
زنان روستايي به دليل وظايف و نقش های متعددی كه در روستا بر عهده 
دارد، نيروی عمده ای برای ايجاد تحول و منبعي بالقوه برای پيشبرد اقتصاد 

روستايي و دستيابي به شاخص های توسعه پايدار محسوب مي شوند.
بر اســاس آخرين سرشماری نفوس و مســكن مركز آمار ايران در سال 
۱۳۹۵ حدود ۳۹,۴ ميليون نفر از جمعيت كشور يعني در حدود ۴۹,۳ درصد 
جمعيت كشور را زنان تشكيل داده اند. در اين ميان اطالعات نشان مي دهد 
كه در مناطق روستايي كشور در حدود ۱۰,۱ ميليون نفر از جمعيت روستايي 
(۴۸,۷ درصد) را زنان تشــكيل داده كه در حدود ۲۵,۷ درصد جمعيت كل 
زنان كشور را به خود اختصاص داده اند. زنان روستايي كه بخش بزرگ جامعه 
روســتايي را تشكيل مي دهند نقش بسيار مؤثر و ســهم بسزايي در توليد 
محصوالت كشــاورزی، فرآوری، صنايع دستي روستايي و خدمات و نيز در 
روند توسعه روستايي پايدار داشته و دارند. متاسفانه اطالعات آماری دقيقي از 
سهم و ميزان توليد، ارزش توليدات و خلق ثروت زنان روستايي در دسترس 
نيست اما بسياری از مطالعات تحقيقاتي حاكي از نقش پررنگ آنان در اقتصاد 
خانوار، منطقه و ملي است. نتايج مطالعه ای گسترده از كشورهای جهان نشان 
مي دهد زنان در حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد زمان خود را برای آماده ســازی مواد 

غذايي خانگي صرف مي كنند.
در افريقا، ۸۰ درصد از محصوالت كشاورزی به وسيله كشاورزان كوچك و 

عمدتاً از سوی زنان روستايي توليد مي شود. 
زنــان بيــن ۶۰ تا ۸۰ درصد از مواد غذايي در بســياری از كشــورهای 

درحال توســعه را توليد مي كنند و مسئول نيمي از كل توليد مواد غذايي در 
جهان هستند. 

زنان روستايي نقشي اصلي  در توليد مواد غذايي، مديريت منابع طبيعي، 
درآمدزايي، مراقبت از خانه و خانواده و همچنين امنيت غذايي ايفا مي كنند. 
(UNIDO, Women in Agribusiness) با توجه به نقش زنان روستايي 
در توليد، افزايش امنيت غذايي، توسعه روستايي و كاهش فقر در سند ۲۰۳۰ 
توسعه پايدار توجه خاصي به آنان شده است. در سند توسعه پايدار تا ۲۰۳۰ 
و در ميان اهداف ۱۷گانه اين ســند، پايان دادن به فقر در تمامي اشكال آن 
در سراسر جهان، پايان دادن به گرسنگي و دستيابي به امنيت غذايي و بهبود 
تغذيه و ترويج كشــاورزی پايدار، در نظر گرفته شده است، اهدافي كه نقش 
و تأثير زنان روســتايي را به عنوان عامالن كليدی دستيابي به اين تغييرات 

اقتصادی، محيط زيستي و اجتماعي در تحقق آن نمي توان ناديده گرفت.
از سوی ديگر در جهان زنان در حدود ۴۳ درصد از نيروی كار كشاورزی 
را دارا هستند و اين سهم در برخي از كشورها به بيش از ۷۰ درصد مي رسد. 
به طوری كه به طور ميانگين سهم زنان از نيروی كار كشاورزی از حدود ۲۰ درصد 
در امريكای التين تا تقريباً ۵۰ درصد در شرق و جنوب شرق آسيا و جنوب 
صحرای افريقا را شامل شده كه در برخي مناطق از ۵۰ درصد هم بيشتر است. 
سهم زنان در بازار كار بخش كشاورزی در جهان به سرعت در حال تغيير است 
و ازهمين روست كه حضور زنان روستايي در فعاليت های مختلف اقتصادی از 
توليد تا فراوری و بازاريابي و فروش ديده مي شود. زنان روستايي بيشتر از زنان 

 زنان روســتايي نقش  های متعددی در روستا بر عهده دارند؛ يكي از اين نقش ها در حوزه اقتصادی تعريف مي شود. در اين مقاله سعي شده به اين پرسش پاسخ داده شود كه در 
ايران سهم زنان در ايجاد تحول اقتصادی چقدر است؟ برای پيشبرد اقتصاد روستايي و دستيابي به شاخص های توسعه پايدار چه بايد كرد؟
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