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چکیده
زناااان روساااتایی تولیدکنناااده در بسااایاری از جواماااع باااا م ااادودیتهاااا و مواناااع
متعددی رو به رو هستند ،از جمله مهمترین موانع بر سرایفای نقاش زن مایتاوان
به عدم دسترسی زنان به عوامل تولید نظیر زمین ،نهادههای تولیدی ،عدم خدمات
آموزشاای و ترویجاای اشاااره نمااود .زنااان روسااتایی بااه دنیاال گوناااگونی ماننااد کم ای
سااواد ،ساااعات کااار طااوننی و نگهااداری از کودکااان ا لااا در براباار برنامااه هااای
آموزشی که بارای آناان تاداری دیاده شاده باا مساایل و مشاکنت فراوانای دسات باه
گریبان بودهاند .بهرهبرداری ازگیاهان دارویی فرصتی را برای زنان و دختران روستایی
فراهم آورد تا در گام اول توانایی بالقوه خود را در امار جماع آوری ایان قبیال گیاهاان باه
بالفعل تبدیل نمایناد و درگاام دوم بارای دساتیابی باه اهاداه توساعه کشات گیاهاان دارویای
آناان را باه بارانگیختن کشاات گیاهاان دارویای ساوع دهااد ،بعباارت دیگاردر جهات زراعاای
کردن گیاهان دارویی درکنار م صونت کشاورزی تنش کنند.

مقدمه
زنان روستایی به عنوان نیمی از جامعه روستایی علیر م نقش های متعادد و متناو
خویش در فعالیتهای اقتصادی نه تنها منشأ ت ول اساسی و بنیادی نشده اند بلکه از نظر
فردی نیز دچار فرساایش شادید جسامی و رو ای گردیاده اناد و ایان ناشای از دور افتاادن
زنان از ص نه اجتماعات و دور بودن از م یط آموزشی است .بنابراین برای صول باه
اهداه مقاله که تولید ،جمع آوری و بهره برداری از گیاهان دارویای اسات ،برناماهریزی
و آموزش درجهت شناساندن گیاهان دارویی مناطق مختلاه و ارزش اقتصاادی ایان قبیال
گیاهاان ماای بایساات صااورت گیاارد و متعاقااا آن زنااان و دختااران روسااتایی را بااه تولیاد و
کشات گیاهااان دارویای سااوع داد تااا در راساتای کما باه اقتصاااد خااانواده نیاز گااامی بلنااد
برداشااته شااود .زنااان و دختااران روسااتایی عاانوه باار جمااع آوری گیاهااان دارویاای خااود،
توانایی تولید این قبیل گیاهان را نیز دارند و بارای اینکاه بتاوان هار چاه بهتار از نیاروی
آناان سااود جسات ،شااناخت دقیاق از منطقااه و م اایط روساتا ،تفکیا مرا ال کاااری زنااان
روساتایی و ساطس ساواد آناان الزامای اسات ،ایان قشار از جامعاه روساتایی باه آمااوزش و
تاارویج بساایاری نیازمنااد بااوده و یکاای از مهمتاارین عواماال باارای توسااعه و ارتقااا سااطس
فرهنا جامعااه روساتایی ماای باشاند .بنااابراین هاده از پااحوهش انار ایاان اسات کااه از
نیروی مفید و موثر زنان و دختران روستایی در جهت جمع آوری ،تولید و تبدیل گیاهان
دارویی اساتفاده باه عمال آورده و آناان را در جهات بهارهبارداری از طبیعات بکار اطاراه
روستای خود سوع داد.

مواد و روش ها

نتایج و ت لیل
عواملی که باعم افزایش توانمندیها در دختران و زنان روستایی درعرصه
جمعآوری گیاهان دارویی شد عبارت بودند از:
عنقاه بساایار زیاااد بااه ویاحه ناازد دختااران باارای فارار از انفعااال موجااود و شاارکت در
فعالیتهاای تأثیرگارار اجتمااعی ،شاناخت منطقاه ،شناساایی گیاهاان دارویای ،جماعآوری
اطنعات بومی ،شاناخت دقیاق زن روساتایی باه تفکیا مرا ال کااری ،آماوزش پادرها،
برادرها و همسران به منظور جلا همکاری آنان ،ارائه آموزش شیوههای جمعآوری و
خش کردن گیاهان دارویی و بساتهبنادی ،بهارهگیاری مناساا و ماؤثر از زناان مسان در
رابطه با شناسایی گیاهان دارویی و نقش مطلوا آنان در تهیه داروهای گیاهی خانگی
( نماد یا جوشانده ) و ا سااس رناایت از خاویش .داشاتن امنیات بارای زناان ،ا ادام
مکانهایی برای نگهداری گیاهان جمعآوری شده و سپس انتقال آن به کارخانجات.
راهکارهایی که باعم افزایش توانمندیها دردختران و زنان روستایی درعرصه
تولید ،تبدیل و توسعه گیاهان دارویی شد عبارتند از:
ایجاد بازارهای مناسا برای فروش م صونت ،ارائه تسهینت نزم جهت توسعه
کشت گیاهان دارویی ،ا دام مزار نمایشی و الگویی ،تولید باکیفیت با استفاده از
ارقام مناسا و درآمدزا ،بکارگیری کارشناسان مجرا در امر آموزش و شناساندن
گونه های قابل کشت.

نتیجه گیری
بازگشت انسان به طبیعت ،نهنت جهانی موج سبز و نیز بهرهبرداری ازگیاهان
دارویی فرصتی را برای جامعه روستایی بخصوص زنان و دختران روستایی فراهم
آورده تا توانایی بالقوه خود را در امر تولید،جمع آوری و تبدیل این قبیل گیاهان به
بالفعل تبدیل نماید .بنابراین برای صول به اهداه پحوهش که تولید ،جمع آوری و
بهره برداری ازگیاهان دارویی است ،می بایست برنامهریزی و آموزش درجهت
شناساندن گیاهان دارویی مناطق مختله و ارزش اقتصادی این قبیل گیاهان صورت
گیرد و متعاقا آن زنان و دختران روستایی را ،به تولید و کشت گیاهان دارویی سوع
داد تا در راستای کم به اقتصاد خانواده نیزگامی بلند برداشته شود .به طور کلی
تشویق و تر یا دختران و زنان روستایی به جمع آوری گیاهان دارویی ،شناساندن
گیاهان دارویی و ن وه مصره آنها از طریق آموزشهای یر رسمی ،زراعیکردن
گیاهان دارویی و تولید آن توسط زنان روستایی و صول به توسعه کشت گیاهان
دارویی بکارگیری تمامی پتانسیلهای موجود در هر منطقهای را میطلبد.

منابع
گردآوري اطنعاات فرآینادي اسات طاه طام آن م قاق یافتاههااي میادانم و اسانادی را
جمااعآوری ماامطنااد و سااپس بااه طبقااهبناادي و ت لیاال آن ماامپااردازد .روشهاااي گااردآوري
اطنعات در این ت قیق را ممتوان به دو طبقه تقسیم طرد :اطنعات اسانادی آرشایوي و
اطنعااات میاادانم .در ایاان ت قیااق باار اساااس نیاااز از منااابع و روشهاااي متفاااوت بااراي
گاردآوري اطنعاات اساتفاده شاد .باراي مبا ام مختلاه از روش اسانادی ،باا مراجعاه باه
طتااا و مجاانت معتباار علماای مطالااا گااردآوري شااد و همچنااین باارای دسااتیابی بااه

دادههای میدانی از تکنی گروههای متمرکز بهره گرفتاه شاد .زناان و دختاران در
روستاهای هده دهستان قرهسو شهرستان کرمانشاه جامعه مورد نظار را تشاکیل
دادند .در این مطالعه از نمونهگیری هدفمند بهره گرفته شد و باا اساتفاده از روش
زنجیرهای تا رسیدن به اشبا ادامه یافت .در یطه شناسایی و جمعآوری گیاهاان
دارویاای تعااداد  3گااروه  7نفااره از زنااان و دختااران عنقمنااد بااه گیاهااان دارویاای
روساتاهای اقماااری واقااع در مرکااز جهاااد کشاااورزی دهسااتان قرهسااو انتخاااا شااد.
عنوه بار مصاا به باا آناان ب ام گروهای  10نفاره نیاز باه اجارا درآماد باه منظاور
تجزیه و ت لیل داده ها نیز از روش ت لیل م توا استفاده شد.
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