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  :اشاره

معیشتتی نمادی از تش  برای جل  مشتارکت و ندادستازی برای اداره  هندوستتان کشتوری با گوناگونی های فرهنگی ، اصتدتادی و  

های اخیر معطوف به افزایش حضتور و ارتاای  های به عمل آمده در دههامور، از جمله در بخش کشتاورزی استتب بخشتی از کوشتش

ها، ش روی بیانگر ضترور  پی  مطل ب  استت  بوده کشتاورزی  اصتدتادی  هایتشتلل و   ایحرفه  هایستازمان  درون در  کشتاورز جایگاه زنان

 بها استکلی برای به ثمر رسیدن این کوشش ها و تا حدودی راهلارهایکاستی

خانم شتیلپا واستاوادا، نویستنده مااله حاضتر، متخدتی جنستیت و ندادهای اجتماعی با حدود سته دهه ت ربه در بخش معیشتت استتب  

ستتازی جنستتیتی در  ستتازی، حمتایتت، آموز  و مطتالعتا  ارزشتتیتابی برای جریتانظرفیتت،  راهبردهتای تتدوین ت ربیتا  او در زمینته

نظرا  نویستتنده را در  توان تمامی تفستتیرها و ناطهالزم به ذکر استتت اگر ه نمی بهای معیشتتتی مبتنی بر منابع یبیعی استتتپروژه

گران هوادار ارتاای  های فراروی کنشن  الشگمان دانستت خدتو  زنان کشتاورز هندی به زنان کشتاورز ایرانی نستبت دادا اما بی

 بتواند برای عشصمندان به موضوع در ایران نیز سودمند باشدای همانند هندوستان میجایگاه زنان روستایی در جامعه

 

 دل  انا  نکنیم،  باابین   جنستتیر   دیدگاه  با  لا  کشتتازلای های تامیدکنندههای جدید مرتبط با ستتااما اگر دستترالامل  

انداای ده هزال  های دقیق  لا برای لاهدزمت هندزستترا  دستترالامل   ۲۰۲۰دل جاالی   .زلای عقب خااهند ماندکشتتا بخش

 .منرشر کرد ۲۰۲۴کشازلای جدید دل کشال تا سال  سااما  تامیدکننده

گرزه  کشتتازلا استتت ک  ب  مناال اشزایش   مشتتر   بر  ای ثبت شتتدهیک ستتااما  تامید کننده کشتتازلای مه اع 

      هایستتااما  تشتتکی  کل ،  طال ب   آیند.جای  دل مقیاس دل تامید ز بااالیاب  محصتتاالک کشتتازلای گرد هم م صتترش 

  لا خاد  امال شتتاند،  ستتاامانده   تاانندم   کشتتازلاا  ترتیب  این  ب .  استتت  دلستتت جهت  دل  گام   کشتتازلای کننده تامید

خشتتند ز اا بخش ریرلستت   ب  بخش لستت   تضییر ز تتلیت ب  التقا  لا  اشززده  الاش ز  بااالیاب   ج ل   طال ب  کنند،  مدیریت

های  )ک  ب  ستااما   ۴کشتازلای  های دیگر، مانند صتندز  ایرستاختبستیالی اا طر  مبنایها ه چنین دهند. این دسترالامل  

-یک منطق "دهد( یا ابرکال  های کشتتازلای لا م تر دل ایهاد ایرستتاختگذالی بیشتامید کننده کشتتازلای امکا  ستترمای 

 
1 Farmer Producer Organisations (FPO) 

2 SHILPA VASAVADA 

3 INDIA DEVELOPMENT REVIEW (IDR) 

4 Agriculture Infrastructure Fund 



          این  کهای دل  ا   کشتتازلاا  ک   پرستتدن   کسهیچ   برای تقایت کشتتازلای طبیل  استتت. با این  ال، "5یک محصتتال

دلصتد اا نیرزی کال ا    ۲/73 هندزسترا   ستراستر  دل ک   شتادم   اده تخ ین.  دالند  قرال  کشتازلای کننده تامید  ستااما   هزال  ده

 .دلصد کالگرا  مرد( 55کنند )دل مقایس  با لزسرای  دل کشازلای کال م 

دلصتتد اا ک  انا  شلال اقرصتتادی، دل بخش کشتتازلای شتتار  اند. دل کشتتازلای، کال انا  ارلب محدزد ب   ۸۰تقریباً 

ها ز های جنستتیر  ز محدزدیتز مرد با تهرب   ا   کشتتازلاا . استتت  کاشتتت ز  زجین نشتتا ، مانند دستتر  ستتخت  هایشلامیت

  های  های مرباط ب  طر  ستتااما لستتد ک  دستترالامل  ن  های جنستتیر  مروازت  لزبرز هستترند. با این  ال، ب  نار شرصتتت

       های  ای ب   داق  تلداد ستتتااما ها هیچ اشتتتالهتامید کننده کشتتتازلای این زاقلیت لا تصتتتدی. کنند. دل این دستتترالامل  

هامدالا  ا  دل این  تامید کننده کشتازلای زیهه انا  ک  باید تشتکی  شتاند زجاد ندالد ز هیچ اشتاله ای ب   داق  تلداد ست 

های  ستااما  ها دل  امت مخرلط ز مرکب اا دز جنستیت نشتده استت. دل این میان  تنها مالد ریرقاب  مذاکره آ  استت ک  هی ت

های جنستیر  ماجاد دل این  های مذکال دستت کم باید دالای یک عوتا ا  باشتند.  ترزلک دالد ک  توازکمدیره ستااما 

د. برای ن ان  دستررست  ب  اطاعاک، کنررل بر لزی اما ، تحرو ز  ر  پال م کن استت دل میا  ها انلکاس یابندسترالامل  

تر باشتتد. بنابراین، انا  دل ستتااما  تامید کننده کشتتازلای م کن استتت ب  لزش یا مدک آمااش  انا  کشتتازلا بستتیال کم

یز م کن استت برای دستررست  ب  سترمای  ستها  یا های تامید کننده کشتازلای زیهه انا  نمروازت  نیاا داشتر  باشتند. ستااما 

                 تری نیتاا داشتتترت  بتاشتتتنتدا ایرا هنهتالهتای مردستتتااللانت  ارلتب انتا  لا اا متدیریتت پالستتترمتایت  دل گردش بت    تایتت بیش

دهند. این طر  اگر ب  الائ  ن  ای برای دستتریاب  ب  انا  کشتتازلا  جداگان لاهبرد  ها  مرأستتوان  این دستترالامل    .دالندباا م 

ای ه ستتا  با مردا  ز انا  لشرال کندا آ  هم دل جامل  ای نابرابر، نستتبت ب  زاقلیت های جنستتیر  انا  کشتتازلا کال  گان 

  .خااهد باد

 

  هزینه کنار گذاشتن زنان  ادر است؟

کشتتازلاا  اند، قرال استتت پای  ز استتاس اک ر ی اشزایش دلآمد  هااا آنها ک  ستتااما  های تامید کننده کشتتازلای بستترر

منرشتر  ۲۰۲۰های تامید کننده کشتازلای ک  دل جاالی  های ستااما های کشتازلای دزمر  باشتند. برای م ال، دسترالامل  طر 

. این طر  خاد نیز اا  نددنبال شتد ۲۰۲۰های ایرستاخت کشتازلای دل آگاستت  های صتندز شتدندا باشاصتل  با دسترالامل  

 طر   این ب  شتتد   مههز  برای گیرند. انا  کشتتازلا دل مقایستت  با مردا ، ب  خادی خادها ب  عناا  مبنا بهره م ستتااما   این

دهند الاش ا تاش  لا دل طال انهیره تامین های  ک  ب  آنا  اجااه م رصتتش  اا استت  م کن  بنابراین ز  دالند تریکم  امکاناک

های تامید کننده گذاشتر  شتاند. زاقلیت آ  استت ک  هیچ داده توکیک جنستیر  دل مالد ستااما کشتازلای بیاشزایند، کنال  

 
5 One district-One product 

 



کشتازلای دل  ااه ع ام  زجاد ندالدا اما  ر  قب  اا آ  ک  ب  آینده نگاه کنید، مهم استت ک  ز تلیت امرزا لا برلست   

 .ن ایید

  ،6نایر بانک مل  برای کشتتازلای ز تاستتل  لزستترای    کشتتازلایهای تامید کننده  مرزجا  بزلگ ستتااما   اا  هیچ یک

قاب  دستررست  دل مالد  ع ام   هیچ داده   ۸ز کنسترستیا  کشتازلای تهالی کشتازلاا  کا ک 7مل  تلاز   تاستل    شترکت

دل   9پری ه طب. گزالش دانشتگاه عایم  .  تلداد ستااما  های تامید کننده کشتازلای زیهه انا  دل زبستایت های خاد ندالند

  هایداده شقدا  دمی   ب   میا ،  این  اا  ستتتااما  تامید کننده کشتتتازلای دل کشتتتال زجاد داشتتتت. 737۴، تقریباً ۲۰۱9ستتتال  

زیهه انا  بادند. اگر عازه بر   (هامالد اا آ (  ۲۲۰  یا)  دلصتد  ست    دزد ک   اندم   تخ ین  مطامل   این جنستیر ،  شتدهتوکیک

دلصتد اا   9/5 تنها  این های انا  لا نیز دل نار بگیریما این تلداد ا ر االً ب   دزد هزال مالد خااهد لستید.ها، تلازن این داده

دلصتد نیرزی کال  73استت ز دل مقایست  با انا  ک    ۲۰۲۴ستااما  تامید کننده کشتازلای مالد انراال دل کشتال تا ستال  ۱7۰۰۰

کشتازلای لا تشتکی  م  دهند، نامرناستب استت. دل زاقی، این بدا  ملناستت دل  ام  ک  انا  کشتازلا دل شرآیندهای تامید 

الاش اشززده انهیره تامین ک  مردا  دل آ  تستتلط دالند، کنال  محصتتاالک کشتتازلای کم الاش مشتتالکت دالندا اا بخش

ک  ب  طال   -بندی  ستتاای ز بستتر بندی، مرتبزیهه دل کالکردهای  مانند دلج های شنازلی، ب شتتاند. با پیشتترشتگذاشتتر  م 

د. بنابراین، اگر ب  گرد م  تصتر انا  ب  تدلیج کنال گذاشتر  م  شتاند ز کال آنا  تاستط مردا    -ستنر  تحت ستلط  انا  باد  

های مرتبط با انهیره  ه ین صتالک شلل  ستااما  های تامید کننده کشتازلای ب  زا دهای اصتل  برای انهیره الاش ز طر 

  .ها محدزد خااهد شدتامین تبدی  شاند، انا  ا ر االً دل سطح کالآشرین   رل خااهند کرد ز نیرزی کالشا  ب  عرص 

 

  خودکار به سازمان های تولید کننده کشاورزی خواهند پیوست؟آیا زنان به یور 

 های تامیدکنندهاین ما تا  ک  هیچ داده توکیک جنستیر  زجاد ندالدا ب  این ملن  نیستت ک  انا  بخشت  اا ستااما 

کند. های  منی ن  تاا  استردالل کرد ک  هیچ کس انا  لا اا عوتایت یا تشتکی   نین ستااما کشتازلای نیسترند. دل زاقی، م 

ا  ک  کنندا آماخر های مردم  ک  ستتااما  های تامید کننده کشتتازلای لا ترزیج م با این  ال ب  زاستتط  التباطم با ستتااما 

ها انها  شتتاد. دل مالد  ای برای داخ  کرد  انا  دل این ستتااما های زیههاشرد ز باید تاشطال خادکال اتوا  ن  این امر ب 

 ۱۴گیرند. اا تلداد  اند ک  شوتا لا دل اخریال م ها، این مردا های مدیره این ستااما های تامید کننده ز هی تااما مرزجا  ست 

ا ، تنها دز مالد  ک  دل دز ستال گذشتر  با آ  ها تلام  داشتر   ستااما  تامیدکننده کشتازلای دل ستراستر گهراک ز مادهیا پرادش

های تامید کننده دلصتد ستهامدال ا  داشترند. ه چنین ستااما  ۲5دلصتد تا  ۴ند. بقی  بین زیهه انا  کشتازلا باد ب  طال کام  

 
6 National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 

7 National Cooperative Development Corporation (NCDC) 

8 Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC)  

9 Azim Premji University  



شترایط کنسترستیا  کشتازلای  "کشتازلای دالای تنها یک ا  دل هی ت مدیره بادندا ایرا زجاد یک ا  دل هی ت مدیره جز   

 .باد "برای اعطای ک ک مام  (FCC) تهالی کشازلاا  کا ک

های تامید گیری ستتااما استتت ک  دل شتتک   "کشتتازلا"کننده شرض ما اا مرد ب  عناا   ها منلکس کایتها ز این داده

اند ک  ب  طال  های مدیره، این مردا ها ز هی تشتاد. اا این لزی، دل مالد مرزجا  این ستااما کننده کشتازلای منلکس م 

نتا  کشتتتازلا زجاد دالد کت  ارلتب دل گورگا بتا کتالگرا   دز بحت  دیگر علیت  ا  .گیرنتدخادکتال این شوتتتا لا دل اخریتال م 

 :لزسرای  مطر  م  شاد

ازمین مالد این زاقلیت استتت ک  مامکیت امین ب  طال مل ال دل دستتت مردا  استتتا اگر   مامکیت امین یک ملیال 

ای تامید کننده قانان  برای عوتتایت دل ستتااما  تامید کننده کشتتازلای نیستتت. بح  دز ، آ  استتت ک  تشتتکی  ستتااما  ه

 .ها آسا  نیستکشازلای پیچیده است ز گنهاند  انا  دل آ 

تردیدی نیستت ک  انطبا  ز ب  بلا  لساند  سااما  های تامید کننده کشازلای ب  ناب  خاد پیچیده است، ز بازل ع ام  

تنها دل مالد انا  کشتتازلا   آ  استتت ک  این ستتااما  ها صتتر  نار اا جنستتیت نیاامند   ایت بستتیالند. پس  را این مستت ل 

 مطر  باشد؟

 

 1۰پرونده ت اری

ز   ۱۱بر استتاس مالد دز  اا هد  تاستتل  پایدال  برای گنهاند  انا  کشتتازلا دل ستتااما  های تامید کننده کشتتازلای

 ۱3.، دزمت مرلهد است ک  با انا  کشازلا ه کالی کند۱۲برابر کرد  دلآمد کشازلاا  جنبش دز

عدامت جنسیر  اا منار یک  .، یک پرزنده تهالی برای التقای انا  دل سااما  های تامید کننده  اما شراتر اا بح   

ها سادمند خااهد باد. انا  ب   زلی ز سادآزلی،  وال انا  دل این سااما اا هر دز منار بهره کشازلای نیز زجاد دالد.

خاد   دلصد اا دلآمد 39،  ۱۴بنگاهکنندگا  دل برنام  مراقبت اا انا  دل  زکال خاد مرلهد هسرند. ب  عناا  ن ان  شرکت کسب

 .  گذالی کردندزکالشا  سرمای  لا دزباله دل کسب 

 
گذالی مام  ب  مناال الائ  پیشتنهادی برای بهررین اقدا   ها، مرا   پرزژه ز سترمای گزین ها،  شرآیندی استت برای برلست  انرقادی شرصتت Business  Case پرزنده تهالی ۱۰

  کند.ک  الاش تهالی ایهاد م 

۱۱ Sustainable Development Goal (SDG) 

۱۲ The Movement to Double Farmers’ Incomes 

دز برابر خااهد شتد. این یک هد  بلند پرزااان  ز ه چنین تضییر جهر  اا    ۲۰۲۲عا  کرد ک  دلآمد کشتازلاا  تا ستال  ا  هندزسترا  دل   دزمت نالندلا مادی  ۲۰۱6دل ستال   ۱3

 هدشگذالی تامید ب  س ت هدشگذالی دلآمدی باد

اا طری. بهباد شترایط تهالی ز دستررس  ب  بادج     ۲۰۱۴هزال نور ا  اا ستال    ۲7۰تأمین شتده استت، تقریبا  H & M اا طری. برنام  مراقبت اا انا  دل بنگاه، ک  تاستط بنیاد ۱۴

   ز مهالک   ایت شدند.



دلصتتد دل ستتال  53عازه بر آ ، نستتبت کالآشرینا  ا  ک  پس انداا خاد لا برای اهدا  تهالی ب  کال گرشر  اند، اا  

زکال کشتال، میانگین نر  تاق  کستب 59مانند: دل اشزایش یاشت. انا  دل تهالک باق  م  ۲۰۲۰دلصتد دل ستال  7۸ب   ۲۰۱7

 .دلصد کم تر اا مردا  است ۱۰برای انا   دزد 

تااند با ند ک  م شتاهای قای بقا دل کستب ز کال دل مقایست  با مردا  شتناخر  م مهالک  زاستط انا  کالآشرین ع اماً ب  

 محراط  گیرندگان زا  ز  قای  اندااکنندگان زکالشتتا  تبیین شتتاد. انا  پستر برای لاهبرد کستتبلیزی دقی.لزیکرد برنام 

 ۲/۴دلصتد مرباط ب  انا  دل برابر    9/۲-دالند مردا   ب  نستبت  تریکم ملا   هایزا  نر   ک   استت  داده نشتا   تحقیقاک: هسترند

های جامل  مدن  ز مأمالیت  دل هندزسترا ،  ندین گرزه اا انا  ک  تاستط ستااما ا  -دلصتد نستبت زا  ملا  دل میا  مردا 

های مدیریر  ز مدیریت مام  تاان ندی لا  ر  دل خصتتتاب مبام  شتتتاند، مهالکم  ترزیج   ۱5های لزستتترای مل  ملیشتتتت

 .اندههنگوت نشا  داد

های تامید کننده کشتتازلای  زا تتح استتت ک  انا  کشتتازلا اا مهالک های لهبری ز مدیریت مام  برای اداله ستتااما 

گتذالی بتا دیتدگتاه  گتذالی تتاثیرگتذال ز ستتترمتایت برخالدالنتد. بتا ترکیب  اا اعرقتاد بت  شلتامیتت مر رکز شزاینتده بر لزی ستتترمتایت 

  گذالیسترمای   ایگان   ب   باید  خصتاصت  بخش  هم ز دزمر  بخش  هم   را  کندم   بیا    جنستیر ، ما دمی  محک   دالیم ک 

 .دناین  تبدی  گذالیسیاست هایدسرالامل   اا بخش  ب  لا آنا  ز باشد کشازلا انا  نوی ب  ک  کنند

 

  ه باید کرد؟

دل بستتیالی ماالد  تتلی  ع   کشتتازلای م  تااند نیرزی محرک  مه   برای لشتتد ز کاهش شقر باشتتدا اما این بخش 

متأمالیتت مل   .  دهتدزلی آنتا  لا کتاهش م انتد کت  بهرهتتا  تدی بت  این دمیت  کت  انتا  بتا محتدزدیتت هتای  مااجت ا  کنتدم 

 7/6میلیا  ا  تحت  69انا  دل ستراستر کشتال ایهاد کرده استت.   ۱6های لزسترای  بنیا  خاب  اا گرزه های خادیالیملیشتت

اا پیشتتنهادهای تاستتل    ۲۰۱9میلیا  گرزه خادیالی ستتاامانده  شتتده اند ز مأمالیت مل  ملیشتتت های لزستترای  تا مالس  

 دهند،   ایت کرده است.گرزه خادیالی عوا لا پاشش م ۲5۴۰۰انهیره الاش ک  

 
15 National Rural Livelihoods Mission (NRLM) 

16 Self Help Groups  ( SHGs) 



 

 

 

  نا  لا نیز ستتاامانده های جامل  مدن ، اعازه بر آ ، یک جنبش قای انا  لزستترای  دل کشتتال ب  لهبری ستتااما 

های جدید تامیدکنندگا  کشتازلای باشتند. تشتکی  ستااما های  تاانند پای کرده استت. این مه اع  های انا  لزسترای  م 

 :کالهای  است ک  باید انها  دهیم

 .ع ا  قرال دهیمهای تامید کننده کشازلای ماجاد لا داشر  باشیم ز دل دسررس های توکیک جنسیر  سااما داده  -۱

 .دسرالامل   های سااما  تامید کننده کشازلای لا با عینک جنسیر  باابین  کنیم  -۲

 .برای سااما  های تامید کننده کشازلای انا  دل سراسر ایربخش های کشازلای اهدا  زیهه داشر  باشیم  -3

ها اط ینا  ازلای مخرلط ز ترکیب اداله آ های تامید کننده کشت دلصتد ستهامدال ا  دل ستااما   3۰اا  وتال دستت کم   -۴

 .یابیم



 ک های تامید کننده کشتتازلای  ای شرآزلی دل خصتتاب ستتااما های یالان ها ب  صتتا با  ستتها  ز ایرستتاختک ک - 5

 .تر شادبیش دالند دلصد سهامدال ا  5۱کم دست

 .انا  سهامدال ز باناا  عوا هی ت مدیره داشر  باشیمساای های سلام  ز ع لکردی مهزا برای آمااش ز ظرشیتبرنام   -6

بر آمااش انا  جاا  ز تحصتیلکرده برای مدیریت کستب ز کال کشتازلای، ب  عناا  کالآشرینا  کشتازلای ز انرصتا     -7

 .ها ب  عناا  مدیرا  سااما  تامید کننده کشازلای ت رکز ن اییمآ 

 .تری داشر  باشیمهای ماجاد انا  ه گرای  بیشازلای با مه اع برای تشکی  سااما  های تامید کننده کش - ۸

های تامید کننده کشتتازلای لا اا منار جنستتیر  تنها امان  ک  انا  لا ب  عناا  کشتتازلا بشتتناستتیم ز ترزیج ستتااما 

 نکنیم،  نین  این ما اگر   های مزبال لا توت ین کنیم.تاانیم ب  ست ت برابری جنستیر  پیشترشت کنیم ز پایدالی ستااما ببینیم، م 

هتای تامیتد کننتده کشتتتازلای تنهتا دل شتتتاد کت  ت تام  منتابی، دانش، اعربتال، نهتاده هتا، بتااال ز شنتازلی دل ستتتاامتا م  آ  نریهت 

دستررس مردا  قرال گیرند.  نین ز تلیر  ب  ناب  خاد ماجب م  گردد انا  کشتازلا دل مزال  صترشا کالگر باشتندا ب   شتم 

 .تر شادنریه  شکا  جنسیر  ماجاد ع ی.نیایند ز دل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


