزل تپـه بیـات نیـز     
قول مـرتبط را بـدین   سواد زنان و دختران روستایی نقلسطح

سواد هستند و زنان و زنان مسن روستا بی"گونه بیان نمودند: 
راهنمـایی  دختران جوان هم اکثرا پنجم ابتـدایی یـا تـا سـوم    

اند. اگر نهضت سوادآموزي در روستا باشـد، زنـان   درس خوانده
هـا  جوان و دختـران بـراي ادامـه تحصـیالت، در ایـن کـالس      

که مسئله پایین بودن سـطح سـواد زنـان و    "کنندشرکت می
نمـود کـه در خانوارهـاي بـا     دختران روستایی را مشخص می

سـوي زنـان   سطح درآمد یا طبقه متوسط، پایین و ضـعیف از  
عـدم  قلی نیز بـه مسـئله   یان شد. زنان روستاي قزل تپه علیب

هاي جدید اشـتغال غیرکشـاورزي   آگاهی زنان در مورد فرصت

له از أها اشاره نمودنـد کـه ایـن مسـ    و کمبود مهارت انجام آن
در روسـتا تـا   "نقل قول آنان به شرح زیـر اسـتخراج گردیـد:    

ري یــا گلــدوزيهــاي آمــوزش خیــاطی و آرایشــگحــاال دوره
تواند در حـد قابـل   ایم و چون به طور عملی کسی نمینداشته

انجام دهد به ي یا دوخت لباس یا غیرهقبول خدمات آرایشگر
له از أو ایـن مسـ  "رویـم ار به روستاي یامچی یا به شهر میناچ

طرح شد. در روسـتاي  سوي زنان خانوارهاي متوسط و پایین م
انسـانی  مسـائل ورد یکـی از  قـول زنـان در مـ   گلجیک نیز نقل

سـوي زنـان خانوارهـاي بـا سـطح      ) از(نیروي جسـمانی الزم 
مـا تـوان جسـمی الزم بـراي     ":درآمد پایین بدین شـرح بـود  

سیب، گیالس، زردآلـو را نـداریم و   مثلبرداشت محصوالتمان 
تواننـد  مردان هم چون مسن هستند همه محصـوالت را نمـی  

انـد و کسـی   روسـتا رفتـه  برداشت کنند و جوانان هـم کـه از   
له أاز نقـل قـول مـذکور مسـ    "نیست در برداشت کمک کنـد. 

عدم توان جسمی افراد در برداشت محصوالت بـاغی مختلـف   
شـود و از  یـت انسـانی مربـوط مـی    استخراج گردیدکه به ظرف

هم خوردن ترکیب سنی له برأقول مذکور می توان به مسنقل
در روستا و پیرشدن جمعیت هم پی برد.

در اختصـار بـه ظرفیت انسانی يدر زمینهموجود مسائلکلیه 
آورده شده است. با توجه به اطالعات جدول مـذکور  8جدول 
ها در کلیه روستاها مشـترك اسـت   مرتبط با آنمسائلبرخی 

حفاظـت از  يهاروشکه مربوط به مسئله عدم آگاهی زنان از 
منابع طبیعی مختلف از جمله مراتع، گیاهان دارویـی و منـابع   

. در حـالی کـه برخـی از نیازهـا مخـتص برخـی       باشدیمآب 
تـوان بـه بهبـود سـطح    ها میباشد که از جمله آنروستاها می

قلـی، قـزل تپـه بیـات و     سواد زنان روستاهاي قزل تپـه علـی  
یـامچی بـه دلیـل    له در روسـتاي أآقبالغ اشاره نمود. این مسـ 

سطح سـواد بـاالي نسـبی افـراد مطـرح نشـد و در روسـتاي        
گلجیک نیز به دلیل مسن بودن افـراد از سـوي آنـان بـه ایـن      

هـا نیـز بـه    مرتبط به آنمسائلمسئله اشاره نشده است. سایر 
بـر اسـاس   بیـان شـده اسـت.    8تفکیک روسـتاها در جـدول   

و بر اسـاس  بندي شدنداولویت،مسائلتحلیل ماتریس زوجی 
ــان ر  ــنهادهاي زنـ ــه  پیشـ ــان مربوطـ ــتایی و کارشناسـ وسـ

الزم به ذکر است که برخـی  . ها تعیین گردیدسازي آنظرفیت
از طریـق مشـاهدات پژوهشـگر در محـیط روسـتا و      مسائلاز 

مطالعات پیشین شناسایی شـدند کـه در مـاتریس زوجـی از     
تبـه  ریـز ن8سوي زنان مورد مقایسه قرار نگرفتند و در جدول 

نشده است.بیانمسائلاین 
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هاي موجود در روستاهاي مورد مطالعهکشاورزي برحسب راهبرديدر زمینههاي خانوارها فعالیت-5جدول 
گـــلـــجـــیکیــــامــــچـــیآقـــبـــــالغقزلتـپه بیـــاتقزلتپه علیقلینوع فعالیت در روستا

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
563/51324/521117/781164/5311100دیم)(یزراعکاشت محصوالت 
5/7011100*231/21318/50852/60153آبی)(یزراعکاشت محصوالت 
425/38412/67891/631092/5011100کاشت نهال باغی
563/51324/521117/781164/5311100دیم)(یزراعداشت محصوالت 
5/7011100*231/21318/50852/60153آبی)(یزراعداشت محصوالت 

425/38412/67891/631092/5011100داشت محصوالت باغی
563/51324/521117/781164/5311100دیم)(یزراعبرداشت محصوالت 
5/7011100*2/60153*8/5085*1/2131*23آبی)(یزراعبرداشت محصوالت 

100*2/5011*1/63109*2/6789*5/3841*42برداشت محصوالت باغی
شدهبرداشتمحصوالت باغی جدا کردن

سالم و ناسالم مختلف
42*5/3841*2/6789*1/63109*2/5011*100

فرآوري و خشک کردن محصوالت باغی 
شدهبرداشت

42*5/3841*2/6789*1/63109*2/5011*100

5/1600*8/1936*2/328*9/02*1گاو و گوساله)(يدامدار
100*7/811*4/5219*5474*1/4333*47گوسفند، بز، بره و بزغاله)(يدامدار

100*4/2411*2/4853*3/5768*4435*48فرآوري محصوالت لبنی
100*4/7611*5/81166*1/72115*7/5744*63تهیه ترشیجات و خیارشور و مربا و غیره

100*10011*100217*100141*10061*109برداشت گیاهان دارویی و مرتعی
2/27*3/13*2/93*6/113*9/01*1پرورش زنبور عسل

100*3/1911*8/9742*95138*2/4158*45بومیپرورش طیور 
2/40000*8/96*5/46*5پرورش گل سرخ

هایی که توسط مردان انجام گرفته استفعالیتي و عدم وجود عالمت * نشان دهندههافعالیتانجام حضور زنان روستایی در ي نشان دهنده*توضیح: عالمت 

هاي موجود در روستاهاي مورد مطالعهافراد برحسب راهبرديکشاورزیرغهاي فعالیت-6جدول 
گــلــجــیـکیـــامــــچـــیآقــــبــــالغقــزلتپـه بـیــاتقـــزلتپه علیقلینوع فعالیت در روستا

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
7/200*6/546*5/2477*4/615*7یبافتابلو و یباففرش
3/200*0000005بافیگلیم

4/129/000*9/016/12*1خیاطی
19/045/624/10000نانوایی در خارج از منزل

83/722/324/1923/4200رانندگی
36331118302/210000کارگر کشاورزي

665/60185/29334/23312/1400ساختمانیفعالیت 
9/000*7/02*9/0001*1فروشندگی در مغازه

9/000*0000002دوزيترمه
3/100*0000003بافیمکرومه

4/000*0000001دوزيچرم
4/000*19/00017/01کارمند

هافعالیتانجام *حضور زنان روستایی در 
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شده در روستاهاي مورد مطالعههاي زنان در مورد مسائل بیان قولنقل-7جدول 

طبقه مشکل (مفاهیم)هاقولنقلله/کدأزمینه مسنام روستا
خانوارها

قزل تپه 
قلیعلی

هاي جدید فرصت
يکشاورزیرغاشتغال 

آموزش خیاطی و آرایشگري يهادورهدر روستا تا حاال 
عملـی کسـی   طـور بـه و چـون  یـم انداشـته یا گلدوزي

در حـد قابـل قبـول خـدمات آرایشـگري یـا       تواندینم
انجام دهدبـه ناچـار بـه روسـتاي     دوخت لباس یا غیره 

رویمیمیامچی یا به شهر 

عــدم آگــاهی زنــان در مــورد    
یـر غهاي جدیـد اشـتغال   فرصت
انجـام  و کمبود مهارت يکشاورز

هاآن

متوســـــط و 
پایین

خشک نمودن 
محصوالت باغی

یـک را روي آنزردآلـو یـا آلـو   کـردن خشـک زمان در
دهیم تا خشک شود.جلوي آفتاب قرار میپارچه
کشند.ها بر روي میوه یک توري هم میبعضی

عدم آگـاهی مناسـب در خشـک    
ــند   ــتی و بازارپس ــودن بهداش نم

محصوالت باغی

متوســـــط و 
پایین

قزل تپه 
بیات

محصوالت کردنخشک
شدهبرداشتباغی 

بـام پشتزردآلو یا آلبالو آن را در کردنخشکدر زمان 
پهن کرده و بعد از مدتی با نـور  پارچهیکخانه بر روي 

شود.آفتاب خشک می

يدر زمینـه عدم آگاهی مناسب 
ــتی و   ــودن بهداشـ ــک نمـ خشـ

بازارپسند محصوالت باغی

متوســـــط و 
پایین

ـ زنان مسن روستا سوادسطح  هسـتند و زنـان و دختـران    سـواد یب
پنجم ابتدایی یا تا سوم راهنمـایی درس  اکثراًجوان هم 

اند. اگر نهضت سوادآموزي در روستا باشد، زنـان  خوانده
هـا  تحصیالت، در این کالسادامهجوان و دختران براي 

کنند.شرکت می

ــط، پایین بودن سطح سواد متوســــ
پـــــــایین و 

ضعیف

آقبالغ

ما با بازار فـرش ارتبـاط چنـدانی نـداریم پـس از      یوقتیباففرش
طرح و نقشه مورد پسند بـازار و خریـداران هـم اطـالع     

کند نداریم و تنها کسی که در این مورد به ما کمک می
را بـه  ییهـا طرحآنان هم هستند.یباففرشهاي واسطه

که خودشان در آن بیشتر سود کنند کنندیمما معرفی 
خاصی را بخـواهیم اغلـب   يهانقشهو اگر ما هم طرح و 

دهند.را در اختیار ما قرار نمیهاآن
و بـازار آن فعالیـت   یباففرشصنعت يدر زمینهکه ما

پسـند اسـت   نداریم تا بدانیم کدام طرح و نقشه مشتري
ســعیهـم ببــافیم خریـداران   روزبـه اگـر حتـی نقشــه   

کنند با قیمت پایین آن را از ما بخرند.می

عدم آگاهی زنان روستا از طرح و 
-فرش و محافظهروزبههاي نقشه

هاکار بودن واسطه

متوســـــط و 
پایین

طـور یـن اگیاهان دارویی مثل ختمی، چیـدم، شـنگ و   منابع طبیعی
هوا گرم شده و گیاهان رشد کردنـد  کهیوقتگیاهان از 

این روستا رسم زنان بـر ایـن اسـت از    چینیم. در را می
وقتی هوا گرم شد (کافی است بهار شـروع شـود) بـراي    

رونـد و  چیدن گیاهان دارویی و مرتعـی بـه صـحرا مـی    
فروشند.گردها میها را به دورهآن

از قدیم در روستا مرسوم بوده مـواقعی کـه هـوا خـوب     
ها به صـحرا بـرده شـوند. مـا در مـورد زمـان       است دام
بردن گوسفندان به چـرا یـا نگهـداري آنـان در     مناسب 

دانیم.روستا و تغذیه از طریق علوفه دستی چیزي نمی

هــاي عـدم آگـاهی زنـان از روش   
حفاظت از منابع طبیعی

ــط،  متوســــ
پـــــــایین و 

ضعیف
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7ادامه جدول 
نام 

روستا
طبقه مشکل (مفاهیم)هاقولنقلله/کدأزمینه مس

خانوارها

یامچی

ــتفعال ــايی ــوین ه ن
کشاورزي

ــادي پــرورش مــاهی ويدر زمینــه قــارچ اطالعــات زی
زنـان  حتمـاً هـا در روسـتا باشـد    نداریم. اگر این کالس

کنند چون مشکل سرمایه اولیه نداریم. شروع به کار می
عملـی پـرورش قـارچ    طوربهها باید البته در این کالس

مرحله به مرحله به ما گفته شود. بعد هم که خواسـتیم  
شروع به کار کنیم مهندس کشاورزي نظارت بر کارمان 

خراب نشود.باشد محصولمانداشته 

ــان  يدر زمینــهعــدم آگــاهی زن
هــاي موجــود ونــوین   فعالیــت
کشاورزي

باال، متوسط 
و پایین

ــوالت  ــروش محصـ فـ
فرآوري شده

شده که ها در روستا از نوع محصول فرآوريخانمبیشتر 
اکثـراً در بازار تقاضاي بیشتري دارند، آگـاهی ندارنـد و   

و ترشـیجات  یفرنگـ گوجـه فقط مشغول بـه تولیـد رب   
يزمینههاي موفق درهستند (صحبت چند نفر از خانم

شده)تولید محصوالت فرآوري

عـــدم آگـــاهی زنـــان از تهیـــه 
بـا بـازار   محصوالت فرآوري شده 

مصرف باال

باال، متوسط 
و پایین

گلجیک

زردآلو و آلو و غیـره)  (یباغدر خشک کردن محصوالت تهیه و فروش خشکبار
ها را خشـک  توان جسمی نداریم تا جایی که بتوانیم آن

وانیم محصـوالتمان بـر روي درخـت    کنیم و اگـر نتـ  می
.ماندمی

ــه نــــاتوانی جســــمی در تهیــ
کیفیـت  محصوالت خشـکبار بـا   

مطلوب

پایین

خودمان که تـوان جسـمی بـراي برداشـت محصـوالت      برداشت محصوالت باغی
نداریم و اگر بخواهیم کارگر براي برداشت بیاوریم صرفه 
اقتصادي برایمان ندارد و محصوالتمان بـر روي درخـت   

شود.مانده و خراب می

ــراد در     ــمی اف ــوان جس ــدم ت ع
برداشت محصوالت باغی

پایین

از سوي زنان روستاهاي مختلـف  مسائلبندي طبق اولویت
به غیر از روستاي گلجیک که به دلیل مسـن بـودن و کـم    

عدم توان جسمی افـراد  مسائلجمعیت بودن اهالی روستا 
ایر روسـتاهاي مـورد   در سـ .در اولویت مشکالت آنـان بـود  

مهـارت  هی و زنان در عدم آگـا مسائلبندي مطالعه اولویت
ــان  ــهالزم آن ــتيدر زمین ــاي فعالی ــاورزه ــرغويکش ی

بندي انجـام گرفتـه در کلیـه    است. طبق اولویتيکشاورز
حفـظ منـابع طبیعـی و    يدر زمینـه روستاها عدم آگاهی 

آنان محسـوب  آخر هايیتاولوروستایی جزء زیستیطمح
له أاهمیـت و حفـظ دو مسـ   يدر زمینـه ذا باید لشد و می

ها افراد روستایی نسبت به آنایجاد حساسیت درمذکور و 
ام الزم به ذکر است کـه بـا انجـ   اقدامات الزم صورت گیرد.

در مـورد  ارهـا  بنـدي خانو بندي و رتبـه تحلیل ثروت امتیاز
ه تعیین گردید که بـه تفکیـک  عنوان شدمسائلهریک از 

در جـدول ذیـل   در هر یـک از روسـتاها   مسائلبندي رتبه
8طبق اطالعـات ذکـر شـده در جـدول     آورده شده است.

رادر روستاهاي مختلـف مسائلبندي زنان در مورد اولویت
.دهدنشان می

مسائلاز دیدگاه زنان روستایی، وضعیت مطلوب مربوط به 
ها در مـورد  دانشی زنان، باید در جهتی هدایت شود که آن

آگـاهی و  شده به شـرح زیـر   هاي شناساییهریک از زمینه
مهارت کافی داشته باشند:

برداشت محصوالت باغی؛ تهیه محصوالت خشـکبار بـاغی؛   
بندي مناسب محصوالت لبنی متناسـب بـا   فرآوري و بسته

هـاي بـه روز   نیاز بازار مصرف؛ شناخت و تهیه طرح و نقشه
هـا؛  و جدید فـرش و داشـتن مهـارت الزم بـراي بافـت آن     

همچـون خیـاطی،   يزکشاوریرغهاي جدید اشتغال فرصت
هاي حفاظـت از  روشو آرایشگري در روستا؛دستییعصنا

منابع طبیعی همچون زمـان ورود و خـروج دام بـه مرتـع،     
هاي اصالح و احیاي مراتع، حفاظت و احیاي خاك از روش

هـاي موجـود و نـوین کشـاورزي     کاري؛ فعالیتطریق نهال
همچون پـرورش قـارچ، طیـور صـنعتی، پـرورش گیاهـان       

گیري دارویی و مرتعی، پرورش صحیح گل محمدي و عرق
سـطح سـواد بـاالي زنـان روسـتایی      گیري از آن؛ و اسانس

الزم؛ يکشـاورز یـر غکسب اطالعات کشاورزي و منظوربه
(در روسـتاي قـزل تپـه    یبـاف فـرش سهولت در انجام کـار  
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منظـور بـه بیات)؛ حضور نیروي انسانی متخصص در روستا 
ــه خــدمات پزشــک ــرآوري  ارائ ــه روســتاییان؛ ف ــداوم ب ی م

آگـاهی و مهـارت کـافی    و محصوالت با بازار مصرف بیشتر
در روستاي یامچی؛

با توجه به دید کارشناسان مربوطه، وضع مطلـوب مربـوط   
بازگشـت  انسانی زنان، طوري بـود کـه از طریـق    مسائلبه 

تـر و افـزایش نیـروي    جوانان به روستا و ورود نیروي جوان
ــتا انســانی در ر ــران جــوان روســتایی  وس ــان و دخت در زن

هاي زیر توان جسمی الزم را داشته باشند: برداشـت  زمینه
محصوالت بـاغی؛ تهیـه محصـوالت خشـکبار بـا کیفیـت.       
همچنین آنان در موارد زیر نگرش و انگیزه مناسب را پیـدا  

تـک زنـان   تـک کردند: شناخت کافی و نگرش صـحیح می
نادرست فضـوالت دامـی در   نسبت به اثرات منفی مدیریت 

ها در محیط محیط روستا و چگونگی مدیریت مناسب زباله
روستایی.

مسـائل با مقایسه وضع موجود و وضـع مطلـوب هریـک از    
شده و تعیین شکاف بـین دو وضـع مـذکور، نیازهـاي     بیان

شده بـه شـرح زیـر بیـان     عنوانمسائلمربوط به هریک از 
ایـن نیازهـا مسـتلزم    اند که برآورده کـردن هریـک از  شده

سازي ویژه است.راهکارهاي ظرفیت
هـاي انسـانی   ظرفیـت يدر زمینـه شـده  نیازهاي شناسایی

(دانش و مهـارت زنـان روسـتایی، تـوان جسـمانی افـراد)       
عبارت بودند از:

بهبود دانش و مهارت در برداشت محصوالت باغی؛-
بهبود دانش و مهارت در تهیه محصوالت خشکبار باغی؛-
فـرآوري متناسـب بـا    يدر زمینـه بهبود دانش و مهارت -

بندي مناسب محصوالت لبنی؛نیاز بازار مصرف و بسته
شـناخت و دسترسـی بـه    يدر زمینـه بهبود دانش زنان -

هاي به روز فرش و داشتن مهـارت الزم بـراي   طرح و نقشه
ها؛بافت آن

هـاي اشـتغال   فرصـت يدر زمینـه بهبود دانش و مهارت -
و دسـتی یعصـنا همچـون خیـاطی،   يکشـاورز یرغجدید 

؛آرایشگري در روستا
هـاي حفاظـت از   روشيدر زمینهبهبود دانش و مهارت -

منابع طبیعی همچون زمـان ورود و خـروج دام بـه مرتـع،     

هاي چگونگی احیاي مراتع و حفاظت و احیاي خاك. روش
یـر غصـورت بـه ذکر شد این نیاز زنـان  قبالًکه گونههمان

بـر اسـاس  در جامعه روسـتایی وجـود داشـت و    محسوس
هــاي کارشناســان منطقــه مشــاهدات پژوهشــگر و دیــدگاه

ارزیابی گردید. در واقع، اغلب نیازهاي معیشت خانوارهـا و  
زنان در ارتباط مستقیم و غیرمسـتقیم بـا منـابع طبیعـی     

هاي معیشت خانوارهـا و  تمختلف بود و با ادامه روند فعالی
وضع نامناسب منابع طبیعی مختلف، نابودي منابع مـذکور  

شد؛خطري جدي محسوب می
تغییر نگرش هریک از زنان روستایی در مـورد مـدیریت   -

ها و فضوالت دامی در محـیط داخـل و خـارج    صحیح زباله
روستا؛

هـاي  فعالیـت يدر زمینـه بهبود دانـش و مهـارت زنـان    -
وین کشـاورزي همچـون پـرورش قـارچ، طیـور      موجود و ن

صنعتی، پرورش گیاهـان دارویـی و مرتعـی، پـرورش گـل      
سرخ و غیره؛

حضـور و  منظـور بـه بهبود سطح سـواد زنـان روسـتایی    -
یــرغهــاي گونــاگون کشــاورزي و در زمینــهفعالیــت آنــان 

؛يکشاورز
و ارائه خدمات الزم به بافانفرشبهبود وضع سختی کار -

ها؛آن
بهبود شرایط توجه نهادهاي بیرونـی بـه حضـور نیـروي     -

انسانی متخصص کـافی بـراي ارائـه خـدمات پزشـکی بـه       
روستاییان؛

فـرآوري  يدر زمینـه بهبود دانش، آگاهی و مهارت زنان -
تولید محصـوالت  منظوربهمحصوالت با بازار مصرف بیشتر 

فرآوري متنوع؛
بـه روسـتا و   فراهم نمودن شرایط براي بازگشت جوانـان -

تر به روستا و افزایش نیـروي انسـانی در   ورود نیروي جوان
تهیه محصـوالت  برداشت محصوالت باغی؛منظوربهروستا 

خشکبار با کیفیت مطلـوب و برداشـت گیاهـان دارویـی و     
خوراکی.

زنان روستاهاي مورد مطالعـه  مسائلنیز کلیه 9در جدول 
منسـجم  طـور هبـ هـا  و وضع مطلوب و نیاز متناسب بـا آن 

آورده شده است.
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روستاهاي مورد مطالعهها در بندي آنو رتبهمقایسه نیازهاي مربوط به ظرفیت انسانی زنان - 8جدول 
تپـــه قـــزلزنان روستاییمسائل

قلیعلی
ــه  رتبـــ

مسائل
تپـه  قزل
بیات

ــه  رتبــ
مسائل

ــه آقبالغ رتبـــ
مسائل

رتبــــه یامچی
مسائل

رتبــــه گلجیک
مسائل

عدم آگاهی و مهارت زنان در برداشت 
محصوالت باغی مختلف

*4*7*5----

عدم آگاهی و مهـارت زنـان در تهیـه    
محصوالت خشکبار باغی با کیفیت

*4*5*6--*4

يدر زمینهعدم آگاهی و مهارت زنان 
فرآوري محصوالت لبنـی پرمصـرف و   

لبنیبندي مناسب محصوالت بسته

*2*4*4---

و ارائه خـدمات  بافانفرشسختی کار 
ــه آن ــرایط  الزم بـ ــر شـ ــا و تغییـ هـ
بافانفرشدرآمدزایی 

--*1------

عدم دانش و مهارت زنان بـراي بافـت   
هاي روزهاي با طرحفرش

*3*2*4----

ــان عــدم آگــاهی روز در و مهــارت زن
هـاي جدیـد اشـتغال    فرصـت يزمینه

يکشاورزیرغ

*1*1*2----

کـم اهمیـت تلقـی شـدن پراکنـدگی      
هـا و فضـوالت دامـی در محـیط     زباله

ییروستاروستا از سوي تک تک زنان 
نگرش زنان)(

*-*-*---*-

هاي روشيدر زمینهعدم دانش زنان 
حفاظت از منابع طبیعی

*6*6*7*3*5

پایین بودن سطح سواد زنان روستایی 
یـر غبراي کسب اطالعات کشاورزي و 

يکشاورز

*5*7*3----

در عدم دانش و مهارت زنان روستایی 
هـاي موجـود و نـوین    فعالیتيزمینه

کشاورزي

*3*2*3*1--

نبود نیروي انسانی کـافی بـراي ارائـه    
خــدمات پزشــکی و توجــه نهادهــاي  

بـه حضـور مـداوم پزشـک در     بیرونی 
روستا

--*3*1----

يدر زمینهعدم آگاهی و مهارت زنان 
فــرآوري محصــوالت بــا بــازار مصــرف 

تولیــد محصــوالت منظــوربــهبیشــتر 
فرآوري متنوع

------*2--

عدم توان جسمانی زنـان در برداشـت   
محصوالت باغی

--------*1

ــتا    ــان روس ــمانی زن ــوان جس ــدم ت ع
تهیه محصوالت خشـکبار بـا   منظوربه

کیفیت مطلوب

--------*2

برداشـت  عدم توان جسمانی زنـان در 
گیاهان دارویی و خوراکی

--------*3

لهأعدم وجود مس-،لهأوجود مس*
دهند.له را نشان میأاعداد داخل جدول رتبه مس**



...تحلیل نیازهاي اطالعاتی زنان روستایی جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی: 

178

شده از آن در روستاهاي مورد مطالعهاستخراجهايزنان و نیازدانش و مهارت مطلوب و وضعیت موجود-9دول ج
نیازوضع مطلوب/وضع موجودمسائل

دانش و مهارت زنان براي برداشت عدم
محصوالت باغی مختلف

داشتن آگاهی و مهارت مناسب در برداشت 
محصوالت باغی

برداشت بهبود دانش و مهارت زنان براي 
محصوالت باغی مختلف

دانش و مهارت زنان براي تهیه محصوالت عدم
خشکبار باغی با کیفیت

داشتن آگاهی و مهارت کافی در تهیه محصوالت 
خشکبار باغی

بهبود دانش و مهارت زنان براي تهیه محصوالت 
خشکبار باغی با کیفیت

فرآوري يدر زمینهدانش و مهارت زنان عدم
بندي مناسب محصوالت لبنی پرمصرف و بسته

محصوالت لبنی

داشتن آگاهی و مهارت الزم در فرآوري 
بندي مناسب محصوالت لبنی پرمصرف و بسته

محصوالت لبنی

فرآوري يدر زمینهبهبود دانش و مهارت زنان 
بندي مناسب محصوالت لبنی پرمصرف و بسته

محصوالت لبنی
-و ارائه خدمات الزم به آنبافانفرشسختی کار 

بافانفرشها و تغییر شرایط درآمدزایی 
و بافانفرشتوسط یباففرشسهولت انجام کار 

زنان روستایییژهوبه
و ارائه خدمات بافانفرشبهبود وضع سختی کار 

ها و تغییر شرایط درآمدزایی الزم به آن
بافانفرش

هاي با دانش و مهارت زنان براي بافت فرشعدم
هاي روزطرح

شناخت مناسب زنان از طرح و آگاهی و
هاي روز فرش و داشتن مهارت الزم براي نقشه
بافت

هاي بهبود دانش و مهارت زنان براي بافت فرش
هاي روزبا طرح

يدر زمینهو مهارت زنان عدم آگاهی روز
يکشاورزیرغهاي جدید اشتغال فرصت

- روز زنان در مورد فرصتداشتن آگاهی و مهارت

يکشاورزیرغهاي جدید اشتغال 
در و مهارت زنان بهبود وضع آگاهی روز

يکشاورزیرغهاي جدید اشتغال فرصتيزمینه
ها و کم اهمیت تلقی شدن پراکندگی زباله

فضوالت دامی در محیط روستا توسط تک تک 
زنان روستایی

و نگرش مساعد تک تک زنان در شناخت کافی
ها و فضوالت دامی در زبالهپراکنده نبودن مورد

محیط روستا

تغییر نگرش و انگیزه هریک از روستاییان و زنان
ها و فضوالت دامی در پراکندگی زبالهدر مورد 

محیط روستا
هاي حفاظت روشيدر زمینهزنان عدم دانش 

از منابع طبیعی
هاي حفاظت زنان از روشآگاهی کافی و مناسب 

منابع طبیعی
هاي حفاظت روشيدر زمینهزنان بهبود دانش 

از منابع طبیعی
پایین بودن سطح سواد زنان روستایی براي 

يکشاورزیرغکسب اطالعات کشاورزي و 
سطح سواد باالي زنان روستایی براي کسب 

يکشاورزیرغاطالعات کشاورزي و 
بهبود سطح سواد زنان روستایی براي کسب 

يکشاورزیرغاطالعات کشاورزي و 
يدر زمینهعدم دانش و مهارت زنان روستایی 

هاي موجود و نوین کشاورزيفعالیت
در آگاهی و مهارت داشتن زنان روستایی 

هاي موجود و نوین کشاورزيفعالیتيزمینه
يزمینهدر بهبود دانش و مهارت زنان روستایی 

هاي موجود و نوین کشاورزيفعالیت
نبود نیروي انسانی کافی براي ارائه خدمات 

پزشکی و توجه نهادهاي بیرونی به حضور مداوم 
پزشک در روستا

حضور نیروي انسانی متخصص در روستا 
ارائه خدمات پزشکی به مداوم به منظوربه

روستاییان

براي بهبود شرایط وجود نیروي انسانی کافی 
ارائه خدمات پزشکی و توجه نهادهاي بیرونی به 

حضور مداوم پزشک در روستا
فرآوري يدر زمینهعدم آگاهی و مهارت زنان 

تولید منظوربهمحصوالت با بازار مصرف بیشتر 
محصوالت فرآوري متنوع

فرآوري يدر زمینهآگاهی و مهارت داشتن زنان 
محصوالت با بازار مصرف بیشتر

فرآوري يدر زمینهبهبود آگاهی و مهارت زنان 
تولید منظوربهمحصوالت با بازار مصرف بیشتر 

محصوالت فرآوري متنوع
عدم توان جسمانی زنان در برداشت محصوالت 

باغی
داشتن توان جسمانی زنان روستا براي برداشت 

محصوالت باغی
بهبود توان جسمانی زنان در برداشت محصوالت 

باغی
منظوربهعدم وضع توان جسمانی زنان روستا 

تهیه محصوالت خشکبار با کیفیت مطلوب
تهیه منظوربهداشتن توان جسمانی زنان روستا 

محصوالت خشکبار با کیفیت مطلوب
منظوربهبهبود وضع توان جسمانی زنان روستا 

تهیه محصوالت خشکبار با کیفیت مطلوب
برداشت عدم وضع توان جسمانی زنان در

گیاهان دارویی و خوراکی
داشتن توان جسمانی الزم در زنان روستا 

برداشت گیاهان دارویی و خوراکیمنظوربه
برداشت بهبود وضع توان جسمانی زنان در

گیاهان دارویی و خوراکی

سازي نیازهاي شناسایی شدهظرفیت
جـامع و مشـارکتی   سازي نیازها با استفاده از مدیریتظرفیت

کـه زمینـه   یدرصـورت یر اسـت.  پـذ امکـان هاي آبخیز در حوزه
مشارکت مردم محلی فراهم گـردد بـا همکـاري و همـاهنگی     
مــردم محلــی از جملــه زنــان روســتایی و نهادهــاي مربوطــه  

گـردد. بـرآورده نمـودن نیازهـا نیـز      یمـ مدیریت جامع اعمال 

هاي انسـانی  ي سرمایهسازي مناسب در زمینهمستلزم ظرفیت
پیشنهادها و نظرات زنان روسـتایی، در جهـت   بر اساساست. 

کاهش یا برطرف نمودن نیازهاي مرتبط با برداشت و فـرآوري  
محصوالت باغی و لبنی، فرآوري محصـوالت بـا بـازار مصـرف     

هاي حفاظـت از منـابع   هاي نوین کشاورزي، روشباال، فعالیت
ها و فضـوالت دامـی در   طبیعی و بهبود مسأله پراکندگی زباله
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- هـاي آموزشـی  محیط روستا اقداماتی نظیر تهیه و ارائه برنامه
یجـی تروگیري از فنون گروهی ارائـه خـدمات   ترویجی و بهره

هاي ترویجی به زبان محلـی  ها و کارگاهبرگزاري دورههمچون
هاي جمعی هاي تهیه شده از طریق رسانهمنطقه و ارائه برنامه

گیري از فنون انفـرادي از  باشد. همچنین بهرهتواند راهگشامی
هــاي مـذکور از طریــق  طریـق کارشناسـان تــرویج در حیطـه   

سازمان جهاد کشاورزي، اداره منابع طبیعی و دیگر کنشـگران  
باشـد. نیازهـاي   مـی مـؤثر شـده  مرتبط در رفع نیازهاي عنوان

هـاي بـه   ي شناخت، تهیه طرح و نقشـه دانشی زنان در زمینه
هاي ترویجـی مناسـب از   ی از طریق تدارك برنامهباففرشروز 

ی و ســایر بــاففــرشهــایی همچــون اتحادیــه ســوي ســازمان
مهـارتی  - شود. نیازهـاي دانشـی  کنشگران مربوطه برآورده می

ي نیـز از طریـق   کشـاورز یـر غهاي اشـتغال  فرصتمربوط به 
ــزاري دوره ــاي آموزشــیبرگ ــف همچــون  - ه ترویجــی مختل

هـاي سـازمان   و آرایشگري توسط مربیدستییعصناخیاطی، 
اي یا کارآفرینان خصوصی خـارج از روسـتا قابـل    فنی و حرفه

ي سـطح دانـش و   برطرف شدن است. نیاز موجـود در زمینـه  
هـاي آموزشـی نهضـت    سواد زنان نیز از طریق برگـزاري دوره 

سوادآموزي از طریق سازمان آموزش و پرورش قابـل بـرآورده   
پیشنهادهاي زنان روسـتایی رفـع نیـاز    با توجه بهشدن است. 

سـازي انسـانی   نیازمند ظرفیتبافانفرشی کار سختبهمربوط 
بافـان فـرش آنان از طریق ارائه خدمات بیمه درمـانی الزم بـه   

توسط نهادهـاي بیرونـی همچـون سـازمان خـدمات درمـانی       
یر اسـت. همچنـین بـرآورده نمـودن نیـاز      پـذ امکـان روستایی 

مربوط به بهبـود شـرایط حضـور مـداوم پزشـک در روسـتا از       
ــان   ــی همچــون اداره بهداشــت و درم ــق نهادهــاي بیرون طری

ین نیروي انسانی کافی و حضور مـداوم پزشـک در   منظورتأمبه
پذیر بود.روستا امکان

طبق پیشنهادهاي کارشناسان نیـز بـرآورده نمـودن نیازهـاي     
مربوط به ظرفیت انسـانی ناشـی از نـاتوانی جسـمی افـراد در      

هاي مختلف از طریق فراهم نمـودن شـرایط الزم   انجام فعالیت
براي بازگشت نیروي انسان جـوان مهـاجرت کننـده از روسـتا     

ي که عدم توان جسمانی افراد مسـن روسـتا مـانع    طوربهبود، 
طـور بـه هاي زراعی و برداشـت گیاهـان دارویـی    انجام فعالیت

گسترده و تهیه محصوالت با کیفیت خشکبار نشود.
و پیشنهادهاگیرينتیجه
مشخص نمـود کـه در   شده از سوي زنان مطرحمسائلتحلیل

همه روستاهاي مورد مطالعه، ضعف دانـش و آگـاهی زنـان در    

کــه هـاي حفاظـت از منــابع طبیعـی وجـود دارد    مـورد روش 
مستقیم اشاره نشـده  طوربههرچند مسئله مذکور توسط زنان 

است اما با توجه به بررسـی مطالعـات قبلـی انجـام گرفتـه در      
ــورد    ــه روســتاهاي م ــه و مشــاهدات پژوهشــگر در کلی منطق

وجـود  جـدي  طـور بـه له مذکور در همه روستاها أمس،مطالعه
سـایر نیازهـا اغلـب در    ینکـه ااما نیاز مذکور به دلیـل  ،داشت

ارتباط مستقیم با معیشت زنان و خانوارشان بود از سوي آنـان  
کلیـه روسـتاهاي   در ینکها. با توجه به قرار نگرفتیدتأکمورد 

در نقـش کلیـدي و ارزشـمند   منـابع طبیعـی   ،مورد مطالعـه 
نیازهاي معیشت خانوارها دارند و بـه دنبـال  برآورده نمودن 

نبود یـا کمبـود   گذارند، که بر منابع طبیعی مییريتأثآن 
ناپـذیري  جبرانهاي زیانمذکور يدر زمینهزنان اطالعات

نتـایج  هـا بـا   ایـن یافتـه  گذارد.بر منابع طبیعی منطقه می
و صـابري )، 1395دهکـردي و همکـاران (  کرمـی مطالعات

و سـازمان غیردولتـی داوطلبـان    )1391(کرمی دهکردي
,Volunteers For Africa(آفریقـا  سـویی نیـز هم )2009

تـرویج و  ضـرورت بـه نیـز  مطالعـات داشت و در کلیه ایـن  
هاي حفظ منـابع  روشيدر زمینهافزایی روستاییان دانش

هـاي صـحیح اصـالح    طبیعی همچون تخریب مراتع، روش
مراتع، زمان ورود و خروج دام از مرتع، زمان آمادگی مرتـع  

اشـاره  بـرداري صـحیح   دام و نحوه بهرهبراي ورود و چراي 
هاي ویژه نیازهاي مربوط به فعالیتيزمینهدر.شده است

گیاهـان دارویـی و   زنان، عدم آگاهی آنان در مـورد کاشـت  
منفـی  یرتـأث هـا بـر ایـن منـابع     آنموقعبهبرداشت صحیح و 
که با توجـه بـه برداشـت گسـترده     يطوربهچشمگیري دارد. 
و نیـاز شناسـایی   هاروسـتا برخـی  رتعی در گیاهان دارویی و م

حفـظ  يهـا مورد روشضعف دانش زنان در يدر زمینهشده 
منابع طبیعی، ادامه رونـد برداشـت گیاهـان دارویـی در ایـن      

نماید. با توجه بـه  خسارت زیادي بر این منابع وارد میمناطق
وجود چنین شرایطی در برداشـت گسـترده گیاهـان دارویـی،     

کاشـت ایـن محصـوالت رونـد     يدر زمینهضعف دانشی زنان 
نمایـد، زیـرا از جهتـی    تخریب منابع طبیعـی را مضـاعف مـی   

رویه این گیاهان توسط زنان و از سوي دیگر عـدم  برداشت بی
بـه  ان منجـر  هـایی در جهـت کشـت ایـن گیاهـ     انجام فعالیت

ــه  ــدریجی بســیاري از گون ــابودي ت ــی و مرتعــی ن هــاي داروی
مهـدوي و همکـاران   مطالعهها نیز با نتایجاین یافتهشود. می

و آگـاهی دانشبود یا کمبوددارد و به نهمسویی)1390(
ــتایی و   ــان روس ــأثزن ــره یرت ــزان به ــر می ــرداري از آن ب ب

در شـده اسـت.   اشـاره ها و مراتـع  فرعی جنگلمحصوالت
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هاي مرتبط با منابع طبیعی که زنـان  سایر فعالیتيزمینه
ــه ــورب ــتقیم در آنط ــد  غیرمس ــد مانن ــارکت دارن ــا مش ه

ضعف دانش زنـان  ،ها و غیرههاي زراعی، چراي دامفعالیت
مـؤثر ها منابع طبیعی بر اثر این فعالیتدر افزایش تخریب

نیاز مربوط به دانش مهارت زنـان  بیشتر روستاهادر است. 
هاي موجود و نوین کشـاورزي  فعالیتيدر زمینهروستایی 

هـاي معیشـت   شناسایی شـده اسـت. بـا توجـه بـه شـیوه      
هـاي  روستاهاي مـذکور و وابسـتگی خانوارهـا بـه فعالیـت     

زراعی و فشار بیش از حد بر منـابع طبیعـی در اثـر انجـام     
هـاي  در مـورد فعالیـت  ها، افزایش دانش زنـان  این فعالیت

ــه کاشــت، داشــت و برداشــت   موجــود کشــاورزي از جمل
برداري مناسـب  در بهرهمحصوالت زراعی دیم، آبی و باغی 

هــاي همچنــین فعالیــت.ســتاز منــابع طبیعــی راهگشــا 
شـود و  انجام مـی خانوارهاي روستایی دامپروري که توسط

هاي صـحیح کشـت محصـوالت موجـود در     یادگیري روش
اسـت تـا   مـؤثر هاي زراعـی خانوارهـا   بازده فعالیتافزایش 

هاي کشاورزي موجود با بدین طریق ضرورت انجام فعالیت
هاي روز از طریق زنان به خانوار آنان انتقال یابد. نیاز روش

هـاي موجـود   فعالیـت يدر زمینـه رسـانی  زنان بـه اطـالع  
قلـی و  تپه علـی آقبالغ، قزلی ماننددر روستاهایيکشاورز

شود زیرا در این روسـتاها  تپه بیات بیشتر احساس میقزل
هاي نوین کشاورزي بسیار کم انجام شـده و ضـرورت   روش
؛ باشـد سازي زنان و خانوارها در این زمینه ضروري میآگاه

بـه منـاطق شـهري (روسـتاي     تـر یـک نزداما در روسـتاي 
هاي کشاورزي موجـود بـا   با توجه به انجام فعالیت)یامچی
هــاي آبیــاري نــوین همچــون اســتفاده از روشهــاي روش

در نیــاز زنــان و خانوارهایشــان اي و آبیــاري نــواريقطــره
تـر احسـاس   هاي موجود کشاورزي کمرنگفعالیتيزمینه

هاي نوین کشـاورزي در  شود. نیاز زنان در مورد فعالیتمی
زنان ، بیشتروجود دارد زیرا در همه روستاهاهمه روستاها

هـاي نـوین کشـاورزي همچـون پـرورش      تدر مورد فعالیـ 
ماهی، قارچ، ورمی کمپوست، کبـک، جوجـه صـنعتی و از    

و خواســتار برگــزاري ندارنــدایــن قبیــل اطالعــات کــافی 
هاي عملی نوین کشاورزي در روسـتاها بودنـد. نتـایج    دوره

حاکی از آن اسـت کـه زنـان روسـتاهاي    حاصل از بررسی 
يدر زمینـه تپـه بیـات   قلـی و قـزل  علـی ،تپـه آقبالغ، قزل

ــه محصــوالت خشــکبار،   ــاغی، تهی برداشــت محصــوالت ب
بنـدي مناسـب   فرآوري محصوالت لبنی پرمصـرف و بسـته  

هاي روز، آگـاهی روز هاي با طرح و نقشهها، بافت فرشآن

هـاي جدیــد اشــتغال  فرصــتيدر زمینـه و مهـارت زنــان  
نیاز به کسب اطالعات کافی و مناسب دارند.يکشاورزیرغ

،هـا در سـه روسـتاي مـذکور    البته ضرورت هـر یـک از آن  
کـه بـا توجـه بـه گسـترده بـودن       يطـور بهمتفاوت است. 

و دامـداري در روسـتاي آقـبالغ،    یبـاف فـرش هـاي  فعالیت
تــر هــاي مــذکور ضــروريدر زمینــهافــزایش دانــش زنــان 

تپـه  قلـی و قـزل  تپه علیباشد، ولی در دو روستاي قزلمی
و دامداري یباففرشبیات با توجه به محدود بودن فعالیت 

هـا در ایـن دو روسـتا نسـبت بـه      نیاز مربوط به این زمینه
روستاي آقبالغ کمتر است، اما در هر سه روستاي مـذکور  

هاي فعالیتيدر زمینهنیاز مربوط به دانش و مهارت زنان 
از و برداشت محصوالت باغی به یک نسـبت يکشاورزیرغ

سوي زنان بیان شـد. همچنـین نتـایج حاصـل از بررسـی      
و ارائـه  بافـان فـرش کـار  یسـخت بـه نشان داد نیاز مربـوط  

بافانفرشها و تغییر شرایط درآمدزایی خدمات الزم به آن
از سوي زنان بیان شده است.صرفاً

روســتاهادر بیشــترنتــایج پــژوهش بیــانگر آن اســت کــه 
به زنان و خانوارهاي آنان در مورد عواقـب  ضرورت دارد که

هـا و فضـوالت دامـی در محـیط     ناشی از پراکنـدگی زبالـه  
روستا اطالعات الزم را ارائه داد و نگرش آنـان را در مـورد   

هـا و  که پراکنده بودن زبالهيطوربهنیاز مذکور تغییر داد. 
ها توسط تـک تـک اهـالی روسـتا     فضوالت دامی در کوچه

رفتـار نامناسـب تلقـی شـده و     ناهنجـاري و  ک یـ عنوانبه
افـراد در جهـت پراکنـده نشـدن     و ارزش اجتماعینگرش

در محیط روستا متمایل شود.هاآنها و مدیریت زباله
نتایج حاصل در مورد سطح سواد زنان روستایی نشـان داد  

سـوي زنـان   روستاها از بیشتر نیاز مربوط به این زمینه در 
، . پایین بودن سطح سواد زنانه استتقرار گرفیدتأکمورد 

يدر زمینـه هـا  بـر توانمندسـازي آن  سـواد تـابعی،  یژهوبه
. پـایین  اسـت مـؤثر يکشاورزیرغهاي کشاورزي و فعالیت

رویـه از  هـاي بـی  بـرداري بودن سطح سواد در افزایش بهره
. اردچشمگیري دیرتأثگیاهان دارویی یژهوبهمنابع طبیعی 

این یافته نیز بـا نتـایج مطالعـه توفیقیـان اصـل و میزبـان       
سـواد بـر توانمندسـازي    سـطح یرتأثيدر زمینه)1392(
یـاز ن.باشـد میسو ان در راستاي حفظ منابع طبیعی همزن

مربوط به وجود نیروي پزشک و حضور مداوم آن از سـوي  
قرار گرفت و این امر ناشـی از شـدت   یدتأکمورد نیز زنان 

نیـاز زنــان و خانوارهایشــان بــه حضــور پزشــک در روســتا  
نیـاز  يدر زمینهها نشان داد باشد. نتایج حاصل از یافتهمی
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در عمـالً یـک روسـتا   جزبهمربوط به توان جسمانی زنان، 
مذکور وجود يدر زمینهنیاز مهمی ،سایر روستاهاي حوزه

ندارد و فراگیر نبودن ضعف جسمانی بـین زنـان روسـتایی    
گیـري از  خوبی را فراهم نموده اسـت تـا بـا بهـره    يزمینه

کافی و برخوردار از سالمت جسمانی، زمینه نیروي انسانی
هاي آنان فراهم گردد. همچنین نتایج افزایش سایر ظرفیت

رآوري فـ يدر زمینـه حاکی از آن اسـت کـه دانـش زنـان     
کـه  يطـور بهپایین است ،محصوالت با بازار مصرف بیشتر

فقط زنان خانوارهـاي بـا سـطح درآمـد بـاال از تهیـه ایـن        
محصوالت (تهیه شیره انگور با استفاده از محصوالت سـایر  

در حـالی کـه   ،فروش آن اطالع داشـتند نقاط استان) و بازار 
ورد زنان سایر طبقات روستاي مـذکور و روسـتاهاي دیگـر مـ    

مطالعـه در ایــن زمینـه آگــاهی نداشــتند و فقـط بــه تهیــه و    
فرآوري محصوالت تولید شـده توسـط خانوارشـان در روسـتا     

کردند. البته وجود چنین نیازي توسط پژوهشـگر و  بسنده می
هاي زنان خانوارهاي با درآمـد بـاال تعیـین    قولبا توجه به نقل

گردید، زیرا زنان خانوارهاي با سطح درآمد پایین و متوسـط از  
انجام چنین فعالیت درآمدزا صحبت نکردند و زنان خانوارهاي 

نمودنـد. طبقه باال طی مصاحبه شخصی این فعالیـت را ذکـر   
ایی، توان بیان کـرد سـطح سـواد زنـان روسـت     کلی میطوربه

نگـرش افـراد   هـاي مختلـف و  ان آگاهی آنان از فعالیتمیز
زیست بر تقویت ایـن سـرمایه در   نسبت به مدیریت محیط

العـه  کند. نتیجـه مـذکور در مط  جامعه روستایی کمک می
نیز بیانگر وابسـتگی بـین   )1391همکاران (و فال سلیمان

میــزان تحصــیالت، میــزان آگــاهی افــراد از امــور مختلــف 
هاي مرتبط با منابع طبیعی و نگرش افراد نسبت به فعالیت

تولیدي و حفاظت و احیاي منابع طبیعی است.

-پیشنهادهاي ذیل ارائـه مـی  ،هاي پژوهشبر اساس یافته

شود:
سازمان جهاد کشـاورزي و  یژهوبهتوجه نهادهاي بیرونی -

هاي مـذکور  در زمینهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري 
رسد این توجهات بـه طـرق مختلـف از    ضروري به نظر می

ترویجـی بـا   -آموزشـی هاي و دورههابرگزاري کارگاهیلقب
و کارشناسـان  استفاده از فنون مشارکتی؛ حضور مروجـان  

اسـتفاده از قـه؛ و  کشاورزي و منابع طبیعـی در منط خبره 
محلــی همچــون تلویزیــون و رادیــو و هــاي جمعــی رسـانه 

کـه  باسـواد  جوان که نشریات ترویجی براي زنان روستایی 
امکان استفاده از تلفـن همـراه و پیامـک تلفنـی را دارنـد،      

پذیر است.امکان
کــار یســختبــهبرآورده نمــودن نیــاز مربــوط منظــوربــه-

گـردد ارائـه خـدمات درمـانی از     نیز پیشنهاد مییباففرش
سوي نهادهاي بیرونی همچـون سـازمان خـدمات درمـانی     

هاي جسـمی  جلوگیري از تشدید آسیبمنظوربهروستایی 
به زنان روستایی صورت گیرد. همچنین یباففرشناشی از 

نظارت نهادهاي بیرونی همچـون اتحادیـه فـرش دسـتباف     
هاي بافته رشروستایی و سایر نهادهاي مربوطه به فروش ف

منظـور بـه شده توسـط روسـتاییان و انجـام اقـدامات الزم     
حــذف دالالن از زنجیــره تولیــد و فــروش فــرش ضــروري 

باشد.می
پیشـنهاد  نیـز  سطح سواد تـابعی زنـان   افزایشمنظوربه-
مربوط به سوادآموزي زنان روستایی بـا  يهابرنامهشودیم

ــه ترویجــهــاي برنامــه ــوط ب مختلــف هــاي فعالیــتی مرب
.و منابع طبیعی تلفیق شونديکشاورزیرغ، کشاورزي

منابع
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Abstract
Rural women are directly connected to natural resources and environment and because of their livelihood
strategies, they have mutual impacts on those resources. Rural women's knowledge has significant contribution
to sustainable integrated watershed management. This research aims to understand rural women's information
needs for sustainable natural resources management. The study utilized a qualitative perspective through a case
study methodology using the Rapid Rural Appraisal techniques in the Ghezel Tapeh Watershed, Zanjan
province, Iran. Rural women contributed to their household livelihoods through both agricultural and non-
agricultural strategies. They needed to obtain information and enhance their awareness and know-how
knowledge or skills in subjects such as effective harvesting and processing of horticultural and dairy products,
new methods of carpet weaving with updated designs and maps, new non-agricultural job opportunities,
employment in new agricultural activities, natural resources and environment conservation techniques, and
functional literacy. They also needed to improve their environmental attitude and values regarding proper rural
waste management. There were no serious human physical and health defects among rural women and this
human capability can be utilized for building their other livelihood capacities. These needs imply the necessity
of improving rural women's know-what knowledge and providing required condition for enhancing their skills.

Keyword: Rural Women, Knowledge, Need, Sustainable Watershed Management, Zanjan Province.
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