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قدمت طوالنی زراعت در میان بخش های مختلف اقتصادی و همسایگی 
بخش  در  زنان  جامعه  برای  را  اشتغال زایی  فرصت  خانواده  و  خانه  با  آن 
کشاورزی بیش از بخش های دیگر فراهم ساخته است. نقش زنان در این 
عرصه اعم از فعالیت های دائمی یا فصلی همواره حائز اهمیت بوده اما در 
اقتصادی  فعال  جمعیت  در  شاغل  به عنوان  آن ها  موقعیت  مواقع  بسیاری 
داده  نشان  درخور  توجه  فقدان،  این  به  محقق  یک  است.  شده  فراموش 
است: »ارزشیابی دقیق از کار زن در خانواده روستایی امری دشوار به نظر 
می رسد. زیرا وضعیت زن در خانواده روستایی به گونه ای است که خانه داری 
و کارهای تولیدی را با هم انجام می دهد. زن در عین حال که خانه دار است 
و در نگاهداری و تعلیم و تربیت اطفال وظیفه مهمی به عهده دارد، در امور 
زراعی، پرورش دام و طیور، صنایع دستی و  گاه در فروش محصول و خرید 
روزانه  فعال  زن  هر  می دهد.  انجام  مختلفی  فعالیت های  خانواده  مایحتاج 
حدود 1 تا 3 ساعت از وقت خود را صرف نگاهداری و پرورش دام و طیور، 
مانند دوشیدن، تغذیه دام و طیور، تمیز کردن آغل و تهیه فراورده های دامی 
بازار کار  در  )زنان  از دیگران کمک می گیرند.  این مورد  می نماید و گاه در 

ایران- در انگیزه کار- ص104 و 105( 
در بررسی های مجموعه اسناد برنامه اول توسعه در بخش کشاورزی فقط 
یکبار و در برنامه دوم کلمه زنان دوبار تکرار شده است. در اهداف برنامه، 
استراتژی ها و سیاست ها، اشاره ای به زنان کشاورز یا زنان روستایی نشده 

است. )توسعه و چالش های زنان ایران، دکتر ژاله شادی طلب ص197( 
از آن مهم تر متوسط مزد زنان در بخش کشاورزی سه چهارم مردان است 

)ماهنامه علمی، فنی کشاورزی، سنبله، آذر 1386- ص50(
با این حال جستجو برای کشف و دستیابی به زنان کارآفرین نشان می دهد 
توانسته اند  کار  و  کسب  و  ایده  صاحب  زنان  نیز  کشاورزی  بخش  در  که 

الگوسازی کنند و چند عامل توانسته است موفقیت آنان را تضمین کند. 
نخست آن که نسبت مشارکت و اشتغال زنان در بخش کشاورزی بیش 
از سایر بخش هاست و زمینه را برای حضور بیشتر زنان در این حوزه فراهم 
می کند. در این میان نیز با رویکرد کارآفرینی بسیاری نیز مبادرت به تشکیل 

کسب و کار جدیدی نموده اند. 
پیوند خانواده و اشتغال بسیاری از زنان صاحب کسب و کار و کارآفرینی 
که در ِحَرف مختلف این بخش وارد شده اند، نه تنها فاصله خانه و کار را 
به حداقل رسانده اند که مشارکت اعضای خانواده را نیز در این مسیر جذب 

کرده اند. 
سوم استفاده از مناسب بودن نسبی فرهنگ اجتماعی و تأثیرات محیطی 

حوزه کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها برای زنان است. حضور در این 
بخش سهل تر از سایر بخش هاست و پذیرش عمومی و باور به مشارکت 
اجتماعی زنان در این حوزه زیاد تر است. از این رو چالش ها و تهدیدهای 
از  کمتر  نسبت  به  بخش  این  در  کار  و  و صاحب کسب  کارآفرین  زنان 

است.  اقتصادی  سایر بخش های 
را  جدیدی  فرصت های  ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  آنکه  چهارم 
می گذارد.  بخش  این  کار  و  کسب  صاحبان  و  کارآفرینان  روی  پیش 
و  دستیابی  مسیر  و  سنتی  روش های  و  بسته  جامعه  از  گذر  با  نوعی  به 
دانش  با  همراه  روز،  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  امکانات  از  بهره مندی 
و مهارت را باز می کند. به عبارت دیگر دنیای کسب و کار در این عرصه 
دیگر صرفًا در زمین و آب خالصه نمی شود. فضای دیگری حاکم و قابل 

بهره برداری است. 
و خالقیت  توان  با  یا  که  است  ارتباطی  از شبکه های  بهره مندی  پنجم 
صاحبان ایده و کسب و کار فعال می شود و یا کارآفرینان این بخش خود را 
در معرض آن قرار داده و از فرصت های شبکه ای استفاده مناسب می کنند. 
به عنوان مثال تعاونی الزهرای روستای امیرآباد واقع در 75 کیلومتری مشهد 
از طریق ایجاد شبکه ارتباطی میان 14 روستای همجوار توانست 600 شغل 

در بخش کشاورزی و صنایع دستی ایجاد کند. 
در  بخش  این  کارآفرین  و  کار  و  کسب  زنان صاحب  که  است  مناسب 
شبکه ارتباطی خود از توان و قابلیت های تشکل های حرفه ای مرتبط استفاده 
مناسب کنند. این پیوند ها منجر به تولدهای دیگر، کسب و کارهای جدید، 
تولید  شناسه  و  کیفیت  بهبود  طرح  شد.  خواهد  نو  روش های  و  محصول 
کارآفرینی  توسعه  بنیاد  و  زعفران  ملی  شورای  توسط  مشترکًا  که  زعفران 
زنان و جوانان انجام شد فرصت های جدیدی را پیش روی نوکارآفرین جوان 
می گذارد و از آنجا که زنان بیشترین فعالیت را دارند، فرصت ها را می توانند 

شکار کنند. 
دختران دانش آموخته دانشگاهی رشته کشاورزی که از استعداد کارآفرینی 
برخوردارند، می توانند با علم و آگاهی نسبت به محورهای فوق و نیز توسعه 
ارتباط موثر با کسب و کارهای موجود، تشکل های حرفه ای، دانشگاهیان و 
سایر نهادهای مرتبط فردی و یا جمعی مبادرت به خلق ایده های نو و ایجاد 

کسب و کارهای جدید متناسب با نیازهای پیش رو مبادرت ورزند. 
هشتمین همایش انجمن، با عنوان »کسب و کار و کارآفرینی زنان در 
و  جوان  دوستان  برای  فرصتی  چالش ها(«  و  )فرصت ها  کشاورزی  عرصه 

عالقه مند و مستعد حضور در عرصه کارآفرینی است.

زراعت و فرصت های کارآفرینی زنان
 فیروزه صابر
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عفت رئیسی
دبیر همایش 

موفق  و  بر تر  بانوان  از  تجلیل  و  معرفی  شناسایی، 
کارآفرینی  راهکارهای  و  ارائه روش  کارآفرین و هم چنین 
در این حوزه سال هاست دغدغه جدی مسئولین و دل سوزان 
حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بوده است. 
در  کشور  آبادانی  راه  در  را  خود  تالش  و  توان  که  زمانی 
با  به خصوص کسانی که  به کار می گیرند  زمینه کشاورزی 
فعالیت های خود، زمینه ي اشتغال زنان و دختران روستایی 
که مظلومیتی دوچندان دارند را فراهم و ضمن افزایش تولید 
و سرمایه گذاری و بهره وری در بخش کشاورزی از مهاجرت 

این قشر به کالن شهر ها جلوگیری می کنند. 
و  زنان  کارآفرینی  نوین  شیوه های  معرفی  بررسی  آنچه 
دختران در حوزه کشاورزی و روستایی را حائز اهمیت می کند 
جامعه  ملی  و  دینی  هویت  ارتقاء  در  اقدام  این  تاثیرگذاری 
بروند  آنانی  یاد  از  نباید  هرگز  که  زنانی  است.  ایرانی  زنان 
رفاه  و  امکانات  سایه  در  تنها  را  خوشبختی  و  موفقیت  که 

جستجو می کنند. 
همایش کار آفرینی زنان در بخش کشاورزی و روستایی 

اهداف بلندی چون: 
1- شناخت فرصت های کارآفرینی

2- بررسی چالش های زنان کشاورز و روستایی و نحوه 

حضور دختران دانش آموخته در این بخش و ارتقاء و ترویج 
کشاورزی به ویژه کشاورزی ارگانیک و... 

را دنبال می کند و بستر مناسبی برای تعامل و هم اندیشی 
حوزه  این  در  مسئولین  و  تولیدکنندگان  اساتید،  فرزانگان، 

است. 
بر همین اساس طراحی برگزاری همایشی با این نام برای 
نخستین بار در کشور، می تواند ضمن تالش در جهت ارتقاي 
منزلت اجتماعی زنان کشاورز و روستایی، در توسعه کشور و 
توسعه بخش کشاورزی و فرآیند سازندگی و متعالی کردن 

همه جانبه ایران اسالمی بیش از پیش موثر باشد. 
در اینجا الزم می دانم از تمامی عزیزانی که در بخش های 
مختلف اعم از مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاه ها و مراکز 
و  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های  و  خدماتی  و  تولیدی 
همکاران دلسوزم در دبیرخانه،   که ما را هر چه پربارتر کردن 
این همایش یاري کردند، نهایت تشکر و قدردانی را داشته 
باشم. امید است این حرکت نو مقدمه ای برای گام های بلند 

بعدی باشد.
انشاءاهلل
عفت رئیسی سرحدی دبیر همایش

اهداف همایش
فرصت ه�ای  ش�ناخت   -۱

کارآفرینی
۲- بررس�ی چالش ه�ای زنان 
نح�وه  و  روس�تایی  و  کش�اورز 
حض�ور دخت�ران دانش آموخت�ه 
در ای�ن بخش و ارتق�اء و ترویج 
کش�اورزی ب�ه ویژه کش�اورزی 

ارگانیک و... 

 ، یی یا پو ر  گا وز ر رد  که  یی  نو با و   ، ری تقد یق  ال ند  یا و رب ی  هن ا ا د و  ند  بنشا ی  هن ا جوا ات  ند  می ز خاک  هب  ل  د که  ستی  د
ست  ا س  سپا یسته  شا ست  ا طن  و یش  و ر و  ی  بلند سر یشه  ند ا رد  د  خو گی  لند با با  م  گا هم پو  کا ت و  ش  تال
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کش��اورزی ب��ا تامی��ن ح��دود یک س��وم از 
اش��تغال، بیش از چه��ار پنجم نیاز ه��ای غذایی 
کش��ور، نیمی از صادرات غیرنفتی و وابس��تگی 
90درص��د صنایع ب��ه محصوالت ای��ن حوزه و 
یک پنجم تولید ناخال��ص داخلی می تواند محور 
توس��عه اقتصادی باش��د. در حقیقت فراهم بودن 
بازار مص��رف، عدم احتیاج ف��راوان به ارز جهت 
گس��ترش تولید، پتانسیل باالی اش��تغال زایی و 
سهم آن در تولید ناخالص داخلی ثابت می کند که 
کش��اورزی تسهیل گر توسعه ملی در کشور هفت 
اقلیم ایران اس��ت. انجمن زنان مدیر کارآفرین و 
انجم��ن ملی زنان کارآفرین ب��ا توجه به اهمیت 
بخش کشاورزی و دانشجویان و فارغ التحصیالن 
ای��ن بخش که رقم قابل توج��ه ای را نیز به خود 
اختصاص می دهند، هش��تمین همایش س��االنه 
خود را در حوزه کش��اورزی با عنوان »کسب و کار 

و کارآفرینی زنان در عرصه کشاورزی، فرصت ها 
و چالش ها« برگزار می کند. 

بای��د اذعان نمایی��م که س��رمایه گذاری های 
زیربنای��ی در این بخ��ش می تواند به نتایج مثبت 
اقتص��ادی فراوان��ی در کش��ور بیانجام��د. رونق 
صنایع وابس��ته به کشاورزی اعم از ماشین آالت، 
صنای��ع فرآوری، تبدیلی و بس��ته بندی، بازاریابی 
محصوالت و کارآمد س��ازی بخش های آموزشی، 
تحقیقات��ی، خدمات��ی و... همه از گس��تره عظیم 
ای��ن بخ��ش حکای��ت دارد. اما آنچ��ه که عدم 
عالق��ه جوان��ان را جهت فعالی��ت در این عرصه 
دامن می زند، عالوه بر نبود سیاس��ت گذاری های 
کالن، کش��ت و کار به روش های س��نتی، ضریب 
پایین مکانیزاس��یون، ناکارآمدی بخش��ی و نبود 
الگوهای موفق و تش��ویق کننده است. باید گفت 
که تغییر روش های کشت با استفاده از دانش روز 

و در پیوند با دانشگاه و صنعت می تواند، تغییرات 
بنیادی در امر کشاورزی و مشارکت جوانان ایجاد 
کند، مش��ارکت در تولیدی که عالوه بر دانش و 
عشق، ارزش افزوده نیز به دنبال خواهد داشت. 

در این همایش ما می خواهیم با الگوس��ازی از 
نمونه های موفق که ب��ا تغییر روش های تولید و 
بهره ب��رداری بهتر از منابع، ب��ه نتایج قابل قبولی 

دست یافته اند راهگشا و مشوق جوانان باشیم. 
و  تحصی��ل  ب��ا  ک��ه  بگویی��م  می خواهی��م 
دانش اندوزی به ویژه در عرصه کش��اورزی، تنها 
نباید پش��ت میزنش��ین ش��د و یا به واسطه گری 
دس��ت یازید. می توان سبب ساز تحول در اشکال 
مختل��ف فعالیت های اقتصادی و فرهنگی جامعه 
شد. اما برای ایجاد این باور ها به برنامه ریزی های 
گسترده در کلیه سطوح و عزم دگراندیشان تولید 

عرصه کشاورزی نیاز داریم.

کشاورزی، تسهیل گر توسعه ملی 
در کشور هفت اقلیم ایران  شیرین پارسی

مسئول کمیته علمی همایش

پی��رو تش��کیل کمیت��ه اجرای��ی و تعیین 
محورهای همایش، کمیت��ه علمی با حضور 
خانم ه��ا ) به ترتی��ب حروف الفبا(: ش��یرین 
پارسی، عفت رییسی، ماهرخ فالحی، فیروزه 
صاب��ر، س��روت عس��گری رانکوه��ی، دکتر 
عیسی کالنتری، مرسده نادری و آقای دکتر 
فمی تش��کیل شد. کمیته برنامه ریزی خود را 
برای جستجو و یافتن کارآفرین های فعال در 
این ح��وزه و اعالم فراخ��وان جهت دریافت 
مق��االت علمی، طی جلس��اتی تدوین نمود. 
ب��ا کمک آق��ای دکتر فمی ریاس��ت محترم 
پارک علم و فناوری، فراخوانی جهت دریافت 
مقاله از دانشجویان ارشد و رساله های دکترا 
داده ش��د. تعدادی مقاله از طرف کارشناسان 

و پژوهش��گران ح��وزه کش��اورزی پایدار به 
دبیرخان��ه همای��ش  ارس��ال ش��د. اعضای 
کمیته علم��ی با توجه به اش��تغال و فعالیت 
خ��ود در حوزه کش��اورزی، فراخوانی را برای 
س��ازمان های کش��اورزی در شهرس��تان ها 
مربوط��ه  مس��ئوالن  و  کردن��د  ارس��ال 
کارآفرین های برگزیده را به دبیرخانه معرفی 
کردند. به منظور آش��نایی و گفت و گو با این 
افراد درباره چگونگی ورود ایش��ان به عرصه 
کشاورزی، روند کسب و کار هر یک از آنها و 
غیره، جلسات متعددی با بسیاری از آن ها در 
اس��تان هایی که اعضای کمیته علمی در آن 
ساکن بودند برگزار شد و ضمن معرفی اهداف 
همایش و محورهای آن، گزیده ی زندگی، و 

تجربیات کاری و تالش های آن ها جمع آوری 
ش��د. مطابق این روند، خالص��ه کار و فعالیت 
حدود 20 زن کارآفرین، اراس��ل ش��د که حدود 
10 مورد آن توسط  کمیته علمی پذیرش شد. 
مقاالتی که با توجه ب��ه محورهای همایش 
برای انجمن ارس��ال شدند، بس��یار متنوع و 
جذاب بودند. افراد با عالقه مندی بسیار پاسخ 
فراخوان انجم��ن را داده بودند و نزدیک به 30 
مقاله در موضوعات مختلف کشاورزی برای ما 
ارسال ش��د. مقاالت در جلساتی که به همین 
منظور و با حضور اعضای کمیته علمی برگزار 
ش��د، بررسی و 3 مقاله برای ارائه در همایش 
و تعدادی مقاله جهت درج در نش��ریه برگزیده 

شدند. 

گزارش کمیته علمی 
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به نام پروردگار یکتا

  مرسده نادری 
مسئول کمیته اجرایی

ب��ا یاری و همکاری دوس��تان و فعاالن در بحث توانمند س��ازی بانوان 
کش��ورمان به ویژه در حوزه کشاورزی، همایش امسال نیز تهیه و تدارک 
دیده ش��د. با در نظر گرفتن ش��رایط اقتصادی حاکم در کش��ور برگزاری 
همایش، س��خت تر از س��ال های گذش��ته به نظر می آمد چ��را که تامین 
هزینه ه��ای همایش که عمدتا با همت و مس��اعدت خیرخواهان فعال در 

عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تامین می ش��د امس��ال کمرنگ تر بود. با این وجود  همچون گذش��ته 
اعضای انجمن و هم چنین مس��ئوالن دانش��گاه پردیس کشاورزی کرج از تمام امکانات در اختیار خود استفاده 

کرده و برگزاری این همایش را امکان پذیر نمودند. 
نشست های طوالنی در دفتر انجمن زنان مدیر کارآفرین و هم چنین در محل پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران- پردیس کش��اورزی و منابع طبیعی کرج تش��کیل و با حضور پرش��وق اعضای کمیته علمی و کمیته 
اجرایی برنامه های همایش تک به تک تدوین شدند. در این گردهم آیی ها   نهایت سعی بر این بود که بار علمی 

و عملی این همایش در سطح باالیي در نظر گرفته شود. 
قطع��ا همچون هر کار دیگری همایش ما نیز کاس��تی هایی دارد ولی امی��دوارم هدفی که ما صمیمانه و با 
عشق و عالقه به آن پرداخته ایم در پایان این همایش حاصل شده و شاهد ایجاد انگیزه و امید در نسل جوان 

کشورمان به ویژه زنان برای ایجاد کسب و کار های کوچک و بزرگ و پیشرفت کلی کشورمان باشیم. 
در پای��ان وظیفه خود می دان��م که از اعضای کمیته اجرای��ی خانم ها بهرامی، خاوازی، رحمتی، س��پهری، 
محتشمی پور ، عسگري رانکوهي، علی نژاد و وزیری که در اجرای این همایش ما را یاری نمودند تشکر نموده 
و از فعالیت های داوطلبانه ایش��ان در راستای دستیابی به اهداف انجمن )کار آفرینی زنان( تقدیر و قدردانی به 

عمل آورم. 

کدامین دانه را باید بکارم
شنیدم چون ز باران رد پایی 

اثر از خاک و از آبی بجویم
و یا باشم پی باد و بهاری 

روان گردم چو من بر کشت و کارم 
زبان من بگردد یا الهی 

یکان از یک به هم یاری رسانیم
و باشد تا بسازیم لقمه نانی

ز بازویم چو باید کار گیرم 
نباشم در پی ورد و دعایی 

اگر عقلم به باز و یار باشد 
نو و آباد گردانم جهانی 

گزارش کمیته اجرایی
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ماهرخ فالحی

زهرا بهروزآذر

لطفا توضیح دهید که چرا موضوع کشاورزی 
به عنوان موضوع هش�تمین همایش س�الیانه 
انجمن انتخاب شد؟ و نقش این نوع همایش ها 

در توانمندسازی افراد چیست؟
از آنج��ا ک��ه کش��اورزی و دام��داری، ارتباط 
مس��تقیمی با تولید و مصرف م��واد غذایی دارد و 
تأمین مواد غذایی به خصوص مواد غذایی س��الم 
در اولویت سیاس��ت های کش��ور وجود دارد، باید 
توجه ویژه ای به آن می ش��د. از طرفی متاس��فانه 
تحریم ها روز به روز بیشتر می شوند، بنابراین باید 
تولیدات کشاورزی و دامپروری افزایش پیدا کنند 
ت��ا بتوانی��م مملکت خود را به س��مت خودکفایی 
پی��ش ببریم و میزان نیاز خ��ود را به واردات مواد 
غذایی کاهش دهیم. ما باید اولین دغدغه خود را 
بر روی تأمین مواد غذایی مردم بگذاریم. بنابراین 
با توجه به ش��رایط اقتص��ادی و اجتماعی حاضر، 
انجمن تصمیم گرفت تا امسال موضوع کشاورزی 
و دامپروری را مورد بررس��ی قرار دهد. چنانچه ما 
بتوانیم افراد ای��ن حوزه  را آموزش دهیم تا تولید 
و بهره وری خ��ود را باالبرند، قطعا گام موثری در 

این مهم برداشته ایم.
به طور مثال من بارها در روس��تاهای ش��مال 
دیده ام که یک خانم روس��تایی از صبح تا ش��ب، 
گرفت��ار ی��ک گاو اس��ت. دهانه آن را به دس��ت 

می گی��رد و از این طرف به آن طرف می کش��اند 
تا بلکه کمی ش��یر دهد. از آنجایی که این گاوها 
اصالح نژاد نش��ده اند و روی آنها کار نشده است، 
ش��یر و یا گوش��ت کمی دارند. در حقیقت آن زن 
روس��تایی، زحمت خود را می کشد، اما بهره وری 
کمی دارد. حال اگر ما این افراد را طوری آموزش 
دهی��م که ی��ا از طریق اصالح ن��ژاد، یا از طریق 
اس��تفاده از مواد غذایی درس��ت، به��ره وری خود 
را ب��اال ببرن��د، با همی��ن تالش و همی��ن مقدار 
فعالیت، نتیجه بهتری عایدش��ان می شود. به طور 
مثال اگر در گذش��ته روزی 10 لیتر می توانس��ت 
ش��یر بگیرد، در ش��رایط جدید می تواند 20 تا 30 
لیتر ش��یر بگیرد، و عالوه بر فروش شیر خام، به 
فرآوری آن مش��غول ش��ود و برای خود و خانواده 

ارزش افزوده ایجاد کند. 
از آنجا که بخ�ش قابل توجهی از مخاطبان 
این همای�ش را دانش�جویان و دانش�گاهیان 
تش�کیل می دهند، و از طرفی دانشگاه، نهادی 
اس�ت ک�ه در ای�ن همای�ش هم�کار و همیار 

شماس�ت،  نقش آن را در توسعه و ترویج این 
مهم تا چه حد می دانید؟

به عقیده من دانش��گاه نقش بس��یار مهمی در 
این زمینه دارد. متاس��فانه در بیش��تر دانش��گاه ها 
و بیش��تر رش��ته های دانش��گاهی، ذهن دانشجو 
ب��ا بخش عظیم��ی از اطالع��ات و محفوظات پر 
می شود که چون هیچگاه با عمل همراه نمی شود، 
مورد کاربرد قرار نمی گیرد. در حالی که همان طور 
که مس��تحضر هس��تید، ماهیت رشته دامپروی و 
کش��اورزی به گونه ای اس��ت که دانش��جو حتما 
باید به صورت عملی با الفبای آن آش��نا ش��ود و 
تم��ام زیر و ب��م آن را با دل و ج��ان لمس کند. 
از آنج��ا که اینجان��ب ارتباط خوبی با دانش��کده 
پردیس کش��اورزی کرج دارم، دانشجویان زیادی 
برای گذراندن واحد کارآموزی به واحد تولیدی ما 
مراجعه می کنند و من بارها ش��اهد آن بوده ام که 
دانش��جو، اطالعات مفید مناس��بی در حوزه دام و 
دامپروری آموخته اس��ت اما در عمل اصول اولیه 
دامداری را نمی داند و فقط مشتی محفوظات را از 
بین کتاب ها گزیده و به خاطر س��پرده و تا آن روز 
تجربه فعالیت در محیط تولیدی را نداش��ته است. 
بنابراین معتقد هستم، دانشگاه باید ضمن آموزش 
علمی، از همان ابتدا دانش��جویان این رشته های 
خاص را به صورت عملی با  نهاده های کشاورزی 

گفتگو

باید کشاورزی را 
با دل و جان لمس کرد

دانشجویان  آموزش 
مناسب  دانشگاه ها  در 

با نیازهای بازار نیست

ماهرخ فالحی، اولین زن گاودار صنعتی در ایران است. او که خود کارآفرینی موفق است 
سال هاس�ت در کنار فعالیت های تولیدی خود، به ترویج کارآفرینی مش�غول اس�ت. فالحی 
ع�الوه بر آنکه نق�ش قابل توجهی در تأس�یس و راه اندازی انجمن زنان کارآفرین داش�ته 
است، هرساله تالش وصف ناپذیری در برگزاری همایش های کارافرینی دارد. آنچه پیش رو 
دارید گفتگویی اس�ت که به بهانه هش�تمین همایش کارآفرینی زنان، با عنوان کشاورزی و 

دامپروری - چالش ها و فرصت ها، صورت گرفته است. 
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و دامپروری و محیط آن آش��نا س��ازد، برای آنها 
کارگاه ه��ای عملی بگذارد و به صورت موازی در 
کن��ار هر نوع آموزش علم��ی، فعالیت های عملی 
را طراح��ی و به آنها آموزش ده��د. بدین صورت 
ن��ه تنه��ا دانش��جویان در طول م��دت تحصیل، 
عالقه مندی بیش��تری به مباح��ث پیدا می کنند و 
خالقیت آنها شکوفا می شود بلکه، موجب می شود 
توانمند ی های آنها مناس��ب با نیازهای بازار رشد 
کرده و آمادگی ش��ان ب��رای ورود و جذب در بازار 

کار افزایش یابد. 
شما یکی از زنان موفق کارآفرین هستید که 
توانسته اید در حوزه دامپروری که به زعم خیلی 
از افراد، کاری مردانه است، به موفقیت برسید. 
بنابرای�ن با توجه به تجربیات خود، چه موانع و 
چالش های�ی در حوزه کش�اورزی برای حضور 

زنان کارآفرین وجود دارد؟
بای��د به ش��ما بگویم که تجربه ش��خصی من 
که شاید با نظر بس��یاری از افراد دیگر این حوزه 
متفاوت و حتی متضاد باشد این است، که در طول 
مدت فعالیت، هیچگاه جنسیت من به عنوان یک 
زن مانع رشد و موفقیتم در حوزه کسب و  کار نشده 
و چالش��ی در توس��عه آن ایجاد نکرده است. این 
بدان معنا نیس��ت که در کار ما هیچ گونه چالشی 
وجود نداش��ت، بلکه برعک��س، فعالیت در حوزه 
کش��اورزی و دامپروری با چالش ه��ای متعددی 
روبرو اس��ت، اما این چالش ها ارتباطی با جنسیت 
اف��راد ندارن��د و نمی توان گفت ک��ه فالن فرد به 
علت زن بودن با این چالش روبرو ش��ده است. به 
عقیده من اگر یک زن خود را باور داش��ته باشد و 
ب��ا خود بگوید که می توانم و در این راه س��عی و 
تالش کند، هیچ فرقی با یک مرد نمی کند و هیچ 

مانعی نمی تواند جلوی پیشرفت او را بگیرد. 
در مورد فرصت ها چطور؟ به نظر شما آیا زنان 
در کشف و یا خلق فرصت ها در حوزه کشاورزی 
و دامپروری نسبت به مردان موفق تر هستند؟ و 

یا باز هم جنسیت اثری در این رابطه ندارد؟
به نکته خوبی اش��اره کردی��د. بر عکس مورد 
قبل��ی، م��ن کام��ال معتقد هس��تم که زن��ان در 
بهره ب��رداری از فرصت ه��ای موج��ود در ح��وزه 
کش��اورزی و دامپروری بس��یار موفق تر از مردان 
هس��تند. علت این امر این اس��ت که یک زن به 
علت روحیه مادرانه خود، دارای توان پرورش��ی و 

مراقبت��ی باالیی اس��ت ک��ه به او ای��ن امکان را 
می ده��د ک��ه بتواند ب��ا کیفیت باالیی ب��ه تولید 
محصوالت خود مش��غول شود. من این بیت شعر 
مرحوم پروین اعتصامی را بس��یار دوست دارم که 
می گوی��د: »کاردانان چون رفو آموختند، پاره های 
وقت برهم دوختند.« بنابراین بر این باورم که زنان 
خان��ه داری که بنا به دالیل��ی توان انجام فعالیت 
در بی��رون را ندارند، پس از انجام امورات منزل و 
خانه داری و حتی نگهداری از فرزندان خردس��ال، 
بازه��م دارای وقت اضافی هس��تند، که می توانند 
از آن ب��رای راه ان��دازی یک کس��ب وکار خانگی 
بهره گیرن��د و ش��اید یکی از فرصت ه��ای ایجاد 
کس��ب وکار خانگی، انجام فعالیت های کشاورزی 
به خصوص فرآوری محصوالت کش��اورزی است. 
به طور مثال آماده س��ازی میوه و س��بزی سالم و 
بس��ته بندی آن، یک نمونه از فعالیت هایی اس��ت 
ک��ه می تواند به عنوان یک کس��ب و کار خانگی 

تلقی ش��ود. فرآوری محصوالت کشاورزی بخش 
مهمی از فعالیت های این حوزه است که متاسفانه 
در کش��ور ما بس��یار ضعیف اس��ت. بخش قابل 
توجهی از منابع تولیدی، به علت عدم رس��یدگی 
مناس��ب و فرآوری از بین می رود و چنانچه افراد 
بتوانن��د در این زمینه ها س��رمایه گذاری و فعالیت 
کنند، به عقیده من بازگشت مالی خوبی را تجربه 

خواهند کرد. 
در پایان چ�ه صحبتی ب�رای مخاطبان این 

ویژه نامه دارید؟
من توصیه می کنم که تالش بیش��تری برای 
تشویق و ترغیب دانشجویان کشاورزی، دامپروی 
و دامپزش��کی صورت گیرد. متاس��فانه از خیلی از 
این افراد می ش��نویم که نداشتن سرمایه را بهانه 
ک��رده و با وجود نیاز ب��االی ب��ازار کار، از حوزه 
فعالی��ت مرتبط با تحصیلش��ان خارج می ش��وند. 
ایج��اد تعاون��ی در بی��ن گروه های دانش��جویی 
می توان��د راه کار مناس��بی ب��رای ح��ل این مهم 
باش��د. توجه به ضایعات کش��اورزی و دامپروری، 
و فرآوری محصوالت تولی��دی حوزه جدیدی در 
کش��ور ماس��ت که تا به حال توجه چندانی به آن 
نشده است و  می تواند به عنوان یک فرصت برای 
این تعاونی های جوان تلقی شود. در پایان از همه 
افرادی که دربرگزاری این همایش به نحوی ما را 

یاری رسانده اند تشکر و قدردانی می کنم.

وکاره�ای  کس���ب 
خانگ����ی کش�اورزی، 
فرص����ت مناس��بی 
ب��رای زن�ان خان�ه دار 

است
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زن��ان همواره در ط��ول تاریخ، نقش بس��یار مه��م و حیاتی در 
کش��اورزی ایفا نموده اند ولی این نقش توسط حکومت ها و دولت ها 
مورد توجه شایسته قرار نگرفته و در بسیاری از آمار رسمی کشور ها 
منعکس نش��ده است. این روند تا حدود سه دهه قبل ادامه داشت تا 
اینکه فعالیت های تحقیقاتی و آموزش��ی زیادی در خصوص معرفی 
نقش و جایگاه زنان در توسعه به طور اعم، و در توسعه کشاورزی به 

طور اخص صورت گرفت. 
این فعالیت ها تا حدودی نقش زنان و اهمیت آن در کشاورزی را 
تبیین و برای توس��عه و بهبود این جایگاه راهکارهایی را ارایه نمود 
به طوری که در حال حاضر توانمند سازی زنان در کشاورزی به عنوان 
یکی از راهبردهای بسیاری از کشور ها مطرح شده است. تحقق این 
راهبرد با دشواری های زیادی روبرو است و برنامه های توانمند سازی 
زن��ان بای��د ب��ه گونه ای طراح��ی و اجرا ش��وند ک��ه از برنامه های 
تعدیل س��اختاری، توسعه کش��اورزی تجاری، خصوصی سازی و یا 
سیاست های دولت در توسعه روستایی تاثیر منفی نپذیرند. به عبارت 
دیگر نقش های جنس��یتی در کش��اورزی به دالی��ل متعدد از جمله 
تح��والت فرهنگی و ورود فناوری های جدید به این بخش در حال 
تحول اس��ت که در صورت عدم برنامه ریزی مناسب می تواند منجر 
به به حاشیه راندن زنان از بسیاری از فعالیت های کشاورزی شود. به 
منظور حفظ جایگاه و سهم زنان از فرصت های رشد و توسعه در این 
بخش، عالوه بر نهادینه کردن نگاه جنس��یتی در برنامه های توسعه 
کشاورزی که به تحلیل نقش ها، مسایل و مشکالت، محدودیت ها، 
فرصت ها و مش��وق ها برای توانمندسازی زنان شاغل در این بخش 
می پردازد، باید این توانمندسازی به گونه ای باشد که به تربیت زنان 

کارآفرین در عرصه کشاورزی منجر شود. 
ای��ن زن��ان کارآفرین ضمن تح��ول در نقش های جنس��یتی در 
کش��اورزی و بهبود آن، عرصه را برای حضور فعاالنه و توانمند ساز 
در این زمینه فراهم می س��ازند. تربی��ت و حمایت از زنان کارآفرین 
کش��اورز کمک می کند تا این افراد بتوانن��د با هنر، ابتکار، خالقیت 
و نوآوری خود ظرفیت اش��تغال زایی بخش کش��اورزی را از طریق 

شناسایی فرصت های جدید درآمدزایی و کسب و کار توسعه دهند. 

ح��دود نیم��ی از جمعیت جهان فقیر بوده و ب��ا درآمد کمتر از دو 
دالر در روز زندگ��ی می کنن��د. این در حالی اس��ت ک��ه حدود 75 
درصد از این فقرا س��اکن روس��تا هس��تند. بر اس��اس آمار سازمان 
مل��ل متحد، زنان و دختران س��ه چهارم فقرای جهان را تش��کیل 
می دهند که این فقر ناش��ی از دسترسی نابرابر آن ها به فرصت های 
اشتغال زایی، آموزش و مراکز تصمیم گیری است. البته این نسبت ها 
در کش��ورهای مختلف یکسان نیست و سهم کشورهای پرجمعیت 
آسیایی و هم چنین کش��ورهای آفریقایی در این رابطه بیشتر است. 
آنچه که این آمار نشان می دهد این است که یکی از علل اصلی این 
شکاف منطقه ای و جنس��یتی ناشی از عدم توجه برخی کشور ها به 
برنامه های توس��عه روستایی و فقدان نگاه جنسیتی در این برنامه ها 
برای ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه اقتصادی زنان روستایی است. 
به همین دلیل اس��ت که توجه ب��ه دو مقوله فوق به عنوان الزامات 
فقرزدایی روس��تایی مورد توجه است. از این دیدگاه نیز برنامه های 
تربیت زنان کارآفرین می تواند نق��ش زنان از ذی نفعان برنامه های 
توس��عه کشاورزی و روستایی را به تصمیم گیرندگان و پیش آهنگان 

تغییر در این بخش ارتقا بخشد. 
به نظر می رس��د توس��عه کارآفرین��ی در بین زنان روس��تایی و 
کش��اورزی مس��تلزم فراهم س��ازی چند پیش نیاز اساس��ی اس��ت. 
اول آنکه ی��ک محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توانمند س��از 
کس��ب  و  کار در بخش کش��اورزی باید ایجاد ش��ود به طوری که از 
زنان کارآفرین کش��اورز با در نظر گرفتن همه مالحظات فرهنگی، 
دینی و جنسیتی حمایت به عمل آمده و زمینه ساز رشد و شکوفایی 
اس��تعداد ها و خالقیت های نوآورانه این افراد باش��د. در حال حاضر 
ای��ن آموزش ها که ش��امل آموزش مهارت های جدید کس��ب  و  کار 
در ابعاد فنی و تجاری اس��ت در حد کفای��ت برای آن ها به اجرا 
در نیام��ده اس��ت. در صورتی که نظام تروی��ج دولتی و خصوصی 
و به وی��ژه س��ازمان های غیردولتی و انجمن ها بخش��ی از منابع 
خود را صرف آموزش کارآفرینی برای زنان و دختران روس��تایی 
نماین��د، این رکن از ارکان کارآفرینی زنان در بخش کش��اورزی 

نیز تقویت می ش��ود. 

حسین شعبانعلی فمی
رئیس پارک علم و فناوری
 پردیس کشاورزی کرج

دیدگاه

درآمدی بر توسعه کارآفرینی 
زنان در بخش کشاورزی
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سروت عسگری رانکوهی
»رهاورد مادرگیل« و »شالیزار چایخانسر« 

س��روت عس��گری رانکوه��ی، مدیرعام��ل دو 
موسسه »رهاورد مادرگیل« و »شالیزار چایخانسر« 
سال هاست در زمینه فرهنگی– اجتماعی و اقتصادی 
فعالیت می کنند. آنچه پیش رو دارید گوشه ای از فراز 

و نشیب های زندگی کاری ایشان است. 
س��ال 1332 متولد شدم. در ده سالگی به همراه 
دیگر برادران و خواهرانم برای تحصیل از روستا به 
ته��ران مهاجرت و به همراه پرس��تار و دور از پدر و 
مادر به تحصیل مشغول شدیم. بعد از دریافت دیپلم، 
در رش��ته مهندس��ی طراحی صنعتی پذیرفته شدم. 
اما به س��بب حضور در اعتراضات دانش��جویی 16 
آذر از ادامه تحصیل محروم ش��دم. در یک شرکت 
خصوصی در ارتباط با رشته تحصیلی ام مشغول به کار 
شدم و خیلی زود به جایگاه خوب و مناسبی رسیدم. 
ام��ا این کار مرا راضی نمی ک��رد. زیرا دغدغه ذهنم 
معطوف به کارهای فرهنگ��ی و اجتماعی بود. این 
بود که در آزمون آموزش و پرورش ش��رکت کرده و 
به عنوان آموزگار در جنوب تهران استخدام شدم. هر 
روز با شوق فراوان مسافت طوالنی بین خانه و کار 
را از میان ترافیک سنگین کامیون ها طی می کردم، 
بدون اینکه ذره ای احساس خستگی نمایم. شاگردانم 

بخش بزرگی از زندگیم شده بودند. 
بابزرگ تر ش��دن فرزندانم تصمیم گرفتم دوباره 
درس بخوان��م اما این ب��ار نه در رش��ته فنی بلکه 
در رابطه با نیازی که احس��اس می کردم. در رش��ته 
»پژوهش عل��وم اجتماعی« پذیرفته وکار شناس��ی 
ارش��د را دریافت و به تدریس دروس جامعه شناسی 
وروان شناسی اجتماعی پرداختم. تجربه کار در میان 
نوجوانان و جوانان و مش��کالتی که با آن دست به 
گریبان بودند مرا بر آن داش��ت که به کانون اصالح 
تربیت، جایی که در آن بزهکاران نوجوان را نگه داری 
می کردن��د بروم. تا جواب س��ئوالم را، اینکه چرا این 

بچه ها مسیرشان به آنجا کشیده می شود پیدا کنم. 
تصمیم گرفتم در هفته یک روز داوطلبانه به آنجا 
بروم و با آن ها کار کنم. هنگام رفتن در مسیر نان و 
پنیر می خریدم، سفره ای پهن می کردم و همگی دور 

مطالعه موردی

در پرواز با رویا هایم بود که پا در واقعیت 
گذاشته و سرانجام یک کار آفرین شدم

آن می نشس��تیم تا همزمان با خوردن، بچه ها سفره 
دلش��ان را نیز باز و خود را خالی کنند. اما دل من پر 
وپر تر می شد. دخترکان کانون، انعطاف زیادی برای 
تغییر از خود نشان می دادند و زمانی که برای برگشتن 
به جامعه آماده می شدند، از ما خداحافظی و به بیرون 
می رفتند. ولی دیری نمی گذشت که دوباره دستگیر 
و به کانون برمی گشتند. به این نتیجه رسیدم که کار 
در کان��ون به مانند »آب در هاون کوبیدن اس��ت«. 
از آنجا بیرون آمدم و س��اعاتی در هفته داوطلبانه در 
بعضی از سازمان های غیر دولتی به فعالیت فرهنگی 

مشغول شدم. 
تا اینکه در س��ال 82 در مراس��م فوت مادرم در 
اتاقکی در قبرس��تانی که در روستایی در شمال بود 
متوجه سرنگ هایی در کف آن شدم که وقتی علت 
را پرس��یدم جواب شنیدم که عده ای از جوانان شب 
هن��گام به تزریق مواد مخ��در می پردازند. قلبم درد 
گرفت، با خود گفتم وای بر ما که همه فعالیت ها در 
تهران متمرکز است و به روستا توجه نمی شود. اگر 
غیر از این بود جوان روستایی مجبور نبود بی کاری 
خود را این گونه جبران کند و یا در جس��تجوی کار 
به کالن ش��هر ها مهاجرت کند و حاشیه نشین شود 
و س��ر از کان��ون در آورد. این بود که با همفکری و 
همکاری خانواده و دانش آموختگان روستا »موسسه 
توس��عه فرهنگی و اجتماعی رهاورد مادرگیل« را با 
هدف »پیشگیری از آسیب های اجتماعی« راه اندازی 
کردی��م. و فعالیت کتابخانه ای و زیس��ت محیطی را 
با مش��ارکت م��ردم آغاز کردیم که ب��ا اقبال خوبی 
مواجه ش��د. از آنجا ک��ه یکی از عوامل آس��یب ها 
بی کاری اس��ت، شرکت »ش��الیزار چایخانسر« را با 
سرمایه اندک که تماما پرداخت نشده بود با موضوع 
»بسته بندی سبزیجات، صیفی جات ومیوه جات« که 
از عهده دختران جوان روس��تایی برمی آمد تاسیس 
کردیم. فرآیند تاس��یس و تش��کیل و راه اندازی آن 
به طور قانونی خیلی طوالنی ش��د و خیلی س��خت 
ب��ود چون به دلیل نداش��تن امکان��ات مالی مجبور 
بودم تمام مراحل اداری را ش��خصا انجام دهم و هر 

هفته مس��افت بین تهران و گیالن را طی کنم. کار 
را ش��روع کردیم. آس��تین ها را باال زدم و شخصا به 
بچه ها روش نوین آش��پزی را آموزش دادم وبا آن ها 
آش��پزی کردم. به دختران تحصیل کرده روستا که 
قدرت اجرایی نداشتند روحیه می دادم تا مفهوم کار 
را درک و ب��رای آن ارزش قائل ش��وند و اعتماد به 
نفسشان را ارتقاء دهند. از آنجا که تولیداتشان در آنجا 
مشتری نداشت مسئولیت بازاریابی را خود بر عهده 
گرفته و ضمن فعالیت های دیگری که مشغول بودم 
به توزیع محصوالت آنان در سطح آشنایان پرداختم 
تا از فروش آن ها بتوانند هزینه ها را پاس و حقوقشان 
را برداشت کنند. بچه ها توانمند و توانمندتر می شدند. 
تصمیم به گسترش کار گرفتیم. زمینی خریداری شد 
و مجوزهای الزم برای احداث یک مجموعه صنعتی 
با س��ردخانه باال و زیر صفر دریافت و ساخت و ساز آن 

شروع شد.
اکن��ون با عبور از س��ختی های چند س��اله، کار 
کوچکی را که آغاز کرده بودیم، به کار بزرگی تبدیل 
ش��ده است که در نوع خود در منطقه کم نظیر است و 
می تواند منش��اء خیر بسیاری برای روستا و روستاییان 
و همچنین گشایش کسب وکارهای زیادی در حاشیه 
خود باشد. شرکت تعاونی تولیدی- توزیعی- فرهنگی و 
خدماتی شالیزار چایخانسر پیرو فعالیت های خود در سال 
85 به عنوان نمونه برتر استان گیالن از طرف جهاد 
کشاورزی انتخاب ش��د  و از جهاد استان و استاندار 
گیالن لوح تقدیر دریافت کرد و یکی از سه شرکتی 

بود که به عنوان کاندیدای نمونه ملی اعالم شد.
)تلخیص شده از زندگی نامه خانم سروت 
عسگری رانکوهی- منتشر شده توسط سایت 
انجمن زنان کارآفرین(
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مطالعه موردی

نمی دانم از کجا ش��روع کنم؟ از بن بست یا از 
امید؟ از یأس و دل زدگی یا از همت و پشتکار؟ 

از آن روز ه��ا ش��روع می کنم ک��ه آن اتفاق و 
تصادف مسیر زندگی ام را تغییر داد و من ناخواسته 
و باالجبار سفلی را انتخاب کردم تا بتوانم در نبود 

همس��رم زندگی را بچرخانم و فرزندانم را به آنجا 
برسانم که می خواهند و می توانند. 

همس��رم را در 17 دی م��اه 72 در اثر س��انحه 
تصادف از دست دادم. ایشان کشاورز بودند و من 
خود را ب��ه ناچار، ملزم می دانس��تم تا برای حفظ 

زمین های کش��اورزی، کار ایشان را ادامه دهم. 
از آنج��ا که در خان��واده ای زندگی می کردم که 
ش��غل اصلی آن ها کش��اورزی ب��ود از ته قلب، 
گرایش��ی به ای��ن کار داش��تم. بنابراین تصمیم 
خ��ود را با آن ها مط��رح کردم و ب��ا صالح دید 

مانده ام به امید فردا 

زهره بهارلو
 مدیر نمونه مزرعه و باغ  دار نمونه کشور

خانم بهارلو س�اکن شهرس�تان داراب در استان فارس، متولد سال 1339 است و تا مقطع کاردانی ادامه تحصیل 
داده است. وی از حدود 15 سال پیش که همسرش به دیار باقی شتافته، مسئولیت کشت و زرع در اراضی کشاورزی 
خانواده را بر عهده گرفته اس�ت و توانس�ته تا به امروز با اعمال مدیریت مدبّرانه و منطقی خود موفقیت های تحسین 
برانگیزی داش�ته باش�د. خانم بهارلو در بکارگیری نوع، روش و ش�یوه کشت و کار اغلب محصوالت از جمله مرّکبات 
جالیز، گندم، ذرت و پنبه به گونه ای عمل کرده که در منطقه، الگویی برای سایر کشاورزان شده است.  از جمله عوامل 
موفقیت خانم بهارلو به عنوان باغ دار نمونه زن در سطح ملی در سال های 76 و 83، می توان به استفاده از روش های 
نوین فعالیت کش�اورزی، به کارگیری توصیه های فنی کار شناس�ان و محققان، انجام آزمون خاک، استفاده مطلوب از 
کودهای شیمیایی به ویژه ریزمغذی ها و هم چنین استفاده و به کارگیری بهینه نهاده های کشاورزی، اشاره کرد. آنچه 
پیش رو دارید خودنوش�تی اس�ت از خانم بهارلو که در آن س�یر رشد کسب و کار خود و چالش های آن را برشمرده و 

افقی از آینده آن را ترسیم نموده است. 
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پدرم کار کشاورزی را به طور جدی شروع کردم. 
فرزندانم محمدعلی 10 س��ال و مهرداد 6 س��ال 
داشتند و نمی تواس��نتند در امر مدیریت مجموعه 
کمک ش��ایانی به من کنن��د. مردانه بودن محیط 
کش��اورزی از یک س��و و نداش��تن تجربه کاری 
از س��وی دیگر باعث شد تا به پیش��نهاد پدرم از 
پس��ردایی ایش��ان که فردی باتجربه، مطمئن و 
همراه��ی بودن��د، تقاضای کمک و ی��اری کنم، 
ایش��ان هم قب��ول کردن��د و تا چندین س��ال با 
م��ن و بچه ه��ا پدرانه کار و کم��ک کردند که در 
همین جا از ایش��ان تش��کر و ی��اد می کنم. اوایل 
کار خیلی س��خت بود. پس��ر ها هنوز احتیاج به 
مراقبت بیش��تری داش��تند. امورات منزل و کار 
طاقت فرس��ای بیرون از خانه به  ش��دت سخت 
و خس��ته کننده بود و پرداختن ب��ه همه این ها، 
با روحیه ضعیفی که پس از مرگ همس��رم پیدا 
کرده بودم برای من بسیار دشوار بود. در عرصه 
کار زراع��ت پذیرفت��ن ی��ک زن مدی��ر به جای 
مردی که او را سالیان سال، قبول داشتند موجب 
تنش بین مس��ئولین کش��اورزی و کارگران و من 
می ش��د. برایم آس��ان نبود که با تجربه بسیار کم 
بتوانم مدیریتم را اثبات کنم و ادامه دهم. بنابراین 
بعض��ی از آن ها را تعویض و اخراج کردم تا بتوانم 
آس��ان تر کارهای خود را ادامه دهم. سال های 72 
تا 76 مش��کالت بیداد می ک��رد، چاه های موجود 
کفاف کش��ت و کار نم��ی داد و موتورهای دیزلی 

مستهلک، کار را مشکل تر می کرد. 
سال 76 به کمک و راهنمایی یکی از دوستان 
مرحوم همس��رم که کارمند بانک کش��اورزی بود 
یکی از چا ه ها را برق رس��انی ک��ردم و تا اندازه ای 
خیالم راحت شد. اما این چاه کم بود و جواب گوی 
مخارج زراعت��ی ما را نمی داد. ش��بانه روز درگیر 
کار ش��ده بودم و با گذش��ت زم��ان کم کم به آن 
عالقه مند می ش��دم. در آن زمان هنوز استفاده از 
متخصصین و مهندس��ین کشاورزی و تحقیقات 
کشاورزی در استان فارس و در بین کشاورزان 
رواج نداشت. ش��اید تعداد مجموعه هایی که از 
این مهندس��ین بهره می گرفتند انگش��ت شمار 
ب��ود. اما م��ن از    همان آغاز این اعتقاد را داش��تم 
که باید کار را به دس��ت کاردان بسپارم و همیشه 
از دانش و معلومات این افراد اس��تفاده می کردم. 
ت��الش می ک��ردم ت��ا در ح��د ام��کان از آخرین 

تکنولوژی های روز ب��رای بهبود محصوالت خود 
و افزایش بهروه وری استفاده کنم. 

در آن دوران ما محصوالتی از قبیل پنبه، ذرت، 
گندم و جو داش��تیم و توانستیم تولید محصوالت 
در واحد سطح را افزایش دهیم و نتایج عملکردی 
بس��یار رضایت بخشی داشتیم به طوری که در یک 
سال در هر هکتار30 تن جالیز برداشت کردیم. به 
لطف خدا ش��یوه کاری ما و نتایج حاصل به حدی 
خوب پیش رفت که در س��ال 77 به عنوان مدیر 
نمونه مزرعه در س��طح کش��ور انتخاب شدم و از 
دست ریاس��ت جمهوری آقای خاتمی لوح تقدیر 
گرفتم. بانک کش��اورزی هم ب��ه همین علت مرا 
مورد حمایت بیشتری قرار داد. به آینده امیدوار تر 

و عزمم راسخ تر شده بود. 
از آن پس با توجه به تشویق و همراهی وزارت 
کش��اورزی و بانک کشاورزی توانس��تم اقدام به 
خرید یک قطعه زمین زراعتی کرده و با جابجایی 
چ��اه، از آب بیش��تری بهره مند ش��دم و این همه 
م��ا را دلگرم تر و امیدوار تر  نم��ود. تا اینکه کم کم 
ب��ازار پنبه خراب ش��د و ما اقدام به قطع کاش��ت 
پنب��ه کردیم. ای��ن اتفاق از یک س��و و تجربیات 
س��ال های زندگیم از س��وي دیگر، این اعتقاد را 
در من به وجود آورده بود که نباید فقط در یک 
حوزه س��رمایه گذاری کنم و ب��ه اصطالح همه 
تخم مرغ ها را در یک س��بد بگذارم. این بود که 
تصمیم گرفتم وارد حوزه های جدیدی در زمینه 

کش��اورزی ش��وم. 
در س��ال 78 ی��ک ب��اغ نخلی )خرم��ا( که 
به ص��ورت ارث از مرح��وم ش��وهرم باقی مانده 
ب��ود و قابل بهره وری نب��ود را فروختم و اقدام 
ب��ه خری��د یک ب��اغ 2 هکتاری مرکب��ات نیمه 
مخروب��ه کرده و کم کم آن را توس��عه داده و با 
اصالح و احیاء آن وارد عرصه باغداری ش��دم. 
پرداخت��ن به باغ داری و صرف وقت و هزینه در 
ای��ن زمینه هم موجب رضای��ت و دلگرمی من 
شده بود و تبعًا درآمد خوبی نیز داشت. در سال 
83 به عنوان باغدار نمونه زن انتخاب شدم. در 
کن��ار همه ای��ن کار ها و مس��ئولیت ها پرداختن 
به امور منزل و رس��یدگی ب��ه درس بچه ها، از 
برنامه های اصلی روزانه من بود. پس��ر ها بزرگ 
و بزرگ تر می ش��دند. محمدعلی وارد دانش��گاه 
شد و پس از کس��ب مدرک فوق دیپلم معماری 

ب��ه کار پرداخت و ضمن کار به ادامه تحصیل نیز 
پرداخت. مهرداد هم س��ال 85 وارد دانش��گاه شد 
و در س��ال 89 هر دو فارغ التحصیل ش��دند. پسر 
بزرگ ت��رم علی رغم کمک ب��ه من در کار، به کار 
کش��اورزی عالقه ندارد و در بخش دکوراس��یون 
داخل��ی فعال می باش��د. مهرداد ه��م جهت ادامه 
تحصیل در مقطع ارشد شرکت و قبول شد و فعاًل 

از خانواده دور است. 
همیش��ه با تمام توان مش��غول ب��ه کار بوده ام 
و این که می توانم در تأمین غذای جامعه نقش��ی 
داشته باشم موجب شده است تا عالقه من به این 
کار بیش��تر و بیشتر شود. سال های بین 80 تا 88 
سال های کوش��ش و تالش من بود و من کاماًل 
راض��ی بودم و بدون توجه به ادامه خشک س��الی 
و آزاد ش��دن قیمت نهاده های کشاورزی کارم را 
ادامه می دادم. در این س��ال ها افت و پایین رفتن 
س��طح آب نیازمند حفر چاه ه��ای عمیق به جای 
نیمه عمیق و مستلزم هزینه های زیاد برای ما بود 
که باعث بدهکاری زیادی برای ما شد. مخصوصًا 
که چند چاه حفر ش��ده به عل��ت حفر غیر اصولی 
متالش��ی و باعث صدمه مالی نسبتًا زیادی به ما 

شدند. 
مشکالت بخش کش��اورزی با وجود تعمیق و 
تجهیز چاه ها و آزاد ش��دن نهاده ها و ثابت ماندن 
قیمت محصول کش��اورزی روز به روز بیش��تر و 
بیش��تر می شد. ولی با وجود تمامی این مشکالت 
تا امروز ادامه داده ام. دل سردی من زمانی زیاد شد 
که در س��ال گذشته قیمت س��وخت و برق تقریبًا 
ده برابر ش��د به طوری که در سال جاری قادر به 

پرداخت اقساط بانکی خود نشده ام. 
چه خواهد شد؟ آیا بخش کشاورزی محکوم به 
فناس��ت؟ یا باید ماند و ادامه داد؟ با چه امیدی و 
با چه پشتوانه مالی؟ با دستان خالی و دل پرامید؟ 
تمامی این س��ال ها و گذراندن مراحل موفقیت 
مرا عالقمند کرده و مانده ام به امید فردا. آیا فردایی 
روشن در انتظار بخش کشاورزی و تولید است؟ 
آیا بن بست کنونی باعث از بین رفتن کشاورزی 
خواهد ش��د؟ آیا خشک سالی ش��دیدتری در راه 
اس��ت و ما را س��رانجام از پا درخواهد آورد؟ آیا 
دولت کش��اورزان و تولید کنندگان را همراهی 
نتظار دریافت  می کن��د؟ در انتظار فردا چش��م ا

پاس��خ این پرس��ش ها مانده ام.
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 در آغاز لطف�ا خودتان را معرفی کنید و به 
صورت مختصر سابقه فعالیت های خود را ذکر 

کنید.
فرزان��ه تبریزی متولد 1329 خیابان کاخ س��ابق 
تهران در یک خانواده نظامی هس��تم. در سال 1347 
بعد از اتمام دوره دبیرس��تان از طریق بورس��یه وارد 
دانش��کده پزشکی ارتش ش��دم، و در سال 1353 با 
درجه دکترای پزشکی فارغ التحصیل و در   همان سال 
در آزمون تخصصی بیهوشی جهت اعزام به خارج از 
کش��ور ش��رکت و با رتبه باال قبول و اعزام شدم در   
همان سال ازدواج کردم و با همسرم که خلبان نیروی 
هوایی اس��ت و برای دوره آموزش خلبانی هواپیمای 
بوئینگ 747 عازم کشور آمریکا بود، به آنجا مسافرت 
کردیم. در س��ال 1357 هم زم��ان با بدنیا آمدن تنها 
فرزندمان و وقوع انقالب اسالمی تصمیم به مراجعت 
به کشور جهت خدمت به هم میهنان عزیز گرفتیم که 
با سرمایه آن ها توانس��ته بودم به آن مرحله برسم و 
بعد از مراجعت به ایران مش��غول خدمت ش��دم و در 
ش��رایط س��خت انقالب و جنگ و با توجه به شغل 
حساس همسرم که همیشه در پرواز و مأموریت بود 
و در تمام طول جنگ مس��ئولیت انتقال س��وخت به 
هواپیماهای شکاری در حین پرواز را داشت مشغول 
انجام مس��ئولیت های شغلی و کار سخت و پرحجم 
زمان جنگ در بیمارس��تان و اطاق عمل و هم زمان 
پرداختن به مسئولیت های خانه و خانواده و نگهداری 

و تربیت فرزندم شدم.

 چه ش�د که بعد از سال ها فعالیت و کسب 
تجرب�ه ح�وزه کاری خ�ود را تغیی�ر داده  و از 

پزشکی به سمت دام پزشکی حرکت کردید؟
پسرم در سال 1375 در رشته دام پزشکی که رشته 
موردعالقه اش بود پذیرفته و وارد دانشکده دام پزشکی 
دانشگاه تهران شد. این رخداد باعث افزایش ارتباط و 
آش��نایی من با این حوزه از یک سو و تقویت انگیزه 
و افزایش احس��اس هم بستگی و تعامل مثبت من با 
جامعه دام پزشکی شد. یکی از دغدغه های که همیشه 
در مورد حیوانات داشتم نگرانی از شرایط زیستی آن ها 
بود. وقتی س��خن از حقوق حیوان ب��ه میان می آید 
فرقی نمی کند که آن ها در ش��رایطی باشند که افراد 
آن جامعه موافق نگهداری آن ها در محیط ش��هری 
هس��تند و یا مخالف. در ه��ر دو حالت، به خصوص 
در مواردی که مخالف نگه��داری و حضور حیوانات 
در شهر ها هستند، تصمیماتی بسیار ناراحت کننده و 
رنج آور درمورد آن ها اتخاذ می ش��ود. امروزه بسیاری 
از روش های زندگی انس��ان منجر به آزار و یا نابودی 
حیوانات بی پناه شده است. انهدام سگ های ولگرد و 
یا معدوم کردن گربه ها از این قبیل هس��تند که هم 
بهداشت روان و هم بهداشت محیط را بر هم می زند. 
آش��نایی من با اساتید حوزه دام پزشکی، به خصوص 
آقای دکتر آل داوود، موجب شد تا بیش از پیش نسبت 
به حقوق حیوانات حساس شوم و بتوانم در این رابطه 
خدماتی انجام دهم. بنابراین با پیشنهاد ایشان تصمیم 
ب��ه احیای انجمن حمایت از حیوانات که بعد از وقوع 

انقالب منحل و بالتکلیف شده بود گرفتم و پیرو آن 
کلینیک دامپزش��کی انجمن را با همکاری استادان 
دانشکده دامپزشکی در دفتر انجمن تأسیس کرده و 
شروع به فعالیت در رابطه با اهداف انجمن و کمک و 

هم یاری در این زمینه نمودم. 
 س�ابقه کاری ش�ما نش�ان می دهد که به 
عنوان یک پزشک متخصص، نیاز مالی خاصی 
نسبت به راه اندازی و توسعه یک کسب و کار، 
آن هم از نوع تولیدی، در سن بازنشتگی نداشته 
باش�ید. بنابراین لطفا برای ما توضیح دهید که 
چه عاملی موجب ایجاد انگیزه تاسیس مجموعه 

پرورش ماهی در شما شد؟
از آنجایی که من اصواًل اعتقاد به زندگی در خارج 
از ایران و یا س��رمایه گذاری در آنجا نداشتم، تصمیم 
به س��رمایه گذاری و اش��تغال زایی در ایران گرفتم. از 
آنجا ک��ه من تنها یک فرزن��د دارم، ترجیح می دادم 
ایش��ان در ایران به ادامه تحصی��ل و کار بپردازد. به 
همین دلیل تصمی��م گرفتم تا در فیلد کاری فرزندم 
به فعالیت مشغول ش��وم و از رشد و موفقیت ایشان 
حمایت کنم. فرزند من دارای تخصص جراحی اسب 
و فوق تخصص دست اس��ب است. به همین دلیل 
فکر کردیم بهترین حوزه کاری برای ایشان پرورش و 
نگهداری اسب است.  با این انگیزه منطقه ساوجبالغ 
را که یکی از مراکز اصلی تولید و پرورش اس��ب بود 
انتخاب نمودم. از طرفی تصمیم داشتم تا محلی برای 
دوارن بازنشستگی خود و همسرم مهیا کنم  به همین 

مطالعه موردی

 لطف خدا،
 به خاطر دیگران به ما عطا می شود

دکتر فرزانه تبریزی
 مدیر عامل شرکت بهارگوشت

 و رییس هیأت مدیره فرآورده های آبزیان سحرگاهان

دکتر فرزانه تبریزی، پزشک متخصص بیهوشی، موسس و مدیر عامل مجموعه پرورش 
ماه�ی قزل آال در اس�تخر اس�ت. او ک�ه بنیان گذار و ریی�س هیأت مدیره یک کس�ب و کار 
خانوادگی است، در ادامه فعالیت های خود اقدام به پرورش خرچنگ دراز آب شیرین نموده 
و نوآوری های متعددی در بسته بندی و فروش محصوالتش در بازارهای اروپا داشته است. 
آنچه پیش رو دارید گفتگویی با ایشان به بهانه حضور در هشتمین همایش زنان کارآفرین 

است.  
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دلیل ویالیی در منطقه ساوجبالغ خریداری کردم و 
مشغول بازسازی آنجا شدم. در این ویال یک چشمه 
آب طبیع��ی با دبی خیلی کم در حدود 2 تا 3 لیتر در 
ثانیه موجود بود و من برای جمع آوری آب تصمیم به 
ایجاد انباری در جلوی چشمه گرفتم. در حین انجام 
این کار به سرچشمه ای رسیدم که دبی آن در حدود 
30-20 لیتر در ثانیه بود و این اتفاق را بشارتی دانسته 
و تصمی��م گرفتیم که این لطف اله��ی را در جهت 
اشتغال و درآمدزایی استفاده و بخشی از درآمد آن را 

صرف امور خیریه و درمانی کنم.
 اف�راد زی�ادی در جامع�ه وج�ود دارند که 
محل هایی برای آرامش و اس�تراحت خود مهیا 
می کنند ، ام�ا هیچ کدام اقدام به پرورش ماهی 
در آن و ب�ه نوع�ی افزایش دغدغه، اس�ترس 
و زحم�ت نمی کنن�د. چه چیزی باع�ث تفاوت 

رفتارهای شما با این افراد شده است؟ 
من فکر نمی کردم که از این همه فضا و امکاناتی 
که دارم باید تنها برای تفریح و استراحت استفاده کنم. 
فکر می کردم این لطفی است که خداوند به من کرده 
و این لطف به خاطر دیگران به من اعطا شده و من 
باید این کار را انجام بدهم و عده ای هم جذب این کار 
ش��وند تا حداقل در گوشه ای کوچک از این مملکت 
موثر باشم. از طرفی من یک خصوصیتی دارم که باید 
هرچیز ناشدنی را شدنی کنم و زمانی که این ایده به 
ذهنم رسید تصمیم گرفتم تا هر طور ممکن است آن 

را به اجرا درآورم.
 در آغ�از راه ان�دازی کس�ب و کار ، ب�ا چه 

چالش هایی روبرو بودید؟
برای شروع به سراغ کارشناسان امر رفتم، اما همه 
اتفاق نظر داش��تند که پرورش ماهی در این شرایط 
امکان پذیر نیست و برای آن حتما به کانال های آب 
نیاز است. اما این سخنان دلسرد کننده بر من موثر نبود 
و من هم چنان و تصمیم خود پافش��اری داشتم. من 
معتقد بودم که االن که عصر اطالعات است چطور 
ممکن اس��ت چیزی وجود داش��ته باشد که ناشدنی 
باش��د و حتما در جایی از جهان، کس��ی به فکر حل 

این مشکل افتاده است. به هر حال 
با استخری که در ملک وجود داشت 
شروع به ایجاد پرورش ماهیان سرد 
آبی کردم و در سال 1381 موفق به 
دریافت پروانه بهره برداری شدم و با 
نام شرکت بهارگوشت فعالیت خود را 

ش��روع کردم. این کار من در باور مسئولین مربوطه 
نمی گنجید و همان طور ک��ه گفتم هیچ کدام امکان 
پرورش ماهی س��ردآبی در دریاچ��ه را نمی دادند، به 
همین دلیل ابتدا براي من اجازه تولید به میزان 2 تن 
را صادر کردند، اما ما توانستیم در تولید آزمایشی سال 
1382 به می��زان 5 تن در 4.5  ماه با ضریب تبدیل 
باال برس��یم. از آنجایی که محی��ط پرورش ما تقریبًا 
به صورت زندگی طبیعی ماهی قزل آال بود موفق به 
پرورش ماهیان با شرایط گوشتی بسیار خوب و عالی 
شدیم و درنتیجه برای اولین بار موفق به صادر کردن 
ماهی تولیدی خود ش��دیم. با توجه به شرایط جدید 

پروانه بهره برداری ما ارتقاء یافت و به 20 تن رسید. 
 ای�ده راه ان�دازی مجموع�ه س�حرگاهان و 
پرورش خرچنگ دراز چگونه به ذهن شما رسید؟

در همین ایام متوجه شدم در آب های این منطقه، 
یک نوع آبزی خاصی به خوبی پرورش پیدا می کند. 
از ای��ن رو ب��ه م��وازات فعالیت های قبلی، در س��ال 
1382  ش��رکت دیگری با ن��ام فرآورده های آبزیان 
سحرگاهان در   همان خطه خریداری کردم. موضوع 
این ش��رکت صید و بسته بندی یک نوع آبزی به نام   
CRAWFISHو ب��ا نام ایرانی خرچنگ دراز آب 
شیرین و صدور آن به صورت زنده به سرتاسر اروپا بود. 
از آنجایی که صدور مواد غذایی به اروپا بایستی بعد از 
تأیید نمایندگان اتحادیه اروپا انجام گیرد، کارخانه را 
در مدت 3 هفته به اس��تاندارد مورد قبول و نیاز آن ها 
رس��انده و بعد از ممیزی کارخانه توس��ط نمایندگان 
کش��ورهای مورد نظ��ر موفق به دریافت اس��تاندارد 
HACCP از اروپا شده و شروع به صادرات به تمام 

نقاط اروپا کردیم. 
 در کس�ب و کار خ�ود چ�ه نوآوری های�ی 
داشتید که سبب تمایز ش�ما از سایر رقبایتان 

می شد؟
یکی از مهمترین نوآوری هایی که در این مجموعه 
داشتیم این بود که خرچنگ تولیدی ما باید به صورت 
زنده بس��ته بندی و صادر می ش��د و این کار مستلزم 
بیهوشی موقت حیوان بودکه خود باید به شیوه خاصی 

صورت می گرفت. به همین دلیل فرزندم، موضوع تز 
خود را بر روی بیهوش��ی آبزی��ان قرار داد و موفق به 
ابداع روشی جدید در بسته بندی و فروش آبزی زنده 
شدیم. هرساله نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و 
آبزیان در کشور بلژیک برگزار می شود که از ایران تنها 
شرکت فرآورده های آبزیان سحرگاهان در آن شرکت 
می کند. بعد از ش��رکت در اولین نمایشگاه در بلژیک 
موفق به جذب مشتریان خوب و فراوان شدیم تا آنجا 
که پس��رم دکتر آرتین زمان ضمن انتخاب شدن به 
عنوان کارآفرین جوان و صادرکننده بر تر جوان ایراني، 
از طرف اتحادیه اروپا به  عنوان یکی از بر ترین مدیران 
ج��وان انتخ��اب و دعوت به ش��رکت در گردهمایی 

سالیانه و سخنرانی در کشور سوییس شد.
 در این مدت که به فعالیت مش�غول بودید 
آیا هیچ گاه مش�کالتی پیش روی خود داشتید 
که نشان از جنسیت شما باشد و اگر یک آقا در 
آن موقعیت قرار می گرفت با آن روبرو نمی شد؟

ن��ه به هیچ وجه. اتفاقا چیزی که محرک من بود 
و م��ن را پیش می برد، زن بودن من بود و به عبارتی 
جنس��یت برای من نه تنها تهدید نب��ود، بلکه یک 
فرصت بود. د راین مدت هیچ دری به روی من بسته 
نبود و هرجایی می رفتم به دلیل زن بودنم و این که 
در این محیط زنان کمتری حضور داشتند، به خوبی 

مورد حمایت قرار می گرفتم
 مهمتری�ن مانع ش�ما در ح�ال حاضر در 

توسعه کسب وکارتان چیست؟
من همه فعالیت خود را به خوبی پیش می بردم و 
هیچگاه سوء مدیریت در مجموعه ما وجود نداشت. 
اما من هرگز فکر نمی کردم که چالش ها و شرایط 
محیطی به گونه ای پیش رود که مجبور به متوقف 
کردن کسب وکار خود ش��وم!! متاسفانه مجموعه 
سحرگاهان تعطیل شده و ما قادر به ادامه فعالیت 
نیس��تیم. بخشی از این مشکالت به علت بانک ها 
و تبادل پول با بانک های خارجی و بخشی هم به 
دلیل بی ثباتی بازار ارز است. من در سن و شرایطی 
نیستم که دنبال معرفی خود و مطرح کردن خودم 
باش��م و مهمترین دلی��ل تمایلم به 
حضور در همایش زنان کارآفرین، 
مط��رح ک��ردن این مش��کالت و 
روی  پی��ش  چالش های  بررس��ی 
کارآفرین��ان و اف��رادی اس��ت که 

صاحب ایده هستند. 
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در یکی از روزهای گرم تابس��تان سال 1339 زیر 
یک سیاه چادر عش��ایری در منطقه ای خوش آب و 
هوا از شهرستان جیرفت استان کرمان به دنیا آمدم. 
ش��غل خانواده ام به طور کامل کشاورزی و دام پروری 
بود به طوری که من تا 18سالگی حتی لقمه ای به غیر 
از درآمد حاصل از کش��اورزی و دام پروری نخورده ام. 
چهار سال اول دوره ابتدایی را در مدارس روستایی و 
عشایری   همان منطقه سپری کردم و 8 سال دیگر را 
در شهر جیرفت. اما طبیعت شغل خانواده و کوچ نشینی 
آن ها موجب شد که در 12 سال اولیه تحصیلم کمتر از 

12 ماه در منزل با والدینم باشم و بقیه اوقات تحصیلم 
را در روس��تا یا در شهر در منزلی که پدرم تهیه کرده 

بود با خواهرم تنها زندگی می کردیم.
 این تنها زندگی کردن یک مزیت برای من داشت 
و یک مش��کل، مزیت آن اعتماد به نفس باالیی بود 
که من پیدا کردم و عیب آن این که من مطابق بهره 
هوشی که داشتم از نظر درسی پیشرفت نکردم زیرا 
در دوران تحصیل جزء شاگردان ممتاز بودم اما شاگرد 
اول نبودم. در س��ال 1357 سه اتفاق مهم در زندگیم 
رخ داد. در   همان سال هم دیپلم گرفتم، هم دانشگاه 

قبول ش��دم و ه��م ازدواج کردم. ورود به دانش��گاه 
مقارن بود با ناآرامی های انقالب اس��المی و تعطیلی 
دانشگاه ها و سپس بازگشت من و خانواده به شهر و 
روستای خودمان. با بازگشتم به روستا در مدتی کمتر 
از دو ماه خانه کوچکی برای خودمان ساخته و ساکن 
شدیم و یک باغ مرکباتی احداث نمودیم که سال ها 
کمک معاش و زندگیمان بود. از ویژگی های بنده که 
در این مرحله کمک به موقعیت مان کرد، عدم حس 
چشم و هم چش��می و راحت طلبی بود زیرا در   همان 
مدت که اکثر فامیل و دوس��تان من در شهر زندگی 

رقیه رستمی ابوس�عیدی دانش آموخته کارشناسی شیمی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 
اس�ت. از س�ال 1366 در آموزش و پرورش جیرفت مش�غول به کار ش�ده و ش�غل اصلی 
خانواده اش کشاورزی است. در سال 1387 به عنوان کشاورز نمونه زن کشور انتخاب شد 
و در سال 1388 جزء کارآفرین های برتر استان کرمان شناخته شد. او اکنون عضو کانون 
خبرگان کش�اورزی جنوب کرمان و تنها بانوی عضو مجمع ملی خبرگان کش�اورزی کش�ور 

است. آنچه پیش رو دارید خودنوشتی از وی در مورد تولد و رشد کسب وکارش است.

نهال توت فرنگی کردستان، در 
سایه درختان کوچک جیرفت

رقیه رستمی ابوسعیدی
کشاورز نمونه جیرفت و عضو مجمع ملي خبرگان کشاورزي کشور 
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می کردند بنده در روس��تایی ساکن شدم که نه برق 
داشت و نه آب لوله کشی و نه هیچ امکانات دیگری و 
این هرگز برایم سخت و ناراحت کننده نبود. در سال 
1362 با بازگشایی دانشگاه ها به دانشگاه برگشتم و 
در سال 1366 لیس��انس شیمی را از دانشگاه شهید 
باهنر کرمان گرفتم و   همان سال در آموزش و پرورش 
جیرفت مشغول به کار شدم. اما درآمد اصل خانواده ما 
هم چنان از   همان باغ های احداث شده بود، تا این که 
در سال 1370 با احداث سد جیرفت باغ ها و منزل ما در 
دریاچه سد غرق شد و مقداری زمین در محل دیگری 
به ما واگذار شد که مجدانه بر روی آن شروع به کار 
نمودیم. اما تا این کار ما هم به ثمر می نشست وقت 
الزم بود و برای این که ما زود تر به درآمد برسیم اقدام 
به اخذ مجوزات الزم برای راه اندازی یک پرواربندی 
بره نمودیم. با اخذ وام و زحمات شبانه روزی طرح را به 
اجرا رسانده و راه اندازی کردیم اما معضل معلق بودن 
وضعیت کشاورزی و دام داری بین دو وزارت خانه جهاد 
کش��اورزی و نیرو گریبان ما را ه��م گرفت. زیرا آب 
منطقه ای کرمان مجوزی را که قباًل برای برداش��ت 
آب از رودخانه مجاور برای کش��ت علوفه دام ها به ما 
داده بود تمدید نکرد و این موجب تعطیلی این واحد 
و بدهکاری ما به بانک شد که تالش های بنده برای 
اخذ این مجوز در طول 20 سال گذشته هنوز هم به 

جایی نرسیده است.
اما ما از پای ننشس��تیم با بررس��ی که در منطقه 
کردیم به این نتیجه رس��یدیم که جیرفت منطقه ای 
بسیار مناسب برای کشت گل خانه ای است. به همین 
جهت با فروختن ماش��ینم 20.000 متر مربع زمین 
خریدم و مبادرت به احداث چند سالن گل خانه کردم 
که تاکنون تقریباً هر 20000 متر مربع را زیر پوشش 
سازه گل خانه ای برده ایم و تقریباً 10 سال است که با 
کشت توت فرنگی به کارمان ادامه می دهیم و راضی 

هستیم. 
اما مش��کلی که م��ا با آن مواج��ه بودیم به علت 
وضعیت آب و هوای جیرفت، هرس��اله ما می بایست 
نهال جدید توت فرنگی در گل خانه مان بکاریم که این 
نهال را از کردستان تهیه می کردیم. بعد مسافت، عدم 
تشابه وضعیت اقلیمی و بیماری های احتمالی برای ما 
مش��کالتی ایجاد می کرد که باعث شد من تصمیم 
به تولید این نهال در منطقه کوهس��تانی شهرستان 
جیرفت بگیرم. در حال حاضر این نهال را در س��ایه 
درختان کوچک میوه ای که کاشته بودم تهیه می کنم 
و ب��ا یک تیر دو نش��ان می زنم، ه��م درختانم بهتر 

ب�ه عقی�ده م�ن، آنچ�ه که 
موجب حض�ور کمرنگ تر زنان 
در عرصه کارآفرینی مي شود، 
در وهل�ه اول مس�ائل فرهنگی 
و ع�دم هم�کاری خان�واده ب�ا 
خانم های�ی اس�ت ک�ه متقاضی 
مث�ل  ب�از  محیط ه�ای  در  کار 
دوم  و  می باش�ند  کش�اورزی 
مشکالت زیادی از قبیل گرفتن 
تس�هیالت و امکان�ات و غی�ره 

است

رسیدگی می شوند و هم از زمینی که در حالت عادی 
هیچ درآمدی نداش��ت در سال حدود بیست میلیون 
تومان نهال توت فرنگی برداشت می کنم. ضمن این 
که تهیه نهال در این منطقه باعث موفق تر بودن ما در 

برداشت محصول در گل خانه نیز می شود. 
اکنون در کنار تولید این نهال در منطقه کوهستانی 
حدود 10 هکتار نیز باغ میوه دارم. در طول سال های 
کارم در گل خان��ه مواجه با تبدیل مقدار قابل توجهی 
از محص��ول می��وه به ضایعات و میوه های له ش��ده 
بودم که به این نتیجه رس��یدم احداث یک سردخانه 
کوچک می تواند به مقدار قابل توجهی مشکل بنده 
را حل کند. با پیگیری ها و مراجعه مداوم به س��ازمان 
جهاد کشاورزی منطقه باالخره تسهیالتي به اینجانب 
تخصیص داده شد و این سردخانه را ساختم که کمک 

قابل توجهی بود. 
تالش های بنده باالخره مورد توجه مسئوالن جهاد 
کشاورزی منطقه جنوب استان کرمان قرار گرفت و در 

سال 1387 به عنوان کشاورز نمونه زن کشور معرفی 
و انتخاب شدم و در سال 1388 دفتر زنان فرمانداری 
جیرفت بنده را به عنوان زن کارآفرین منطقه به استان 

معرفی کرد. 
اکنون نیز به طور کامل مشغول کشاورزی هستم 
و مش��کالتم یکی تعطیلی واحد پرواربندی است که 
امروز حدود بیش از 150 میلیون تومان تأسیسات دارد 
که دلیل آن، عدم همکاری آب منطقه ای کرمان براي 
تمدید پروانه برداشت آب الزم از رودخانه هلیل است. 
دوم آنکه میوه توت فرنگی ظرافت بس��یاری زیادی 
دارد و از  آنج��ا که بازار عرض��ه آن به طور عمده در 
تهران اس��ت، در هنگام حم��ل و نقل، با خودروهای 
معمولی  لطمه زیادی می خورد. که راه حل آن وجود 
خودروهای سردخانه دار کافی در منطقه و یا راه اندازی 
فرودگاه جیرفت اس��ت که متاس��فانه در حال حاضر 

هیچ کدام دراختیار نیست. 
به عقیده من، آنچه که موجب حضور کمرنگ تر 
زن��ان در عرص��ه کارآفرین��ی مي ش��ود، در وهل��ه 
اول مس��ائل فرهنگ��ی و عدم هم��کاری خانواده با 
خانم هایی اس��ت که متقاضی کار در محیط های باز 
مثل کشاورزی می باش��ند و دوم مشکالت زیادی از 
قبیل گرفتن تسهیالت و امکانات و غیره است که بر 
سر این راه وجود دارد و بسیاری از افراد توان پیمودن 
ای��ن راه را ندارن��د. یکی دیگر از مش��کالت و موانع 
توس��عه کارآفرینی در این حوزه هم مخاطره باالی 
س��رمایه گذاری در این بخش اس��ت که جرأت ورود 

افراد نوپا را از این راه می گیرد.
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مطالعه موردی

تا وقتی گل سرخ و »الله زار« 
هست، بانوی گل سرخ زنده است

ش�هین دخت صنعتی )سرلتی( برای مردم 
الله زار کرمان، بانوی گل و گالب است. او که 
ملقب به »بانوی گل س�رخ« اس�ت، در س�ال 
1356 ب�ه الل�ه زار م�ی رود و م�ردم ناحیه را 
تش�ویق به کاش�ت گل به جای خش�خاش و 

تولید گالب به جای تریاک می کند. 

شهین دخت سرلتی در سال 1327 در شهر بافت 
کرم��ان به دنیا آم��د. او پ��س از پایان تحصیالتش 
در مقطع دکترا در رش��ته روان شناس��ی اجتماعی و 
ارتباطات در آمریکا به ایران بازگش��ت. خانم سرلتی 
پروژه کاش��ت گل محمدی در الله زار را به تنهایی و 
زمانی که همسرش، همایون صنعتی زاده در زندان به 
سر می برد، در این منطقه کویری شروع کرد: »ویژگی 
این گل در این است که آب کم می خواهد، با خشکی 
و خشکسالی های منطقه زبان س��ازگاری دارد و در 
سال های خشک تنها محصول بارآور منطقه است.« 

زمانی که خانم س��رلتی کار خ��ود را آغاز کرد، نه 

دشت گلی وجود داشت و نه کارخانه ایی. او با شناخت 
و تسلطی که به شرایط اقلیمی و آب و هوای منطقه 
الله زار داش��ت، ش��روع به تشویق کش��اورزان برای 
کاش��ت گل محمدی به جای خشخاش کرد. خانم 
س��رلتی کار را در یک کارگاه کوچک س��نتی در باغ 
پدری همس��رش ش��روع کرد. او با وان��ت به درب 
منازل اهالی می رفت و آن ها را تش��ویق به گل کاری 
می کرد و برایشان تخم گل فراهم می کرد. این کارگاه 
کوچک و دس��ت ساز، در سال 1374 از حالت سنتی 
به یک کارخانه صنعتی معتبر تبدیل شد که یکی از 
مرغوب ترین گالب های دنیا به نام »گالب زهرا« و 
یکی از خالص ترین روغن گل ها در آن تولید می شود، 
به طوری که اکنون 5 درصد کل روغن گل دنیا را تولید 
می کن��د. ظرفیت تولید این کارخانه از 35 تن گل در 

سال 1369، امروزه به 1000 تن گل رسیده است. 
امروزه منطق��ه زیبای الله زار با ن��ام گالب زهرا 
ش��ناخته می ش��ود. گالب زهرا یکی از بزرگ ترین 
واحدهای تولید گالب، روغن گل محمدی و عرقیات 
گیاهی در ایران است که بیش از بیست گونه محصول 
مختلف تولید می کند که افزون بر گالب، غنچه، گل 
باز و روغن گل محمدی، عرقیاتی چون بیدمش��ک، 
چهل گیاه، نعناع، بهار نارنج، نسترن، نسترن کوهی، 
زیره، بید، کاس��نی، بید کاس��نی، شاتره، بهار سنجد، 
کلپوره، شوید، خارش تر و فرآورده هایی مثل گل عنبر، 

به چای و انواع نمک های معطر را ش��امل می شود. 
مض��اف بر اینکه عطر وغنچه گل محمدی زهرا نیز 
در بسته بندی های ویژه و فانتزی روانه بازار می شود. 
یکی دیگر از محصوالت نوآورانه ایشان،  استفاده از 
پس مانده گل ها به عنوان سوخت شومینه است. در 
مجموع��ه وی، از هیچ نیروی حرفه ایی و تخصصی 
از تهران و سایر ش��هر ها استفاده نمی شود. کودکان 
پرورش��گاه صنعتی که توس��ط پدرب��زرگ همایون 
صنعتی)همسر خانم سرلتی(، حاج علی اکبر صنعتی، 
در کرمان افتتاح ش��ده است، بعد از طی کالس های 
آموزشی در پرورشگاه برای کار کردن و امرار معاش 
به این کارخانه فرس��تاده می شوند. در پایان هر سال، 
سود حاصل از فروش محصوالت در میان کشاورزان 
و کارمندان تقسیم می شود. حقوق کشاورزان به موقع 
به آن ها داده می ش��ود و هر س��ال نشریه ایی منتشر 
می شود که در آن مطالب به روز در مورد پرورش گل 
به زبان س��اده آموزش داده می شود. یکی از کارکنان 
این کارخانه می گوید: »من هیچ وقت فکر نمی کردم 
ک��ه در زندگی ام جایی مث��ل اینجا کار کنم و رییس 

خودم باشم«. 
کارخانه گالب زهرا در نزدیکی روستای جغدری 
قلب تپنده این تالش بی وقفه همگانی،   همان واحدی 
اس��ت که در س��ال 82 به عنوان واحد نمونه کشور 
شناخته ش��د. اینک به برکت مواهب عظیمی چون 
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اقلیم مس��اعد و تالش بی وقف��ه گل کاران، گالب و 
روغن گل محمدی که توسط شرکت گالب زهرا در 
منطقه الله زار تولید می شود به استناد آزمایشات متعدد 
و به گواه تقاضای روزافزون داخلی و خارجی نه تنها 
بهترین گالب کرمان و ایران محسوب می شود، بلکه 

از لحاظ کیفیت در سراسر جهان بی همتاست. 
اگر چه گل محمدی از دیر باز جسته و گریخته در 
اس��تان کرمان یافت می شده است، اما نگرش جدی 
به آن، به عنوان یک گیاه س��ودآور حدود س��ی سال 
پیش با کشت پاجوش هایی که از کاشان وارد منطقه 
الله زار ش��ده بودند آغاز شد زیرا به نظر می رسید این 
منطقه از جمیع جهات مناس��ب ترین شرایط را برای 
پ��رورش گل محمدی فراهم کند. ارتفاع این منطقه 
از 2600 مت��ر فرا تر می رود و طبیعتاً نقطه جوش آب 
در الله زار پایین تر است و از سوی دیگر اقلیم خشک 
و خن��ک این منطقه، غلظت مواد موثر و معطر را در 
گل ب��اال برده و به طریق اول��ی بر کیفیت گالب و 
روغن حاصله می افزاید. مهم ترین مشکل در آن روز ها 
متقاعد کردن کشاورزان و تغییر ذهنیت آنان بود که 
هنوز گل محمدی را به عنوان یک محصول زراعی و 

اقتصادی نمی پذیرفتند. 
همایون صنعتی، همس��ر ش��هین دخت س��رلتی 
است. او در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. پدرش، 
عبدالحسین صنعتی زاده، از اولین رمان نویسان ایرانی 
بود. کودکی خ��ود را در کرمان نزد پدر بزرگ و مادر 
بزرگ��ش گذراند. س��پس در دبیرس��تان البرز تهران 
تحصیل کرد و ب��ه کار تجارت پرداخت. از دو س��ه 
س��ال قبل از انقالب او معتقد ب��ود که کار حکومت 
تمام است. خود را از مشاغل دولتی کنار کشیده بود و 
در الله زار کرمان، در ملک پدری اش، به کش��ت گل 
مشغول شده بود. شعر می گفت و گل می کاشت و 
گالب می گرف��ت. در زندگی او همواره بیش از هر 
چیز به دو کار مش��غول بود، کش��اورزی و تحقیق 
در اح��وال ایران باس��تان. او در س��ال های آخر به 
تحقیق در متن های مربوط به گاه شماری و نجوم 
و آیین های ایران باستان رو آورده بود. او بنیان گذار 
چند موسس��ه فرهنگی و اقتصادی در ایران است. 
مؤسسه انتشارات فرانکلین، شرکت سهامی افست، 
چاپخانه 25 شهریور، سازمان کتابهای جیبی، کاغذ 
س��ازی پارس، کشت مروارید کیش و گالب زهرا از 
ش��رکت ها و موسساتی اس��ت که او در برپایی آن ها 
نقش موثر داشته است. او همچنین بنیانگذار شهرک 

خزرشهر است. 
شرکت گالب زهرا کار خود را با نصب یک دیگ 
تقطیر سنتی آغاز کرد و گالب حاصله تحت آزمایش 
قرار گرفت. نتیجه آزمایش شگفت انگیز بود، به عبارت 
دیگر گالب الل��ه زار از لحاظ کیفیت و غلظت مواد 
موثره تفاوت معنی دار و چش��مگیری را در مقایسه با 
گالب سایر مناطق نش��ان داد و مشخص شد عیار 
عطر گل محم��دی در گالب این منطقه به مراتب 
بیشتر از نقاط دیگر است و این چنین بود که بسیاری 
از اراضی الله زار و نواحی همجوار و حتی نقاط دیگر 
استان به کشت گل محمدی اختصاص پیدا کرد اما 
ب��ا این همه راز موفقیت گالب زهرا را در نیت خیر و 
پشتوانه معنوی آن و نیز در حس همدلی و همیاری 
کش��اورزان و ش��رکت گالب زهرا جستجو کرد، گو 
این که بروز خشکس��الی های مداوم نه تنها از تکامل 
و تداوم کار نکاسته است بلکه زارعین را به اندیشیدن 
به راه کار هایی همچون استفاده از سیستم های آبیاری 
تحت فشار و افزایش سطح زیر کشت تشویق کرده 
است. به مرور زمان و به موازات گسترش سطح زیر 
کشت گل محمدی در منطقه، شرکت گالب زهرا نیز 
گام های موثری در راستای افزایش ظرفیت و مکانیزه 
کردن روند تولید و فرآوری محصوالت خود برداشته 
است به گونه ای که هم اکنون، کارخانه گالب زهرا 
یکی از پیشرفته ترین واحد های صنعتی در زمینه تولید 
عرقیات گیاهی و اسانس به شمار می رود و برآن است 
تا با افزایش ظرفیت و احداث کارخانه جدید به رشد 
تصاعدی تولید گل در منطقه پاسخ گوید مهم ترین 
ویژگ��ی گالب زهرا و س��ایر محصوالت آن طبیعی 
بودن آن هاست. شرکت گالب زهرا از   همان گام های 
نخست، بنا را بر عدم استفاده از نهاده های شیمیایی و 
مصنوعی مثل سم و کود گذاشت و به دلیل کیفیت 
باالی محصوالت خود توانست گواهی تولید ارگانیک 
را از انجمن خاک انگلستان دریافت کند و نخستین 
واحدی باش��د که توانسته گالب و روغن ارگانیک را 

وارد ب��ازار جهانی نمای��د. از طرفی گل کاران منطقه 
خود را ملزم به رعایت اصول کش��ت و کار ارگانیک 
می دانند و همه س��اله گلس��تان های منطقه توسط 
بازرسان انجمن خاک انگلستان دقیقاً بازدید می شود 
ت��ا گواهی نامه ارگانیک تمدید ش��ود. در حال حاضر 
محصوالت گالب زهرا به اروپا، روسیه و کشورهای 

آسیای جنوب شرقی صادر می شود. 
از   هم��ان روزهای دور، روس��تاییان در در آمدهای 
این محصول س��هیم بودند و ام��روز، کار به فروش 
عصاره ه��ای گران قیم��ت و تهیه مواد بهداش��تی از 
ای��ن گیاه )با هم��کاری طرف های معتب��ر خارجی( 
انجامیده است. این در حالیست که کارکنان و مهندسان 
کارخانه صنعتی،همگی از اهالی منطقه، و از جمله از 
بچه های سابق پرورشگاه صنعتی اند. سخن آخر این 
که در اواخر بهار که فصل گالب گیری فرا می رسد، 
فضای دلنش��ین و مناظری بدیع در سرتاس��ر این 
منطقه زرخیز ش��کل می گیرد و عطر گل محمدی 
ای��ن گیاه قانع و پر برک��ت در این خطه می پیچد 
تا یادآور دغدغه های زوجی بلند همت یعنی آقای 
همایون صنعتی و خانم شهین دخت صنعتی باشد 
که زیبا ترین هدیه الهی را به مردمان این سرزمین 
هدیه کردند و س��رانجام خود در کنار گلستان های 
عطرآگی��ن و در خ��اک برک��ت خیز الل��ه زار آرام 
گرفتن��د. »بان��وی گل س��رخ« نامی اس��ت برای 
زنده یاد ش��هیندخت س��رلتی که قبل از انقالب در 
منطقه الله زار کرمان گل را جایگزین خش��خاش و 
گالب را جایگزین تریاک کرد. فراموشمان نشود هر از 
گاهی برای شادی روح این دو عزیز بزرگوار فاتحه ای 

بفرستیم. تا بدانند به یادشان هستیم.

پرورش یافته  ک�ودکان 
پرورش�گاه صنعتی کرمان 
بعد از جدایی از آنجا، برای 
ام�رار معاش ب�ه کارخانه 
فرس�تاده  زه�را  گالب 

می شوند 



13
90

ن 
هم

ب

20

مطالعه موردی

طاه�ره عش�قی، تولید کنن�ده نمونه محصول س�الم در 
باغبان�ی در س�ال 1386 اس�ت. او ک�ه ط�ی فعالیت های 
تولیدی خود، عالقه مند به حوزه کش�اورزی ارگانیک ش�ده 
اس�ت، در ح�ال حاضر به عن�وان یک عضو فع�ال انجمن 

ارگانیک مشغول به کار است. 

ایجاد محیط سالم، یک 
وظیفه انسانی است

طاهره عشقی
کارشناس کشاورزی پایدار

در سال 1383 موفق به اخذ پروانه تأسیس از اداره 
جهاد کش��اورزی شهرستان نیشابور ش��دم. در پایان 
بهمن ماه به بانک کش��اورزی معرفی و با استفاده از 
تسهیالت این بانک یک واحد تولیدی سبزی صیفی 
گلخانه ای در مزرعه خود به بهره برداری رس��اندم. در 
همین زم��ان، در کنار فعالیت های کش��اورزی خود، 
تصمی��م به پ��رورش ماه��ی در اس��تخر ذخیره آب 
کش��اورزی گرفتم و آن را اجرا کردم و از مزایای آن 
ک��ه تولید کود مالیمی برای زمین های کش��اورزی 
بود، بهره مند شدم. در س��ال 1385 تولیدکننده برتر 
محصوالت گلخانه ای در سطح شهرستان شدم. در 
س��ال 1386 در کالس های IPM مدیریت تلفیقی 
آفات،که شیوه ای در مدیریت آفات است شرکت کردم 
و پس از آن رویکرد جدیدی نسبت به محیط زیست 
و جمعیت فعال آفات خاص پیدا کردم و آن را مدنظر 
قرار دادم. IPM  از تمام فنون و الگوهای مناس��ب 
به عنوان یک روش امکان پذیر و س��ازگار اس��تفاده 
می کند و جمعیت آفات را کنترل کرده و در زیر آستانه 
زیان اقتصادی نگه م��ی دارد. بنابراین من هم از این 
روش در محل مزرعه خود استفاده کرده و با استفاده 
از آن تولیدات مزرعه خود را به صورت سالم وارد بازار 
ک��ردم. از همین رو در آن س��ال به عنوان تولیدکننده 
گلخانه ای محصوالت سالم در سطح استان شناخته 

شدم.
همان طور که می دانید تجمع عناصر ش��یمیایی 
و س��ایر آالینده ها در محصوالت کش��اورزی اثرات 

زیان باری دارد که منجر به ایجاد مخاطرات متعددی 
در س��المت افراد جامعه می ش��ود و عالوه بر ایجاد 
تبعات اجتماعی و اقتصادی آن در سطح ملی موجب 
آسیب های اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست نیز 
می شود. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا به  عضویت 
انجمن تولیدکننده های محصوالت ارگانیک درآیم و 
سعی در اشاعه این اطالعات به دیگر کشاورزان منطقه 
خود کردم و هم اکنون در شرکتی که عمده فعالیت آن 
تولید مواد بیولوژیک است مشغول به فعالیت هستم.

همچنین به منظور تبادل تجربه و گفتگوی علمی و 
فنی در نمایشگاه های کشاورزی استان و نمایشگاه 
تولیدات محصوالت ارگانیک تهران حاضر می شوم. 
در ح��ال حاضر در انجمن تولیدکنن��دگان ارگانیک 
ملی کش��ور و تعاونی س��بزی کاران سالم شهرستان 
نیشابور عضو هس��تم و با انجمن توسعه کشاورزی 
پایدار هم��کاری می کنم. در کالس های آموزش��ی 
استان و شهرستان شرکت کرده و دوره های آموزشی 
مختلفی را گذرانده ام. همچینین در بازدیدهای استانی 
از گلخانه های موفق استان های تهران و مرکزی نیز 

حضور داشته ام 

تولید ارگانیک چالش ها و موانع مختلفی دارد و به 
عقیده من بزرگترین محدودیت در تولید محصوالت 
ارگانی��ک، ع��دم وجود فرهنگ مص��رف آن جامعه 
اس��ت. ضعف روش های تحقی��ق، ترویج و آموزش 
در برقراری مدیری��ت پیش برنده دانش و تکنولوژی 
متناس��ب کش��اورزی ارگانیک، از یک س��و و عدم 
استقبال کش��اورزان از این روش کنترل، به دلیل 
ع��دم آموزش کافی و مواجه ش��دن آنها با عوامل 
خس��ارت زای دیگر در مزرع��ه و اجبار به مصرف 
س��موم شیمیایی از سوی دیگر موجب می شود که 
تولید محصوالت ارگانیک در س��طح حداقلی باقی 
بمانند. سیاس��ت های حمایتی دولت مانند پرداخت 
یاران��ه و تخصی��ص وام های بلندمدت تش��ویقی 
و تأمین اعتبارهای پژوهش��ی از یک س��و و بهبود 
فرآیند معرفی تولیدکننده و کاهش هزینه های اخذ 
گواهی محصوالت می تواند راهکاری برای تشویق 

و ترویج این مهم باشد.
اندیش��ه سالم نشأت گرفته از عقل سالم در بدن 
سالم است. یکی از عوامل سالمت انسان تغذیه سالم 
اس��ت و تغذیه سالم جز از آب و خاک و محیط سالم 
بدست نمی آید. به امید روزی که معنا و مفهوم محیط 
س��الم مشخص شود و برای ایجادش بسیج شویم و 
آن را ن��ه به عنوان ی��ک وظیفه فردی و یا ملی بلکه 
به عنوان یک وظیفه انسانی بشناسیم و عمل کنیم. 
در پایان از همه عزیزان پیشکسوت و مروج در عرصه 

محصوالت ارگانیک کمال تشکر را دارم.

 تجمع عناصر ش�یمیایی و س�ایر 
آالینده ها در محصوالت کشاورزی 
اث�رات زیان ب�اری دارد ک�ه منجر 
ب�ه ایج�اد مخاطرات متع�ددی در 
س�المت اف�راد جامعه می ش�ود و 
ع�الوه بر ایج�اد تبع�ات اجتماعی و 
اقتصادی آن در سطح ملی موجب 
از  ناش�ی  اقتص�ادی  آس�یب های 

تخریب محیط زیست نیز می شود
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محبوب�ه جعفری، متول�د 1360، مدی�ر عامل صندوق 
اعتب�ارات خرد زنان لپویی اس�ت. او که صاحب دو فرزند 
دختر و پس�ر اس�ت، لذت زندگی خود را در حل مشکالت 
دیگ�ران می دان�د. آنچه پی�ش رو داری�د، گفت وگویی با 

ایشان است

دوست دارم تا جایی که امکان دارد 
باری از دوش دیگران بردارم

 از آغاز فعالیت خود بگویید.
همیشه کمک کردن به دیگران برای حل مشکالت شان برایم لذت بخش 
بوده و دوس��ت دارم تا جایی ک��ه امکان دارد ب��اری از دوش دیگران بردارم. 
در س��ال های 1381 و 1382، مجموعه ای از دوره های آموزشی توانمندسازی 
توسط ش��رکت عمران و توس��عه لپویی برگزارمی ش��د. من که در آن دوران 
بیست سال بیشتر نداش��تم، از این دوره ها مطلع شده و شرکت کردم. در این 
کالس ها با مش��ورت خانم ها قرار بر این شد،که هر نفر ماهیانه مبلغی بگذارد 
تا بتوانیم صندوقی تش��کیل دهیم و در مواقع ضروری بتوانیم از این صندوق 
اس��تفاده کنیم. در همین جریان، در بهمن ماه 1382از طریق جهاد کشاورزی 
به من پیش��نهاد ش��د که صندوقی تحت عنوان صن��دوق اعتبارات خرد زنان 
راه اندازی کنم، که با استعانت به خداوند بزرگ این امر را عملی کردم. صندوق 
در اسفندماه س��ال 1382 با سرمایه 6000/000 ریال و 66 نفر عضو تاسیس 
شد. هر نفر از اعضاء ماهیانه000 /15 ریال به عنوان پس انداز ماهیانه پرداخت 
می کردند و 000/000 /20 ریال از طریق جهاد کشاورزی به حساب صندوق 

واریز شد.
 مهمترین چالش شما در آغاز راه اندازی این صندوق چه بود؟

در اوایل کار، اعضاء آش��نایی کافی با روند پیش��رفت صندوق نداشتند،آنها 
قوانین را دقیق نمی دانس��تند و در نتیجه اعتماد کافی وجود نداشت. از طرفی 
چون س��عی ش��ده بود اولویت انتخاب اعض��اء، با افراد سرپرس��ت خانوار و و 
بد سرپرس��ت و بی بضاعت باش��د،تأمین همین مبلغ پس انداز کم، برای آنها 
سخت و مشکل بود. اما خوشبختانه بعد از گذر زمان و به وجود آمدن اعتماد و 
پیش��رفت صندوق، اعضاء سعی می کردند از درآمد فعالیت هایی که انجام داده 
بودند، پس اندازهای خود را افزایش دهند. اوایل سرمایه صندوق مقداری نبود 
که بتوانیم مبلغ وام هارا افزایش دهیم، تا اعضا بتوانند کارهای وسیع تری انجام 
دهند. ولی عالوه برپس اندازها، با س��ود 10درصدی وام ها، سرمایه ی صندوق 
افزایش یافت. یکی از مش��کالت اصلی ما، نداش��تن دفتر کار، و محل اداری 
بود. این مش��کل هنوز هم وجود دارد و مانتوانسته ایم محلی برای انجام امور 
اداری و مراجعه راحت تر اعضاء فراهم کنیم. به همین دلیل قادر به جذب افراد 

بیشتر و توسعه صندوق نیستیم.
 چگونه به عضویت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی درآمدید؟

خیلی س��عی کردم صندوق حالت رسمی تری به خود بگیرد، اما به هر دری 

که می زدم بسته بود. مثاًل به بانک مرکزی مراجعه کردم اما، امکان پذیرفتن 
ما برای آنها وجود نداشت. به همین خاطر تصمیم گرفتم تا اعضاء را به صورت 
تعاونی ثبت کنم.اما این تصمیم هم با موفقیت روبرو نش��د ولی خوشبختانه ، 
توانستم صندوق را به عضویت »صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی« 
درآورم.و از این طریق هم سازماندهی ترشدیم وهم توانستیم از تسهیالت آن 
استفاده کنیم، به صورتی که صندوق حمایت، معدل یک و هشت دهم سرمایه 
ما، تس��هیالت برای ما در نظر می گیرد. با این تفاسیر توانستم اعضاء را بیشتر 
کنم تا همه کس��انی که دوس��ت دارند بتوانند از این تس��هیالت برای انجام 

فعالیت ها استفاده کنند.
 اهداف اصلی صندوق اعتبارات خرد ش�ما چیست؟ و آیا این اهداف 

تحقق پیدا کرده اند؟
اهداف تش��کیل صندوق اعتبارات ، دسترس��ی آس��ان به تسهیالت بدون 
ضوابط دس��ت و پا گیر بانکی، توانمندس��ازی زنان، ایجاد روحیه خود اتکایی، 
درآمدزایی برای خانم های سرپرست خانوار و ایجاد روحیه پس انداز بوده است 
ک��ه به لطف پروردگار این اهداف تا حدود زیادی تحقق یافته اس��ت.البته در 
انجام این امور، هیئت مدیره صندوق، خانم ها کبری جعفری و سکینه جعفری 

به من کمک های بسیاری کردند که جا دارد از آنها تشکر کنم .        
 روند اجرایی، اعطای اعتبارات شما چگونه است؟

اعضا به گروه های 5تا7 نفری تقس��یم می شوند. زمانی که فردی تقاضای 
تس��هیالت می کند، باقی اعضا گروه ش��خص متقاض��ی را ضمانت  می کنند. 
اولی��ن دوره وام دهی مبلغ وام000/000 /1 ریال بود که حدود 50 نفر از اعضا 
این مبل��غ را دریافت کردند.در همین دوره مبلغ به 2/000/000 ریال رس��ید 
که در حال حاضر بیش��تر اعضا دوره چهارم دریافت تس��هیالت را می گذرانند 
که مبل��غ از 2/000/000 ت��ا 5/000/000 ریال متغیر ب��وده وهم اکنون وام 
ها10/000/000ری��ال اس��ت. در حال حاضر تعداد اعض��ای صندوق صد نفر 

هستند که پس انداز هر نفر000/000 /2ریال است.
 موضوع فعالیت های اعضا عموما چیست؟

پرورش مرغ بومی، عرق گیری، ترش��یجات، رب انار، تولید مواد لبنی، تولید 
پوش��اک، کاشت زعفران، تولید نان محلی، عرضه پوشاک، تولید تشک، تولید 
مواد غذایی مثل سمنو، تهیه آب لیمو، عرضه لوازم خرازی و کشاورزی )تولید 

گندم و ذرت(

مطالعه موردی
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باغبانی را از 
کودکی باید 
آموخت 

عطیه وحدت پور

»عطیه وحدت پور، 1355 تهران هستم. در سال 
1377 در رش��ته مهندسی کش��اورزی– آبیاری از 
دانش��گاه تهران فار غ التحصیل شدم. در سال های 
1378 تا 1384، به عنوان کار ش��ناس، تحلیل گر، 
و مدیر فروش در ش��رکت های مختلفی مش��غول 
به کار بودم. در س��ال 1384، اق��دام به راه اندازی 
و بهره ب��رداری از ی��ک واح��د گلخانه ای کش��ت 
هیدروپونی��ک توت فرنگی در ش��هرک گلخانه ای 
هش��تگرد کردم. و ب��ه مدت چهار س��ال در آنجا 
مش��غول به فعالیت بودم. تا آنکه در س��ال 1388، 
ش��رکت »طراحان طبیعت ترنج« را تأسیس کردم 
و در پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران مستقر 
شدم. از س��ال 1389، این شرکت، برای اولین بار 
در ای��ران اقدام به فعالیت در حوزه باغبانی کودک 

و نوجوان کرد.« 
وحدت پور، فردی است که ارتباط خود با دانش 
و دانش��گاه را پس از پایان یافتن دوره تحصیلش 
حفظ کرده و به منظور به روز نگه داشتن دانش اش 
و افزایش مهارت های خود در حوزه کس��ب و کار، 
دوره های آموزش��ی مختلفی را گذرانده اس��ت. او 
موفق ش��ده ت��ا دوره کامل طراحی سیس��تم های 
آبی��اری را بگذراند و مجوز آن را کس��ب نماید. او 
همچنین دوره های آموزش��ی مختلف��ی در حوزه 
مدیری��ت بازاریابی و ف��روش، کارآفرینی گذرانده 
است و پس از آن به سراغ دورههای تربیت مربی 
کارآفرینی رفته و در حال حاضر دارای رتبه تدریس 
کارآفرین��ی از اداره کار اس��ت. او همچنین دارای 
رتبه باغبانی و آبیاری از س��ازمان نظام مهندس��ی 

کشاورزی استان تهران است. 
شرکت »طراحان طبیعت ترنج« در سال 1388 
با ه��دف فضای س��بز داخلی و چیدم��ان گیاهی 
تاسیس شد و برای اولین بار، در اردیبهشت 1389 
محصوالت خ��ود را در نمایش��گاه بین المللی گل 
و گیاه تهران عرضه نمود که با اس��تقبال فراوانی 
مواجه ش��د. ولی مسائل مختلفی باعث شد که به 
فکر ارائه محص��والت و خدمات جدید تری که در 
بازار وجود نداش��ت، بیفتد. وحدت پ��ور در این باره 
می گوی��د: »ب��ا بررس��ی ش��رکت های موجود در 
نمایش��گاه و فعال در زمین��ه گل و گیاه و مطالعه 
بازدید کنندگانی که از رده های سنی مختلف بودند 

متوج��ه کمبود محصوالت و خدم��ات برای تعداد 
زی��ادی از بازدید کنندگان با گروه س��نی کودک و 
نوجوان ش��دیم، لذا با طراحی و عرضه گلدان های 
مخصوص کش��ت س��بزی ب��رای این اف��راد در 
نمایش��گاه گل و گیاه آبان   همان سال، بازار آن را 
تست کردیم که با اس��تقبال خوبی از خانواده ها و 
کودکان مواجه و برای ادامه مس��یر دلگرم شدیم. 
با تحقیقات بیش��تر در این زمین��ه و فعالیت هایی 
که کش��ور های دیگر در این مورد انجام داده بودند 
مقاله ای در پژوهش��کده روی��ان ارایه کردم که در 
آن، فواید فعالیت باغبانی برای رده سنی کودک و 
نوجوان مورد مطالعه قرار گرفته بود. این پژوهش 
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نتایج عمده تحقیق اثر گذاری باغبانی بر کیفیت زندگی کودکان که توسط 
خانم وحدت پور مورد مطالعه قرار گرفته بود، عبارتند از: 

1. کودک فرصت برای ارتباط با خود، پیدا کرده و آرامش روانی اش بیشتر می شود. 
بر همین اساس باغبانی باعث می شود تا کودک تمرکز زیادی پیدا کند. ) استرس 
را به دلیل اثر آرامش بخش خود خنثی می کند. به عنوان درمان برای کودکانی که 

مورد آزار قرار گرفته اند(
2. شکوفا شدن خالقیت

3. افزایش احساس ارزشمندی
4. هماهنگی با طبیعت و محیط

5. کودکان به رابطه ی علت و معلولی میان عناصر در طبیعت پی می برند
6. هدفمند بودن فعالیت که باعث اشتیاق بیشتر و پیگیری می شود

7. در باغبانی تنها انگشتان فعال نیستند، بلکه همه ی اعضای بدن فعالیت 
می کنند.) 5 حس انسان فعالیت دارند (

8. صبر کودک را برای رسیدن به هدف بیشتر می کند 
9. فضای مناسبی برای کار گروهی ایجاد می کند. 

10. شبیه سازی زندگی است )در حال مشاهده تبدیل شدن یک دانه به یک درخت، 
کودک با زندگی و حیات و روند رشد موجودات زنده آشنا می شود. و بچه ها 

قدردانی از زندگی و عشق به حیات را یاد می گیرند. شبیه سازی زندگی– نیازهای 
گیاه و نیاز های انسان (

11. احساس مسئولیت باالتری پیدا می کند
12. ایجاد نگرش مثبت به طبیعت و موارد زیست محیطی در کودکان، زمانی که 

در فعالیت های خارج از جمله باغبانی نقش دارند
13. ایجاد نگرش مثبت نسبت به مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات پس از شرکت 

در برخی فعالیت های باغ
14. کسب نمره باالتر در آزمون های علمی مدرسه به همراه اطالعات اضافی 

تکمیلی برای ذهن در حال رشد در دستیابی به علوم و در مورد نحوه استفاده از 
ابزار 

15. رشد مهارت های درون فردی
16. کودکان زمانی که در برنامه های باغبانی مدرسه نقش دارند، توسعه و عزت 

نفس باالتری را به دست می آورند.
17. بهبود مهارت های اجتماعی و رفتاری

18. تقدیر و القای احترام به طبیعت که تا سنین بزرگسالی ادامه پیدا می کند.
19. تعامل فعال و غیر فعال کودکان با گیاهان که تاثیر آن بهبود نگرش آنها 

نسبت به اقدامات در مورد درختان و باغبانی در بزرگسالی است. 
20. بهبود مهارت های زندگی، از جمله همکاری با گروه ها و درک خود.

21. بهبود دانش تغذیه ای و افزایش آگاهی کودکان در مورد مزایای مصرف میوه ها 
و سبزیجات )تنظیمات خوردن سبزی (

22. در باغبانی علوم به طور غیر مستقیم به کودک آموزش داده می شود. 
23. آموزش حفاظت از محیط زیست و الهام بخش سرپرستی محیط زیست

24. آشنایی با مفهوم ارگانیک 

فواید باغبانی کودک و نوجوان

مورد توجه قرار گرفت و در برخی جراید نیز منتشر 
ش��د و مصاحبه ای نیز در ش��بکه 4 س��یما در این 

ارتباط پخش گردید.« 
پس از معرفی محصوالت جدید، نمایشگاه های 
مختلفی که در حوزه کودک برگزار می ش��د از این 
مجموع��ه دعوت ب��ه عمل می آوردند. ت��ا آنکه از 
ابتدای سال 1390 با همکاری یکی از کانون های 
زیر مجموعه آموزش و پرورش تهران، کالس های 
عمل��ی باغبان��ی برگ��زار ش��د. و از ابتدای س��ال 
تحصیلی ب��ا همکاری آموزش و پرورش در   همان 
مرکز، بازدیدهای علمی و آموزش��ی و عملی برای 
مدارس برگزار شد تا این گروه سنی را هرچه بیشتر 
با طبیعت و محیط زیس��ت و گیاهان و حشرات و 

جانوران آشنا نمایند. 
وحدت پور، چشم انداز آینده مجموعه خود را در 
ارائه محصوالت باغبانی کودک و خدمات آموزشی 
و ایجاد فضای عملی، توس��عه و گس��ترش آن در 
تمامی شهرهای ایران می بیندو امید دارد تا با لطف 

خدا بتواند در این مسیر گام بردارد.
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فعالیت در رشته مورد عالقه و 
پیگیری امور جدید در کشاورزی 
عامل موفقیتم است

فاطمه شکری
 موسس و مدیر عامل شرکت فنی 

مهندسی آوا راستین طبیعت

در س��ال 1353 در ش��میران متولد و در س��ال 
1371 در رش��ته ریاضی فیزیک از دبیرستان فارغ 
التحصیل شدم. از س��ال 1371 تا 1377 در رشته 
الکترونیک فعالیت داش��تم، ولی به علت عالقه ای 
که به کشاورزی داش��تم، بهترین راه ورود به این 
عرصه را تحصیالت دانشگاهی دانسته و با شرکت 
و قبول��ی در کنکور تجربی س��ال 1377 و اولویت 
و عالقه ش��خصی در رش��ته مهندسی کشاورزی 
)گرای��ش آموزش و ترویج کش��اورزی دانش��گاه 
تهران- کرج( مش��غول تحصیل ش��دم. در طی 4 
سال دوره کار شناس��ی عالوه بر گرایش تحصیل 
خ��ود در اوق��ات فراغ��ت در تمامی ش��اخه های 
کش��اورزی )باغبانی، آبیاری، زراعت، گیاه پزشکی 
و فضای س��بز( با راهنمایی بی دریغ اساتید محترم 
پردیس کش��اورزی کرج و مدیریت باغ ها و مزارع 
تحت پوشش دانشگاه، مهارت های الزم را کسب 
کردم. البته این دانش آموزی در دانشگاه همچنان 

ادامه دارد.  
فعالیت حرفه ای خود را در کش��اورزی از س��ال 
1382 ب��ا اب��داع و تالیف س��النامه کش��اورزی و 
منابع طبیعی ایران برای )س��ازمان نظام مهندسی 

کش��اورزی کشور( آغاز کردم. پس از آن به تدریج 
با کش��اورزان و بهره برداران ارتباط برقرار کردم. و 
بدی��ن ترتیب به آموزش و ترویج ش��یوه های بر تر 
کش��اورزی در نقاط مختلف کش��ور مشغول شدم. 
ب��ا گس��ترش کار و جلب اطمینان کش��اورزان در 
سال 1386 به طور رس��می با تاسیس )شرکت آوا 
راستین طبیعت( به عنوان شرکتی پیشرو در تدوین 
برنامه ه��ای )آموزش��ی، ترویجی و مش��اوره ای( 
پاس��خگوی بخش��ی از نیاز روز جامعه )س��المت 
تولید و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی و 
حفظ محیط زیس��ت( هستیم. از مهم ترین نتایج 
اولین جش��نواره  فعالیت های مذک��ور، برگزاری 
برداشت محصول سیب س��الم در منطقه جابان 
دماوند در ش��هریور ماه 1390 است که کاهش 
چش��مگیر مصرف س��م و کود ش��یمیایی را در 
جاب��ان دماوند به همراه داش��ته اس��ت. الزم به 
ذکر اس��ت این جشنواره در 7 هکتار باغ در حال 
گ��ذار ارگانیک، واق��ع در جاب��ان دماوند برگزار 
ش��د. در این باغ با مدیریت و نظارت شرکت »آوا 
راس��تین طبیعت« تغذی��ه درختان از م��واد آلی و 
زیستی است و برای اولین بار در کشور، در کنترل 

آفات و بیماری های متعدد درختان )از اردیبهش��ت 
1390( حتی یک لیتر س��م نیز استفاده نشده است 
و روش های )کنترل بیولوژیک – به زراعی وآفت 
کش��های انتخابی گیاهی( جایگزین سموم پرخطر 
ش��یمیایی ش��ده اس��ت. به همین عل��ت از طرف 
مس��ئوالن وزارتخانه، این باغ در جشنواره مذکور 

سایت ملی اعالم شد. 
بر خود الزم می دانم بدین وسیله از حمایت های 
بی دری��غ پدر و مادرم عزی��زم و راهنمایی و کمک 
اساتید محترم پردیس کش��اورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه تهران صمیمانه قدر دانی نمایم. 
مهم ترین عوامل موفقیت خ��ود را در این راه ، 
لطف و عنایت پروردگار متعال، حمایت پدر و مادرم 
از تغییر ش��غل و رش��ته تحصیلی بر خالف عرف 
جامعه، فعالیت در رش��ته م��ورد عالقه و پیگیری 
امور جدید در کش��اورزی، پش��تکار و سماجت در 
حل مش��کالت، مهارت آموزی از اساتید برجسته 
رش��ته کشاورزی، صداقت و راستی در فعالیت ها و 
ترجیح منافع کشاورزان بر منافع شخصی،  انتخاب 
صحیح اعضای شرکت، و  داشتن مهارت های دیگر 

به غیر از کشاورزی می دانم.
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پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی آبیاری 
در س��ال 1378 از دانشگاه بین المللی امام خمینی 
)ره( - به مدت 3 ماه به عنوان کارآموز از فروردین 
س��ال 79 در سازمان آب منطقه ای گیالن مشغول 
به فعالیت ش��دم و پس از 4 ماه پس از موفقیت در 
آزمون اس��تخدامی، به صورت قراردادی مشغول به 
کار ش��دم و یک س��ال را در آنجا گذراندم. در این 
یک سال بار ها و بار ها فهمیدم که پتانسیل بیشتری 
برای انجام کارهای بزرگ تر وجود دارد که نیازمند 
انگیزه های قوی تر و آزادی عمل وسیع تری است. 
بنابرای��ن با الهام از محیط و فضای کس��ب وکار و 
ذات ماجراجو، ریسک پذیر و روحیه بلندپرواز خود و 
همچنین با تشویق پدر عزیزم تصمیم به راه اندازی 
یک شرکت اجرایی فعال گرفتم. این مقطع، زمانی 
بود ک��ه توجه اطرافیان به م��ن به عنوان یک زن 
بیشتر جلب شد و می بایست زحمت بیشتری برای 
اثب��ات توانایی های خود می کش��یدم. برای ایجاد 
باور مثبت در دیگ��ران، اول باید باور درونی قوی 
وجود داش��ته باش��ه تا بتوان باورهای بیرونی را در 
دیگران ایجاد کرد. متاس��فانه هنوز عقاید قدیمی 

در مورد تفاوت زن ه��ا ومرد ها وجود دارد و هر جا 
حتی اگ��ر زنی به تنهای��ی کار بزرگی انجام دهد، 
خیلی ها با ش��ک و تردید ب��ه دنبال یک مردی در 
پش��ت پرده می گردن��د و در انته��ای قضیه وقتی 
به آن ها ثابت می ش��ود که ی��ک زن این کار ها را 
مدیریت کرده اس��ت، تازه باز هم می پرسند که چرا 
این قدر فعالیت می کند و می خواهد در آخر به چه 
برس��د و با بیان سواالت متعدد که ناشی از نگرش 
سنتی آن ها به زنان است، شروع به تضعیف روحیه 
می کنند. البته ناگفته نماند که اقلیتی هم هس��تند 
ک��ه با دید مثبت و تش��ویق به ای��ن موضوع نگاه 
می کنن��د. در   نهایت باید بگویم ک��ه اجرای اولین 
پروژه ام با سربلندی در حقیقت یکی از سخت ترین 
مقاطع زندگی ام بود. البته به غیر از این مشکالت، 
انج��ام کاره��ای پیمان��کاری و اجرایی مس��ایل 
بس��یاری در حین اجرا دارد: به طور مثال در اجرای 
طرح های تس��طیح اراضی که بیش��ترین مخاطب 
آن، کش��اورزان هس��تند به علت حس��اس بودن 
زمین های ایشان، تنش های زیادی به وجود می آمد 
که اینجانب توانستم با تلفیق ترویج و اجرا و توجیه 

کامل مسایل، تا حد زیادی این مشکالت را مرتفع 
کن��م. از نظر من همان گونه که برای ش��روع یک 
کس��ب وکار و در واق��ع کارآفرینی، نی��از به دانش 
تخصص��ی، اراده محکم، روحیه ریس��ک پذیری، 
شناخت کافی، خالقیت و نوآوری وجود دارد، برای 
موفق نگهداشتن آن کس��ب وکار نیز به همه این 
فاکتور ها و همچنین مدیریت درس��ت و چشم انداز 
دقیق نیاز است.  من از سال 1380شروع به اجرای 
پروژه های عمرانی نمودم. اجرای پروژه های طرح 
تجهیز و تس��طیح اراضی روستاهای استان گیالن 
)ابات��ر- معاف اومندان-آتش��گاه– پس ویش��ه- 
نوخاله-چماچار و...(، احداث ش��بکه ها وکانال های 
بتنی آبیاری و زه کش��ی درج��ه 2و3و4، الی روبی 
آب بندان ها و انهار منشعب از رودخانه ها و احداث 
س��ردهنه های بتن��ی وبند ها و س��دهای انحرافی 
س��اخت و راه اندازی س��ازه های گلخانه ای مدرن، 
طراحی و اجرای پروژه های فضای س��بز، بخشی 
از این فعالیت ها هستند. من در حال حاضر عالوه 
براین فعالیت ها مش��غول به پرورش گل و گیاهان 

زینتی در باغ و گل خانه خود نیز هستم.

باور درونی قوی، باورهای بیرونی را در دیگران ایجاد می کند

نسیم حیدرپور، دانش آموخته رشته مهندسی آب از دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( است. او 
که مدیر عامل ورییس هیات مدیره شرکت سازه گستر سبز شمال است، مدیر و مجری طرح گلخانه 
گیاهان آپارتمانی و باغ پرورش گل و گیاهان زینتی است. حیدرپور در سال های 1383 و 1385 موفق 
به اخذ عنوان کارآفرین برتر شده است. آنچه پیش رو دارید خودنوشتی است از وی درباره چگونگی 

آغاز به کار و فرصت ها و چالش هایی که وی در این مدت پشت سر گذاشته است.

نسیم حیدرپور
 مدیر عامل ورییس هیات مدیره شرکت سازه گستر سبز شمال 
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من در سال 1350 در خانواده ای روستایی به دنیا آمدم و پدر و مادرم به غیر از 
کار کشاورزی، کارخانه داری هم می کردند. ما هفت فرزند بودیم و من فرزند چهارم 
آن خانواده بودم .  در سال 1369 در سن 18 سالگی با همسرم که در آن زمان 28 
داشت واو هم از خانواده ای روستایی و کشاورز بود ازدواج کردم. به لطف خدا ازدواج 

موفقی داشتم و همراه با خانواده همسرم در روستا زندگی می کردم. 
تا س��ال 1377، من صاحب س��ه فرزند ش��دم، و با داش��تن فرزندان کوچک، 
کش��اورزی می کردم و همراه با کش��اورزی ، به باغ داری و مرغ داری نیز مشغول 
بودم.. پس از گذشت شش سال شرکت همسرم ور شکست شد و همسرم همراه 
با من کشاورزی را ادامه داد. ما زندگی آرامی داشتیم و خیلی برای زندگیمان تالش 

می کردیم. 
پدرم صاحب یک کارخانه برنجکوبی بود که از پدرش به ارث رسیده بود. ولی به 
دلیل کهولت سن قادر به اداره آن نبود. به همین دلیل آن کارخانه را در سال 1379 
از پدرم خریداری کردیم . من و همسرم با یکدیگر، آن را اداره می کردیم و مخارج 
زندگی خود را از آن طریق به دست می آوردیم ، عالوه بر این همچنان به کشاورزی 
هم مشغول بودم. این روال تا سال 1383 ادامه داشت. ولی به دلیل برف سنگین 
آن سال ،کارخانه فروریخت و ما به فکر ساخت کارخانه جدید بودیم و با مراجعه 

به اداره ها هیچ نتیجه ای نگرفتیم و با مخالفت های شدید آن ها مواجهه شدیم. هر 
روز من و همس��رم به دنبال کار ها می رفتیم. این رفت و آمد ها تا س��ه سال ادامه 
داشت ولی به نتیجه ای نرسیدیم تا آنکه تصمیم گرفتیم زمین و خودروی شخصی 
خود را بفروشیم و همراه با پس انداز خودمان ساخت کارخانه را شروع کنیم. پس 
از مدتی توانستیم نظر اداره ها و بانک ها را نسبت به کارخانه جلب کنیم و از کمک 
آنها استفاده کنیم. ما در عرض شش ماه ساخت کارخانه را تمام کردیم و در   همان 
سال یعنی در سال 1388 آن را افتتاح کردیم.ما هیجده کارگر داشتیم و شبانه روزی 
کار می کردیم. همسرم مکانیکی و خشک کردن جو و سفید کردن آن را بر عهده 
داشت و بسیاری از کارهای برقی آن را نیز خود پیگیری می کرد. من هم حسابداری 
و خرید و فروش برنج را بر عهده داشتم. قسمتی از کارخانه را همسرم و قسمت 
دیگر را من اداره می کردم. دخترانم در بسیاری از کار ها به من کمک می کردند. ما 
در خانواده با همکاری یکدیگر در برابر بسیاری از مشکالت مقاومت کردیم و هر 
ک��دام از ما کار های زیادی را در رابطه با کارخانه انجام دادیم و در کار خود موفق 
هستیم. ما تقریباً چهار ماه از سال را به صورت فشرده و شبانه روزی کار می کنیم و 
بقیه ماه های سال کم تراکم تر کار می کنیم .کارخانه ما حدوداً سالیانه 25000 گونی 

دریافت می کند و حدود 1500 تن در سال سفید می کند. 

مطالعه موردی

ما در خانواده با همکاری یکدیگر در برابر بسیاری 
از مشکالت مقاومت کردیم 

کلثوم نصیری
کارآفرین در حوزه کشاورزی
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خدیجه سردهقان ساکن روستای احمدآباد از توابع 
شهرستان نظرآباد اس��تان البرز، کارآفرین موفقی در 
حوزه کش��ت زعفران است. او که سالیان سال سابقه 
فعالیت های اجتماعی مختلفی دارد، رضایت و مسرت 
زندگی خود را در بین گل های زعفران پیدا کرده است 

و از تجربیات خود می گوید.
خدیجه س��ردهقان بزرگ شده شهرستان آبیک 
هس��تم. پس از ازدواج با یک جوان س��اکن روستای 
احمدآب��اد زندگی مش��ترک را در روس��تا آغاز کردم. 
همیشه وقتی به مزارع کشاورزی نگاه می کردم لذت 
فراوانی از این طبیعت می بردم و آرزو داشتم که خود 
نیز از فعاالن این عرصه باش��م اما متأس��فانه زمینی 
را دراختیار نداش��ته و ب��رای اجاره زمین نیز اعتبارات 
کافی را نداشتیم و تنها هنری که دراختیار داشتم هنر 
قالب بافی با نخ ابریشم بود و جهت فرار از بیکاری و 
کمک به اقتصاد خانواده از این هنر استفاده می کردم. 
خوش��بختانه به پیشنهاد همس��رم، درآمد حاصل از 

قالب بافی را پس انداز کردم.
چند س��ال پیش، فردی به نام علی خدادادی که 
اهل مش��هد بود، اقدام به ش��روع کاشت زعفران در 
روس��تای ما نمود. این اقدام، توجه من را به س��مت 
خود جلب ک��رد به طوری که فعالیت در این زمینه از 
آرزوهایم ش��ده بود. بنابراین تصمیم گرفتم وارد این 
حوزه شوم. کاشت زعفران را از زمینی با مساحت 200 
متر مربع شروع کردم، سپس آن را به متراژ 300 متر 
مربع ارتقاء دادم و نهایتاً دو سال پیش حدود 3000 متر 

مربع را به زیر کشت بردم. 
با توجه به اینکه به لحاظ مالی توانایی اجاره زمین 

مرغوب را نداش��تم، توانس��تم زمین مناسبی را اجاره 
نمایم، بنابراین به سراغ دوستانم رفتم و از آنها یاری 
طلبیدم. یکی از ایش��ان که ادوات کشاورزی داشت، 
زمین را کاماًل ش��خم زد و از دوس��ت دیگری که به 
شغل دامپروری مشغول بود، تقاضای تأمین کود کردم. 
با بررسی هایی که توسط مهندسین و کار شناسان جهاد 
کش��اورزی صورت گرفت، کود مناسب، تعیین شد و 
توسط آن دوست دامپرور، تهیه و به کمک کارگران 
در روی زمین پخش و زمین را مجدداً شخم زدیم تا 

کود در زیر و روی زمین نفوذ کند.
برای تهیه بذر موردنیاز به س��راغ آقای خدادادی 
رفتم و برای هزار مترمربع، 3تن پیاز زعفران، به قیمت 
ه��ر کیلو  از قرار 1400 توم��ان تهیه کردم. به یاری 
خداوند تبارک و تعالی و راهنمایی آقای خدادادی که 
خود پدر زعفران در احمدآباد هستند، پیازهای زعفران 

توسط 10 کارگر در دل خاک قرار داده شدند.
گام بعدی برای کاش��ت زعفران، تأمین آب مورد 
نیاز، برای زمینی بود که سالیان متمادی آبیاری نشده 
ب��ود، به همین خاطر با یک��ی از موتوردارانی که آب 
کش��اورزی دراختیار داش��ت جهت خری��داری آب و 
آبیاری زمی��ن گفتگو کردم و زمان م��ورد نیاز برای 
آبیاری محاس��به شد. و قرار شد با گماشتن کارگری 
به مدت 24 ساعت، زمین مزروعی بنده آبیاری شود. 
به لطف خداوند تبارک و تعالی زمین آبیاری ش��د و 
پ��س از 14 روز اولین گل های زعفران در روی زمین 

نمایان شدند.
در روزهای اول و در سال اول چیدن و پاک سازی 
و خش��ک کردن گل ه��ای زعفران توس��ط خودم، 

همس��رم و دو فرزندم صورت می گرفت و در س��ال 
دوم، به 10 کارگر خانم که از صبح تا ش��ب در روی 
زمین زعفران به چیدن گل، پاک کردن، خشک کردن 
و بسته بندی کردن مشغول باش��ند، نیاز بود. کشت 
و برداش��ت زعفران بس��یار پرزحمت و در عین حال 
فوق العاده مس��رت بخش است. زیبایی و عطر خوش 
مزارع در زمان گل دهی سبب شده که هم اکنون تعداد 
زیادی از خانم های روس��تای احمدآباد به کشت این 
محصول مشغول باشند. البته از پیامدهای این رخداد، 
افزایش حضور خانم ها در عرصه اجتماع کشاورزی، 
دی��دار روزانه آن ها در طول مدت کش��اورزی، تبادل 
و انتق��ال اطالعات آن ها به یکدیگر و از همه مهم تر 
سهیم شدن خانم ها در اقتصاد خانواده است که همگی 

موجب باالرفتن اعتماد به نفس زنان شده است.
بنده خودم از س��ال 1383 در عرصه های مختلف 
اجتماعی حضور داشتم، و فعالیتهای اجتماعی متعددی 
از  قبیل مددکار کمیته امداد، تسهیلگر اداره بهزیستی 
در روس��تای احمدآباد، کارمند اداره دهیاری و کارمند 
شورای اسالمی را انجام داده ام. حتی توانستم به عنوان 
نایب رئیس ش��ورای اسالمی روس��تای احمدآباد و 
مس��ئول صندوق حمایت از معلولین به جامعه خود 
خدم��ت کنم اما هیچکدام از این فعالیت ها، به اندازه 
حضورم در عرصه کش��ت زعفران و کشاورزی برایم 
خوشایند نبود و خرس��ندی به بار نمی آورد. امیدوارم 
تمام زنان سطح کشور بتوانند در زمینه هایی که خود 
احساس می کنند برایشان مسرت بخش و مفید جامعه 

است فعالیت نمایند.
 انشاءاهلل

مطالعه موردی

پس از ۱۴ روز 
اولین گل های 
زعفران 
در روی زمین 
نمایان شدند

خدیجه سردهقان
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من صغری پرکاس متولد 1334 در ش��هر خرمشهر هس��تم. در فرودین سال 
1352، با مدرک تحصیلی دیپلم به اس��تخدام نیروی دریای��ی ارتش درآمده و در   
همان س��ال ازدواج نیز کردم. تا سال 1369 در نظام خدمت نمودم. شرایط سخت 
جنگ تحمیلی و اتفاقات آن زمان، به س��متی پیش رفت، که با وجود ایس��تادگی 
فراوان من و خانواده ام ادامه فعالیت و زندگی در آن ش��هر برای ما غیرممکن شد 
و ما خانه و کاش��انه خود را ترک کرده و به تهران مهاجرت کردیم. ش��رایط جدید 
تهران، از یک سو و نگهداری فرزندان از سوی دیگر سبب شد تا خود را از ارتش 
بازخرید کنم. ش��رایط زندگی سختی داشتیم. دخل و خرجمان به هم نمی خورد و 
دغدغ��ه آینده فرزندانم لحظه ای   رهایم نمی کرد. در همین ایام همس��رم اقدام به 
تاسیس یک آژانس هواپیمایی نمود. دفتری که در آن 11 نفر مشغول به کار شده 
بودند و من نفر دوازدهم آن مجموعه ش��دم. در همین ایام از طرف یکی از اقوام 
برای یک سفر تفریحی به خطه مازندران دعوت شدیم. در بخشی از این سفر طی 
یک گشت ساحلی برای اولین بار با ماهی کلیکا و شرایط صید آن آشنا شدم. در 
ادامه س��فر از کاربردها و مصارف این ماهی پیگیر شدم و متوجه شدم که یکی از 
مهم ترین کاربردهای آن، اس��تفاده از روغن آن در کارخانه های چرم سازی است. 
بنابراین بدون هیچ اتالف وقتی به سراغ یکی از کارخانه های ماهی رفتم و شرایط 
فروش محصوالت آن ها را جویا شدم. پس از بازگشت به تهران بالفاصله به سراغ 
118 رفتم و شماره تماس کارخانه های چرم سازی را پیدا کردم و با پرس و جوهای 
بسیار متوجه شدم که تقریبا بیشتر کارخانه های چرم سازی تهران در منطقه ورامین 

مستقر هستند.  یک روز به همراه همسرم به این منطقه رفتم و با معرفی محصوالت 
روغن ماهی، شروع به بازاریابی و فروش محصوالت ماهی به آن ها کردم. از آنجا 
که من تا قبل از آن، در ارتش شاغل بودم و استقالل مالی داشتم، ماندن در خانه و 
وابستگی مالی را نمی توانستم به راحتی بپذیرم. از همین رو طی مشورت با همسرم 
و با این شرط که فعالیت من در حوزه بازاریابی و فروش خدشه ای به روند تربیت 
فرزندان وارد نکند و صدمه ای به خانواده نزند، شروع به کار کردم. با افزایش فعالیتم 
متوجه شدم که زمینه های رشد نسبتا خوبی در حوزه ماهی کلیکا و فرآوری آن وجود 
دارد. به همین خاطر پیشنهاد تاسیس یک کارخانه پودر ماهی کلیکا را به همسرم 
مطرح کردم. او که خود نیز شاهد فعالیت ها و پشتکار من بود، با این پیشنهاد من 
موافقت کرد و من به س��راغ جمع آوری اطالعات بیش��تر در این زمینه رفتم. ایده 
اولیه در سال 1375 به ذهن من رسیده بود، پس از بررسی های اولیه و اطمینان از 
تولید و توجیه اقتصادی آن اقدام به اخذ مجوزهای مورد نیاز کردم، حدود سه سال 
و نیم به طول انجامید تا آنکه در س��ال 1379 اقدام به احداث کارخانه پودر ماهی 
در استان گیالن نمودم. ما روستای کشلی در 35 کیلومتری جاده آستارا را انتخاب 
کردیم. روستای سرسبز و زیبا که در منطقه ای کامال محروم واقع شده بود. پروانه 
بهره برداری را در تاریخ 79/4/15 دریافت کردم اما کارخانه به دلیل تأخیر در پرداخت 
سرمایه در گردش، اسفندماه 1379 شروع به تولید نمود. بخشی از سرمایه مورد نیاز 
این پروژه ثمره بیست سال خدمت من و همسرم در نظام و نتیجه بازخرید ما بود و 
مابقی آن با استفاده از وام بانک کشاورزی تامین شد. ما 10 کارگر و 3 کارمند اداری 

صغری پرکاسمطالعه موردی
 مدیر عامل شرکت صنایع غذایی دلوار خزر

اعتماد به نفس اولین قدم در کارآفرینی و تولید 
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داشتیم و در کل با 18 نفر پرسنل شروع به فعالیت کردیم. شرایط به خوبی پیش 
می رفت و ما محصوالتمان را که به طور عمده در پرورش ماهیان و ماکیان کاربرد 
داشت را به بازار عرضه می کردیم تا آنکه در سال 1380 با ورود مهاجم شانه دار به 
نام »ژله فیش« به دریای خزر، با کمبود ماهی کلیکا در صید روبرو شدیم این اتفاق 
منجر به تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه های پودر ماهی در استان گیالن شد 
و ممکن بود هر لحظه گریبان ما را نیز بگیرد. بنابراین ما به فکر منابع جدید برای 
تأمین ماهی افتادیم و با توجه به روابطی که در جنوب کشور داشتیم تصمیم به خرید 
ماهی از جنوب کشور گرفتیم و اقدام به خرید و حمل آن ها به کارخانه کردیم. اما به 
دلیل ضعف در کیفیت ماهی جهت تولید پودر، نتوانستیم به فعالیت خود ادامه دهیم 

و از سال 1381 رسما کارخانه را تعطیل کردیم. 

در صدد راه کاری بودم که از این وضعیت   رها شوم، تصمیم گرفتم کاربری کارخانه 
را عوض کنم و آن را از یک کارخانه تک محصولی به یک مجموعه چندمحصولی 
تغییر دهم. با راهنمایی و همکاری و مساعدت مسئولین جهاد کشاورزی و شیالت 
اس��تان اقدام به تغیی��ر کاربری کردم. ول��ی در   همان زمان مصوبه ای از س��وی 
سازمان های ذیربط منوط به شناس��نامه دار شدن کارخانه ها تصویب شد که مانع 
تغییر کاربری مجموعه ما می شد. در نتیجه متأسفانه مدیریت محیط زیست استان 
با تغییر کاربری موافقت نکرد و کارخانه ما هم چنان تعطیل باقی ماند. ولی من از 
پی گیری و قصد و منظور خود نا امید نشدم و هم چنان به دنبال راه حلی برای رفع 
مشکالت پیش آمده بودم تا آنکه متوجه شرایط و امکانات ویژه راه اندازی کارخانه 
در شهرک های صنعتی شدم. این بود که راه حل خود را با اعضای خانواده ام مطرح 
کردم و پس از توجیه آن ها، دسته جمعی تصمیم به راه اندازی یک مجموعه دیگر در 
شهرک صنعتی گرفتیم. در آن زمان دفتر آژانس هواپیمایی و دوخانه مسکونی که 
تمام دارایی ما تا آن زمان بود را فروختیم و بار دیگر اقدام به مهاجرت کردیم. اما این 
بار از کالن شهر تهران به سمت روستایی دور افتاده در شمال کشور کوچ کردیم تا 

بلکه مأمنی مطمئن برای آینده فرزندانمان بیابیم. 
با تامین سرمایه از دارای های شخصی مان و اخذ وام بانکی توانستیم حدود 7000 
متر زمین بخریم و آن را مطابق استانداردهای روز، سوله بندی کنیم. ناگفته نماند که 

همس��رم از هر جهت چه مالی و چه اجرایی کامال مرا حمایت کرد تا این کارخانه 
را راه اندازی کنیم. این روند از س��ال 1382 تا 1388 طول کش��ید ولی نا امید نشدم 
و هر روز ٌمس��ر تر از روز قبل هدفم را دنبال کردم تا این که به شکر خدا شروع به 

بهره برداری و تولید کردم. 
در این مدت مشکالت زیادی داشته ام و بار ها تا لبه پرتگاه رسیدم اما همیشه با 
توکل به خدا و پافشاری زیاد آن ها را حل کرده ام. به لطف خدا در حال حاضر پس 
از گذش��ت حدود 2 سال از افتتاح مجموعه »کشلی«، برای 35 نفر اشتغال ایجاد 
کرده ام یعنی دو برابر طرح و اکنون تصمیم دارم باز هم شیفت کاری کارخانه را به 
دو شیفت کاری افزایش دهم. مجموعه »کشلی«، در حقیقت کارخانه کنسرو ماهی 
است اما مجوزهایی هم در زمینه انواع خوراک ها و خورش های آماده دریافت کرده 
که امیدوارم به زودی راه اندازی شود. ما در حال حاضر روزانه حدود 25 هزار قوطی 
کنسرو 180 گرمی تولید می کنیم و این آمادگی را داریم که این ظرفیت را چند برابر 
کنیم.  من معتقدم اگر انسان قادر باشد از تهران نشینی و رفاه کامل دست بکشد و 
در یک روستا زندگی کند کار بزرگی کرده و این کار خیلی مشکل است چون در 
تهران و ش��هرهای بزرگ همه نوع رفاه و سرگرمی وجود دارد ولی در روستاهای 
محروم کمترین امکانات وجود ندارد. از آنجا که من اهداف بزرگی داشتم توانستم 
به نفس خود فایق آیم و براحتی با این مشکل ساختم همین که توانسته ام برای 35 
نفر اشتغال ایجاد کنم فوق العاده به خودم می بالم. اوقات فراغت خود را با نگهداری 

ماکیان و پرورش آن و کشاورزی، درختکاری، و سبزی کاری پر می کنم.
مش��کالت کار زیاد است. تهیه مواد اولیه، تورم های پیش بینی نشده، و از همه 
مهم تر فروش محصوالت تولید شده و گردش سرمایه اندک به  صورتی که تولید 
قطع نشود. همه این کار ها فوق العاده طاقت فرسا است ولی مصمم هستم که به این 
کار ادامه بدهم. این ایستادگی در مقابل سختی ها و برخورد منطقی با آن راز موفقیت 
من است. من از تجارب ارزنده کسانی که تولید داشته اند کامال استفاده می کنم. برای 
آموختن و کسب تجارب از سایرین همیشه آماده هستم. من این تجربه را دارم که 
اگر انسانی بخواهد کار غیرممکني را انجام دهد حتما با فکر و پافشاری و ایمان به 
خدا می تواند موفق شود من به تمام خانم هایی که می توانند و قصد انجام کاری را 
پیش��نهاد می کنم چنان چه در کار خود مصمم باشند حتما موفق خواهند شد. اگر 
توانایی های خود را باور داشته باشیم موفق خواهیم شد، اعتماد به نفس اولین قدم 
در کارآفرینی و تولید است و توکل به خداوند بزرگ و انتخاب صحیح و مطالعه شده 

راز موفقیت من است.
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کش��اورزی منبع اصلی درآمد برای توده عظیمی 
از مردم و فرآهم آورنده نیازهای غذای معیشتی برای 
انبوهی از جمعیت در اکثر کشور ها و صادرات تولیدات 
غذایی، منبع عمده درآمد برای آن ها است. با توجه به 
اهمیت بخش کشاورزی و موانع موجود در امر توسعه 
آن شگفت آور نیست که یکی از اهداف اصلی توسعه 

در تمام کشور ها معطوف به کشاورزی باشد. 
در کشور ما نیز بخش کشاورزی یکی از مهم ترین 
بخش های اقتصادی است که تأمین کننده حدود یک 
چهارم اشتغال، بیش از یک سوم سهم صادرات غیر 
نفتی و نهایتاً یک چهارم تولید ناخالص داخلی است. 
علی رغم اهمیت و نقش بخش کش��اورزی در تولید 
مواد غذایی و اش��تغال و صادرات، جامعه روس��تایی 
با مش��کالت عدیده ای روبرو اس��ت. فقر و نابرابری 
درآم��دی، بیکاری آش��کار و پنه��ان جمعیت فعال 
روس��تایی، مهاجرت جوانان تحصیل کرده روستایي 
به ش��هر ها، بهره وری ان��دک از منابع تولید، تخریب 
محیط زیست، ساختار نامناسب نیروی انسانی شاغل 
در بخش، نارسایی در نظام تأمین و نگهداری و ارتقاء 
نیروی انس��انی به مهارت و تخصص، از مش��کالت 

ساختاری این بخش به شمار می رود. 
بررسی وضعیت نیروی انسانی در جامعه روستایی 
ایران نش��ان دهنده عدم تناسب میزان سواد و مهارت 
فنی نیروی کار روستایی با نیازهای این بخش است. 
به طوری که یکی از موانع و تنگناهای اساسی توسعه 
کشاورزی، عدم وجود نیروی انسانی دانش آموخته فنی 

و کارآفرین در عرصه کشاورزی ذکر شده است. 
بر این اساس تجهیز و توسعه منابع انسانی بخش 
کشاورزی نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویژه ای 
اس��ت چرا که امروز نقش عامل انس��انی در تولید و 
توس��عه پایدار، فرا تر از یک عامل کار مد نظر است و 
بهره وری عوامل دیگر تولید ش��دیداً وابسته به نقش 

نیروی انسانی مناسب است. 

با توجه به نیاز روزافزون بخش کشاورزی به نیروی 
انسانی متخصص و کارآمد متأسفانه بخش عمده ای از 
دانش آموختگان و مهندسین کشاورزی دانش آموخته 
دانش��گاه ها و دانش��کده های کش��اورزی علی رغم 
سرمایه گذاری های زیادی که برای تربیت آن ها صرف 
ش��ده بیکار می باشند. برای حل این مشکالت و رفع 
چالش های بخش کش��اورزی در بهره مندی از توان 
علمی و فنی دانش آموختگان کشاورزی سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در راستای 
تحقق اهداف س��ازمانی و بنا بر ضرورت پش��تیبانی 
علمی و فنی از تولیدکنندگان بخش کش��اورزی به 
منظور بهبود کمی و کیفی تولیدات کش��اورزی، رفع 
کمبوده��ای نیروی انس��انی متخص��ص در عرصه 
عملیات و مزرعه، گسترش سطح پوشش خدمات فنی 
و مهندسی، مهندسی فرآیند تولید، کاهش ضایعات و 
تس��ریع در انتقال دانش فنی به تولیدکنندگان، اقدام 
به طراحی و تدوین ش��بکه خدمات مش��اوره فنی و 

مهندسی غیردولتی کرد. 
شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی عبارت از 
ساماندهی یک نظام خدمات فنی مهندسی غیردولتی 
با مشارکت دانش آموختگان کش��اورزی است که با 
هدف تأمین نیازه��ای فنی و اطالعاتی بهره برداران، 
اصالح مدیریت مزارع و کاربرد فناوری های نوین در 

عرصه کشاورزی ایجاد می شود. 
چش��م انداز خدمات فنی و مهندس��ی کشاورزی 
ت��دارک نظ��ام غیردولت��ی و غیرمتمرکز اس��ت که 
مأموریت های ارائه خدمات فنی مهندس��ی به منظور 
تحقق اهداف بخش کشاورزی و فراهم نمودن زمینه 
افزایش دسترس��ی کش��اورزان به اطالعات دانش و 
ف��ن آوری و نهاده های مورد نی��از از طریق یک نظام 

خصوصی کارآمد و موثر و پایدار است. 
ایجاد ش��بکه خدمات فنی مهندس��ی خصوصی، 
رهیاف��ت جدی��دی اس��ت ک��ه ه��دف آن غلبه بر 

محدودیت ه��ای نه��ادی می باش��د که دسترس��ی 
کش��اورزان به دانش و افزایش به��ره وری فّناوری ها 
را محدود می نماید. این محدودیت ها ش��امل ارتباط 
ضعیف با عرصه عملیات و کش��اورزان، عدم حضور 
کار شناسان فنی و تخصصی در محیط های کشاورزی، 
کمبود نیروی انس��انی متخصص در س��طح مزارع، 
کندی فرآیند گردش اطالع��ات، کمبود دانش فنی 
بین تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی، محدودیت سطح 
پوشش خدمات فنی مشاوره ای و آموزشی کشاورزان، 
نابسامانی عرضه نهاده های کشاورزی، ارتباط ضعیف 
تحقیقات با ترویج کش��اورزی، خدمات ناهماهنگ و 
غیرمشارکتی عرضه مدار، س��طح باالی بوروکراسی 
در خ��الل ارائه خدمات، پاس��خ گویی کم به نیازهای 
کشاورزان و فقدان مسئولیت پذیری مالی و عملکردی 
می باشد.  بنابراین هدف اساسی ایجاد شبکه خدمات 
فنی و مهندسی کشاورزی، توسعه نظام ارائه خدمات 
مهندس��ی تقاضا محور، ارباب رجوع محور، کشاورز 
محور، به ویژه با هدف گیری توسعه منطقه ای می باشد. 
عناصر راهبردی ش��بکه خدمات مش��اوره فنی و 
مهندس��ی خصوصی عبارتند از: تأمین نیازهای فنی 
و اطالعات��ی بهره برداران، مهندس��ی فرآیند تولید و 
ارائ��ه خدمات فن��ی، نهاده ای و مش��اوره تخصصی، 
تجاری س��ازی تولید از طریق اصالح مدیریت مزارع، 
هدفمند کردن یارانه های کش��اورزی در جهت ارائه 
خدمات فنی مهندسی، ارتقای سطح مدیریت مزرعه 
و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش تصدی گری 
دولت در فعالیت های اجرایی بخش، توسعه و گسترش 
خدمات فنی مهندس��ی کش��اورزی توس��ط بخش 
خصوصی، جلب مش��ارکت ملی بهره برداران در ارائه 
خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، نظارت بر فرآیند 
کمی و کیفی تولیدات کشاورزی با هدف تأمین امنیت 
و سالمت غذای جامعه، تضمین کیفیت ارائه خدمات 

فنی و مهندسی به کشاورزان و بهره برداران. 

مطالعه موردی
نقش زنان دانش آموخته و کارآفرین 
کشاورزی در شبکه خدمات فنی و مهندسی 

اسداهلل ابراهیمی
 مدیرکل دفتر شبکه خدمات فنی و مهندسی 

کشاورزی سازمان نظام مهندسی 
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توسعه روستایی،
 کشاورزی و اشتغال زنان 

فضیله خانی
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، 

دانشگاه تهران 

روس��تا محل زندگی بی��ش از 35 درصد جمعیت 
کش��ور است. یکی از ارکان مهم فعالیت در فضاهای 
روستایی، کشاورزی اس��ت، به طوری که که بیش از 
80 درصد فعالیت های کش��اورزی کشور در روستا ها 
انجام می ش��ود. از این رو، روستا و کشاورزی همواره 
پیوند تنگاتنگی با هم دارن��د. این بخش حدود یک 
س��وم اش��تغال و بیش از چهارپنجم نیازهای غذایی 
کشوررا تامین می کند. اگرچه کشاورزی فعالیتی است 
که عموما کل اعضای خانواده را در گیر می سازد، اما 
به دالیل مختل��ف از جمله مهاجرت مردان، افزایش 
هزینه های زندگی و اش��تغال مردان به فعالیت های 
جانبی، زنان روستایی به عنوان رکن اساسی واحدهای 
تولید کشاورزی همواره نقش مهمی در پیشبرد امور 
کش��اورزی بر عهده داشته اند، به گونه ای که ساختار 
اقتصادی خانواده بدون حض��ور آنان نمی تواند پایدار 
باش��د و حتی در خانواده های فقیر کار زنان روستایی 
به قدری حیاتی بوده که مانع از س��قوط خانوار در زیر 
خط فقر می شود. زنان در تمامی مراحل کشاورزی در 
کنار همس��ر و یا به صورت کار بر روی زمین دیگران 
به ص��ورت مزدبگیر فعالیت می کنند و می توان گفت 
در بخش کشاورزی )مخصوصاً برداشت محصوالت 
کش��اورزی(، یکی از نیروهای اصلی در این بخش را 
تشکیل می دهند. وات مور )1986( در مطالعه اش در 
باره همسران کش��اورزان نشان داد که چگونه طیف 
گس��ترده ای از فعالیت های خانگی توسط این گروه 
انجام می ش��ود، در حالی که امور مربوط به باز تولید و 
فعالیت های خانگی و کارهایی که زنان در خصوص 
مزرعه انجام می دهند مهم قلمداد نمی شود، و اگر چه 
این امور حیاتی اس��ت اما به اندازه کار خود کشاورزان 

اهمیت نمی یابد. 
کار زنان در کش��اورزی عمدتا به ش��کل کارهای 
یدی و غیر مکانیزه صورت می گیرد. در مناطق شمالی 
ایران 70 درصد از عملیات کش��ت برنج توسط زنان 
ص��ورت می گیرد و فعالیت آنان عمدتاً در پاک کردن 
بذر و ضدعفونی آن، پاشیدن بذر در خزانه، نشاءکاری، 

مراقبت از خزانه، آبیاری خزانه، وجین کردن، کودپاشی، 
سمپاشی، درو و حمل محصول به انبار است. آنها 60 
درصد در تولید چای و80 درصد در عملیات برداشت 
پنبه در این مناطق مش��ارکت دارند. این در حالیست 
ک��ه فعالیت ه��ای جانبی زن��ان در صنایع دس��تی و 
فرآوری بعضی از محصوالت نیز همواره مطرح بوده 
است. زنان همواره چنین فعالیت هایی را در کنار سایر 
وظایف و نقش هایی که در جامعه برعهده دارند انجام 
می دهند. این فعالیت ها تحت عنوان نقش های سه گانه 
شناخته می شود که شامل تولید مثل، تولید و نقش های 
اجتماعی است. بدین ترتیب، زنان نقش کلیدی ای در 
عرصه اقتصادی و توسعه روستایی و در کاهش فقر در 
سه سطح کالن، خرد و اقتصاد خانگی بازی می کنند. 
در بسیاری موارد، به دلیل این که کارزنان عمدتا بدون 
مزد اس��ت، فاق��د ارزش اقتصادی تلقی ش��ده و در 
آمارهای ملی نیز منعکس نمی شود، بدین ترتیب کار 
آنان نامرءی بوده و این موضوع از عوامل اصلی غفلت 
برنامه ها از آنان اس��ت. شادی طلب نیز در نوشتاری 
ضمن اش��اره به جایگاه فعالیت های زنان روستایی در 
صنایع دستی و کش��اورزی، اعالم می کند که از نظر 
جامعه روس��تایی، فقط فعالیت اقتص��ادی مردان کار 

محسوب می شود )شادی طلب، 1381: 216(. 
بس��یاری از صاحب نظران بر نادیده گرفته ش��دن 
سهم زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی خانواده 
و ارزش افزوده ای که کار آن ها در بخش کش��اورزی 
ایجاد کرده اشاره داشته و انعکاس  چنین غفلتی را نیز 
در تعاریفی که مرکز آمار ایران از اش��تغال داده است، 
دانس��ته اند. هرچند که مرکز آمار ایران در سرشماری 
س��ال 85 تا حدود زیادی این تعاریف را تعدیل کرده 
اما باز س��هم جمعیت فعال زنان روستایی در اشتغال 
بس��یار اندک اس��ت به طوری  که نرخ مشارکت زنان 
روستایی طی س��ال های 75 �85 از 10/64درصد به 
12/15درصد افزایش داش��ته، لیکن از جمعیت زنان 
شاغل کاسته ش��ده، به جمعیت بیکاران افزوده شده، 
جمعیت زنان روستایی خانه دار نیز در این دوره زمانی 

افزایش داشته است )مرکز آمار ایرا ن سرشماری های 
1375 و 1385(. با این وجود به نظر می رس��د بیکاری 
زنان روستایی نیز به خوبی منعکس نمی شود، چرا که 
به دلیل آگاهی آنان از محدودیت فرصت های شغلی 
موجود در روس��تا، آنان خود متقاضی شغل نبوده و در 

آمار جزو جمعیت بیکار تلقی نمی شوند. 
خالصه، ناپیدا بودن کار زنان از یک سو و تغییرات 
بی شماری که در عرصه روستا ها رخ می دهد، روز به 
روز زنان را از متن فعالیت های اقتصادی به حاش��یه 
می راند و پیامد آن می توان انتظار کاهش مش��ارکت 
اجتماعی و در نتیجه انزوای بیش��تر آنان را داشت. در 
این فرآیند زنان روستایی تولیدکننده سابق، تبدیل به 
زنان خانه دار مصرف کننده می ش��وند. این امر نه تنها 
پیامدهای منف��ی در عرصه اقتصاد روس��تا به جای 
می گذارد، بلکه عمال قش��ر فعال عظیمی را از فرایند 
تولید حذف کرده و رشد اقتصاد ملی را نیز کند می نماید 

)خانی، 1385، 171(. 
از جمله تغییراتی که موج��ب کاهش نقش زنان 
در کش��اورزی شده اس��ت می توان به مکانیزه شدن 
کش��اورزی اشاره کرد، چرا که کار کشاورزی تا زمانی 
که به صورت سنتی، دستی و در شرایط سخت و طاقت 
فرسا انجام می شود کار »زنانه« تلقی شده و چنانچه   
همان کار توسط ماش��ین انجام شود جزء اشتغاالت 
مردانه محسوب خواهد شد. برای مثال می توان به کار 
زنان در نشاء برنج اشاره کرد که جزء وظایف زنان است 
اما اگر   همان کار توسط ماشین های نشاگر انجام شود، 
کاری مردانه خواهد بود. از سوی دیگر مدرنیزاسیون 
کشاورزی و رشد و توسعه بازار ها و معامالت به تدریج 
باعث افول سیس��تم های تعاونی ها و کم رنگ شدن 
دانش محلی شده است. از دیگر دالیل اصلی این امر 
فراهم آمدن امکان تحصیل دختران و زنان روستایی 
در دانشگاه ها و رشته های مختلف است، این مسءله 
باعث ش��ده که اوال، می��زان آگاهی زنان و س��طح 
تحصیالت و انتظارات آن ها افزایش یابد؛ ثانیا، فعالیت 
در بخش کشاورزی و به روش های سنتی مطلوبیت 
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دیدگاه 
جایگاه تشکل ها 
در توسعه ي بخش کشاورزي 

دکتر عنایت اله بیاباني
قایم مقام دبیر کل خانه ي کشاورز

      هم��ه مي دانی��م که نظام اقتصادي جمهوري 
اس��المي ایران بر اساس اصل چهل و چهارم  قانون 
اساسي بر پایه سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي 
استوار است. بخش دولتي، صنایع بزرگ و صنایع مادر، 
بازرگاني خارجي و سایر فعالیت هایي را تشکیل مي دهد 
که مالکیت عمومي آن در اختیار دولت است. بخش 
تعاوني نیز از مؤسس��ات و شرکت هاي تعاوني تولید 
و توزیع تشکیل مي ش��ود که در شهر و روستا طبق 
ضوابط اسالمي تاسیس شده اند و بخش خصوصي هم 
از فعالیت هاي کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و 
خدمات ش��کل مي گی��رد که مکم��ل فعالیت هاي 

اقتصادي دولتي و تعاوني است. 
نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت که اصل چهل و 
چهارم قانون اساسي فعالیت هاي بخش خصوصي 
محض را مکمل فعالیت هاي اقتصادي بخش هاي 
دولتي و تعاوني دانسته و اصل چهل و سوم نیز به 
صراحت تامین شرایط و امکانات کار براي همه به 
منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل 
کار ب��ه آنهایي که وس��ایل کار ندارن��د را در قالب 
تعاون��ي دیده، آن هم از طری��ق وام بدون بهره یا 
هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در 
دست افراد و گروه هاي خاص منتهي نشود. در این 
نوش��تار، قصد این نیست که قیاسي در راستاي در 
کفه ي ترازو ق��راردادن بخش هاي دولتي و تعاوني 
و خصوص��ي انجام پذیرد بلکه ه��دف بیان نقش 

تشکل ها در توسعه کشاورزي است. 
ما اعتق��اد داریم که در بخش کش��اورزي و در 
میان کش��اورزان نام تعاوني از سایر تشکل ها هم 
آش��ناتر و ه��م مردمي تر اس��ت، از طرفي چون در 
روستاها و در بین کشاورزان همیشه همکاري و تعاون 
حاکم بوده، به همین دلیل تش��کل و تعاوني جایگاه 
ویژه اي را نسبت به تشکل هاي دیگر داراست. حال چرا 
این بخش با همه توان  و اصالت مردمي بودنش این 

قدر مظلوم واقع شده پرسش همه کشاورزان است که 
بایستي پاسخي منطقي و قابل قبول نیز دریافت دارند. 
به نظر مي رسد مسؤالن محترم، خواسته یا نا خواسته 
به امتیازاتي که قانون اساسي به بخش تعاون و فعالیت 
اقتصادي در قالب تعاوني داده است اندکي تنگ نظري 
مي کنند و بخش تعاون را نه به دالیل منطقي و اصولي 

بلکه شاید سلیقه اي، مورد بي مهري قرارداده اند. 
این از بدیهیات اس��ت که ب��ودن زمین هاي ٌخرد 
و بضاع��ت کم مولدی��ن بخش کش��اورزي تنها راه 
حل مش��کل اقتصادي آنان به ویژه در زمینه سامان 
بخش��یدن به نظ��ام تولی��د و بازرس��ي محصوالت 
تشکل هاي تعاوني است که متاسفانه به دلیل فقدان 
تفکر و فرهنگ یاري گري در میان دس��ت اندرکاران 
بخش تعاون و عدم اش��اعه آن، دست کشاورز در این 

راستا گرفته نشده است. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد که 55 ت��ا 70 درصد 
غله کانادا توس��ط 4 تعاوني بزرگ مدیری��ت و اداره 
مي شود و س��الیانه حدود 20 میلیون تن گندم از این 
کش��ور با تالش این چهار تعاوني که کاًل در دس��ت 
کشاورزان است صادر مي شود و هم چنین بیش از 50 
درصد بس��یاري از کاالهاي کشاورزي در اروپا، ژاپن، 
هندوستان، کانادا، برزیل، آرژانتین، آفریقا و حتي آمریکا 
توسط تعاوني هاي کشاورزي به بازار مصرف عرضه 

مي شود. 
متاس��فانه به دلیل عدم توجه کافي به این بخش 
و اش��کاالت عدیده اي که بر مقررات و قوانین حاکم 
بر بخش تعاون مستولي اس��ت و هم چنین به دلیل 
به روز نبودن قوانین ذیربط، این بخش نتوانس��ته در 
جایگاه اصلي خود مستقر ش��ده و نقش ویژه خود را 
در راس��تاي توسعه بخش کش��اورزي ایفا نماید. در 
س��ال هاي اخیر بخش هاي فعالي نظی��ر گل و گیاه، 
زعفران، قارچ هاي خوراکي، گیاهان دارویي وامثالهم 
به وجود آمده ند که به دلیل عدم ش��فافیت قانون در 

تعریف این گونه فعالیت ها نمي توانند موجودیت خود 
را به نام کشاورز اثبات کنند به همین دلیل مي بینیم 
که خارج از تعرفه هاي کش��اورزي، برق جدا، آب جدا، 
گاز جدا و اصواًل با نگرشي جدا از چرخه کشاورزي به 
آن مي نگرند. لذا به منظور توسعه فرهنگ یاري گري 
و تعاون و فعال نمودن تشکل هاي مردمي در توسعه 

کشاورزي کشور موارد زیر پیشنهاد مي شود:
1 – بازنگ��ري در قوانین و مقررات فعلي با توجه 
به فعالیت هاي نوظهور بخش کش��اورزي به صورت 
روشن و شفاف که امکان برداشت نا صحیح و تفسیر 
غیرمنطقي قانون را از س��وء استفاده کنندگان قانون 

سلب کند. 
2 – حذف تشکل هاي ناکارآمد و واسطه در بخش 

تعاون 
3 – تخصیص یارانه به بخش کش��اورزي مانند 
سایر کشورهاي موفق در تولید و عرضه محصوالت 
کشاورزي به کشاورزان از طریق تعاوني هاي متشکله 

خودشان 
4 – واگذاري مراکز فروش رایگان در شهرستان ها 
و مراک��ز اس��تان به کش��اورزان به منظ��ور عرضه 

محصوالت از طریق تشکل هاي مردمي خودشان 
5 – تخصی��ص و پرداخت وام هاي بدون بهره به 
کشاورزان جهت تامین نیازهاي مراحل کاشت، داشت 

یا برداشت محصوالت از طریق تعاوني هاي مربوطه 
6 – تاکید بر بخش��ودگي حق بیمه سهم کارفرما 
و درخواس��ت بیمه نمودن کش��اورزان و محصوالت 
کش��اورزي ب��ه طریقي که فق��ط اه��داف انتفاعي 

سازمان هاي بیمه گر به تنهایي لحاظ نشده باشد. 
7 – تخصیص و در اختیار قراردادن اعتبارات الزم 
به تشکل هاي تعاوني به منظور جمع آوري طبقه بندي 

و خرید و فروش محصوالت اعضاي خود 
امی��د که ای��ن مختصر دراعتال و توس��عه بخش 

کشاورزي مؤثر و مفید واقع شود. 
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خانه کشاورز
     با اعتقاد به توانمندي عظیم بخش کشاورزي در توسعه و سربلندي کشور 
ایران به منظور فراهم آوردن زمینه و ش��رایط الزم براي سازماندهي فعالیت هاي 
مش��ترک، عالقه مندان و فعاالن بخش کش��اورزي در جهت احقاق حقوق حقه 
خویش در چارچوب اصول و ارزش هاي قانون اساسي و با یاري جستن از برکات 
اسالم ناب محمدي )ص( اقدام به تاسیس خانه کشاورز نموده و مرام نامه خویش را 

به شرح زیر تدوین کرده اند:
1� تالش خانه کش��اورز در راس��تاي توسعه سیاس��ي، اقتصادي � اجتماعي و 
فرهنگي جامعه ایران به ویژه بخش کشاورزي و در چارچوب قانون اساسي و قوانین 

موضوعه خواهد بود. 
2� دف��اع از آزادي هاي انس��اني ارزش آفرین که ش��رط الزم براي ش��کوفایي 
اس��تعدادها و توانایي هاي کشاورزان اعم از زن و مرد براي ایفاي نقشي خالق در 

تعیین سرنوشت سیاسي اجتماعي خویش است. 
3� تالش براي ریشه کن کردن فقر و محرومیت از طریق تاکید بر ارزش کار 
و استقرار نظام اقتصادي اسالمي و منطبق بر قانون اساسي که در آن شخصیت 
معنوي و انساني هر فرد تقویت شود و در او شوق دروني و افزایش کارآیي و مهارت 

به وجود آید و از این راه به خودکفایي نسبي در جامعه کمک کند. 
4� تالش براي تحقق بند دوم اصل چهل و س��وم قانون اساس��ي جمهوري 

اسالمي ایران 
5� ایجاد و تحکی��م روابط برادرانه با 
همه کشاورزان جهان به ویژه کشاورزان 
کش��ورهاي اس��المي با رعایت قوانین 
موضوعه و ضواب��ط الزم االتباع مراجع 

قانوني. 
6� تالش در جهت حصول خودکفایي 
در تولید محصوالت اساس��ي در جهت 
قطع وابستگي به کش��ورهاي بیگانه و 
مثب��ت کردن تراز تج��اري محصوالت 

کشاورزي. 
7� تاکی��د بر ض��رورت قانون گذاري 
و قانونمن��دي در جه��ت جلوگی��ري از 
تجاوز به اراضي کشاورزي و ممانعت از 
استفاده هاي نادرست از منابع طبیعي در 

راستاي تامین عدالت اجتماعي. 
8� تبدی��ل کش��اورزي س��نتي ب��ه 
کشاورزي پیشرفته و پایدار با استفاده از 

فن آوري نوین مناسب و کاربرد منطقي نهاده هاي کشاورزي و افزایش بهره وري آنها 
با توجه با جایگاه محوري بخش کشاورزي در برنامه هاي توسعه همه جانبه کشور 

9� ت��الش در جهت کمک ب��ه تدوین قوانین کارآمد در بخش کش��اورزي و 
هم چنین تدوین سیاست هاي کشت منطقه اي و برنامه ریزي کشت ملي با توجه به 

بازارهاي ملي و بین المللي و ظرفیت هاي فرآوري، نگهداري و تجاري. 
10� تالش در جهت گس��ترش فرهنگ و س��از و کاره��اي کاهش ضایعات 

محصوالت کشاورزي در تمام مراحل فرآیند تولید تا مصرف.
11� تالش در راستاي جذب مشارکت فعاالن بخش کشاورزي به منظور ایجاد 
یک نظام کش��اورزي مستقل و کارآمد با حضور فعال کش��اورزان در تمام مراحل 
تصمیم سازي تولید، فرآوري و بازاریابي با رعایت شرایط اقلیمي و تامین نیازهاي 

عمومي. 
12� کلیه اهداف و وظایفي که در این مرام نامه پیش بیني شده چنان چه با وظایف 
یکي از وزارت خانه ها و یا سازمان هاي دولتي مربوط باشد، پس از ایجاد هماهنگي با 

وزارت خانه ها یا سازمان هاي ذي ربط اعمال خواهد شد. 
13� هر گونه تغییر در مفاد مرام نامه پس از تصویب کمیسیون ماده )10( قانون 

احزاب به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
14� این مرام نامه در یک مقدمه و چهارده بند تنظیم و به تصویب هیات موسس 

خانه کشاورز رسید. 

 تشكل هاي کشاورزي
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 تشكل هاي کشاورزي

مقدمه
نظام بخشیدن به فعالیت های مهندسي کشاورزي 
و مناب��ع طبیعي به منظور تحقق اهداف مورد نظر در 
بخش، و ارتقای جایگاه بخش کش��اورزی در اقتصاد 
ملی، امري ضروري و اجتناب ناپذیر اس��ت. این نظام 
بخشیدن را می توان در یک جمله »ضابطه مند کردن 
فعالیت های تولیدی بخش کش��اورزی خالصه کرد 
به نحوی که متضمن حف��ظ منافع تولیدکنندگان و 
بهره برداري، منابع پایه تجدیدشونده و محیط زیست« 
باشد. تجربیات کشورهای پرسابقه در این زمینه نشان 
می دهد که استراتژی اصلی برای انجام این ماموریت 
و به عبارتی مرکز ثقل فعالیت های مهندسی )اعم از 
کشاورزی، ساختمان و ...(، تعیین صالحیت حرفه ای و 
رتبه بندی مهندسین و صدور پروانه اشتغال برای آنها 
به عنوان پیش نیاز قانونی ورود به عرصه فعالیت است.

در این راس��تا و با مطرح ش��دن موضوع از طرف 
مس��ئولین و دس��ت اندرکاران در دولت و س��پس در 
مجلس ش��ورای اس��المی، رؤس��ای دانشکده های 
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی و دیگ��ر صاحب نظران 
دانشگاهی و اجرایی کش��ور، قانون تاسیس سازمان 
نظام مهندسي کش��اورزي و منابع طبیعي جمهوری 
اسالمی ایران، پس از تصویب در سوم تیر ماه 1380 
در مجلس شورای اسالمی، در سیزدهم تیر ماه 1380 
به تایید ش��ورای محترم نگهبان رسید و بعد از ابالغ 
حکم رییس سازمان توسط رئیس محترم جمهوری 
در 13 مردادماه 1381، به طور رس��می فعالیت خود را 

شروع کرد.

اهم اهداف و وظایف
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور به عنوان بزرگ ترین تشکل صنفی تخصصی 
در بخش کش��اورزی است، س��ازمانی است مستقل، 
غیردولتی که متشکل از دانش آموختگان دانشگاهی 
در مقاطع کارشناس��ی، کارشناسی ارش��د و دکتری 
تخصصی می باش��د. در قانون تأسیس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اهداف و وظایفی 
برای سازمان تدوین شده است که اهم آنها عبارتند از:

• تالش در جهت ارتقاء س��طح دانش، گسترش 
فن آوري هاي جدید، حفظ و پایداري محیط زیس��ت 
و مناب��ع پایه تجدیدش��ونده و افزایش کمي و کیفي 

تولیدات کشاورزي
• نظارت بر حسن اجراي وظایف فني و حرفه اي 
اعضاي سازمان، حمایت از حقوق مهندسین کشاورزي 
و منابع طبیعي و کساني که از خدمات آنها برخوردار 

مي شوند و تالش در جهت ارتقاي اخالق حرفه اي
• تالش در جهت حسن اجراي قوانین و مقررات 
مربوط به امور کشاورزي، ایجاد هماهنگي و همکاري 
با دستگاه هاي مرتبط با بخش کشاورزي و حمایت از 

تشکل هاي صنفي و تولیدي 
• تالش در جهت ارتقاي توانمندي هاي حرفه اي 
اعضاء و کمک به س��اماندهي اش��تغال مهندس��ین 

کشاورزي و منابع طبیعي 

سازمان، تالش در جهت تحقق اهداف و وظایف 
مندرج در قانون تاس��یس را در راستای دفاع از حقوق 

صنفی و حرفه ای اعض��ا و اعتالی منزلت و جایگاه 
اجتماع��ی آنان، وظیفه خود دانس��ته و بر آن اهتمام 
می ورزد و ت��الش می کند تا دس��تگاه های اجرایی، 
کش��اورزان و بهره ب��رداران را در جذب و به کارگیری 
مؤثر اعضا س��ازمان برای گذر از کشاورزی سنتی به 

"کشاورزی تجاری" تشویق و ترغیب نماید. 

ب��رای حصول به نتیجه و انجام مأموریت های یاد 
شده ساختار تشکیالتی متناسب در سازمان پیش بینی 

شده است:
پذیرش عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی

کلیه اتباع ایرانی دانش آموخته رشته های مهندسی 
کش��اورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در مقاطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حق عضویت 
در س��ازمان را دارا می باشند. پذیرش عضویت اعضا 
حقیقی و حقوقی در س��ازمان استان ها انجام و شعب 
استانی مسئولیت بررسی درخواست دانش آموختگان و 
نیز تمدید سالیانه عضویت اعضا سازمان را بعهده دارند. 
برای احراز عضویت، انطباق مدارک متقاضی با شرایط 
عضویت توس��ط کارشناس��ان در شعب استان طبق 
دستور العمل مصوب ش��ورای مرکزی صورت گرفته 
و پس از احراز ش��رایط شماره نظام مهندسی به آنها 

اعطاء می شود. 

رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال 
تعیین صالحیت فن��ی اعضا حقیقی و حقوقی در 
راستای ساماندهی اشتغال برای حضور در عرصه های 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران
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تولید و اطمینان بخشی به متقاضیان دریافت خدمات 
فنی تخصصی انجام می ش��ود و به عنوان بخشي از 
نظام فني و مهندس��ي در حوزه کشاورزی، محدوده 
وسیعي از فعالیت ها و کارکردهاي مختلف تخصصي را 
در بر مي گیرد. مهمترین راهبرد سازمان برای دستیابی 
به این ه��دف، تبیین ملزومات اش��تغال به حرفه ي 
مهندسی به صورت رس��می آن است که معموال در 
قالب احراز پروانه اشتغال صورت می گیرد. در این راستا، 
فرآیند رتبه بندی و تعیین صالحیت حرفه ای به عنوان 
اولی��ن گام در جهت تخصصی ک��ردن فعالیت های 
بخش کشاورزی، در سازمان انجام و متناسب با رتبه 
احراز شده توسط اعضا، گواهی تشخیص صالحیت، 

رتبه بندی و پروانه اشتغال برای اعضا صادر می شود. 

بازآموزی و نوآموزی اعضا
اس��تراتژی س��ازمان در نظام آموزش��ی  کمک به 
ارتق��ای توانمندی های حرف��ه ای و افزایش مهارت 
فن��ی و تخصص��ی اعض��ا در ام��ور حرف��ه ای آنان 
می باش��د. از اهداف این اس��تراتژی، ارتقای س��طح 
دانش و مهارت های تخصصی اعضا، روز آمد نمودن 
آگاهی ه��ا وهماهن��گ کردن دان��ش و مهارت های 
فنی با پیش��رفت ها وگس��ترش ف��ن آوری جدید در 
زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 
کمک به ساماندهی امر اش��تغال دانش آموختگان و 
آشنا نمودن آنان با اس��تانداردهای کارآمد و مطلوب 
خدمات فنی تخصصی کشاورزی و ٍحَرف وابسته، آشنا 
نمودن جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با 
سیاست ها و اولویت های بخش و جلب مشارکت آنان، 
ارتقاي بهره وری، و مدیریت منابع انس��انی بخش در 
راستای توسعه پایدار کشاورزی می باشد. این سازمان، 
برنامه ه��ای متع��ددی از جمله برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی متنوع در تخصص های مختلف، برگزاری 
آزمون کارشناس رسمی، برگزاری آزمون های ادواری، 
تهیه و تدوین اس��تانداردهای آموزشی در موضوعات 
مختلف زیربخش های بخش کشاورزی، را تدوین و 

اجرا می نماید.

ساماندهی و بسترسازی اشتغال اعضا
بخ��ش کش��اورزی یک��ی از بخش ه��ای اصلی 
فعالیت های اقتصادی در کش��ور اس��ت که به رغم 
مزیت های نس��بی اقتصادی چش��مگیر آن، از حیث 
توسعه اشتغال دانش آموختگان دارای محدودیت های 

جدی می باشد. سازمان با توجه به چالش های اشتغال 
دانش آموختگان بخش کش��اورزی ک��ه نرخ باالی 
بیکاری، عدم تناسب آموزش ها، نیاز بخش، سودآوری 
پایین فعالیت های کش��اورزی، فق��دان برنامه جامع 
و مدیریت واحد برای توس��عه روستایی، عدم تناسب 
س��اختار دولتی با وظایف حاکمیت��ی بخش، فقدان 
نظام جامع اطالع رس��انی در بخش، نارسایی جایگاه 
تشکل های غیردولتی در سیاست گذاری های بخش 
و نارس��ایی نظام تحقیقات و ترویج که کشاورزی از 
موارد مهم آن به شمار می آید، از طرق زیر پی گیر ایجاد 
زیرساخت های الزم برای بهره گیری از توان تخصصی 

اعضا می باشد:
• اج��رای سیاس��ت های کل��ی اص��ل 44 قانون 
اساسی در خصوص امور تصدی گری دولت در بخش 

کشاورزی 
• تخصیص منابع جدید تولید به دانش آموختگان 

بخش کشاورزي، منابع طبیعی و محیط زیست 
• توس��عه خدم��ات فنی و تخصص��ی در بخش 
کشاورزی از طریق تاسیس شرکت های خدمات فنی 

و مهندسی توسط اعضا سازمان
• تدوین و پیش��نهاد مقررات ملي امور کشاورزی 
جهت تصویب در مراجع قانونی به منظور الزام رعایت 

آن در به کارگیری نیروهای متخصص ذی صالح

ص�دور خدمات فنی و مهندس�ی به خارج 
از کشور

حضور اعضاي حقیقی متخصص و حقوقی توانمند 
در زمینه های مختلف در س��ازمان موجب شده است 
صدور خدمات فنی و مهندسی مورد توجه قرار گیرد. 
لذا کمیته ای تحت عنوان کمیته صدور خدمات فنی 
و مهندس��ی کشاورزی در س��ازمان با اهداف بررسی 
و تدوی��ن ضواب��ط و اولویت ه��ای اعزام اش��خاص 
حقیق��ی و حقوقی متخص��ص به خارج از کش��ور، 
بررس��ی و شناسایی کشورهای هدف و ارزیابی طرح 
ها و پروژه های مناس��ب در خارج از کشور به منظور 
راهنمایی و هدایت اعضا تشکیل شده است. بررسی 
س��ازمان های غیردولتی بخش کشاورزی در خارج از 
کشور برای برقراری ارتباط و همکاری های مشترک، 
بررسی قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای مرتبط 
با صدور خدمات فنی مهندس��ی به منظور استفاده از 
فرصت های موجود برای اعضا س��ازمان، شناس��ایی 
واحدهای حقیقی و حقوقی نمونه در کشور به منظور 

ارائه الگوهای موفق به متقاضیان س��رمایه گذاری در 
خارج از کشور و بررسی طرح های پیشنهادی قابل اجرا 
در کشورهای هدف جهت تعیین و تطبیق امکانات و 
توانمندی ها و نیروهای انسانی متخصص سازمان در 
قال��ب طرح های مزبور از دیگر وظایف کمیته مذکور 

می باشد. 

طرح ها و برنامه های در دست اقدام
• ایجاد ش��بکه خصوصي خدمات مشاوره فني و 

مهندسي
• تدوین مقررات ملي، اس��تانداردها و ضوابط فني 

و مهندسي
• طراحي و استقرار نظام جامع دانش و اطالعات 

کشاورزي
• ایجاد تش��کل هاي تخصصي مؤث��ر و کارآمد 
در راس��تاي تقوی��ت مهارت هاي حرف��ه اي اعضاء 

)شرکت های مشاوره کارآفرینی(
• پي گی��ري تخصیص منابع تولید و فرصت هاي 

شغلي به دانش آموختگان بخش کشاورزي 
• بازآموزی و نوآموزی اعضا

طرح های آتی
• تدوی��ن نظ��ام فن��ی مهندس��ی فعالیت های 
کش��اورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و ارائه آن 

به مراجع ذیربط
• اصالح و پیشنهاد قوانین مورد نیاز برای توسعه 

بخش کشاورزی
• پی گیری ایجاد ش��رایط واگ��ذاری فعالیت های 
تصدی گ��ری دول��ت در بخ��ش کش��اورزی ب��ه 

دانش آموختگان بخش 
• تدوی��ن دوره ه��ای آم��وزش کوتاه م��دت ب��ا 
گواهینامه های ملی و بین المللی برای دانش آموختگان 
بخش کش��اورزی در جهت اس��تفاده از فرصت های 

شغلی در سایر کشورها
• پی گیری راه اندازی واحدهای تحقیق و توس��عه 
در مجتمع های بزرگ کش��اورزی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی 
• تدوین برنامه های بازآموزی و نوآموزی اعضاء و 

اجرای مستمر آنها
• بررسی اثربخش��ی قوانین بخش کشاورزی در 

فعالیت های تولیدی، حفاظتی و حمایتی بخش
• نیازسنجی انتشارات مورد نیاز بخش کشاورزی
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بخش کش��اورزی یکی از توانمند ترین بخش های اقتصادی کشور 
است که تولیدات آن حاصل کار چند میلیون خانوار روستایی است. امروزه 
این تولیدات عالوه بر رفع ساختن نیازهای داخلی، توانسته اند به بازارهای 
ملی و بین المللی راه پیدا کنند. اینک، زنان روستایی به عنوان رکنی از 
واحدهای تولیدی مطرح و ساختار اقتصادی جوامع بدون تالش و فعالیت 
آنان تصوری دور از ذهن به  شمار می رود. به واقع نقش زنان روستایی 

در فعالیت های اقتصادی و توسعه روستایی واقعیتی انکارناپذیر است. 
در جامعه امروز ایران، زنان نشان داده اند که توانایی ها و قابلیت های 
بالقوه فراوانی دارند و تحت شرایط مناسب می توانند مشارکت مؤثری 
در توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشند. از آنجایی 
که در دهه های اخیر زنان دسترس��ی بهتری به دانش و اطالعات فنی 
در عرصه های اقتصادی داشته اند، مش��ارکت داوطلبانه و آگاهی های 
آن ه��ا در این زمینه ها افزایش یافته اس��ت. از این رو افزایش و بهبود 
مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی، از عمده ترین اهداف بسیاری از 
سازمان های دولتی از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان البرز است که  
در قالب ارائه و گس��ترش طرح هایی چون طرح صندوق اعتبارات خرد 
زنان روستایی و تعاونی های کارآفرینی و طرح اشتغال خانگی پیگیری 

می شود.

در جهاد کش��اورزی  اس��تان البرز فعالیت های متع��ددی در حوزه 
توانمندس��ازی زنان صورت گرفته اس��ت که در ادامه مورد اشاره قرار 

می گیرد.
1- تأسیس 2 مورد صندوق اعتبارات خرد روستایی زنان با 78 عضو 

و اقدام به تأسیس 4 صندوق دیگر.
2- ارتقاء گرایش زنان روس��تایی به تأسیس واحدهای تعاونی زنان 
روستایی به  طوری که چندین واحد تعاونی زنان درحال تاسیس در استان 

ایجاد شده است.
3- شناس��ایی حدود 100 زن کارآفرین در استان که در شاخه های 
مختلف کشاورزی و دامداری استان فعال هستند. این افراد می توانند در 

جهت الگوسازی اشتغال زنان مدنظر قرار گیرند.
4- بررسی درخواست 1000 نفر از زنان استان برای اشتغال خانگی 
در زمینه های تولیدی ورمی کمپوست )200 نفر(، گیاهان دارویی، ماهیان 

زینتی، زنبورداری و صنایع تبدیلی و بسته بندی
5- وجود پتانس��یل فراوان اش��تغال فارغ التحصی��الن زن بخش 
کش��اورزی در قالب ش��رکت های خدمت مش��اوره، فنی و مهندسی، 
کلینیک های گیاه پزشکی و آزمایشگاه های خاک شناسی و... به طوری 
که بیش از 500 نفر خانم در غالب این شرکت ها در حال فعالیت هستند.

دیدگاه 

توانمندی زنان روستایی در استان البرز

مریم اکبری 
مسئول امور بانوان جهاد کشاورزی استان البرز 
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از مدرسه فالحت 
تا پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

پردیس یعنی یک کالج تخصصی که تقریبا همه رشته های مرتبط 
به تخصص خود را دارد. دانشگاه تهران از تعداد 12 پردیس مستقل با 
اختیاراتی شبیه دانشگاه های تخصصی کشور تشکیل شده است که از 

نظر تشکیالتی و اداری جزیی از دانشگاه تهران محسوب می شوند. 
اولین مدرسه کش��اورزی در ایران در سال 1279 خورشیدی به نام 
مدرس��ه فالحت مظفری، در قریه چهاردانگه تهران تاسیس شد. این 
مدرس��ه پس از 6 س��ال به محل دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ 
نگارستان برای انجام عملیات کشاورزی آن در نظر گرفته شد. مدرسه 
فالحت مظفری در س��ال 1285 تعطیل ش��د و مجدداً در سال 1296 
تحت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه، در اراضی کاخ 
سلیمانیه کرج )محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی( آغاز به کار 
کرد. این دبستان در سال 1301 به محل ژاندارمری در خیابان مولوی 
تهران منتقل و پس از مدت کوتاهی تعطیل شد. در همین سال، مجدداً 
این مجموعه با عنوان مدرسه فالحت آغاز به کار کرد و در سال 1302 
به مدرس��ه عالی فالحت و صنایع روستایی که به گروه های آموزشی، 
ماشین های کشاورزی، دامپزشکی، نوغان و چایکاری تقسیم می شد، 
تغییر نام داد. در سال 1313 دانشکده دامپزشکی به این مدرسه ملحق 
شد و این دو تحت عنوان بنگاه های علمی فالحتی کرج به فعالیت خود 
ادامه دادند. مجموعه فوق در سال 1319 به دانشکده کشاورزی تبدیل 
شد و در12 آبان سال 1325 از وزارت کشاورزی منتزع و به عنوان یکی 

از دانشکده های دانشگاه تهران، به این دانشگاه پیوست. 
در سال 1345 دانش��کده جنگل داری در جوار دانشکده کشاورزی 
تاسیس شد و از سال 1351 به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد. در 
سال 1354، مرکز تحقیقات بین المللی هم زیستی با کویر با ساختاری 

متشکل از 11 بخش پژوهشی در رشته های علوم انسانی و طبیعی در 
واحد مرکزی و چندین ایس��تگاه پژوهشی در رشته های پیرامون کویر 
و بیابان تأسیس ش��د. در سال 1384 دانشکده های کشاورزی و منابع 
طبیعی و مرکز تحقیقات بین المللی هم زیس��تی با کویر در چارچوب 
س��اختار جدید دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را به 
وجود آوردند. این پردیس در حال حاضر با چهار دانشکده و یک مرکز 
تحقیقات بین المللی، 15 گروه آموزشی و 5 گروه پژوهشی، بزرگ ترین 
و جامع ترین مجموعه آموزش عالی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

کشور است.
هم اکنون شمار اعضای هیات علمی این پردیس 216 نفر است و 
نزدیک به 4000 نفر دانشجو در 115 رشته- گرایش در مقاطع مختلف 

به تحصیل اشتغال دارند.
این مجموعه دارای امکانات آموزش��ی، پژوهشی و رفاهی مناسبی 
اس��ت ک��ه کتابخانه و مرکز مج��الت یکی از مهمترین آنها اس��ت. 
به طوری که عالوه بر کتابخانه مرکزی پردیس،  هر یک از دانشکده ها 
و گروه های آموزش��ی و پژوهش��ی نیز دارای کتابخانه های تخصصی 
هستند. آزمایشگاه مرکزی و تاالرهای اجتماعات بخش مهم دیگری 
از این امکانات هستند. پردیس کشاورزی دارای 10 قطب علمی مورد 
تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و 12 مجله علمی پژوهشی 
به را نیز به  صورت فصل نامه منتش��ر می کند. مجله تحقیقات آب و 
خاک ایران، مجله تحقیقات اقتصاد و توس��عه کشاورزی ایران، مجله 
علوم باغبانی ایران، مجله علوم دامی ایران، مجله دانش گیاه پزشکی 
ایران، مجله علوم زراعی ایران، مجله مهندسی بیوسیستم ایران و مجله 

شیالت از این جمله هستند. 

دانشنامه
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موضوع 
كشاورزي

موضوع زير مجموعه
كشاورزي

زير مجموعه

باغباني

گل آرایی گل های آپارتمانی

  خدمات 
کشاورزي

بسته بندي انواع مواد غذایي از محصوالت کشاورزي )سنتي – 
صنعتي( و گياهان دارویي

بسته بندي و درجه بندي محصوالت زراعي پرورش دهنده گياهان دارویی
تهيه و بسته بندي سبزیجات فرآوري شده )خشک، پودر، سرخ کشت کار گل خانه ای

کرده، پاک کرده و خردکرده(
تهيه و بسته بندي بذر محصوالت جاليزيزعفران کار

بلغورسازيگل آراء- )گل های تازه بدون ریشه(
فرآوري محصول زعفران  خشک کردن و بسته بندي بيمارشناسي گياهان- رشته دانشگاهي

فرآوري و بسته بندي  زرشکصنایع چوبجنگلباني

دام پروري

خشک کردن و بسته بندي ميوه جاتپرورش دهنده  اردک گوشتي)گوشتي- مادر(
بسته بندي و پاک کردن انواع دانه هاي روغنيپرورش دهنده  بوقلمون گوشتي)گوشتي- مادر(

بسته بندي و عمل آوري آبزیانپرورش دهنده  کرم ابریشم
عمل آوري و توليد خشكبارپرورش دهنده غاز

توليدکننده عرقيجات گياهيپرورش دهنده کبک، بلدرچين و قرقاول
پرورش دهنده برخي سوسک ها و مورچه ها 

)جهت خوراک دام و طيور و یا صادرات(
فرآوري محصوالت باغي و زراعي

پرورش دهنده پرندگان زینتي و حيوانات 
)کبوتر- قناري(

نگهداري فرآورده هاي پروتئيني دام

توليدکننده ترشيجات و شوریجاتپرورش دهنده پرندگان خوراکي وحشي
توليدکننده رب گوجه فرنگيجوجه کشي

توليدکننده رشته آشي و پلویيپرورش مرغ بومي
توليدکننده زردچوبهپرورش شتر مرغ

شيالت

توليدکننده آب ميوهتوليد ماهيان زینتي و آکواریومي
توليدکننده رب انارپرورش و تكثيرکننده ميگو

توليدکننده خوراک دام و طيورپرورش و تكثير ماهيان گرم آبي
تهيه آرد از غالت و حبوباتپرورش و تكثير ماهيان سرد آبي

تهيه و توليد کشمشحشره شناسي
تهيه و توليد پوره ميوه جاتسم شناسي

خدمات 
دامپروري

خدمات جمع آوري شير

  خدمات 
دامپروری

بازرس بهداشتي کشتارگاه هاي دام
بازرس بهداشتي کشتارگاه هاي طيورتوليد ژل رویال از زنبور عسل

تهيه فرآورده هاي لبني مانند ) کشک – پنير 
– دوغ(

مسؤل فني و بهداشتي سردخانه هاي فرآورده هاي دامي

مسؤل فني و بهداشتي مرکز جمع آوري شيرفرآوري و بسته بندي عسل
مسؤل فني و بهداشتي کارگاه هاي بسته بندي عسلمسؤل فني و بهداشتي پرورش نيمچه گوشتي

مسؤل فني و بهداشتي کارگاه هاي بسته بندي تخم مرغپرورش پرندگان زینتي
مسؤل فني و بهداشتي کارگاه هاي بسته بندي آبزیانمسؤل فني و بهداشتي پرورش مرغ تخم گذار
مسؤل فني و بهداشتي پرورش زنبور عسل 

)ملكه-کلني(
مسؤل فني و بهداشتي کارگاه هاي بسته بندي مرغ

مسؤل فني و بهداشتي کارگاه هاي بسته بندي گوشت قرمزمسؤل فني و بهداشتي کشتارگاه هاي دام
مسؤل فني و بهداشتي کارگاه هاي بسته بندي 

آبزیان
مسؤل فني بهداشتي عمل آوري پوست

مسؤل فني و بهداشتي کارخانجات خوراک دام، 
طيور و آبزیان

مسؤل فني و بهداشتي کارگاه لش گيري و سورت روده
مسؤل فني و بهداشتي توليد پودر ماهي

سایر  ) بخش 
کشاورزي 

– دامپروري 
- شيالت (

تاکسي درمي پرندگان و حيوانات و آبزیانتوليد و بسته بندي کودهاي ارگانيک
بسته بندي تخم مرغ بومیتهيه انواع کودهاي فسيلي

تهيه و بسته بندي تخم انواع گل ها

معرفی مشاغل
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معرفی رشته های دانشگاهی

گرایشرشته اصليگرایشرشته اصلي

زراعت و اصالح 
نباتات

اصالح نباتات -ژنتیک بیومتری

باغباني

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصالح سبزیها
علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصالح گل و گیاهان زینتياصالح نباتات-مهندسی ژنتیک وژنتیک مولکولی

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصالح درختان میوهزراعت- اکولوژی گیاهان زراعتی
علوم باغبانی-بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصوالت زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعتی

باغبانی

علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی ، علوم علف های هرز
ادویه ای وعطری

علوم باغبانی-فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت علوم و تکنولوژی بذر
محصوالت باغبانی

مهندسی فضای سبززراعت  و اصالح نباتات  علوم علفهای هرز
مهندسی کشاورزی- باغبانیزراعت  و اصالح نباتات  علوم و تکنولوژی بذر
زراعت  و اصالح نباتات  مهندسی کشاورزی 

-بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

زراعت  و اصالح نباتات  مهندسی کشاورزی- زراعت و 
اصالح نباتات

مهندسی کشاورزی- آموزش کشاورزی

زراعت  و اصالح نباتات  مهندسی کشاورزی -شناسایی 
ومبارزه با علف های هرز

مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی

زراعت  و اصالح نباتات  مهندسی کشاورزی-اصالح 
نباتات

مهندسی کشاورزی- توسعه روستائی

زراعت  و اصالح نباتات  مهندسی کشاورزی-زراعت

علوم دامي

تغذیه دام- تغذیه طیور

اقتصاد کشاورزي

ژنتیک و اصالح نژاد داماقتصاد کشاورزی -مدیریت و تولید کشاورزی
فیزیولوژی داماقتصاد کشاورزی-اقتصادمنابع طبیعی

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی -سیاست و 
توسعه کشاورزی

تغذیه دام

آبیاری  وآبادانی 

ژنتیک و اصالح نژادمهندسی کشاورزی- آب
علوم  دامی  فیزیولوژی داممهندسی کشاورزی- آب- آبیاری و زهکشی

علوم  دامی  فیزیولوژی دام- فیزیولوژی رشدمهندسی کشاورزی- آب- سازه های آبی
علوم  دامی  مهندسی کشاورزی-علوم دامیمهندسی کشاورزی- آب- منابع آب
علوم و صنایع مهندسی کشاورزی- سازه های آبی

غذایی
صنایع غذایی

فناوری تبدیل مواد غذاییمهندسی کشاورزی- مهندسی منابع آب
مهندسی کشاورزی-ابیاری

گیاه پزشکي

بیماری شناسی گیاهی
کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهیمهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی

قارج شناسی و بیماری های قارچی مهندسی کشاورزی-سازه های آبی
ویروس شناسی و بیماری های ویروسیمهندسی کشاورزی-هواشناسی کشاورزی

خاک شناسي

مهندسی علوم خاک-پیدایش،رده بندی وارزیابی 
خاک ها

بیوسیستماتیک حشرات

مهندسی علوم خاک-شیمی ،حاصلخیزی خاک و 
تغذیه گیاه

گیاه پزشکی  حشره شناسی

مهندسی کشاورزی-خاکشناسی- بیولوژی و 
بیوتکنولوژی خاک

فیزیولوژی و سم شناسی

ماشین هاي 
کشاورزي

بیوسیستماتیک کنه هامکانیک ماشین های کشاورزی
ماشین های کشاورزی

رشته هاي دانشگاهي مرتبط با کشاورزي
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مجالت و سایت های اینترنتی

آدرس سایت های اینترنتیعنوان سایت های اینترنتیشماره

http://esao.areo.irدفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی 1
http://karbordi.areo.irموسسه آموزش علمی - کاربردی  جهاد کشاورزي2
http://afat.areo.irموسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی 3
http://bazr.areo.irموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 4
/http://www.sbsi.irموسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند 5
http://aeri.areo.irموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 6
http://abrii.areo.irپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 7
http://spcri.areo.irموسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 8
/http://www.asri.ir/Portal/Homeموسسه تحقیقات علوم دامی کشور 9
/http://www.rvsri.ir/Portal/Homeموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 10
http://www.ifro.ir/portal.aspxموسسه تحقیقات شیالت ایران 11
http://berenj.areo.irموسسه تحقیقات برنج12
/http://insrc.irمرکز ملی تحقیقات شوری 13
http://pajoohesh.areo.irپژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 14
http://tehran.areo.irمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 15
http://www.agriservices.ir/main.aspx?par=1-6بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی 16
http://www.agriservices.ir/main.aspx?par=3-6شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه 17
http://www.agriservices.ir/main.aspx?par=4-6شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 18
/http://www.iana.irخبرگزاری کشاورزی ایران 19
http://www.farmiran.ir/home.aspسایت علمی- خبری دام و طیور 20
http://www.anreo.com/default/?rnd=gHa23Dسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 21
سایت علمي- خبري کشاورزي، دامپروري، آبزیان و صنایع 22

وابسته
http://www.farmiran.ir/home.asp

پایگاه اطالع رساني فرصت هاي اشتغال و سرمایه گذاري مرتبط با 23
کشاورزي و صنایع وابسته

http://jahadonline.com/

www.maj.irوزارت جهاد دانشگاهي24
/http://agrisenf.mihanblog.comنظام صنفی کارهای کشاورزی ایران25
/http://www.corc.ir/Portal/Homeسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران26
http://www.tarvij.com/persian/index.aspمعاونت ترویج و آموزش کشاورزی27
/http://www.keshavarz.javananeirani.irکشاورزان جوان ایرانی28
/http://caff.orgسایت هاي بین المللي 29
30http://www.nbfarm.com/
31http://www.iucn.org/
32http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html
33http://www.sare.org/
34https://attra.ncat.org/

دام کشت صنعت/  مجله اقتصاد سبز/ هفته نامه دنیای سبز /  ماهنامه کشاورز 
/  ماهنامه برزگر / مجله سنبله / پیام جهاد کشاورزی / نشریه تخصصی انجمن 

زنبور عسل کشور / مجله سبزینه دامپروران / دانش غذا و کشاورزی
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توج��ه ناکافی به آموزش در بخش کش��اورزی، به ویژه به منظور حفظ و 
ارتقای کیفیت و س��طح بهداشت محصول و هم چنین اهمال در بسته بندی 
صحیح از عمده ترین مشکالت زعفران ایران است که باعث شده این محصول 
استراتژیک در ایران از رقبای قدیمی خود عقب مانده و شرکای تازه ای نیز پیدا 
کند. این وضعیت عالوه بر تاثیر نامطلوب در کیفیت زعفران، باعث کم رونقی 

کسب و کارهای این حوزه نیز شده است. 
کار شناسان و دست  اندرکاران محصول زعفران راهکارهای مختلفی برای 
خروج از وضعیت فعلی و بهبود جایگاه زعفران ایران ارائه می دهند. راهکارهایی 
مثل حمایت قیمتی، بس��ته بندی مناس��ب و... اما مهم ترین راهکار، آموزش 
کش��اورزان است. باید توجه داش��ت که بخش عمده زعفران در ایران توسط 
کشاورزان خرده مالک تولید شده و کشت صنعتی و انبوه این محصول وجود 
ندارد و این گروه از کش��اورزان با   همان ش��یوه های سنتی مشغول کاشت و 

برداشت زعفران هستند. 
عادات غلط در برداش��ت زعف��ران و فرآوری آن، ضربه مهلکی به جایگاه 
زعفران ایران وارد می کند که تنها راه برای حل این معضل، آموزش کشاورزان 
است. به عنوان مثال جدا نکردن خامه سفید از زعفران باعث کم شدن قدرت 
رنگ دهی زعفران می شود که هم چنان بین کشاورزان رایج است و یا بستن 

نخ های رنگی به دور زعفران باعث آلودگی شیمیایی آن می شود. 
طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران ایران با هدف بهبود کیفی زعفران 
ایران و رونق کس��ب و کارهای زعفران در پاییز س��ال جاری در سه روستای 

شهرستان قائنات مهد تاریخی زعفران ایران به صورت پایلوت اجرا شد. 
این طرح که کاری اس��ت مشترک از طرف بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و 
جوانان، ش��ورای ملی زعفران، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائنات و 
کانون هماهنگی دانش و صنعت زعفران ایران، بر آگاه س��ازی زعفران کاران 
و دس��ت اندرکاران عملیات فرآوری آن از طریق آموزش به کش��اورزان تاکید 
دارد. در قالب این طرح اس��تانداردهای الزم برای فرآوری زعفران به وس��یله 
بروشورهای آموزشی و تشکیل کالس های آموزشی، به کشاورزان و عوامل 

پس از تولید انتقال داده می شود. 
افراد آموزش دیده در زمان برداشت زعفران، می توانند در محلی که برای 
گل پرکنی زعفران در نظر گرفته ش��ده حضور یافته و محصول کش��اورز را 

با رعایت   همان اس��تانداردهای آموزش داده ش��ده فرآوری، و آماده فروش و 
مصرف کنند. 

در قالب این طرح هر کش��اورزی که محصولش از این طریق و در داخل 
پایگاه های فرآوری زعفران، آماده ش��ود یک کد شناس��ایی دریافت کرده که 
ضمیمه محصول بوده و با این کد، تمامي اطالعات محصول ش��امل محل 
کاش��ت، نام کش��اورز، نام مزرعه، زمان برداشت و س��ال تولید و... مشخص 

می شود. این کد نشان دهنده تولید یک محصول با کیفیت است. 
باید توجه داشت که بخش عمده کیفیت زعفران به نحوه فرآوری )چیدن، 
پرکردن، خشک کردن و نگهداری( آن مربوط است که متاسفانه اندکی مورد 
بی توجهی قرار گرفته است. لذا استاندارد کردن مراحل پس از برداشت برای 

ارتقا کیفیت زعفران ایرانی بسیار ضروری است. 
 

 برای طرح بهبود کیفیت زعفران که با هدف ارتقا کیفیت این محصول در 
قائنات به صورت پایلوت اجرا شد می توان نتایج زیر را برشمرد: 

 • فراهم کردن شرایط برای شناسنامه دار شدن و کددار کردن زعفران ایران 
• فراهم شدن فرصت تازه ای برای کسب و کار در زمینه زعفران در قالب 

ایجاد پایگاه های فرآوری 
• ارتق��ا کیفیت زعفران تولید ش��ده با ای��ن روش از نظر کاهش آلودگی 

میکروبی و افزایش رنگ دهی
• ثبت کردن تجربه ای موفق در زمینه توانمند سازی کشاورزان با تاکید بر 

مشارکت محلی و اعتمادسازی
• انتفاع بیشتر کشاورز از محصول تولید شده با فراهم کردن امکان ارتباط 

مستقیم تولیدکننده به صادرکننده و خرید محصول با قیمت بیشتر

برنامه آتی برای این طرح را در سه مسیر کلی می توان دنبال کرد: 
• ت��داوم طرح در قالب آموزش و توانمندس��ازی کش��اورزان برای تولید 

محصول با استانداردهای بهداشتی و فنی الزم 
• ت��الش برای ایج��اد الزامات قانونی برای شناس��نامه دار کردن زعفران 

کشاورزان 
• معرفی فرصت های کسب وکار جدید در زمینه زعفران با تاکید بر این طرح

تجربه توانمندسازی کشاورزان 
در حوزه کسب و کار زعفران

بنیاد توسعه کار آفرینی زنان و جوانان، به دنبال ترویج کسب و کارهای زعفرانی

ناصر نوربخش 
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جمعی از زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار به 
قصد اش��اعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه زنان قدم 
پیش نهادند تا داوطلبانه با انباشت تجارب خود نهادی 
شکل دهند تا مروج این تفکر شود. برای کسب مجوز 
رسمی این نهاد از دو طریق وزارت کار و وزارت کشور 

هم زمان اقدام شد. 
این مسیر با هدف گذاری توسعه ظرفیت مدیریت 
زنان کارآفرین و صاحب کس��ب و کار و نیز ترغیب 
جوانان صاحب ایده های خالق به سوی کارآفرینی و 
به نام »انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین« با کسب 
مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی در اسفندماه 1383 
آغاز شد. در   همان سال وزارت کشور نیز مجوز انجمن 
را تح��ت عنوان »انجمن ملی زنان کارآفرین« صادر 
نمود. به این ترتیب هر دو انجمن با دو مجوز جداگانه 
و با اکثریت اعضای مشترک شروع به فعالیت نمودند. 
انجمن دامنه فعالیت خود را در سراسر ایران اعم از 
شهر و روستا معین نمود و بر همین اساس همواره درپی 
آن بوده که زنان صاحب کس��ب و کار و کارآفرین در 
تعامل با یکدیگر بتوانند ضمن توان افزایی ظرفیت های 
علمی و تجربی خود، پیوند سازمان یافته ای با عناصر 
موثر در محیط کارآفرینی ازجمله دولت، تشکل های 
حرفه ای و نهادهای عمومی پیدا کند. مضاف به آنکه 
این همه تجارب را به نسلی که از این پس حضورش 
در بازارکار هم نیاز اس��ت و ه��م خود نیازمند کار، در 
مس��یری سمت و سو دهند که با خلق ایده و ابتکار و 
نوآوری مأنوس شود و در فرآیند کارآفرینی توان تبدیل 

ایده به عمل را کسب کنند. 

اه�داف انجمن در راس�تای مأموریت فوق 
به شرح زیر است: 

1. ترویج و توسعه کارآفرینی
2. کمک به بهبود و اصالح سیاست های حمایتی 

از زنان کارآفرین 
3. نهادینه ساختن فعالیت های آموزشی، پژوهش، 

مشاوره ای و ترویجی در زمینه کارآفرینی 
4. فراهم ساختن زمینه الزم برای پرورش ایده های 

خالق در ورود به عرصه کارآفرینی 
5. کمک به س��امان دهی فعالیت ه��ای مرتبط با 

کارآفرینی
6. کم��ک ب��ه پیوند منطق��ی و متناس��ب میان 

کارآفرینان و دولت و بانک ها و سایر ذی نفعان
7. کمک به ایجاد شبکه های اطالعاتی و ارتباطی 
میان زنان کارآفرین در سطح ملی، منطقه ای و جهان

انجم��ن به منظ��ور انجام فعالیت های خود س��ه 
گروه ارتباط��ات، آموزش و پژوهش و مش��اوره را با 
همکاری اعضای خود تش��کیل داده اس��ت. این سه 
گروه با هماهنگی با هیأت مدیره تا کنون نس��بت به 

فعالیت های زیر همت گمارده اند. 
1- برگزاری همایش های ساالنه به شرح زیر

1. همایش کارآفرینی زنان و چالش های پیش رو 
)تهران- 1383( 

2. همایش کارآفرینی زنان و راه کارهای بررس��ی 
توسعه کارآفرینی )تهران- 1384(

3. همایش کارآفرینی زنان دانش آموخته دانشگاهی 
)تهران- دانشگاه صنعتی شریف- 1385)

4. همایش کارآفرینی زنان و فرصت های پیش رو 

)یزد- دانشگاه یزد- 1386)
5. همای��ش کارآفرینی فرهنگی زن��ان )تهران- 

(1386
6. همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران )شیراز- 

دانشگاه شیراز- 1387(
7. همایش کارآفرینی زنان صاحب صنعت و ِحَرف( 

تهران- 1387)
8. همای��ش کارآفرینی اجتماعی زن��ان )تهران- 

)1388
9. همای��ش کارآفرین��ی زنان در ح��وزه فناوری 

اطالعات )تهران- 1389)
س��عی بر آن اس��ت تا الگوهای موفق کارآفرین 
متناسب با موضوع همایش در سطح ایران شناسایی 
تا داستان موفقیت کس��ب و کار و کارآفرینی خود را 
ارائه کنند. عالوه بر آن ارائه مقاالت علمی و تشکیل 
میزگرد بررسی فرصت ها و تهدیدهای محیط کسب و 
کار موضوع همایش بخش های دیگر برنامه را تشکیل 

می دهد. 
2- انجام بازدیدهای استانی از استان های

بختی��اری،  و  چهارمح��ال  گی��الن،  کرم��ان، 
آذربایجان ه��ای غربی و ش��رقی، اردبیل، خراس��ان 
رضوی، خراس��ان جنوبی، یزد، کردستان، کرمانشاه، 
اصفهان، فارس، زنجان، بوشهر )عسلویه(، گلستان، 
هرمزگان، خوزس��تان، قزوین، البرز، کرمان، اردبیل و 

جزیره کیش
برنامه این سفر ها شامل نشست مشترک با زنان 
کارآفرین آن اس��تان، بازدید از کسب و کارهای زنان 
صاحب کس��ب و کار اس��تان، س��خنرانی و تشکیل 
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میزگرد در دانش��گاه های اس��تان و دیدار با برخی از 
تشکل های حرفه ای ازجمله اتاق بازرگانی و جلسات 

مشترک با مسئولین دولتی است. 
3- برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی ویژه اعضا از 

جمله
• کارگاه آموزشی IT و کارآفرینی 

• کارگاه آموزش کارآفرینی 
• کارگاه آموزشی »ارتباط موثر«

• کارگاه آموزش��ی »مهارت ه��ای ارتباطی برای 
رهبری موثر«

• کارگاه آموزشی »شخصیت شناسی«
• کارگاه آموزش��ی »مدیریت کارآمد در جلس��ات 

سازمان ها«
• کارگاه آموزشی »آشنایی با کارآفرینی اجتماعی«

• کارگاه آموزشی »آمادگی و توانمندسازی اعضا 
جهت حضور در دوره های داخل و خارج کشور«

• کارگاه پژوهشی »بررسی اثرات متقابل خانواده 
و کس��ب و کار زنان کارآفرین و راه کارهای برقراری 

تناسب بین آن ها«
• کارگاه آموزش��ی »تکنیک ه��ای کارآفرینی با 

رویکرد مالی به روش کار تیمی«
• کارگاه آموزشی »مدیریت برند«

• کارگاه آموزشی »آش��نایی مدیران غیر مالی با 
حسابداری و قوانین و مقررات مربوطه«

• کارگاه آموزشی »خالقیت با استفاده از راست و 
چپ مغز«

• کارگاه آموزشی »آشنایی با زبان بدن در مذاکرات 
تجاری«

• کارگاه آموزشی »مدیریت نوین فروش«
دیگر فعالیت های انجمن عبارت بوده از: 

4- برگزاری نشس��ت های مش��ورتی ب��ا جوانان 

عالقمند ب��ه کس��ب و کار در زمینه ه��ای صنعت، 
کشاورزی، بازرگانی

5- برگزاری نشست های نقد و بررسی فیلم های 
حوزه زنان با حضور کارگردان فیلم

6- انتشار فصل نامه داخلی زنان کارآفرین
7- راه اندازی سایت انجمن و اطالع رسانی اخبار 

انجمن از طریق آن
8- همکاری مشترک با مراکز کارآفرینی دانشگاه ها، 
مراکز دانشگاهی و علمی، شهرداری ها، شورای شهر، 
رادیو فرهن��گ و نهادهای عمومی مربوطه از طریق 

ایراد سخنرانی، شرکت در همایش ها، میزگردهاو... 
9- حض��ور در مجامع رس��می مرتبط ب��ا حوزه 
کارآفرینی زنان ازجمله کمیته راهبردی اعتبارات خرد، 
کمیسیون حمایت از زنان و خانواده قوه قضائیه، اتاق 

بازرگانی، وزارت کارو امور اجتماعی
10- حض��ور در مجامع رس��می بین المللی حوزه 
کس��ب و کار و کارآفرینی زنان ازجمله ش��بکه زنان 
فارسی زبان در ایران، کابل، تاجیکستان و کارگاه های 

آموزشی مالزی، ترکیه و... 
11- مستند سازی تجارب زنان کارآفرین

12- عضویت در کمیته های علمی جش��نواره ها 
و همایش ها ازجمله جش��نواره شیخ بهایی، جشنواره 

امیرکبیر و جشنواره تولید ملی – افتخار ملی
13- همکاری مشترک با مراکز دانشگاهی ازجمله 
امیرکبیر، علم و صنعت و دانشکده کارآفرینی دانشگاه 

تهران
14- انعقاد تفاهم نامه با موسسات مالی و اعتباری، 

مراکز آموزشی و... برای ارائه خدمات ویژه به اعضا
15- مشارکت در تدوین پیش نویس الیحه تاسیس 
و فعالیت سازمان های مردم نهاد و سازمان های نظام 

کارآفرینی
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کارآفرین��ی در عرصه تولید محصوالت ارگانیک، 
فرصت های ش��غلی جدیدی را فرآوري کش��اورزان 
خرده  پ��ا به ویژه زنان قرار می  ده��د. زنان در این گونه 
نظام  ها قادرند محصوالت ارگانیک را با هزینه نسبتًا 
پایین تولید کنند. بر این اس��اس، توس��عه کشاورزی 
ارگانی��ک، عالوه بر این ک��ه باعث تولید محصوالت 
سالم )ارگانیک( می  شود، فرصت های شغلی بیشتری 
را در بخش کش��اورزی برای زنان فراهم می  کند. اما 
با وجود این گونه مزایا برای کشاورزی ارگانیک، توسعه 
آن با موانع و مش��کالتی فراوانی مواجه است. در این 
راستا، مطالعه حاضر به روش کیفی، به منظور بررسی 
موانع و مشکالت توسعه کشاورزی ارگانیک در بین 
ارگانیک کاران شهرستان دره شهر )استان ایالم( انجام 
ش��د. برای جمع آوری داده  ه��ا از مصاحبه گروه های 
متمرکز استفاده شد که به منظور دست یابی به هدف 
تحقیق 24 کش��اورزی ارگانیک کار ب��ا روش بحث 
گروهی و مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های 
تحقیق نشان داد که موانع و مشکالتی مانند؛ مسایل 
زیرساختی، مسایل اقتصادی، ضعف دانش و آگاهی 
کش��اورزان، مسایل فنی و مدیریتی، مسایل حمایتی 
و موانع انگیزش��ی و نگرشی در راه توسعه کشاورزی 
ارگانیک وجود دارد. نتایج این مطالعه می  تواند در بهبود 
و تسریع توسعه کش��اورزی ارگانیک به منظور تولید 
محصوالت سالم و توسعه کارآفرینی زنان در بخش 
کشاورزی به برنامه ریزان کشاورزی و توسعه گران در 

این رابطه کمک نماید. 
واژگان کلیدی: کش��اورزی ارگانیک، محصوالت 

سالم، کارآفرینی زنان، چالش  ها و راه کار ها 
 

مقدمه
امروزه بخش کش��اورزی به منظور پاسخ گویی به 
نی��از روزافزون غذا برای جمعیت رو به رش��د کره ی 
زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به 
میزان زیادی وابسته به مصرف مواد شیمیایی می  باشد 
)هاتیرلی و همکاران، 2005(. استفاده از مواد شیمیایی 
در کشاورزی باعث افزایش کمی تولیدات کشاورزی 
ش��د و مشکل غذا را در بسیاری از کشور ها باالخص 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حل نمود. اما 
همواره این افزایش تولید با مشکالت زیست محیطی 
متعددی مواجهه بوده است )کیانی و لیاقتی، 1386(. 
مجموعه این عوامل سبب شد تا حفظ محیط زیست 
و امنیت و بهداشت غذایی به یکی از چالش های بشر 
در عصر حاضر تبدیل شود و جوامع بین المللی در پی 
یافتن راهبردها ی مناسبی برای حل این معضالت و 
دست یابی به نظام های کشاورزی پایدار باشند. یکی 
از این راهبرد ها کش��اورزی ارگانیک است که هدف 
آن ضم��ن حفاظت از حاصل خیزی خ��اک، افزایش 
تولی��د محصول با کم  ترین تکیه بر اس��تفاده از مواد 
شیمیایی می  باشد )مافی، 1387(. کشاورزی ارگانیک 
یک سیستم تولید است که از مصرف کودهای معدنی 
مصنوعی، مواد ش��یمیایی، تنظیم کننده های رشد و 
افزودنی های خوراک دام اجتناب می  ورزد )اس��دی و 
نادری مهدیی، 1388(. امروزه کشاورزی ارگانیک به 
سرعت در حال رشد و گسترش می  باشد و بسیاری از 
کشور ها به ویژه کشورهای اروپایی، توسعه کشاورزی 
ارگانیک را در برنامه ه��ای اجرایی خود قرار داده اند و 
در آین��ده ای نه چندان دور مهم  تری��ن و اصلی  ترین 
مش��خصه حضور در بازارهای جهان��ی به ویژه برای 

محص��والت باغی، عرض��ه محصوالت ع��اری از 
ترکیبات شیمیایی و ارگانیک خواهد بود )شعبان علی 
فمی و همکاران، 1387(. در ایران، نیز نظام کشاورزی 
ارگانیک به صورت پراکنده و در قطعات کوچک رواج 
یافته است و به علت کوچکی قطعات و حجم سبک 
کار ها زنان در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت 
محصوالت در این نظام نق��ش بارزی ایفا می  کنند. 
بر این اس��اس، ترویج کارآفرین��ی زنان در نظام های 
کش��اورزی ارگانی��ک، عالوه بر تولی��د محصوالت 
سالم منجر به دست یابی به دو امر مهم یعنی توسعه 
اقتصادی نواحی روستایی و پیشرفت و توانمندسازی 
زنان در زمینه های کسب و کار کشاورزی می  شود. اما 
با وجود این مزایا، نتایج تحقیقات حاکی از این است که 
توسعه کشاورزی ارگانیک با موانع و مشکالتی مواجهه 
اس��ت. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی 
موانع و مشکالت توسعه نظام های کشاورزی ارگانیک 
از دیدگاه ارگانیک کاران شهرستان دره شهر، به منظور 
ارایه راه کارهایی برای توسعه کارآفرینی زنان در بخش 

کشاورزی طراحی شد. 
 

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش های 
کیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری 
اطالعات در این پژوهش مصاحبه در قالب گروه های 
بح��ث متمرکز بود. م��کان پژوهش را روس��تاهای 
دهستان چمکالن واقع در شمال شهرستان دره شهر 
از توابع استان ایالم بود. نمونه تحقیق شامل 24 نفر 
از کشاورزان ارگانیک کار روستاهای دهستان چمکالن 
شهرس��تان دره ش��هر بودند که در قال��ب 8 گروه در 

نعمت اله شیریمقاالت منتخب
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

 کشاورزی ارگانیک و کارآفرینی زنان در بخش کشاورزی: 

چالش ها و راه کارها
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روس��تاهای مختلف دهس��تان چمکالن به بحث و 
مصاحبه با آن  ها پرداختیم. تجزیه و تحلیل اطالعات 
حاصل از بحث و مصاحبه در گروه های مورد مطالعه با 
استفاده از فنون خاص روش تحقیق کیفی و از طریق 
دس��ته بندی، طبقه بندی و رسیدن به مفاهیم کلی و 

مشخص انجام پذیرفت. 
نتایج 

موانع و مشکالت توسعه کش��اورزی ارگانیک از 
دیدگاه کشاورزان ارگانیک کار مورد مطالعه، عبارتند از: 
1- مسایل زیرساختی: در این عامل مواردی مانند؛ 
نبود یا محدودیت بازار مناس��ب ب��رای محصوالت 
ارگانیک، نبود مکان مناسب برای ذخیره و نگهداری 
این نوع محصوالت، نبود وس��ایل مورد نیاز و کافی 
برای حمل نقل و فروش محصوالت تولید ش��ده در 
بازارهای بزرگ تر، در دسترس و کافی نبودن نهاده های 

مورد نیاز برای تولید محصوالت ارگانیک و... قرار دارد. 
2- مسایل اقتصادی: در زمینه مسایل اقتصادی مواردی 
مانند؛ کاهش تولید و درآمد با کشت محصوالت ارگانیک، 
نبود سرمایه الزم برای کشت ارگانیک، عدم عالقه مردم 
منطقه به مصرف محصوالت ارگانیک و پرداخت نکردن 
هزینه بیش تری برای خرید این محصوالت، خریداری 
محصوالت ارگانیک توس��ط دالالن به قیمت پایین  تر 

و... بود. 
3- ضعف اطالعات و دانش کشاورزان: در این عامل 
مواردی مانند؛ ضعف اطالعات و آگاهی کشاورزان نسبت 
به کشاورزی ارگانیک، سطح تحصیالت پایین کشاورزان 
و کم سوادی آن  ها، نداشتن آگاهی از چگونگی کشت و 

نگهداری از محصوالت ارگانیک و... قرار داشت. 
4- مس��ایل فنی و مدیریتی: در این عامل مواردی 
مانند؛ مشکالت کنترل علف های هرز، بیماری  ها و آفات 
در بین کشاورزان ارگانیک کار، نداشتن مهارت و دانش 
فنی ب��رای تولید محصوالت ارگانیک، در دس��ترس 
نبودن زمین های حاصل خیز و مناس��ب برای کشت 
محصوالت ارگانیک در منطقه مورد مطالعه، نداشتن 
اطالع از زمان کش��ت و شرایط آب و هوایی مناسب 
و مورد نیاز برای کشت محصوالت ارگانیک، ندانستن 
فنون و روش های کش��ت محصوالت ارگانیک، نیاز 
به مدیریت و نگهداری بیش  تر و مناسب  تر نسبت به 
کشاورزی متداول، کمبود نیروی کار ماهر در این زمینه 

و... جای داشت. 
5- مس��ایل حمایتی: در این عامل مواردی مانند؛ 
حمایت نکردن دولت از کشت محصوالت ارگانیک، 

نب��ود مروج��ان و کار شناس��ان با تجربه و آش��نا به 
کش��اورزی ارگانیک جهت آموزش کشاورزان، دایر و 
برگزار نشدن کالس های آموزشی- ترویجی در زمینه 
مس��ایل مرتبط با کش��اورزی ارگانیک، ارایه نکردن 
خدمات مناسب و مورد نیاز توسط شرکت خدمات فنی 
و مشاوره ای کشاورزی و سازمان های حمایتی در زمینه 

کشاورزی ارگانیک و... بود. 
6- موان��ع انگیزش��ی و نگرش��ی: در این زمینه 
م��واردی مانند؛ ع��دم عالقه و تمایل کش��اورزان به 
کشت محصوالت ارگانیک، عادت کردن کشاورزان 
به مصرف مواد شیمیایی در کشاورزی، افزایش تولید و 
درآمد کشاورزان با مصرف مواد شیمیایی در کشاورزی 
متداول به گفته ی آنان، اظهار به ناتوانی و نداش��تن 
مهارت در مدیریت کشت ارگانیک توسط کشاورزان 

و... جای دارد. 
نتیجه گیری و راه کار ها

نظ��ام کش��اورزی ارگانی��ک، به دلیل تن��وع در 
شیوه های تولید محصوالت و نیز وجود فعالیت های 
ارزش افزون مانند ف��رآوری و بازاریابی محصوالت، 
می  توانن��د فرصت های ش��غلی بیش ت��ری را برای 
کشاورزان زن خرده مالک در طول سال ایجاد کنند، 
و کشاورزان زن خرده پا قادرند محصوالت ارگانیک را 
با هزینه کار نسبتاً پایین تری تولید کنند. مجموعه این 
عوامل می  تواند باعث ش��وند زنان خرده مالک در امر 
تولید محصوالت ارگانیک در قالب ایجاد تعاونی های 
ارگانیک کار در جهت ایجاد کسب و کار برای زنان در 
نظام های کشاورزی ارگانیک از مزیت نسبی برخوردار 
باش��ند. اما با وجود مزایای فراوان، توسعه کشاورزی 
ارگانیک همواره با موانع و مشکالتی متعددی مواجه 
می  باش��د. بر این اساس، در این پژوهش که به روش 
کیفی انجام ش��د. موانع و مش��کالت توسعه کشت 
محص��والت ارگانیک در 6 عامل کلی دس��ته بندی 
شدند که عبارتند از: 1- مسایل زیرساختی، 2- مسایل 
اقتصادی، 3- ضعف دانش و آگاهی کش��اورزان، 4- 
مسایل فنی و مدیریتی، 5- مسایل حمایتی و 6- موانع 

انگیزشی و نگرشی. 
باتوجه به مطالب ارایه شده می  توان اظهار کرد که 
ترویج و توس��عه کارآفرینی زنان در قالب تعاونی های 
کش��ت محص��والت ارگانیک می  تواند ی��ک راه کار 
اساس��ی در جهت ایجاد کس��ب و کار برای زنان در 
کشت محصوالت سالم )ارگانیک( باشد. بنابراین، الزم 
اس��ت که سیاستی مناسب اتخاذ شود که کارآفرینی 

زنان در نظام های کشاورزی ارگانیک را فعاالنه دنبال 
کرده و بازار در حال گس��ترش محصوالت س��ازگار 
با محیط زیس��ت را هدف خود ق��رار دهد. این امر در 
کنار پتانسیل های وسیع کارآفرینی زنان در نظام های 
کشاورزی ارگانیک، می  تواند باعث گسترش و ترویج 
تعاونی ه��ای زنان به منظور ایجاد کس��ب و کارهای 
جدیدی برای زنان در بخش کش��اورزی  شود. بر این 
اس��اس، باتوجه با اهمیت و فواید توس��عه کشاورزی 
ارگانیک در جهت تولید محصوالت س��الم و ترویج 
و توسعه کس��ب و کارهای مناسب به منظور توسعه 
کارآفرینی زنان در بخش کشاورزی، بر مبنای نتایج 
حاص��ل از تحقیق، راهکارهای به ص��ورت زیر ارایه 

می  شود: 
1- برنامه ری��زان بخش کش��اورزی بای��د با ارایه 
راه کارهایی در زمینه تسهیل امر صادرات محصوالت 
کش��اورزی ارگانیک، حمایت از کشاورزان پیشرو در 
کشت ارگانیک، اطالع رس��انی و انجام فعالیت های 
ترویجی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور، 
جهت دهی تحقیقات کش��اورزی از مصرف کودهای 
شیمیایی به مصرف کودهای آلی و بیولوژیک، توجه 
ویژه به کش��اورزی ارگانی��ک در تدوین برنامه های 
راهبردی تحقیقات کش��اورزی و نظام قیمت گذاری 
مناس��ب و مجزا برای محصوالت ارگانیک، زمینه را 
برای توس��عه و اعتالی این نظام کشاورزی پایدار را 

فراهم نمایند؛ 
2- ارای��ه دوره های آموزش��ی ترویجی در زمینه 
کشاورزی ارگانیک برای کشاورزان و تشویق آنان به 
شرکت در این کالس  ها و همچنین، آموزش مروجین 
کشاورزی برای اشاعه کش��اورزی ارگانیک و نیز به 
ترویج کشاورزی ارگانیک از طریق رسانه های جمعی 
مثل رادیو و تلویزیون جهت ارتقاء سطح آگاهی های 
عمومی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت 

ارگانیک پرداخته شود؛ 
3- دول��ت و س��ازمان های دولتی ب��ا حمایت از 
کشاورزان ارگانیک کار، بیمه محصوالت آنان، ایجاد و 
توسعه بازارهای محلی محصوالت ارگانیک و بررسی 
اقتصادی و شناسایی بازارهای جهانی برای صادرات 
محصوالت ارگانیک، ایجاد محل های برای ذخیره و 
نگهداری محصوالت ارگانیک و در اختیار گذاش��تن 
وسایل حمل نقل کافی و مجهز به سردخانه برای این 
نوع محصوالت، انگیزه و نگرش کشاورزان را نسبت 

به کشت محصوالت ارگانیک تقویت و بهبود نمایند.
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مقدمه
امروزه توسعه کارآفرینی پایدار به عنوان راهبردی برای حل چالش های ناپایداری 
در بخش کش��اورزی و افزایش نقش آفرینی زنان کش��اورز در توس��عه کشاورزی 
ارگانیک مطرح می باش��د. الزمه این توس��عه مداخله دولت و اتخاذ سیاست هایی 

مناسب می باشد. هدف مقاله حاضر معرفی برخی از این سیاست ها است. 
سیاست های کارآفرینی پایدار برای توسعه کشاورزی پایدار و ارگانیک و نقش 

آفرینی زنان کشاورز
گسترش فقر، بیکاری، نابرابری، آلودگی و تخریب و تخلیه منابع طبیعی در نتیجه 
توسعه تفکر مدرنیزاسیون و تاکید بر رشد کمی اقتصادی، موجب بازنگری در تفکر 
توسعه و ظهور توسعه پایدار در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و شکل گیری 
کش��اورزی پایدار با هدف نهایی توس��عه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و زیست 
محیطی کشور، از جمله توسعه اشتغال، کارآفرینی و درآمد، تامین غذای باکیفیت و 
سالم، توسعه صادرات، ارزآوری و کاهش واردات، تامین مواد اولیه بخش صنعت، رفاه 
و بهبود کیفیت زندگی مردم، به ویژه کشاورزان شد. تحقق این مهم در گرو مداخله 
آگاهانه دولت در بخش کشاورزی و اتخاذ تدابیر خردمندانه و اقداماتی اثربخش یا به 

عبارتی سیاست هایی کارآمد می باشد. 
نکته مهمی که باید در انتخاب راهبرد مناسب و سیاست گذاری مد نظر قرار گیرد، 
توجه به وضع موجود و محیط حاکم بر سیاستگذاری هاست. با توجه به روند فزاینده 
جهانی شدن )فائو، 1382( و گسترش دانش و جایگزینی اقتصاد نوآورمحور به جای 
اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید و کارایی محور )Kelly et al، 2010(، در حال 
حاضر، سیاستگذاران، برنامه ریزان و متخصصان بخش کشاورزی معتقدند که در 
پاسخ به این تحوالت، یک دگرگونی ساختاری در شیوه های کنونی تولید کشاورزی 
الزم بوده و کشاورزی مبتنی بر بازار در چارچوب توسعه پایدار، راهبردی اساسی برای 
توسعه کشاورزی به شمار می رود. در این نوع کشاورزی، کشاورز باید به نحوی تولید 
کند که بتواند تولیدات خود را در بازار رقابتی که مبتنی بر خواست های مشتری است 
به فروش برساند. به این منظور کشاورز باید فرصت شناس بوده و نیازهای مشتری را 
به درستی شناسایی کند و سپس راهبرد الزم را در جهت برآوردن این نیاز ها طراحی 
و اجرا نماید. به عبارت دیگر کشاورز امروز باید یک کارآفرین )اسکندری، 1385( و 

کشاورزی باید کارآفرینانه باشد. 
به بیان مارسدن: »توسعه کارآفرینی در کشاورزی به جهت حفاظت از تمامیت 
و سالمت فرهنگی، اکولوژیکی و محیطی برای پیدا کردن راه هایی در جهت ایجاد 

 .)2010 ،Carreón J. et al( ».سود اقتصادی مورد نیاز واقع شده است
طبق بیان سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، »کارآفرینی پدیده ای است همراه 
با فعالیت کارآفرینانه.« این سازمان فعالیت کارآفرینانه را »عمل مخاطره آمیز انسان، 
در جس��تجوی خلق ارزش، از طریق ایجاد و توسعه فعالیت اقتصادی با شناخت و 
توس��عه یک محصول، فرآیند یا بازار جدید« معرفی می نماید و اظهار می دارد که 
»کارآفرین، فردی است که با ایجاد یا توسعه فعالیتی اقتصادی از طریق شناخت و 
 ،OECD( ».توسعه یک محصول، فرآیند یا بازار جدید به دنبال خلق ارزش است

 .)2009
در ابتدا اعتقاد بر این بود که این ارزش ها صرفا ارزش های اقتصادی می باشند، 
ولی اکنون در ادبیات جدید بیان می ش��ود که انس��ان فقط ب��ه دنبال ارزش های 
اقتصادی و ثروت آفرینی نبوده بلکه همواره به دنبال طیف نسبتا وسیعی از ارزش های 
مختلف شامل ارزش های اجتماعی )ایجاد روابط سودمند(، اقتصادی )افزایش ثروت( 
و زیس��ت محیطی )تضمین تداوم و پایایی محیط زیست طبیعی( است، که تاثیر 
 Jensen and 2008به نق��ل از ،Cohen et al( س��ینرژیک بر ه��م دارن��د

 .)1994 ،Meckling
بر این اس��اس از دهه 1990 تلفیق دانش کارآفرینی و توس��عه پایدار به ظهور 
مفاهیم مختلفی شامل کارآفرینی اکولوژیک؛ کارآفرینی زیست محیطی، کارآفرینی 
سبز، و کارآفرینی پایدار منجر شد. طبق نظر محققان مختلف تحقق کشاورزی پایدار 
 ،Spence et al;2002 ،Volery( نیازمند وجود کارآفرینانی پایدار یا سبز است

 .)2010 ،Issak ;2011
دو دی��دگاه درونداد و برونداد بر کارآفرینان س��بز وارد اس��ت. از دیدگاه درونداد 
کارآفرین پایدار فردی پذیرنده و به کاربرنده فناوری های س��بز و بر اساس رویکرد 
برونداد، خالق فرآیند ها و محصوالت سبز می باشد )OECD، 2011(. کشاورزان 
 ،Volery( فعال در زمینه کش��اورزی ارگانیک از جمله کارآفرینان پایدار هستند
2002( براین اساس پرورش این کارآفرینان برای دستیابی به توسعه پایدار بخش 

مقاالت منتخب

 سیاست گذاری کارآفرینی پایدار، زمینه ساز افزایش نقش آفرینی 
زنان کشاورز کارآفرین در توسعه کشاورزی ارگانیگ 

پگاه مریدسادات1 ، عبدالرضا رکن الدین افتخاری2 ، مهدی پور طاهری3 ، حسین شعبان علی فمی4 ، محمد مریدسادات5 
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1- نویسنده مسئول؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ 
 2 - عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
3  - عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

4  - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
5  - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی، دانشگاه شهرکرد

کشاورزی امری ضروری است. 
طبق مطالع��ات، یک چهارم تولید ناخالص ملی کش��ورمان مربوط به بخش 
کشاورزی است که زنان 35 تا 40 درصد نیروی کار این بخش را تشکیل می دهند 
)هوش��مندان و حاتمی، 1387( با این وجود علی رغم تاکید بس��یار درباره برابری 
جنسیتی و توانمندسازی زنان، این قشر برای توسعه شرایط خویش با چالش های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله کارآفرینی روبرو بوده، لذا توانمند 
نمودن این قش��ر عظیم و ارزشمند در جهت کارآفرینی پایدار و توسعه کشاورزی 
ارگانیک پایدار، مستلزم تمهیداتی اصولی می باشد. این مهم جز از گذار فراهم نمودن 
شرایط و زمینه مساعد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ممکن نخواهد بود 
و شکل گیری این زمینه نیز نیازمند توجه ویژه دولت و اتخاذ تدابیر و سیاست های 

خاص در این راستاست.

شکل )1(- جایگاه کارآفرینی در توسعه کشاورزی ارگانیک و پایدار و ضرورت 
سیاست گذاری دولت )منبع: محققان بر اساس مطالعات انجام شده(

تمرکز این سیاست ها باید بر عوامل مختلف شامل توسعه فرصت های کارآفرینانه 
که توسعه کشاورزی ارگانیک خود به عنوان یک فرصت کارآفرینانه مطرح می باشد؛ 
توانمندسازی زنان و ایجاد انگیزه و مهارت برای کارآفرینی و کشاورزی ارگانیک، 
توسعه فرهنگ کارآفرینانه در سطح کشور و فرهنگ سازی نسبت به ارزش و جایگاه 
کارآفرینی زنان و ارائه مشوق ها اعم از مالی و معنوی برای توسعه کارآفرینی زنان به 
طریق پایدار باشد. در جدول )1( برخی سیاست های موثر بر توسعه کارآفرینی پایدار 
در راس��تای توسعه کشاورزی ارگانیک توسط زنان کشاوز و تبدیل آن ها به »زنان 

کشاورز کارآفرین پایدار« مورد اشاره واقع شده اند.

جدول )1(- سیاست های موثر بر توسعه کارآفرینی پایدار توسط  زنان در بخش کشاورزی 

ابعاد 
  منبع  سياست  سياست

  اقتصادي

سازي قوانين براي تسهيل جريان ورود و خروج كارآفريني؛ تمركززدايي و حذف كنترل  ساده
تسهيل  كاهش موانع مالياتي براي ورود زنان به كسب و كارهاي كشاورزي پايدار؛ دولت؛

توسعه  زنان؛ هاي آغازين براي دسترسي به اعتبارات خرد، سرمايه اوليه و ساير سرمايه
ها؛  ازمايشگاه: هاي نوآوري توسعه زيرساخت هاي فيزيكي مناسب براي كارآفريني؛ زيرساخت
هاي استاندارد مرتبط با توليد و تاييد دروندادها و بروندادهاي مرتبط با كشاورزي پايدار و  سازمان

 هاي رقابت؛ فرصتتوسعه بازار آزاد و افزايش  هاي ورشكستگي؛ و تسهيل سياست بهبود ارگانيك؛
هاي مالي ويژه چون يارانه و وام به  اعطاي حمايت توسعه بازار سهام توليدات پايدار كشاورزي،

هاي مالي براي  توسعه كارآفريني پايدار در بخش كشاورزي توسط زنان؛  ارائه مشوق
ناوري ارائه يارانه تحقيق و توسعه ف گذاري در كسب و كارهاي مخاطره آميز به زنان؛ سرمايه

  هاي پايدار توسط زنان؛ براي توسعه فناوري

Lunestrum and 
Stevenson,2005; Verheul 

et al, 2002 به نقل از  
Storey,1994 ; Thurik, 
2009; Hoffman,2007; 

Hertin et al,2001; Kelly et 
al,2010; 

  اجتماعي

سب و كار، تسهيل افزايش دسترسي زنان كشاورز به اطالعات و مشاوره مرتبط با آغاز ك
هاي كارآفرينان و زنان كشاورز كارآفرين و تبادالت آنها براي توسعه يادگيري،  فعاليت شبكه

از سطح ابتدايي تا عالي  همكاري و ارتباطات دو سويه ؛ تلفيق كارآفريني در نظام آموزشي كشور
ا آگاهي و نگرش ارتق هاي كارآفرينانه؛ ها و مهارتفرآيندبه منظور افزايش فرصت يادگيري 

مراكز ايجاد  عمومي نسبت به كارآفريني و كارآفريني زنان به عنوان يك گزينه پايا؛
هاي اطالعاتي  اندازي پورتال راه ويژه كارآفريني پايدار  زنان در عرصه كشاورزي؛) انكوباتورها(رشد

هاي قابل  رمايهو افزايش دسترسي زنان كشاورز كارآفرين به اطالعات مرتبط با منابع، انواع س
هاي گروهي در رابطه با كارآفريني به طور عام و  هاي رسانه توسعه فعاليت دسترسي بازار؛

بهبود نظام حق انحصاري و مالكيت و حقوق مالكيت كارآفريني كشاورزي و زنان بطور خاص؛ 
  ايجاد نهادهاي فرهنگي جهت توسعه فرهنگ كارآفرينانه بين عموم و زنان؛ فكري؛

Lunestrum and 
Stevenson,2005; Verheul 

et al, 2002 به نقل از  
Storey,1994;Thurik, 

2009; Prokopenko and 
Pavlin, 1991; Hertin et 

al,2001 

زيست 
  محيطي

؛ )CEN/ISO( و محصول مانند  فرآيندتعيين استانداردهاي زيست محيطي و كيفيت براي 
نامه؛ توسعه خدمات زيست محيطي جديد؛  واهيگذاري و گ ؛ ارائه مجوز، برچسبHSEاستاندارد 

 يي اكولوژيكيآافزايش نوآوري اكولوژيكي و ارتقا كار
Hertin et al,2001 

  
 

نتیجه گی�ری
امروزه توسعه کارآفرینی پایدار و پرورش کارآفرینان پایدار یا سبز، به عنوان 
یک راهبرد اساس��ی برای مقابله با چالش های پایدارس��ازی بخش کشاورزی، 
از اهمیتی بس��یاری برخوردار اس��ت. نظر به این که کش��اورزی ارگانیک یکی 
از نظام هایی اس��ت که قابلیت حرکت بخش��ی به کارآفرین��ی پایدار در عرصه 
کش��اورزی را داراست لذا فراهم سازی زمینه مناسب برای پرورش کارآفرینانی 
در این راستا از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به جایگاه ویژه زنان در 
بخش کش��اورزی و اصل برابری جنسیتی در توسعه پایدار، تمرکز بر پرورش 
زنان کارآفرینان در عرصه کش��اورزی ارگانیک و فراهم سازی زمینه و محیط 
مناس��ب از طریق اتخاذ سیاست های مناس��ب امری بسیار ضروری است. این 
سیاست ها باید مبتنی بر اصول پایداری و در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی 

و زیست محیطی باشند.

مناب�ع
در دفتر نشریه موجود است.
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مقدمه
توسعه کشاورزی الزمه استقالل سیاسی- اقتصادی 
یک ملت اس��ت. زنان روستایی از اهرم های قدرتمند 
توسعه کشاورزی و از بهره ور ترین و کارآمد ترین عناصر 
کلیدی در هر روس��تا می باشند. ضایعات محصوالت 
کشاورزی یکی از معضالت بخش کشاورزی است به 
طوری که این ضایعات ساالنه بیش از 5 میلیارد دالر 
به کشور زیان وارد می کند. بر این  اساس کارآفرینی به 
ویژه کارآفرینی زنان یکی از راه کارهای مناسب برای 
کشاورزی پایدار، کاهش ضایعات و رسیدن به اهداف 
توسعه به شمار می رود )گل گیری، 1387(. بدین منظور 
در این مقاله ابتدا به بررسی ضایعات پس از برداشت 
محصوالت کش��اورزی، اهمیت و نقش فعالیت های 
پس از برداشت زنان روستایی در کاهش این ضایعات 
پرداخته و س��پس به طور موردی بخش آسارا استان 
البرز مورد بحث قرار گرفته و راه کارهایی جهت ایجاد 
بسترهای مناسب تر جهت کارآفرینی ارایه شده است. 

برداش�ت  از  پ�س  ضایع�ات 
محص�والت کش�اورزی و اهمیت 

آن
از دیدگاه فائ��و و UNDP هر گونه 
تغیی��ری در کیفیت که منجر به غیرقابل 
خوراکی ش��دن، غیرقابل دسترس ش��دن 
و عدم ایمنی محصول ش��ود و محصول 
کشاورزی را برای انسان غیر قابل مصرف 
نماید ضایعات تلقی می ش��ود. براس��اس 
مطالعات صورت  گرفت��ه میزان ضایعات 
پس از  برداش��ت در کش��ورهای در حال 
توسعه 50-35 درصد اعالم شده است. به 
طور کلی زیان ضایعات بر اقتصاد کشور 
منجر به کاهش میزان تولید، افزایش واردات و اتالف 

نهاده های تولید است )دارابی، 1384(. 
تولید محصوالت باغی ایران در سال 1388 بالغ بر 
19 میلیون تن بوده  با این حال به دلیل نارسایی های 
موجود 7 میلیون تن آن در مراحل پس  از  برداش��ت 
ضایع می ش��ود که این مقدار معادل 25درصد درآمد 
 ،APO( نفت��ی و غ��ذای 20 میلیون نفر می باش��د

 .)2006

فعالیت ه�ای پس از برداش�ت و جایگاه 
آن در کاهش ضایعات

فائو در تلقی جدید خود از کشاورزی مدرن، فعالیت 
کش��اورزی را از مزرعه تا س��فره قلمداد نموده است. 
فعالیت های پس از برداش��ت به فعالیت هایی که در 
مسیر رساندن محصوالت کش��اورزی از تولیدکننده 
به مصرف کنن��ده صورت می گیرد اطالق می ش��ود 
که شامل حمل ونقل، انبارداری، فرآوری، بسته بندی، 

بازاریابی و سایر عملیات خارج از مزرعه می باشد.
 .)2002 ،FAO( 

ب��ا درجه بن��دی محص��والت بعد از برداش��ت در 
مزرعه بصورت ابتدایی و با اس��تفاده از وس��ایل اولیه 
می ت��وان ح��دود 8 درصد از ضایع��ات را کاهش داد 
)انصاری دزفولی، 1377(. هم چنین با گسترش صنایع 
تبدیلی- تکمیلی کشاورزی می توان باعث افزایش دو 
برابری محصوالت فرآوری ش��ده و کاهش ضایعات 

محصوالت کشاورزی به میزان50 درصد شد.
 .)2006 ،APO( 

در  آن�ان  نق�ش  و  روس�تایی  زن�ان   
فعالیت های پس از برداشت

زنان روستایی، همواره در تأمین غذا و محصوالت 
فرآوری شده کشاورزی نقش حیاتی داشته اند. 50 تا 
60 درصد از غذای جمعیت جهان توس��ط زنان تولید 
می ش��ود، در حالی ک��ه فق��ط 0/1 از درآمد جهانی را 
دریافت مي کنند و کمتر از 1 درصد از زمین های جهان 

 .)1998 ،Greniner( به زنان تعلق دارد
مطالعات پژوهشگران نشان می دهد زنان روستایی 
بیش��تر از م��ردان در فعالیت ه��ای پس از برداش��ت 
مش��ارکت دارند و نیروی کار اصلی این فعالیت ها را 

تشکیل می دهند. 
مطالع��ات پژوهش��گران )انصاری دزفولی 1377، 
Jethi، 2008( نشان داده  است که انجام فعالیت های 
پس از برداشت با اس��تفاده از وسایل اولیه و آموزش 
نیروی انس��انی در مراحل مختلف پس از برداش��ت 
تا حد زی��ادی ضایعات را کاه��ش می دهد. بنابراین 
افزایش مشارکت زنان روستایی به عنوان کنشگران 
اصلی از طریق آموزش و آشنا ساختن آن ها با اصول 
و روش های صحیح اقدامات پس از برداش��ت، نقش 
مهمی را در ارتقاي کیفیت و جلوگیری از بروز ضایعات 

کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت کشاورزي،  فرصتي 
براي کارآفریني زنان روستایي بخش آسارا استان البرز

مقاالت منتخب

مهدیه السادات میرترابي1 ، یوسف حجازی2 ، سید محمود حسینی3 ، فاطمه شفیعي4 
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ایف��ا می نمای��د )APO، 2006(. فائ��و نق��ش زنان 
روس��تایی در کاهش ضایعات را بازاررس��انی، فروش 
م��ازاد  محصول، تبدیل و ف��رآوری محصوالت بیان 

 .)2001 ،FAO( می  کند
بنابرای��ن با توج��ه به مطالعات یاد ش��ده، در یک 
جمع بندی می توان به این نتیجه دست یافت که هر 
گون��ه فعالیتی در جهت کاهش ضایعات محصوالت 
کش��اورزی پس از برداشت خود مجال فرصتی برای 

کارآفرینی زنان روستایی است. 

زن�ان روس�تایی و فعالیت ه�ای پس از 
برداشت در آسارا

بخش آسارا در شمال شرق استان البرز واقع شده و 
شامل دهستان های آسارا، آدران و نسا است )عزیزی 
و هم��کاران، 1390(. این بخش ح��دود 20 هزار نفر 
جمعیت و 5362 خان��وار دارد و 40 درصد از جمعیت 
بخش را زنان روستایی تشکیل می دهند )سرشماری 
عمومی نفوس و مس��کن، 1385(. این بخش دارای 
یک صندوق اعتبارات روس��تایی زنان در روس��تای 
»کن��در« و یک مرکز پیش��رفت زنان روس��تایی در 

روستای کوشک باال است )آسارا نیوز، 1389(. 
حدود 35 درصد زنان روس��تایی باالی 15 س��ال 
در بخش آس��ارای استان البرز به فعالیت های پس از 
برداشت محصوالت باغی می پردازند. در زمینه حمل  و 
 نقل محصوالت باغی زنان روستایی منطقه مشارکتی 
در حد متوسط داشتند و بیشتر به جابه جایی محصوالت 
برداش��ت شده در داخل باغ می پرداختند، زیرا معمواًل 
این فعالیت بعد از برداش��ت صورت می گرفت و زنان 
روس��تایی که به عنوان کارگر خانوادگی در برداشت 
شرکت داش��تند به این امر نیز می پرداختند اما برای 
حمل بار از انبار تا محل فروش معموال به وسایل حمل 
 و  نقل نیاز بود و باید مس��افت های طوالنی تری طی 
می شد که معموال این فعالیت ها برعهده مردان قرار 

می گرفت. 
در زمینه انبارداری نیز زنان روس��تایی بخش آسارا 
مشارکتی متوسط داش��تند و انبار کردن مواد غذایی 
برای خانه اولویت اول آن ها بوده است و موجب می شد 

که زنان بتوانند به سایر فعالیت های خود نیز برسند. 
در زمینه ف��رآوری محصوالت کش��اورزی، زنان 
روستایی بخش آسارا مشارکت باالیی داشتند و تهیه 
ترشی و شور، لواشک و برگه، مربا و کمپوت از جمله 
فعالیت های فرآوری اس��ت که توسط زنان روستایی 
صورت گرفته و حتی به فروش می رس��ید. مشارکت 

باالی زن��ان در فرآوری محصول بدین علت بود که 
این عملیات در منزل صورت گرفته و با توانایی زنان 
تناس��ب داشته و هم چنین به صورت سنتی از گذشته 
انجام می گرفته اس��ت و ای��ن فعالیت ها تقریبا بطور 
کامل توسط زنان اداره می شد و بخش قابل توجهی از 
نیازهای غذایی خانوارهای روستایی را تامین می کرد. 

در زمینه بسته بندی محصوالت کشاورزی، زنان 
روستایی مش��ارکتی متوسط داشتند، و بیشتر به جدا 
کردن میوه های سالم از ناسالم و جعبه کردن میوه های 
ت��ازه در باغات می پرداختند، زیرا این فعالیت ها بعد از 
برداشت در مزرعه صورت می گرفت و معموال توسط 
کارگران انجام می شد و از آنجایی که زنان روستایی به 
عنوان کارگر خانوادگی فعالیت می کردند در این امور 

مشارکت باالیی داشتند. 
در زمینه بازاریابی نیز زنان روستایی منطقه مشارکتی 
متوسط داشتند و بیشتر به فروش محصوالت فرآوری 
شده می پرداختند. از آنجایی که بیشتر طرف معامالت 
محصوالت کش��اورزی م��ردان بودن��د بنابراین این 
معام��الت مخصوصاً عمده فروش��ی توس��ط مردان 
خانوار صورت می  گرفت. بنابراین مش��اهده می شود 
که خرده فروشی و فروش محصوالت فرآوری شده که 
عمدتاً بین زنان خانوارهای مختلف صورت می گرفت 

توسط زنان انجام می شد. 

توس�عه  پیش�نهادهای  و  راهکار ه�ا 
کارآفرین�ی زنان روس�تایی آس�ارا از منظر 

فعالیت های پس از برداشت
 مطالعات نش��ان می دهد حدود 99 درصد همه 
شرکت های روس��تایی کوچک باعث افزایش درآمد 
محلی و رش��د اقتص��ادی می ش��وند. بنابراین ایجاد 
کسب و کارهای کوچک راه حل مناسبی برای کاهش 
ضایع��ات محص��والت کش��اورزی اس��ت. حمایت 
از گروه ه��ای محلی زن��ان، اختص��اص وام و ایجاد 
تعاونی های تولید یکی از راه کارهای مناس��بی است 
که می تواند به کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 
کمک نماید. در بخش آسارا زنان روستایی به صورت 
س��نتی به فرآوری محصوالت و فروش محصوالت 
فرآوری ش��ده مش��غول هس��تند. از این رو پیشنهاد 
می ش��ود با ایجاد تعاونی های زنان روستایی )در حال 
حاضر هیچ  تعاونی زنان روستایی در بخش آسارا وجود 
ن��دارد( و ایجاد فرصت هایی برای راه اندازی کس��ب  
و کارهای کوچک خانگی به وی��ژه در زمینه فرآوری، 

حمایت الزم صورت پذیرد. 

 تجربه دیگر کش��ور ها نشان می دهد تخصیص 
وام و ایجاد کارگاه های فرآوری محصوالت کشاورزی 
در توسعه اقتصادی-اجتماعی روستا ها نقش به سزایی 
دارد. صندوق اعتبارات روستایی زنان به تازگی در این 
بخش راه اندازی شده و عضویت زنان در این صندوق 
باعث افزایش کسب و کارهای خانگی در فعالیت های 
پس از برداش��ت محصوالت باغی ش��د تا عالوه بر 
جلوگیری از به  هدر رفتن محصوالت موجب ارتقای 

شاخص های توسعه پایدار این بخش باشد. 
 به علت خرد بودن باغات و تولید معیشتی پیشنهاد 
می شود دستگاه ها و تجهیزات کارگاه های فرآوری در 
سطح روستا و متناسب با مقدار تولید محصول در یک 
یا چند روستای نزدیک به هم طراحی شود به طوری که 

دسترسی به آن برای زنان روستایی ممکن باشد. 
 با توجه به اهمیت نقش زنان روستایی در کاهش 
ضایعات محصوالت کشاورزی و اهمیت شکل گیری 
نهادهای مدنی، پیش��نهاد می شود که دفتر امور زنان 
وزارت جهاد کشاورزی در جهت تشکیل یک شبکه 
حقیقی از زنان کارآفرین روستایی در خصوص کاهش 
ضایعات پس از برداش��ت محصوالت کشاورزی گام 
بردارد که ضمن توجه به زنان روستایی از حیث تدارک 
امکانات آموزشی-ترویجی در خصوص فعالیت مذکور 
ب��رای آن ها، ایجاد فرصت های کارآفرینی برای زنان 

روستایی را مدنظر قرار دهد. 
 پیش��نهاد می ش��ود بین دفتر امور زن��ان وزارت 
جهاد کشاورزی و انجمن زنان کارآفرین ارتباط مؤثر 
برقرار شود تا در نتیجه این ارتباط، هم افزایی بین زنان 
روستایی که در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 
پس از برداش��ت به عن��وان کارآفرینان��ی در بخش 
کشاوری محسوب می شوند و انجمن زنان کارآفرین 
توسعه مؤثري ایجاد شود تا شاهد موفقیت بیشتر زنان 
روستایی در حوزه کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه و 

سایر مناطق مشابه در کشور باشیم. 
 در پایان پیش��نهاد می ش��ود که زنان روستایی 
کارآفری��ن منطقه م��ورد مطالعه، در س��ازمان های 
غیردولتی )مانند مرکز پیشرفت زنان روستایی که در 
حال فعالیت اس��ت( عضو شوند چرا که سازمان های 
مذکور فاقد برورکراسی عریض اداری بوده و می توانند 
برای آن ها منابع مفید ارتباطی، آموزشی-ترویجی را به 

نحو مطلوبی ارائه کنند.
مناب�ع

در دفتر نشریه موجود است.

  1- دانشجوي دکتري ترویج و آموزش کشاورزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران
  2- عضو  هیأت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

  3- عضو  هیأت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  4- دانشجوي دکتري ترویج و آموزش کشاورزي پردیس کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران
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از آنجایی که مصرف داروهای ش��یمیایی روز به روز در حال افزایش می باش��د 
و عالوه بر اثر ش��فا بخشی، باعث عوارض بی شماری در بدن انسان می شوند لذا 
با بهره گیری از دانش فارغ التحصیالن کش��اورزی می توان طرحی را تحت عنوان 
تولید باغ گیاهان دارویی و عرق گیری از آن ها تعریف و به مرحله بهره برداری رساند. 
هدف از این طرح از بین بردن اثر س��وء  داروهای ش��یمیایی با اس��تفاده از تولید و 
فرآوری طبیعی گیاهان دارویی و نیز ایجاد اشتغال زایی برای بانوان دانش آموخته در 
رشته کشاورزی است. با توجه به این که ابزار و مواد مورد نیاز برای این طرح چندان 
وسیع و هزینه بر نبوده و یک قطعه زمین متوسط در هر کجا اعم از حیات خلوت 
خانه ها، زمین های بایر در باغ ها، و گاهی فواصل موجود بین درختان و زمین هایی 
که سال هاست بی استفاده مانده اند، می تواند به عنوان زمین مورد نظر ما مورد استفاده 
قرار گیرد و تنها کافیست که با انجام یک کودپاشی معمولی زمین را آماده نمود. 

مرحله بعدی در اختیار داش��تن اطالعاتی در باب طریقه ازدیاد و محل رویشگاه یا 
تهیه بذرهاي آن ها می باشد که با مراجعه به منابع با توجه به منطقه مورد کشت، 
طریقه کاش��ت را به دس��ت آورده، سپس می توان اقدام به کاشت آن ها نموده و با 
مدیریت خوب در مرحله مناس��ب که دارای بیشترین ماده موثره است )بر اساس 

دانش فارغ التحصیالن رشته باغبانی( برداشت نمود. 
حفظ ژرم پالسم گونه های مختلف دارویی با توجه به استعداد کشور ایران در تنوع 

گونه های مختلف دارویی و امکان کشت آن ها در اقلیم ایران؛
امکان اشتغال زایی در سطح دانشگاهی و بانوان خانه دار؛

جلوگیری از اس��تفاده بی رویه از مواد شیمیایی که ممکن است اثرات سویی در 
بدن انسان ها داشته باشند. 

کلمات کلیدی: باغ گیاهان دارویی، عرق گیری، فرآوری طبیعی، ماده مؤثر.

باغ گیاهان دارویی

1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران
2. استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

ویدا قاسمی چالن1 ، حنیفه سید حاجی زاده 2

ویدا قاسمی چالن ، حنیفه سید حاجی زاده

رویای حباب شیشه ای

ب��ا توجه به کث��رت زیاد بان��وان دانش آموخته در رش��ته های مختلف 
کش��اورزی، و هم چنین مش��غله زیاد افراد در رسیدگی به گل و گیاهان در 
خانه، ایجاد فضایی مناس��ب برای به نمایش گذاشتن خالقیت خانم ها، در 
زمینه ایجاد باغ های شیشه ای از آن جهت که نیاز به مراقبت چندانی ندارند 
و از نظر زیبایی هم بسیار جذاب می باشند، الزم است. بنابراین یک خانم هم 
از نظر ظرافت خاصی که در طراحی یک منظره می تواند داشته باشد و هم از 
نظر دسترسی زیاد به انواع ظروف شیشه ای زاید که در منزل موجود می باشد، 
می تواند هنر خود را به نمایش بگذارد. باغ گیاه شناسی یا تراریوم به معنای باغ 
مینیاتوری در یک جام است. پرورش گل ها در جام، عالوه بر آنکه زیبایی 
طبیع��ت را به خانه می آورد، می تواند امکان پرورش گیاهانی که در محیط 
گرم و خشک منزل نمی توانند رشد مطلوبی داشته باشند را فراهم کند. این 

کار با جمع آوری طرح های مختلفی از ش��ن های ریز و رنگ آمیزی آن ها و 
هم چنین با در دسترس داشتن زغال هایی که به اندازه شن ها خرد شده اند و 
با فراهم نمودن خاک معمولی یا کوکوپیت و یا هر گونه خاک سبک دیگر و 
در   نهایت انتخاب گونه های زینتی علفی قابل کشت در چنین محیطی نظیر 
فیتونیوم، انواع سیکالمن، پیله آ و حتی گیاهان گوشتی مانند کاکتوس ها در 
داخل شیشه های زاید نظیر ظروف مربا، حباب های شیشه ای المپ ها و... 
امکان پذیر می باشد. این کار بسیار زیبا و جذاب بوده و عالوه بر آنکه می تواند 
بازده اقتصادی زیادی برای تولیدکننده فراهم کند، می تواند میدانی رقابتی 
برای به نمایش گذاشتن هنر بانوان ایرانی باشد و توانایی حضور در عرصه 

جهانی را نیز برای ایشان ایجاد نماید.
کلمات کلیدی: تراتریوم، کوکوپیت، حباب شیشه ای، بازده اقتصادی 
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استفاده از سیستم های کنترل 
ایجاد پایگاه اطالعات هوشمند در کشاورزی

الکترونیک کشاورزی
زیبا قسیمی حق ، ساناز صابر 

زیبا قسیمی حق1 ، ساناز صابر2 

آب از مهم ترین عناصر حیات بخش طبیعت بوده و نقش اساس��ی در پرورش و 
تولید محصوالت در کشاورزی پایدار و مدرن دارد. با توجه به این که سطح وسیعی از 
کشورمان ایران در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک قرار دارد بنابراین مصرف 
بهینه و کاهش هدر رفت آب در کشاورزی از اهداف اصلی و مهم بشمار می رود. به 
منظور کنترل میزان مصرف آب و تعیین شوری، عناصر غذایی و اسیدیته خاک می توان 
از سیستم های دیجیتال و حساس استفاده کرد. امروزه تجهیز مزارع و گل خانه ها با 
سیستم های هوشمند و کنترل از راه دور در اکثر کشورهای پیشرفته استفاده می شود. 
ولی با توجه به عدم تولید و ترویج چنین سیستم هایی در ایران می توان گفت برای 
اولین بار در این راستا گرد هم آمدن عده ای از بانوان فارغ التحصیل رشته های کشاورزی 
علی الخصوص گرایش های باغبانی، زراعت، آبیاری و ماش��ین آالت در یک کارگاه 
کوچک جهت طراحی، ساخت، نصب، نظارت و خدمات پس از فروش سیستم های 
هوشمند می تواند فرصت های شغلی مناسبی را ایجاد کند. از مزایای تولید و اجرای این 

سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1. ثبت اختراع دستگاه تولید شده و دریافت حق امتیاز تولید انبوه؛

2. ممانعت از خروج ارز از کشور و عدم وابستگی به کشورهای تولید کننده؛
3. کاهش مصرف آب، کود و سایر نهاده  های کشاورزی....؛

4. جلوگیری از تخریب ساختار و بافت خاک و کنترل روند رو به افزایش شوری 
باغات و مزارع؛ 

5. استفاده از این سیستم در گل خانه  به ویژ ه در گل خانه های هیدروپونیک که اثرات 
سمیت و کمبود مواد غذایی بر کاهش رشد گیاهان ملموس تر می باشد؛

6. اشتغال زایی بانوان و فراهم آوردن فرصت های شغلی در بکارگیری فارغ التحصیالن 
متخصص در اجرا و نظارت در سیستم های هوشمند مذکور؛ 

7. صادرات دستگاه های تولید شده به بازارهای جهانی.
فرصت های شغلی ایجاد شده حاصل از این پروژه در یک کمیته علمی-عملی به 

قرار زیر می باشد: 
1.  کارگروه متشکل از فارغ التحصیالن رشته های الکترونیک، کامپیو تر و ماشین های 

کشاورزی برای طراحی و تولید دستگاه و تجهیزات مجهز به سنسورهای مذکور؛
2. کارگروه متش��کل از فارغ التحصیالن رشته های کامپیو تر و کشاورزی جهت 
برنامه نویسی برای این سیستم هوشمند، تهیه سی دی نصب برنامه و تهیه سی دی 

آموزشی برای زارعین، باغداران و صاحبان گل خانه ها؛
3. کارگروه متشکل از فارغ التحصیالن رشته کشاورزی با گرایش خاک شناسی، 
باغبانی و زراعت به منظور برآورد نیاز آبی و تغذیه ای و معرفی گیاهان سازگار با سیستم 

هوشمند؛ 
4. کارگروه متشکل از فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی با گرایش آبیاری و 
باغبانی و زراعت جهت نصب، راه اندازی و نظارت بر سیستم های آبیاری هوشمند و 

ارایه خدمات پس از فروش و پشتیبانی محصول.
این دستگاه و سنسورهای ساخته شده در زیر دست بانوان فارغ التحصیل مذکور 
می تواند با بهینه شدن روز به روز پا در بازارهای بین المللی گذاشته و فرصت های شغلی 

بیشتری از آنچه در این مقاله کوتاه یاد شده است ایجاد نماید.

1.  گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
2.  گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

گردهم آوردن فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی در کنار دانش آموختگان 
رشته های نرم افزار، گرافیک و هنر جهت تاسیس یک پایگاه اطالعاتی منسجم 
در زمینه کشاورزی یکی از نیازهای جامعه علمی در حال رشد کشور است. در 
این طرح در ابتدا بخش کارآفرینی با استعالم در سایت کارآفرینی، روزنامه های 
کثیراالنتشار و فرستادن نامه به تمام دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و 
فن آوری از تمام اساتید و پژوهشگران در این زمینه دعوت به همکاری و عضویت 
در ای��ن مرکز می نماید. در نیل به اه��داف ذیل با حضور دو نماینده )دکتری و 
کارشناس��ی ارشد( از هر اس��تان تشکیل جلسات علمی و تخصصی ماهانه در 
مرکز اصلی )تهران( صورت می گیرد. جلس��ات هفتگی هم در مراکز دایر شده 
در هر استان با حضور اعضای آن استان )دکتری، کارشناس ارشد و کارشناس( 
تشکیل می شود. در این جلسات آخرین فعالیت های انجام شده در شش بند زیر 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و امور مصوب شده توسط دو نماینده در جسات 

مرکز اصلی ارایه می شود. 
اهداف اصلی این مرکز برحسب اولویت عبارتند از:

1- اطالع رسانی کنگره ها و کنفرانس های داخلی و خارجی؛
2- تهیه فیلم ها و اسالیدهای آموزشی در سه سطح؛ 

a( باکیفیت و کمیت علمی باالتر برای استفاده در تدریس دروس در دانشگاه،
b( برای استفاده های ترویجی در آموزش زارعین،

c( در سطح سوم جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با پتانسیل های کشاورزی 
مناطق مختلف کشور و روش های ابتدایی در کشاورزی،

3- هم��کاری با رس��انه ملی تلویزی��ون و رادیو در جه��ت معرفی آفات و 
بیماری های رایج منطقه، زمان شیوع فصلی آن ها، سموم مناسب و نحوه استفاده 

و مبارزه علیه آن ها؛
4- ساخت و پخش فیلم های آموزشی تخصصی انیمیشنی و مستند از رسانه 

ملی تلویزیون؛
5- معرفی محصوالت جدید؛ 

6- معرفی ورود علوم و فنون نوین و کاربردش��ان در عرصه علوم طبیعی و 
کشاورزی نظیر بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی؛ 

کلمات کلیدی: پایگاه داده، فارغ التحصیل کشاورزی، اسالید، فیلم 
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با توجه به روند رو به افزایش زندگی آپارتمانی و کاهش تعداد فرزندان در خانواده ها 
به یک یا دو فرزند و از طرفی شاغل بودن هر دو والد در منزل، کودکان فرصت بسیار 
کمی دارند تا با طبیعت سبز آشنا شوند. این انس کم با طبیعت از کودکی و از طرفی 
زندگی ماش��ینی و صنعتی رو به رشد باعث ش��ده تا هر روز بیشتر از دیروز آلودگی 
و کم توجهی به طبیعت افزایش یافته و محیط زیس��ت در معرض خطر جدی قرار 
گیرد. در این راستا طبق موضوع ماده )2( آیین نامه اجرایي بند »الف« ماده 64 قانون 
برنامه چهارم توسعه )تصویب نامه 36600 /ت 35059 ه مورخ 1385/5/1( دستگاه های 
اجرایی مکلف به اجرای برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست کشور با رویکرد 
سند چشم انداز تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت شدند. آموزش از دوران کودکی و 
ایجاد مدارس سبز یکی از اهداف این مصوبه بود ولی به نظر می رسد با گذشت چند 
سال هنوز این هدف آن طوری که مد نظر دولت جمهوری اسالمی بوده است تحقق 
نیافته باشد. بنابراین با توجه به پتانسیل بانوان دانش آموخته کشاورزی و از طرف دیگر 
ظرافت و هنر زنان در طراحی و آموزش به کودکان و نوجوانان، بانوان دانش آموخته 
بخش کشاورزی با داشتن کانونی به نام »کانون دوستی با طبیعت« می توانند در تحقق 

این هدف به شرح ذیل عمل نمایند: 
1( عده ای از فارغ التحصیالن برای هر رده سنی شروع به تهیه مطالب و سی دی های 
آموزشی می نمایند. این دروس با محتوی آموزشی و سرگرم کننده با سیستم الکترونیک 

تدریس می شوند. این بسته های آموزشی حاوی اسالیدها و انیمیشن هایی در مورد انواع 
محیط های زیست از دریا تا جنگل، پارک های حیات وحش، پارک های درون  شهری و 
در نهایت فضای مدارس و نیز روش کشت و نگهداری گل ها، سبزی ها و درختان می باشد؛

2( عده ای نیز به عنوان مربی به مدارس رفته و با کمک سی دی های تهیه شده 
در کانون به آموزش تصویری، حس حفاظت از محیط های زیس��ت  مختلف و نیز 
ایجاد فضای سبز در مدارس، پرورش گل و گیاهان آپارتمانی در کالس ها و پرورش 

سبزیجات در گلدان ها و در محوطه مدرسه اقدام نمایند؛
3( آموزش مصرف صحیح منابع طبیعی؛

4(  آم��وزش کاهش آالینده های محیط��ی و آموزش نظافت و مدیریت فضای 
آموزشی؛

5( در این راستا این افراد می توانند با مشارکت دادن والدین در توسعه فضای سبز 
مدارس، اقدام به ایجاد گل خانه های پالستیکی کوچک کنند که حتی از این محوطه ها 
هم با کمک دانش آموزان می توان اقدام به تولید اصله و نهال جهت کاهش هزینه ها 

در ایجاد مدارس سبز نمود؛
6( از طرفی این کانون جهت افزایش کارآیی این سیس��تم مي تواند به برگزاری 
مسابقه نقاشی، داستان نویسی و دوره های آموزشی در طبیعت و موزه های حیات وحش 

اقدام نمایند. 

طرح پیشنهادی

پیش به سوی احداث مدارس سبز

ی، 
ی با گیاهان داروی

ت پروتئین
محصوال

ی بانوان
کار آفرین

زیبا قسیمی حق

امروزه استفاده از محصوالت دامی نقش بسیار مهمی در تامین 
پروتئین مورد نیاز جوامع بشری دارد و در واقع این فرآورده ها یکی از 
اقالم موجود در سبد غذایی روزانه و یا هفتگی بسیاری از خانواده ها 
هستند. محصوالت پروتئینی به دو شکل مصرف می شود. در حالت 
اول گوش��ت بدون فرآوری است و در حالت دوم برخی محصوالت 
فرآوری ش��ده حاصل از آن ها نظیر سوسیس، کالباس، همبرگر و... 
به بازار ارایه می شود. با توجه به وجود تقلبات در فرآورده های گوشتی 
کامال فرآوری ش��ده از قبیل سوسیس و کالباس، تهیه فرآورده های 
با قطعات برش خورده گوش��ت ها سبب اعتماد بیشتر مصرف کننده 
می ش��ود. در تولید این فرآورد ه ها، استفاده از پتانسیل باالی گیاهان 
ادویه ای- دارویی بومی کشور که تاکنون استفاده نشده جالب به نظر 
می رسد. در این صورت می توان از خواص نگهدارنده، طعم دهنده و 
دارویی این گیاهان اس��تفاده کرد. در این طرح عالوه بر اس��تفاده از 
خواص ذکر ش��ده، تالش بر عدم یا به حداقل رساندن مصرف مواد 
نگهدارنده در فرآورده ها می باش��د چرا که بیشتر این مواد نگهدارنده 
اثرات سویی بر سالمت انسان دارند. از آنجایی که از دوران های قدیم 
زنان نقش بسیار مهمی در تهیه غذای مطلوب افراد خانواده با بهترین 
طعم و کیفیت از نظر تامین سالمت و بهداشت داشته اند و به دلیل 

احساس مسئولیت بیشتر و حساسیت باالتری که در این زمینه دارند از 
نظر عموم مردم مقبولیت بیشتری دارند. با توجه به مطالب ذکر شده 
طرحی بر اساس این پتانسیل ذاتی بانوان دانش آموخته کشاورزی و 

نیازهای جامعه ارایه می شود. 
این طرح شامل فرآوری گوشت مرغ، گوشت ماهی و گوشت قرمز 
با اس��تفاده از گیاهان بومی ادویه ای- دارویی و ارایه آن در بازارهای 
محلی می باشد. در این طرح بانوان فارغ التحصیل در دو بخش مجزا و 

مرتبط فعالیت می کنند. 
بخ��ش اول ش��امل تولید، جم��ع آوری و تهیه پودر خش��ک و 
اس��انس گیری از گیاهان ادویه ای-دارویی و بخ��ش دوم فرآوری و 
بسته بندی فرآورده های گوشتی با استفاده از پودر خشک یا اسانس 
تهیه شده. در بخش اول که در جهت حفظ کیفیت تغذیه ای و ظاهری 
و افزایش رغبت و بازار پسندی این فرآورد ه ها برای مصرف کنندهاست، 
در مکان اجرای این طرح نیاز به مزارع کشت و پرورش سبزیجات و 
گیاهان ادویه ای-دارویی است تا عده ای از فارغ التحصیالن رشته های 
باغبانی، زراعت و گیاهان دارویی در زمینه کشت و کار و تهیه گیاهان 
دارویی مورد نیاز، تهیه پودر و اسانس این گیاهان مشغول به کار  شوند. 
البته برای تهیه گیاهان ادویه ای-دارویی وحش��ی موجود در منطقه 

سیمی حق 2
راحله مجدانی1 ، زیبا ق
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طرح پیشنهادی

سبزی های خانگی سالم 
حنیفه سید حاجی زاد 1

نیاز به نیروهای مجرب دیگر در جهت جمع آوری و نگهداری 
ضروری اس��ت. در بخ��ش دوم دانش آموختگان رش��ته های 
علوم دامی،  صنایع غذایی و رشته های مرتبط جهت فرآوری ، 
بسته بندی و بازار رسانی این فراورده ها مشغول به کار خواهند شد. 

در بخش دوم تقسیم کار به صورت ذیل انجام خواهد شد: 
1. مسئول خرید مواد و لوازم مورد نیاز؛ 

2. مسئولین تمیز کردن و تقسیم گوشت ها به قطعات مناسب 
و فرآوری آن ها با چند نوع گیاه دارویی و افزودنی هایی جهت ترد 

شدن گوشت ها؛ 
3. مسئولین بس��ته بندی فرآورده ها به صورت بهداشتی با 

استفاده از تکنیک های مختلف و مناسب بسته بندی؛
4. مس��ئولین بررس��ی علمی خواص این افزودنی ها و تهیه 
بروشورهای مفید و مختصر در این زمینه جهت ارایه به مشتریان 
در حین فروش محصوالت در بازارهای محلی و تهیه برچسب های 

مختصری راجع به نام گیاه استفاده شده و خواص آن؛
امید است با اجرای این طرح در کشور و نتایج مطلوب آن در 
آینده نزدیک به توان راهی براي ارایه محصوالت در بازارهای 

داخل و جهانی یافت.
  1. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه

2.   گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

با توجه به اهمیت وجود سبزی در رژیم غذایی انسان، فضای کم مورد نیاز برای 
کش��ت و کار، و نیز قیمت زیاد سبزی در فصل پاییز و زمستان می توان از مهارت و 
دانش بانوان دانش آموخته در گرایش علوم باغبانی بهره برد. از آن جایی که امکان کشت 
و پرورش انواع س��بزیجات مانند تره، اسفناج، جعفری، گشنیز، نعنا، ترخون، شوید و 
شاهی در فضاهای کوچک و کم عمق میسر می باشد و از طرفی نگرانی مردم در مورد 
استفاده از سموم و آب های آلوده در کشت و پرورش سبزیجات همواره وجود داشته 
و اجتناب ناپذیر می باشد، لذا می توان با به کارگیری دانش فارغ التحصیالن در گرایش 
علوم باغبانی، کشت و پرورش سبزی های خانگی را در داخل جعبه های چوبی کوچک 
نظیر شاسی و یا حتی گلدان های کم عمق و مسطح )تری( در خانه آموزش داده و در 
این زمینه نیز می توان با تولید سبزی کاماًل ارگانیک و خارج از فصل، بانوان عزیز جامعه 
را به خودکفایی رساند. بدیهی است که این تولید ویژه، عالوه بر سالم بودن )سیف( به 
جهت آبیاری با آب های غیرآلوده، و بویژه ارایه آن به بازار در فصول سرد سال که هر 
کیلو سبزی خوردن با قیمت20.000ریال به فروش می رسد و یا حتی مصرف خانگی 
روزانه از لحاظ اقتصادی می تواند کمک خرج خانواده باشد. به  طوری که هم به توان از 
وجود فیبرهای ضروری و مواد خام و ویتامین های موجود در سبزی ها در سفره خانواده 

بهره برد و هم به اقتصاد خانواده کمک کرد. از طرفی سبزی پرورش یافته در دست 
هر بانوی ایرانی عالوه بر اینکه مفرح و نشاط انگیز بوده، کامال سالم و عاری از هرگونه 
آلودگی نیز خواهد بود که این موضوع همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های موجود 

در مصرف سبزی ها می باشد.
کلمات کلیدی: س��بزی خانگی، جعبه های کوچک کاشت، فیبر خام، خارج از 

فصل
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در بسیاری از کشورهای دنیا زنان بین 60 تا 80 درصد نیروی کار کشاورزی را 
تشکیل داده اند و از آنجایی که در جوامع جهان سومی میان 75 تا 90 درصد کل 
جمعیت به کشاورزی وابسته است، این نتیجه حاصل می آید که بخش اعظمی 
از جمعیت زنان مستقیما درگیر فعالیت های کشاورزی هستند. زنان، عالوه بر 
آنکه مسؤول تولید همه یا قسمت اعظم غذا برای مصرف خانواده هستند، نقش 
قابل توجهی در تولید محصوالت تجاری که عموما در انحصار مردها است دارند.

ازجمله مواردی که زنان می توانند انجام دهند، توسعه کشاورزی ارگانیک است 
که از طرف دولت و نهادهای غیر دولتی، به آن توجه می شود و منجر به حفاظت 
و حاصل خیزی خاک در بلند مدت، سالمت و تولید باالی محصوالت گیاهی و 
دامی، کیفیت خوب مواد غذایی، اثرات مثبت اجتماعی، بازار مناسب و در نهایت 

صرفه اقتصادی می شود.
کش��اورزان ارگانیک  با کش��ت  چندین  محصول  در یک  زمان  که  اغلب با 
دامداری همراه است، موجب  تنوع  شغلی به ویژه برای زنان روستایی می شوند 

و مخاطرات  اقتصادی  را کاهش داده و باعث خودکفایی  در زمینه عناصر غذایی، 
تغذیه  دام، مواد آلی خاک  و انرژی  می شوند.

برای تولید بیشتر محصوالت ارگانیک، تنها انگیزه کافی نیست، بلکه باید 
جنبه های اقتصادی آن نیز در نظر گرفته شود. اگر درآمدهای مزرعه، هزینه های 
کار و زندگی تامین شود، کشاورزان قادر خواهند بود از طریق کشاورزی ارگانیک 

به زندگی خود ادامه دهند. 
در این مقاله سعی شده است از طریق بودجه ریزی جزیی، جایگزینی کشت 
ارگانیک با کشت متداول برای محصول سیب زمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد، تا ضمن ایجاد انگیزه تولید و اشاعه این کشت، راهکارهایی برای توسعه 
محصوالت پایدار و سالم که موجب رشد و توسعه اقتصادی خواهند شد، ارایه 

شود. 
کلمات کلیدی: کشت متداول، ارگانیک، بودجه ریزی جزیی، کشاورزی 

پایدار

مقاله حاضر به بررسی نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه پایدار روستا 
و فرصت ها و چالش های پیش روی آن می پردازد. توسعه پایدار از جمله مواردي 
است که در دهه اخیر موضوع بسیاری از مطالعات در حوزه های گوناگون بوده 
اس��ت. یکی از عوامل مؤثر در توسعه پایدار روستایی، کارآفرینی و مشارکت 
اجتماعی است، زیرا ارتقای مشارکت اجتماعی و فعالیت های کارآفرینانه در 
بخش زنان می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در 
توسعه پایدار اقتصاد، بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها و بهبود کیفیت 
زندگی داشته باشد. اما امروزه سهم زنان در کارآفرینی بسیار ناچیز است. در 

این راستا باید فرصت ها و موانع کارآفرینی زنان روستایی را شناسایی نمود. 
در این مقاله با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای می توان گفت که موانع 
کارآفرینی زنان کردستان بیشتراز نوع مالی است تا فرهنگی– اجتماعی. در 
پایان براساس نتایج پژوهش، پیشنهادات و راه کارهایی برای تبدیل موانع و 

چالش های کارآفرینی زنان به فرصت های سازنده برای آنان ارایه شده است.
واژگان کلی�دی: زنان، کارآفرینی، توس��عه پایدار، روس��تا، کردستان، 

فرصت ها و چالش ها.

1 . دکتری جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 
2  . کارشناس جغرافیای روستایی دانشگاه پیام نور شهرستان سقز

3  . کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

چكیده مقاله

توسعه کشاورزی سالم) ارگانیک(

کارآفریني زنان  روستایي و توسعه پایدار

دکتر اصغر عابدی 
 استادیاراقتصاد کشاورزی دانشگاه شهرکرد

)آسیب شناسی شرایط کارآفرینی زنان درکردستان(
جمال ادهمی1 -کمال ادهمی2 - راشده بزرگی 3
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تغییرات آب و هوا نه تنها زندگی افراد را به خطر انداخته و تأمین معاش را دشوار 
می سازد بلکه شکاف بین افراد فقیر و غنی را نیز تشدید کرده و بی عدالتی های بین زنان 
و مردان را گسترش خواهد داد. میزان این تأثیر بر زنان، به ویژه در کشورهای فقیر، با 
میزان آن بر مردان متفاوت خواهد بود. زنان ازجمله آسیب پذیر ترین اقشار هر جامعه 
در برابر تغییرات آب و هوا هستند چرا که اوالً در بسیاری از کشور ها زنان بخش اعظم 
نیروی کار کشاورزی را تشکیل می دهند و ثانیاً زنان دسترسی کمتر به فرصت های 
درآمدزایی دارند. زنان مدیریت خانوار ها را عهده دار بوده و از اعضای خانواده مراقبت 
می نمایند. این امر اغلب به محدودیت تحرک آنان و افزایش آس��یب پذیری در برابر 

بالیای طبیعی و فجایع ناگهانی مرتبط با آب و هوا منجر می شود. 
خشکس��الی و باران های غیرمعمول زنان را وادار کرده تا برای تأمین غذا، آب و 
سوخت برای خانواده های خود تالش بیشتري کنند. دختران برای کمک به مادران 
خود در این کار مدرسه را ترک می کنند. این چرخه محرومیت، فقر و نابرابری باعث 
تضعیف سرمایه اجتماعی مورد نیاز می شود. زنان به علت فقر بیشتر و قدرت کمتر در 
تعیین سرنوشت، به رسمیت شناخته نشدن، بهره وری نا کافی اقتصادی، و بار نامتوازن 
تولید مثل و پرورش فرزندان موجود بر دوش آن ها با چالش های فزاینده ای از قبیل 
تغییرات آب و هوا مواجه می شوند. به طوری که در کشورهای فقیر و در حال توسعه بار 
اصلی تأمین آب بر دوش زنان است؛ آنان اند که باید ساعت ها به دنبال آب بگردند تا 
بیابند. بی سوادی و فقدان آموزش، کالبد ناتوان و ناسالم شان را که به سبب حاملگی های 

پیاپی و سوء تغذیه، مدام نحیف تر می شود را روز به روز تحلیل می برد. 
ساعت کار آنان نیز به واسطه کاستی های دایم زندگی، طوالنی تر می شود. محاسبات 
نشان می دهد که در آفریقا ساعت کار زنان در سال به طور متوسط 2490 ساعت است، 
حال آنکه مردان در سال به طور متوسط 1400 ساعت کار می کنند. به حاشیه رانده 
ش��دن زنان و تبعیض علیه آنان و عدم توجه به روندهای بازدارنده توسعه، سالمت، 
عدالت و رفاه کلی انسان ها از روی نابرابری جنسیتی همگی به تضعیف توان مقاومت 
کشور ها در برابر تغییرات آب و هوا منجر مي شود. پیشگویی ها و عالیم نشان می دهد 

جنگ برای آب در پیش است و به مراتب خونین تر از جنگ برای انرژی خواهد بود، 
در حال حاضر تحلیل مصرف آب سرانه در کشورمان نیازی اساسی است که در 
غوغای قدرت و منافع گم شده است. ما می دانیم که مردان و زنان به گونه ای متفاوت 
جنگ را تجربه می کنند. اگر جنگ ها و منازعات بیشتری به عنوان نتیجه تغییر اقلیم 
رخ دهد، در آن هنگام ما باید تاثیرات جنسیتی تغییر اقلیم را تصدیق کنیم. تازه ترین 
بررسی های صورت گرفته توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد )UNDP( نشان 
می دهد که زنان در مواجهه با حوادث و رخدادهای طبیعی مرگ بار، 14 برابر بیشتر از 

مردان و درست به اندازه کودکان آسیب پذیر بوده و جانشان در خطر است. تاکنون برای 
حفظ محیط زیست و صرفه جویی در حوزه مصرف آب، عمدتاً عادت بر این بوده که به 
مردان توجه شود و آموزش برای کارکنانی گذاشته می شود که طبعاً اکثراً مرد هستند. 
اما اخیراً تحقیقات متعدد ثابت کرده که در اکثر نقاط جهان زنان نقشی تعیین کننده تر 
در حفظ محیط زیست داشته و در سیستم آبیاری نقشی بیشتر و کلیدی تر دارند؛ فرضًا 
در نظام آبیاری و آب رس��انی، این زنان هستند که عماًل نقشی مهم تر از مردان ایفا 
می کنند. از این روی برنامه های آموزش��ی برای زنان، این فراموش شدگان حوزه آب 

باید در اولویت قرار گیرد. 
این مقاله دو جنبه به هم پیوسته تغییر اقلیم، کمبود آب و مشارکت زنان را برجسته 
می سازد. در این مقاله منازعه بر سر کمیابی آب در دارفور )جنوب سودان( به عنوان 
پیامدهای وحشتناک تغییر اقلیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و از آنجایی که 
زنان و دختران در سودان به طور سنتی مسئول 80 درصد از نیروی کار کشاورزی بوده 
و از طریق فروشگاه های تجاری روستا، برای تولید درآمد های کوچک تالش می کنند 

به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده اند. 
کلمات کلیدی: جنس��یت و تغییرات اقلیم، بحران آب، استحصال آب، زنان و 

دانش سنتي. 

چكیده مقاله

ضرورت توانمند سازي و مشارکت زنان روستایي در 
رویارویي با تغییر اقلیم و بحران آب در کشاورزي

)مطالعه موردي: جنوب سودان- دارفور(

طاهره انصافي مقدم 
عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
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در سال های اخیر یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران و دولت مردان، 
ایجاد شرایط برای بهبود وضعیت زنانی است که به تأسیس تعاونی های خود اشتغالی 
می پردازند. با وجود این که در دیدگاه سنتی، دو واژه زن و کارآفرین، به ندرت در کنار 
یکدیگر به کار برده می شود و در ظاهر هیچ گونه سنخیتی بین آن ها وجود ندارد، اما 
در قرن حاضر، س��ریع ترین تحوالت در حوزه تعاونی های خود اشتغالی که نقشی 
حیاتی در توسعه پایدار ملت ها ایفا می کند، به وسیله زنان کارآفرین به وقوع پیوسته 
است. با این وجود، زنان هنوز هم در راه اندازی و توسعه بنگاه های اقتصادی جدید 
با مشکالتی جدی روبرو هستند و به علت نابرابری های اجتماعی، نقش آن ها در 
تحرکات اقتصادی نادیده گرفته می شود. در این راستا مطالعه موانع کارآفرینی زنان 
به شناسایی محدودیت های موجود، اصالح مسیر آتی و در   نهایت افزایش کارآیی 
فردی و اجتماعی آنان کمک می کند. تحقیق حاضر س��عی دارد تا با شناس��ایی و 
تبیین موانع موثر بر تشکیل و توسعه تعاونی های کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان 
دختر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک، راهکارهایی را جهت ترویج 
حضور زنان در عرصه های کارآفرینی ارائه نماید. این تحقیق براساس روش توصیفی 

)غیرآزمایشی(- پیمایشی به انجام رسیده است و جامعه آماری شامل کلیه 256 نفر 
از دانشجویان دختر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک است. حجم 
نمونه ای به تعداد 100 نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته است که 
از ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با صاحب نظران تهیه شده و برای تعیین روایی آن 
از نظرات متخصصین مربوطه استفاده شده است. قابلیت اعتماد )پایایی( ابزار تحقیق 
با تکمیل 30 پرسشنامه و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 0/86 بدست آمد. با توجه 
به طبیعت داده ها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSSاستفاده شد و 
نتایج نشان داد که پنج مؤلفه با تبیین 74/82 درصد واریانس کل، با موانع بازدارنده 
در توسعه تعاونی های کارآفرینی زنان در ارتباط هستند. مؤلفه های موانع شخصی 
)19/52درصد(، موانع اجتماعی )17/97درصد(، موانع فرهنگی )17/93درصد(، موانع 
محیطی )10/59درصد(، موانع خانوادگی )9/15درصد( به ترتیب اهمیت بیشترین 

نقش را در تبیین موانع بازدارنده در توسعه تعاونی های کارآفرینی زنان دارا بودند.
کلمات کلیدی : تعاونی ، کارآفرینی زنان ، تحلیل عاملی

در فرآیند توسعه، شناخت دقیق پتانسیل ها و امکانات هر منطقه و تالش برای بهره برداری 
صحیح آن ها یکی از مؤثر ترین راهبرد ها در نیل به توسعه پایدار منطقه ای است. نگاهی به 
رویکردهای مشارکتی در توسعه و نقش مشارکت زنان در اهداف و سیاست های برنامه ریزان 
استراتژیک با توجه به فرصت ها وچالش های موجود گامی مؤثر در توانمند سازی زنان اعم از 

روستایی یا غیرروستایی محسوب می شود. 
بر اساس الگوهای توسعه مشارکتی، نیروی انسانی اجراکنندگان نهایی برنامه ها هستند و 
اهداف توسعه زمانی محقق خواهند شد که مشارکت این رکن مهم توسعه حاصل شود. زنان به 
عنوان بخش اعظمی از نیروی انسانی هر کشور می توانند نقش بسیار مؤثری در جهت پیشبرد 
اهداف و سیاست های برنامه ریزان در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا 
نمایند. در این میان با توجه به نقش بسیار مهم زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی، تمرکز 
و توجه ویژه به این قشر عظیم از جامعه و فراهم ساختن خدمات حمایتی، آموزشی و ترویجی 
برای آن ها در زمینه بهبود روش های کاشت، داشت، برداشت و پسابرداشت می تواند به افزایش 
بهره وری تولید و به تبع آن صادرات محصوالت کشاورزی و در نتیجه افزایش رفاه و آسایش 

جامعه روستایی منجر شود. 
بنیان پژوهش حاضر، بررسی روش های توانمند سازی بانوان روستایی به عنوان مهم ترین 
ابزار جلب مشارکت آنان است. شیوه پژوهش توصیفی-مروری و بر پایه داده های کتابخانه ای 
اس��ت و ضمن ارایه فراتحلیلی از نقش زنان و توانمندس��ازی آنان در ایجاد مشارکت در 
فعالیت های توسعه روستایی، پیشنهاداتی در زمینه استفاده از این ابزار در توسعه محصوالت 

کشاورزی به ویژه محصوالت صادراتی ارایه خواهد نمود.
کلمات کلیدی

توانمند سازی، کارآفرینی زنان روستایی، توسعه مشارکتی، برنامه ریزی راهبردی، تحلیل 
 SWOT

 مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی 
 مدیر کل دفتر امور اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد استانداري، عضو هیات علمی دانشگاه پیام 

نور خراسان جنوبی
 کارشناس مسئول دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی 

 کارشناس مسئول برنامه ریزی وتوسعه استانداری خراسان جنوبی 

شناسایی و تبیین مؤلفه های بازدارنده در توسعه 
تعاونی های کارآفرینی زنان

توانمندسازی زنان روستایی، فرصتی در توسعه 
تولید و صادرات محصوالت کشاورزی

 )مطالعه موردی: دختران دانشجوی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک(
مستانه غنجی ، فائزه هاشمی طاهری

معصومه سادات جلیلی حسینی1 ، فرشته اسدزاده2  ، مژگان شریفی3 ، محبوبه فالح 4

چكیده مقاله
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بررس��ی این که آیا دو سیستم متفاوت کشاورزی می تواند در آسیب پذیری خاک 
نسبت به فرس��ایش آن تاثیر بگذارد، روشی برای جلوگیری از فرسایش خاک ارایه 
می دهد. آنچه در کشاورزی ارگانیک اهمیت دارد ایجاد رابطه میان تولید محصول، 
کیفیت خاک، حفاظت از محیط زیس��ت، و س��المت انسان، منافع کش��اورزان و 
مصرف کنندگان اس��ت. مواد و روش هایی که کشاورزان ارگانیک استفاده می کنند، 
شامل 1. نگه داشتن و ساختن ساختار خاک خوب و بارور2. کنترل آفات، بیماری ها 
و علف های هرز است. یکی از استراتژی های مدیریت حفاظت خاک، پیشگیری از 
فرس��ایش آن است. کشاورزی ارگانیک یک راه مناسب و پیشگیرانه برای حفاظت 
خاک اس��ت. رویکرد اصلی کش��اورزی ارگانیک در حفاظت خاک عبارت است از: 
انتخاب پوشش رویشی، مدیریت شوری، کنترل اسیدیته، حفظ موجودات مفید خاک، 
پیشگیری و اصالح آلودگی خاک و حفظ مواد معدنی خاک. راه های دیگر عبارتند از: 

انتخاب محصول مناسب، شخم کانتور، تناوب زراعی، استفاده از کود طبیعی، استراحت 
زمین، مالچ و کمپوست. پژ.هشگران بسیاری از رشته های علمی در این زمینه، از جمله 
زراعت، آب شناسی، خاک شناسی، هوا شناسی، میکروب شناسی، و شیمی محیط زیست 
به مطالعه بر روی این موضوع مشغول هستند. نوع کشت در کشاورزی ارگانیک باعث 
حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک می شود. استفاده از کشاورزی ارگانیک برای 
جلوگیری از فرسایش نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر و انجام کارهای علمی تر دارد. این 
علم در کشور ما باید به روز شود و به کشاورزانی که عالقه مند استفاده از این روش 
هستند بها داده شده و اطالعات مورد نیاز، در اختیارشان قرار گیرد. پیشنهاد می شود 
در س��ازمان جهاد کشاورزی تشکیالت قوی ایی برای پرداختن به این مهم در نظر 

گرفته شود.
واژگان کلیدی:  کشاورزی ارگانیک، حفاظت خاک، فرسایش، محیط زیست

این مقاله به منظور بررسی تأثیرات اقتصادی اعضاء تعاونی های زنان روستایی 
با تاکید بر نقش واس��طه ای آنها در توسعه اقتصادی کشاورزی صورت گرفته 
است. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه 
طراحی ش��ده توسط محقق، به انجام رسیده است. شیوه نمونه گیری در مورد 
اعضای تعاونی تصادفی سیستماتیک، و در مورد خبرگان محلی به شیوه تصادفی 
ساده بوده است. پرسشنامه ها از طریق مراجعه حضوری به تعاونی ها و به وسیله 
مصاحبه تکمیل شده است. مهم ترین شاخص آماری مورد استفاده با توجه به 
اهداف و فرضیات تحقیق، شامل: میانگین، انحراف معیار، فراوانی، همبستگی و 
مقایسه میانگین ها بوده است. داده های جمع آوری شده با منظورکردن مهمترین 
شاخص های اقتصادی منتخب که شامل بهره وری نیروی انسانی، اشتغال و ایجاد 
درآمد بوده، با کمک نرم افزار  SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با 
توجه به اطالعات موجود در رابطه با تعاونی های زنان روستایی استان گلستان، 
چهار تعاونی که از پرسابقه ترین تعاونی های زنان روستایی در منطقه بودند و نقش 
مهمی در توسعه اقتصاد کشاورزی منطقه داشتند انتخاب شد. تعداد کل اعضای 

این تعاونی ها در مجموع برابر با 1248 نفر بود که جامعه آماری این تحقیق را 
تشکیل می دادند. حجم نمونه بر مبنای فرمول منطقی کوکران حدود 399 نفر 
به عالوه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و حداقل 20 نفر از مسئولین محلی 
است. با توجه به دامنه فعالیت و اثرات تعاونی های زنان روستایی بر خانواده ها و 
روستای خود، توجه و رسیدگی و حمایت های مالی و معنوی مسئولین می تواند 
به عنوان گامی مؤثر در  افزایش اهمیت نقش تعاونی ها در اقتصاد کشاورزی، به 
منظور رشد اقتصادی و تأثیرات مثبت اجتماعی و فرهنگی و تولیدات زیربنایی از 

جمله محصوالت کشاورزی باشد.
کلمات کلیدی: تعاونی، ارزیابی اثرات اقتصادی، زنان روس��تایی، استان 

گلستان، توسعه کشاورزی

  عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور 
  کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور کرج

کشاورزی ارگانیک و نقش آن 
در جلوگیري از فرسایش خاک

بررسی نقش اعضای تعاونی های زنان روستایی بر 
توسعه اقتصاد کشاورزی 

 )مطالعه موردی: دختران دانشجوی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک(

وفا محمودی نژاد
 کارشناس ارشد جی آی اس و سنجش از دور، کارشناس منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری 

دکتر حسین میرزائی ، سولماز کامیاب 
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امروزه مناطق روستایی در عین اینکه فضاهای تولیدی هستند به عنوان 
فضای های مصرفی نیز مطرح هستند. لذا جوامع کشاورزی نیازمند باز تعریف 
جایگاه روستا  در جامعه کنونی و ماموریت آن ها در اقتصاد روستایی هستند. در 
چنین زمینه ای مفهوم کشاورزی چند کارکردی مطرح می شود. کشاورزی 
چند کارکردی انعکاس این واقعیت است که امروزه انتظار می رود کشاورزی، 
توسعه مناطق روستایی را با کارکردهایی فرا تر از کارکردهای اولیه خود )تولید 
غذا و فیبر( ایجاد نماید و می تواند به عنوان فصل اشتراک تولیدات کاالیی و 
غیر کاالیی در بخش کش��اورزی تعریف شود. این مفهوم و پرداختن به آن 
فراهم آورنده فرصت های کارآفرینانه بس��یاری در بخش کشاورزی بوده که 
می تواند توس��ط زنان به عنوان بخش عظیمی از فعاالن عرصه کشاورزی 

م��ورد بهره برداری قرار گیرد. از جمله این فرصت ها می توان به حیطه های 
آموزش، توریسم، سالمت و محیط زیست اشاره کرد. در این راستا هدف مقاله 
حاضر، تعیین جایگاه کشاورزی چند کارکردی در فراهم آوردن فرصت های 
کارآفرینانه برای زنان کشاورز و یا عالقه مندان به سرمایه گذاری و فعالیت در 

این عرصه است.
کلمات کلیدی: کش��اورزی چند کارک��ردی، کارآفرینی، زنان، خلق 

فرصت.

دانش بومی نه تنها موجب حفظ میراث گذشته، بلکه تضمین کننده یک آینده 
پایدار است. دانش کشاورزان ارگانیک و استفاده از روش های قدیمی کشاورزی 
به عنوان شکلی از دانش بومی، می تواند ایده های جدیدی برای کشاورزی ارایه 
دهد. با توجه به کاهش و تجدیدناپذیر بودن منابع نفتی، آموزش زیست محیطی 
در حفظ و گسترش دانش بومی که برای سالمت فردی، انعطاف پذیری جامعه، 

امنیت غذایی ملی و توسعه ضروری است، نقش حیاتی دارد.
کش��اورزی رابط اصلی بین انس��ان و محیط زیست است. به همین دلیل، 
درک واضح تر این رابطه، و نقشی که دانش بومی کشاورزان در حفظ آن دارد، 
بخش مهمی از آموزش محیط زیست است. این مقاله، کشاورزی، فرصت های 
آموزش، و آگاهی در مورد مواد غذایی مصرفی و اثرات آن بر زندگی انسان، و 
محیط زیست را بررسی می کند. درک دانش کشاورزان به عنوان دانش بومی، 
اهمیت آن را به رسمیت می شناسد و آن را تبدیل به سکوی پرشی برای فرم 
گسترده ای که مبتنی بر آموزش محیط زیست است، متمرکز می کند. بخش 
مهمی از آموزش زیست محیطی، ارتقاء دانش بومی است که سبب حمایت از 
دانش بومی کشاورزان ارگانیک در جامعه، گسترش و تحت تاثیر قرار دادن دانش 

مصرف کنندگان خواهد شد.
به همین دلیل وجود تش��کیالت مناس��ب برای آموزش زیست محیطی 
ضروری اس��ت. با اس��تفاده از چارچوب دانش بومی، آموزش زیست محیطی 
می تواند به افزایش آگاهی در مورد مواد غذایی مصرفی کمک کند. آموزشگران 
محیط زیست می توانند دید همه را نسبت به مصرف مواد غذایی تغییر و استفاده 
از دانش بومی، امنیت غذایی و توسعه پایدار را گسترش دهند. این امر موجب 
انتقال دانش کشاورزان به مصرف کنندگان و ارتقاء آن می شود و فرصت هایی 

برای یادگیری فردی و جمعی فراهم می کند. 
کلمات کلیدی: آموزش محیط زیس��ت، دانش بومی، کشاورزی ارگانیک، 

دانش معنوی، توسعه پایدار

چكیده مقاله
کشاورزی چند کارکردی، راهبردی برای توسعه 

کارآفرینی زنان در بخش کشاورزی

محمد مریدسادات1 ؛ پگاه مریدسادات2 

سمیه ترنج 1، لیال منوچهری2 

  1- دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی، دانشگاه شهرکرد
2- نویسنده مسئول؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 1-  اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری
2-   اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری

حفاظت از دانش بومی کشاورزان:

 آموزش زیست محیطی و کشاورزی ارگانیک
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زنبور عسل، افزون بر تولید محصوالت گوناگون و اشتغال زایی در صنایع مختلف، 
مهم ترین نقش خود را در طبیعت با دخالت در عمل گرده افشانی  و افزایش تولید 
محصوالت کش��اورزی و احیای محیط زیست ایفا می کند. تحقیقات انجام گرفته 
نش��ان داده که زنبور عسل مهم ترین عامل گرده افشانی  گیاهان دگرگشن است. 
زیرا به واسطه تولیدات خود از حمایت انسان برخوردار است و در ضمن، حمل و نقل 
کندو ها به محل موردنیاز برای انجام عمل گرده افشانی  و سازش زنبور عسل با شرایط 
آب و هوایی مختلف با توجه به دوره فعالیت طوالنی زنبور  عسل ممتاز ترین موجود 
برای انجام عمل گرده افشانی به شمار می آید. بسیاری از غذاهای اصلی، میوه جات، 
سبزیجات و بعضی علوفه دام ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مقیاس وسیع برای 

گرده افشانی وابسته به زنبور عسل هستند. 
گرده افشانی، انتقال مکانیکی دانه گرده از پرچم )قمست نرینگی( به روی کالله 
)قسمت مادگی گل( است. بعد از تنیدن دانه گرده و پیوستن هسته گرده به تخمک 
عمل لقاح انجام می گیرد و دانه بوه جود می آید. گرده افش��انی به دو صورت اس��ت: 
گرده افش��انی مستقیم که از قرار گرفتن گرده یک گل بر روی کالله   همان گل یا 
گل های دیگر از   همان گیاه یا گیاهان هم نوع انتقال یابد. اما گرده افشانی غیرمستقیم از 
قرار گرفتن دانه گرده در بین گیاهان با خواص ژنتیکی مختلف )واریته مختلف( بدست 

می آید. گرده افشانی غیر مستقیم در بقاء گیاهان در دوره های مختلف جغرافیایی دارای 
اهمیت زیادی بوده است و تحقیقات داروین ثابت کرده است که گرده افشانی در بقاء 
و تنوع گونه ها، اهمیت زیادی دارد. گیاهان خود نابارور وقتی با گرده های خود آن گل 
گرده افشانی می شوند، تولید تجاری خوبی ندارند، مانند سیب. گیاهانی که گل های نر 
و ماده در روی یک گیاه قرار دارند ولی جدا از هم هستند مانند خیار و ذرت، و گیاهان 
دو پای��ه که گل های نر و ماده در آن ها در روی دو گیاه، )دو درخت( قرار دارند مانند 
بید، کیوی، خرما، و گیاهان دگر بارور، همگی به عوامل گرده افشانی نظیر زنبور عسل 

جهت تشکیل بذر و دانه و میوه نیازمندند. 
هر زنبور در هنگام پرواز بر 50 تا 100 گل می نش��یند و در نتیجه در زمان جمع 
آوری گرده و شهد گل های مختلف بر مو ها و بدن زنبور چسبیده و در زمان مالقات 
با گل های دیگر، عمل انتقال و گرده افشانی انجام می شود. بعضی از گیاهان دارای 
گرده های سنگین و چسبنده می باشند که باد قادر به انتقال آن ها نمی باشد و تنها 
حشرات گرده افشانی قادر به انتقال آن هستند.  گرده افشانی زنبورعسل در باال بردن 
کمیت و کیفیت میوه و بذر محصوالتی مانند سیب، بادام، مرکبات، یونجه، شبدر، لوبیا، 
سویا و... موثر است. برای گرده افشانی یک هکتار باغ سیب نیاز به حداقل 2 تا 3 کلنی 

پرجمیعت است و برای یک هکتار باغ گالبی نیاز به حداقل 4 تا 6 کلنی است.

چكیده مقاله

بررسی نقش زنبور عسل در گرده افشانی و افزایش 
تولید محصوالت کشاورزی ایران

معرفي برخي فرصت هاي اشتغال براي دختران 
دانش آموخته رشته کشاورزي

مهتاب پورآتشي
دانشجوي دکتري آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران

دکتر غالمحسین طهماسبی رئیس انجمن علمی زنبور عسل ایران 
عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران 

با توجه به دگرگونی های صورت گرفته در بازار کار کشاورزی، سیاست های 
دولت در جهت خصوصی سازی و کوچک سازی ساختار خود و کاهش استخدام، 
و رشد شدید بیکاری در میان دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی، یکی از 
نیازهای بخش کشاورزی توسعه کارآفرینی می باشد. از سوی دیگر، در جامعه 
امروز زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال، تاثیر بسیار مثبتی در پیشبرد جامعه 
دارند و جمعیت زیادی از دانشجویان رشته کش��اورزی را هم اکنون دختران 
تش��کیل می دهند. از این رو، اش��تغال ب��رای دانش آموختگان دختر بخش 
کش��اورزی از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت و بر این اساس، مقاله حاضر 
با هدف معرفی برخی فرصت های اشتغال برای دختران دانش آموخته رشته 
کشاورزی به رش��ته تحریر درآمده است. فرصت های کارآفرینی و اشتغال 
برای دانش آموختگان دختر بخش کش��اورزی بس��یار زیاد است. در مقاله 
حاضر کشت گلخانه ای، پرورش قارچ صدفی خوراکی، تولید و پرورش گل و 

گیاهان زینتی، تولید، فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی، تاسیس شرکت های 
خدمات رسانی به کشاورزان، و تولید بذر اصالح شده به عنوان نمونه هایی برای 
اشتغال دختران دانش آموخته کشاورزی ذکر شده است. دانش آموختگان دختر 
رشته کش��اورزی می توانند پس از پایان تحصیالت، مسئولیت های متفاوتی 
بر عهده بگیرند مانند مش��ارکت در ساخت و اجرای گل خانه های تولید گل و 
سبزی، خزانه های تولید نشا، نظارت و اجرا در احداث باغات جدید و پیشرفته، 
تولید ارقام جدید میوه، سبزی، گل و گیاه زینتی، ارایه خدمات مهندسی مشاوره، 
طراحی فضای سبز شهری و نظارت و اجرای طرح های فضای سبز. لذا، پیشنهاد 
می شود تا از نمونه های زنان موفق کارآفرین برای ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در 
دانشجویان دختر در رابطه با زمینه های کاری و امکان پذیری فعالیت های مبتنی 

بر علم دعوت شود.
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