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  اله ممیز آیت
  
  
  

 نـوین  فنّـاوري    مبنـاي  بـر  خانگیوکار    کسب
  زنان براي

 خانگیوکار     کسب ایجاد براي زنان آن در   که شود  می اطالق حالتی به
  .کنند استفاده نوین هاي  فنّاورياز

 هـاي وکار   کـسب  و اشـتغال  بـر  آن ثیرأتـ  و فنّاوري   تحوالت
 نقالبا و کشاورزي انقالب .است بوده متفاوت زنان خانگی

 مـردان  نقـش  آن در کـه  یافـت  توسـعه  رویکردي با صنعتی
 اي  گونـه  به فنّاوري   این تاروپود و ماهیت و شد چیره و غالب
 مـردان  ، فنّاوري از استفاده در بازو نیروي نقش دلیل به که بود
 .کردنـد  پیـدا  مسلط نقشها     فنّاوري نوع این از گیري  بهره در
ــاوري کــاربرد رشگــست و اطالعــات فنّــاوري توســعه بــا  فنّ

 که استاي    گونه  به فنّاوري   این ماهیت ارتباطات، و اطالعات
 تربیت مسئولیت و منزل در آنان وظایف و فعالیت ساختار با
 عظیمـی  ظرفیـت  و اسـت  شـده  سـازگار  فرزندان شرپرو و

 بــا همــراه خــانگی هــايوکار  کــسبدر آنــان اشــتغال بــراي
  .تاس کرده ایجاد را بیشترپذیري  انعطاف

  
 زنان و فنّاوري تحوالت

 ایـن  و یافته توسعه مختلف اشکال به فنّاوري   تاریخ طول در
کنـد     مـی  تصریح .است بوده ثیرگذارأت زنان نقش بر تحوالت
 اسـتفاده  در مـردان  نقش اهمیت شد باعث کشاورزي انقالب

 نیمـه  در کـه  صـنعتی  انقـالب  .شود زنان از بیشتر فنّاوري   از
 داد توسـعه  رااي     کارخانه صنعت د،ش شروع بیستم قرن دوم
 بـر  که بوداي    گونه   به کشاورزي انقالب همانند آن رویکرد و

 اختراعـاتی  هرچنـد  .بخشید تفوق زنان به نسبت مردان نقش
 شد، صنعتی و کشاورزي يها  گیري انقالب    شکل به منجر که
 پـود  و   تار وها     فعالیت اما بود استوار بشري اندیشۀ و ایده بر

 و بـود  متکـی  بـازو  نیـروي  بر عمدتاًها     انقالب این بر حاکم
 صـنعتی هـاي     فعالیـت  در مـردان  پـاي   پابـه  نبودنـد  قادر زنان

  .باشند داشته مشارکت
 انقـالب  صـنعتی،  انقـالب  و کـشاورزي  انقـالب  ماوراي  

 دراي     گسترده تحوالت ،اي  رشته   میان انقالبعنوان    فنّاوري به 
 و اطالعـات  فنّاوري   انقالب .است کرده ایجاد بشري زندگی

 شـروع  بیستم قرن دوم نیمۀ از گسترده سطح در که ارتباطات
 صـنعتی  و کـشاورزي  يهـا    انقـالب  بـا  کـارکرد  نظر از شده،

 فنّـاوري   انقـالب  در زنان حضور زمینۀ و است بوده متفاوت
 در آنهـا هـاي      مسئولیت و ساختار با که ارتباطات و اطالعات
ــه ــازگاري خان ــشتر داشــت، س ــراه بی ــرد مف  تحــوالت و ک
 ,Wajcman( وچسمن .کرد ایجاد بشر زندگی دراي  گسترده

 الکترونیکـی هـاي    فنّاوري فرصـت کند  می تصریح )6 ,2009
 و کـرد  فـراهم  خانگی هايوکار   کسب براي راپذیري    انعطاف
 بـود،  مردخـویی  بـر  مبتنـی  کـه  سـنتی  يها   فنّاوري برخالف
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 ابزارهــاي ســایبري فــضاي و اینترنــت نظیــر نــوینفنّــاوري 
 بـراي  را کار و زندگی لوازم لذا و دارند خویی  زن با متناسب
  .است کرده فراهم تر مناسب دیجیتال عصر در زنان
 میـان  پیچیـدة  رابطـۀ  ، فنّـاوري  ایـن  ثیرأت بهتر درك براي  

 تـر   دقیق و بیشتر مطالعه به توسعه و جنسیت ، فنّاوري انقالب
 جوامع در آنروي     پیش هاي   چالش و موانع بتواند تا دارد نیاز

 موانـع  آن رفـع  بـراي  مـوثر هاي     سیاست و شناسایی مختلف
 ازگیـري      بهـره  داشـت  اذعـان  بایـد  وجود، این با .شود اتخاذ

 تفـاوت  دلیـل  به مختلف جوامع در انقالب این دستاوردهاي
 و توسـعه  مختلـف  مراحـل  در گرفتن قرار جمله از اي  زمینه
 بـه  آنهـا  از تـر  مهـم  و نیاز مورد هاي  زیرساخت نبودن فراهم

   .دارد اساسی تفاوت همدیگر با فرهنگی،هاي   تفاوتدلیل
 و اشـتغال  شـرایط  بـا  تـاریخ  طـول  در فنّاوري    تحوالت  
 .اسـت  داشـته  همـراه  بـه  را هایی  ناسازگاري زنانوکار    کسب
 موانـع  از منـزل  در زنـان  هاي  مسئولیت و فرزندان از مراقبت
 علمـی  تحـوالت  موازات به کار زاربا در زنان فعالیت اساسی

 میـان  رقابـت  و فنّـاوري    پیشرفت دنبال به .است بوده فنی و
 آثـار  خانـه،  بیـرون  و خانـه  در اشتغال و فعالیت براي تقاضا

 زنـان  اشتغال سهم جمله از .است داشته همراه به را متعددي
 امـا  ).Kevin, 2014, 510( است داده افزایش کار بازار در را
 وکارهـاي  کـسب  در زنـان  اشتغال نوین، فنّاوري   تحوالت با

 اسـت، پـذیر      انعطـاف  اشـتغال  زمـان  مدت نظر از که خانگی

  )درصد( تیجنس حسب بر نترنتیا کاربران 1 جدول
  )درصد(تیجنس  )درصد( تیجنس

  مرد زن
 نیآخر
یرد  کشور  آمار

  مرد زن  ف
 نیآخر
یرد  کشور  آمار

  ف

  1  ایاسترال  2013  1/84  8/82  26  ایتالیا 2013  0/63  0/54
  2  شیاتر 2013  3/84  0/77  27 ژاپن 2013  5/84  0/78
  3  بنگالدش  2013  2/8  1/5  28   کرهي جمهور  2013  5/88  0/81
  4  بالروس 2013  9/57  5/51  29 مراکش 2013  3/58  4/45
  5  کیبلژ 2013  2/84  2/80  30 هلند 2013  1/95  8/92
  6  لیبرز 2013  1/49  8/52  31  دلنیوزین  2009  8/79  6/79
  7  بلغارستان 2013  4/54  8/51  32 نروژ 2013  8/95  3/94
  8  کانادا 2010  5/81  2/79  33 عمان 2013  2/71  8/59
  9  یلیش  2009  9/40  8/36  34  پرو  2013  3/42  0/36
  10  ایکلمب 2013  3/52  1/51  35 لهستان 2013  9/63  9/61
  11  کایکاستار 2012  6/48  5/46  36 پرتقال 2013  3/66  2/58
  12 کروات 2013  2/74  9/59  37 قطر 2013  0/97  0/99
  13 قبرس 2013  3/67  8/63  38 هیروس ونیفدراس 2013  2/69  8/66
  14 چکي جمهور 2013 3/75 0/73  39 سنگال 2009  7/10  0/6
  15 دانمارك 2013 9/94  3/94  40 سنگاپور 2009  6/72  5/64
  16 مصر 2009  7/23  4/19  41 ایاسپان 2013  7/73  5/69
  17  فنالند 2013  0/92  0/91  42  سوئد 2013  1/95  5/94
  18 فرانسه 2013  0/84  9/79  43 سیسوئ 2013  4/90  4/82
  19 گرجستان 2013  7/44 0/42  44 لندیتا 2013  8/28  1/29
  20 آلمان 2013  9/86  5/81  45 هیترک 2013  9/51  9/32
  21  ونانی 2013  6/63  3/56  46 نیاکرا 2013  5/43  7/38
  22  ياندونز 2010  1/11  7/8  47 یعرب متحده امارات 2012  6/85  2/83
  23  رانیا 2013  8/33  8/25  48 ایتانیبر  2013  5/90  2/89
  24  رلندیا 2013  0/78  5/78  49 کایامر  2011  4/69  1/70
  25  یاشغال نیفلسط 2013  4/73  4/68  50 ونزوئال  2012  5/47  6/50

Source: ITU, Time series by country: Gender ICT statistics, Retrived from http://www.itu.int/en/ITU- 
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

  

http://www.itu.int/en/ITU
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 بحـث  )2012( کیـک  زي و ازدیـن  .اسـت  شده پذیرتر امکان
 اختـصاص  زنان کارآفرینیهاي     فعالیت و پیشرفت به را خود
 غلبـه  مـردان  که یهای   فعالیت در باشند قادر آنها تا است داده

  ).Ezzedeen and Zikic, 2012, 45( نمایند فرینیآارک دارند،
 اسـت  شـده  موجـب  نـوین  يها   فنّاوري تحوالت ماهیت  
 دارنـد  اذعـان  محققـان  .شود برداشته زنانروي     پیش از موانع
 هـاي وکار   کـسب  در نـوین  هاي   فنّاوري از برداري  بهره با زنان

 و خانـه  هـاي   مـسئولیت  از مناسبی ترکیب توانند  می خانگی،
 باشــند داشــته ســقف یــک زیــر را اقتــصادي هــاي فعالیــت

)Fondazione and Brodolini, 2011, 5.(  در زنـان  فعالیـت 
 به خانگیوکار     کسب ایجاد و نوین هاي   فنّاوري از برداي بهره

وکـار    انـدازي کـسب      راه لـذا  و دارد نیاز کمتري اولیه سرمایه
 .اسـت  شـده  سریـ م بیـشتري  سـهولت  بـا  زنان براي خانگی
 سـرمایه  بـا  خـانگی  هـاي وکار   کـسب  اندازي  راه آن، بر عالوه
 ریـسک  بـا  زنـان،  بـراي  روانـشناسی  و روحـی  بعد از اندك
 خـصوص  در مطالعـات  وجـود،  ایـن  با .است همراه کمتري

 عوامـل  با مقایسه در زنانوکار     کسب براي دافعه عوامل ثیرأت
 وود  کریــک امـا  .دهــد  نمـی  نــشان را واحـدي  نتــایج جاذبـه، 

)Kirkwood, 2009, 349(  واحـد،  نتـایج  بـه  دسـتیابی  بـراي 
   .کند  میتوصیه را بیشترهاي   پژوهشانجام
 تعـادل توانـد      می نوین يها   فنّاوري توسعۀ اینکه وجود با  
 آنهـا  اقتـصادي هـاي      فعالیـت  و منـزل  در زنان مسئولیت بین
 در را خـانگی  هايوکار   کسب آینده انداز  چشم اما کند، ایجاد

 مواجـه  چالش با را آمیز  مخاطرههاي    گذاري  مایه سر خصوص
 مهـارت  بـا  یهـای    فعالیـت  از معموالً زنان زیرا، .است ساخته
 وشـوند      مـی  منتقـل  خانـه  محـیط  به خانه از خارج در کمتر

 هــايوکار  کــسبدرگــذاري   ســرمایهبــراي را الزم آمــادگی
 ,Anton et al., 2001( همکاران و نتون آ.ندارند آمیز مخاطره

 وسـیع  قـدري  هب اطالعات فنّاوري   انقالبکنند     می تصریح )2
 سـطح  در مـواد  و نـانو  فنّاوري   توسعه به است قادر که است

 در محیطـی   زیست فنّاوري   آن، موازات به .کند کمک گسترده
 مواد و نانو فنّاوري   .است کرده ایجاد انقالب زنده موجودات

ـ غیرقابلهاي   ظرفیت با جدید تجهیزات است قادر بینـی   یش پ
 ابعــاد در را بــشري زنــدگی تحـوالت  ایــن .دهــد توسـعه  را

 تغییر قانونی و اخالقی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، مختلف
 ثیرات،أتـ  ایـن  گـستردگی  و پیچیدگی دلیل به .گذارد   می ثیرأت

   .است ساخته دشوار را جنسیتی رویکرد با آن نقشبینی  پیش
  

  انگیخوکار   کسبتوسعۀ در نوین فنّاوري نقش
 فنّـاوري   در 1990 دهـۀ  در شـده  ایجاد سریعِ تحوالت تبع به

 ایـن  زنان استفاده براي مثبت هاي  نگاه ارتباطات، و اطالعات
 اینترنـت  و همـراه  تلفن توسعه .است شده ایجاد فنّاوري   نوع

 .اسـت  کرده فراهم زنان اشتغال براي را جدیديهاي    فرصت
 را زنـان  اشـتغال  ۀزمینـ  تا است شده موجب فنّاوري  نوع این
 خاص شرایط به توجه با و شود فراهم پیش از بیش خانه در

 هـاي وکار   کـسب  در زنـان  اشـتغال  متنـوع هاي     فرصت زنان،
 نظـر  از اینترنـت  و همـراه  تلفـن  توسعۀ .یابد توسعه خانگی
 قدرت و ماهیچه نه و ذهن و هوش بر فعالیت نوع و ماهوي
 شـکاف  سـت ا شـده  باعـث  خـود  ایـن  و اسـت  استوار بازو

 کاهشی روند جوامع برخی درها     فعالیت نوع این در جنسیتی
 و اجتمـاعی  شـبکه  رویکرد چارچوب، این در و باشد داشته

 رابطـه  نتیجـه  در و یابد تفوق قبلی مراتب سلسله بر ارتباطی
 عــصر در زنــان زنــدگی و شــود کمتــر زنــان و ماشــین بــین

   .باشد شده عجین فنّاوري نوع این با دیجیتال
 بـه  دیجیتال فنّاوري   ورود داشت اذعان باید وجود این با  
 نـوع  ایـن  هنـوز  آنهـا،  از زنـان  وسـیع  رداريب  بهره و ها  خانه

 و است نشده تبدیل زنان براي مولدهاي     فعالیت بهها    فعالیت
ــاي   سیاســتاســت الزم ــت ایجــاده ــد فعالی ــق از مول  طری
 شـود  اتخاد ها  دولت توسط خانگی هايوکار  اندازي کسب   راه
 هــاي زیرسـاخت  توســعه بـراي  شــده ایجـاد هــاي   هزینـه تـا 

   .شود تر اثربخش دیجیتالی
 )Walker and Webster, 2004, P. 407( وبـستر  و واکـر   
 و کـار  بـین  تعـادل  برقـراري  بـراي  فرصـت  وجود گوید  می

هـاي     فعالیـت  بـراي  زنـان  انگیـزه  است شده موجب خانواده
 ایـن  بـا  .یابـد  افزایش خانه دروکار     کسب ایجاد و کارآفرینی
 و منزل در زنان اشتغالپذیر     انعطاف داشت اذعان باید وجود

 آنها اشتغال زمان مدتشود     می باعث خانه در آنان مسئولیت
 نـسبی طـور      بـه  مـردان  اشـتغال  بـا  مقایسه در و شود محدود
 خـانگی وکـار      کسب .باشد داشته ارمغان به را کمتري بازدهی

 زنـان  براي کهپذیري     انعطاف اشتغالِ در بالقوه مزیت دلیل به
 فـراهم  زنـان  براي را اشتغال ووکار     کسب توسعه زمینه دارد،
 از مراقبت وظیفۀ اشتغال با همزمان زنان اینکه ویژه  به .کند  می
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 و دارنـد  عهـده  بـه  نیز را خانودگیهاي     مسئولیت و فرزندان
 بـا  ).Baines, 2002, 98(کننـد    مـی برقرار تعادل دو، این بین
 آن ارتباط و نوین فنّاوري   تحوالت موضوع هنوز وجود، این
 هـاي وکار   کـسب  در زنان اشتغال و کارآفرینانههاي     فعالیت با

 در .اسـت  مانـده  بـاقی  برانگیـز  چالش موضوعات از خانگی
 و ویژگــی توســعه )2014( گــراتن و فــریم  ول اي،  مقالــه

 اثربخــشی و کــارآیی ارتقــاي بــراي را زنــان هــاي  خصیــصه
 ,Wolfram and Gratton( انـد  پرداخته آنها مدیریتی عملکرد

 ارتقـاي  بـراي  اسـت  این یدؤم آنها هاي  یافته ).49-50 ,2014
 و بـودن  جـسور  خصوص در آنها به زنان، مدیریت عملکرد
 بـراي  کـه  حالی در شود داده آموزش داشتن، نفش به اعتماد
 رتمهـا  آمـوزش  بـه  آنهـا  مـردان،  مـدیریتی  عملکرد ارتقاي
   .دارند نیاز ارتباطی

 
  زنان براي فنّاوري توسعه ها  حل راه و ها چالش
 اسـت  اسـتوار  اساس این بر زنان و فنّاوري   موضوع به ورود
 و حرفـه  و فنّـاوري     و علمـی  نهادهـاي  به زنان دسترسی که

 روسـیتر  ).Wajcman, 2007, P. 288(شـود    میمحدود شغل
)Rossiter, 1982, P.167( ســطوح در العــاتمط مــرور بــا 

 زنـان  مشارکت در ساختاري موانع کرد گیري  نتیجهالمللی   بین
 و شـدن  اجتماعی نوع یک به و اشتغال در جنسیتی تبعض به

 یـادگیري  از را دختـران  که نحوي هب گردد، می بر آنها آموزش
 باعـث  نگـاه  نـوع  این .است داشته نگاه دور علم و ریاضیات

 کمرنـگ  .بگـذارد  ثیرأتـ  زنـان  اشتغال و کار بازار درشود    می
 هـا،  آزمایـشگاه  علمـی،  هـاي  آموزش در زنان مشارکت شدن

 حقـوق  از دفـاع  بـراي  را زمینـه  علمی انتشارات و تحقیقات
  .کرد فراهم زنان
 سـمت  ایـن  بـه  رویکردهـا  ،1980 و 1970 هـاي  دهه در  

 فنّـاوري   و علوم یادگیري براي زنان مشارکت که شد هدایت
 وارد مـردان  بـا  برابر شرایط با زنان و یردگ قرار تشویق مورد

 ذات بـر  منفی نگاه نوع رویکرد این .شوند اشتغال و آموزش
 ذاتـاً  فنّـاوري    و علوم شد تصریح و برد سوال زیر رافنّاوري  
 خنثـی  آن طـی  و اسـت  دسترس قابل جامعه حاد آ همه براي
 کیـد أت مورد جوامع در ها جنسیت براي فنّاوري   و علوم بودن
 فرصـت  دختـران  به چنانچه اگر شد گیري نتیجه .گرفت قرار

 سـادگی   بـه  آنها گیرند، قرار تشویق مورد و شود داده آزموش
   .شوند  میدانشمند و مهندس

 مورد برابرهاي     فرصت  سیاست اجراي خصوص، این در  
 اذعـان  )Bacchi, 1996, P. 112( بکچـی  .گرفـت  قرار کیدأت

 برابـر، هاي     فرصت استسیهاي     محدودیت و ها قوتدارد    می
 موضـوعات  از یکـی  .اسـت  دشتهدنبال     به را زیادي مباحثات
 تحـول  و تغییر چگونه نهادها و فنّاوري   که است این اساسی
 زنـان  از قـبالً  زیـرا،  .کننـد  کار آن با بتوانند زنان تا کنند پیدا

 در را خـود  جنـسیتی  هویـت  عمـدة  ابعـاد  بود شده خواسته
 و روش اینکـه  بـدون  دهنـد  تغییـر  مـردان  بـا  کـار  با مواجه

 بـر   عـالوه  شد باعث نقدها این .شود تبیین آن براي فرآیندي

  )درصد/تعداد( 1390 سال در شغلی وضع و شغلی عمده هاي گروه جنس، حسب بر شاغالن 2 جدول
 خصوصی بخش

 جمع سن و جنس
 کارفرمایان جمع

 کارکنان
 مستقل

 و مزد
 حقوق
  بگیران

 کارکن
 فامیلی
 مزد بدون

 حقوق و مزد
 بخش بگیران

 عمومی

  
 4322701 861369 6292296 7333321 768907 15255893 20546874 )تعداد( زن و مرد

 3368348 570470 5587551 6773809 731274 13663104 17835317 )تعداد( مرد
 شـاغالن  کل از مردان

 77,92 66,23 88,80 92,37 95,11 89,56 86,80  )درصد(

 954353 290899 704745 559512 37633 1592789 2711557 )تعداد( زن

 شـاغالن  کـل  از زنان
 22,08 33,77 11,20 7,63 4,89 10,44 13,20  )صددر(

  .1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري آمار ).1390( .ایران آمار مرکز :مأخذ
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 فرآینـد  ایـن  در فنّـاوري     فرهنـگ  به توجه جنسیتی، ساختار
   .کند پیدا اهمیت

 نـه  ایـن  .اسـت  گرفته شکل مردان محوریت باها    فنّاوري  
 بلکـه  دارنـد  تـسلط  آنهـا  بر مردان که است این دلیل به تنها

 مردان محوریت با فنّاوري   زبان و ها ارزش ها، استعاره نمادها،
 در فنّـاوري   اسـت  شده باعث رویکرد این .است گرفته شکل

 آن عمـدة  دلیل و باشد ناسازگار زنان با کار محیط و مدارس
 اذعـان  )2007( مـن  وچـک  .اسـت  مرتبط فنّاوري   فرهنگ به
 هویـت  بایـد  شـوند  فرآیند این وارد زنان اینکه برايدارد    می

 تـا  شـد  باعـث  هـا  یافته این .سازند رها را خودشان جنسیتی
 جنـسیتی  نـابرابري  بـا  فنّـاوري   توسـعۀ  آن در کـه  هایی زمینه
 .Wajcman, 2007, P( شود طرف بر و شناسایی است همراه

ــن ).289 ــوع ای ــا ن ــه شــد مطــرح شــرایطی در رویکرده  ک
 زنـان،  حـاملگی  نظیـر  جنـسیتی  تفـاوت  از ناشی ضروریات
 منـزل  در زنان مسئولیت فرزندان، و ها بچه تربیت و پرورش

 .شود   می تلقی انکارناپذیري موضوعات از زنان آرام روحیه و
 .شـد  متمرکـز  تولیـد  ماشین بر زنان به سوسیالستی هاي نگاه

 زنـان  کـار  بـر  الکترونیکیومیکر فنّاوري   که بود این بر اعتقاد
 رویکـرد  تـا شـود     مـی  باعث خود این وگذارد     می منفی ثیرأت

 در تـرس  و بـیم  فرآینـد  ایـن  در .گیـرد  شـکل  فنّـاوري    ضد
 اعتقاد زیرا، .شد ایجاد ادارات درها     فعالیت کردن الکترونیکی

 و سـازد  نمـی  مـاهر  را افـراد  اقدامات، نوع این که بود این بر
 طبقـات  گیـري  شـکل  بـر  مبنـی  مارکسیـستی  نگرش آن طی

 کـار  تقـسیم  کـه  بـود  ایـن  بـر  بـاور  .یافـت  توسعه اجتماعی
 انحـصار  .دهـد    مـی  توسعه را جنسیتی هاي نگاه داري، سرمایه
 طـی  و گرفته شکل صنعتی انقالب زمان از فنّاوري   بر مردان
 وانـد      یافتـه  تـسلط  فنّـاوري    بـر  مهـارت  توسـعه  با مردان آن

 صـنعتی هـاي      فعالیت مردان، بازوي قدرت پایه بر صنعتگران
 نهفتـه  ماشـین  در جنـسیتی  نگـاه  واقع، در .اند   داده توسعه را

 مردان قدرت منشاءعنوان     فنّاوري به  نقش دهندة نشان و است
 ,Cockburn( بـارم  کـوك  مطالعۀ سال دو نتایج .است استوار

 شرایط که حالی دردهد   مینشان صنعت سه در )275 ,2009
 پایـدار  رابطۀ اما است متفاوت صنایع این در افراد از یک هر
 بـا  زنـان  اینکـه  وجود با .دارد وجودي   فنّاور و جنسیت میان

  )درصد( 1390 سال در شغلی وضع و شغلی عمده هاي گروه در زنان شاغالن 3 جدول

 خصوصی بخش

 جمع سن و جنس
 کارفرمایان جمع

 کارکنان
 مستقل

 و مزد
 حقوق
  بگیران

 کارکن
 فامیلی
 مزد بدون

 حقوق و مزد
 بخش بگیران

 عمومی
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 زن

 7,47 0,06 4,86 1,21 21,35 3,09 4,65 مدیران و عالیرتبه مقامات قانونگذاران،

 58,25 0,12 25,09 5,13 14,95 13,28 29,91 متخصصان

 11,71 0,31 13,18 2,48 6,89 6,92 8,62 دستیاران و ها تکنسین
 11,96 0,17 16,51 1,09 2,96 7,79 9,20 دفتري و اداري امور کارمندان

 فروشــــندگان و خــــدماتی کنــــانکار
 بازارها و فروشگاهها

8,50 12,46 27,11 18,66 11,25 1,60 1,89 

 و جنگلـداري  کـشاورزي،  ماهر کارکنان
 ماهیگیري

18,28 30,15 5,22 41,93 1,52 80,08 0,12 

 0,86 10,30 10,51 23,87 15,87 15,29 10,33 مربوط مشاغل کارکنان و صنعتگران

 و االت ماشـین  کاران مونتاژ و متصدیان
 نقلیه وسایل رانندگان و دستگاهها

1,36 1,91 1,25 1,27 3,22 0,07 0,42 

 2,51 2,83 9,92 3,13 2,07 6,06 4,80 ساده کارگران

 4,81 4,47 3,95 1,23 2,34 3,05 4,34 اظهارنشده و سایر

 .1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري آمار ).1390( .ایران آمار مرکز :مأخذ
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 را آنهـا  کـارکرد  درونـی  دانـش  امـا کنند     می کار آالت ماشین
 امـا  دهنـد  مـی  فشار را آالت ماشین دکمه آنها هرچند .ندارند
 آنهـا  بـه  دلیـل  همـین  به .ندارند کارها در چندانی اي  مداخله
هاي    فرصت دلیل همین به وشود     می پرداخت کمتري دستمزد
   .ندارد مهارت توسعۀ براي بیشتري

  
 کشورهاي و ایران در نوین فنّاوري   از زنان استفادة
   منتخب
 ایـران  در مـسکن،  و نفوس عمومی سرشماري آمار براساس

 درصـد  4/33 و 3/22 ترتیـب  به 1390 و 1385 هاي سال در
 کـاربران  تعـداد  1390 سال در .اند بوده رایانه داراي خانوارها
 نفوذ ضریب سال این در .است بوده رنف 11221810 اینترنت
 بـاالتر  و سـال  ده و باالتر و سال شش جمعیت براي اینترنت

 براي شاخص این .است بوده درصد 5/17 و 6/16 ترتیب به
 دسترسـی  یدؤم که بوده درصد 1/29 سال 24 تا 15 جمعیت
 آمـار  اسـتناد  بـه  .اسـت  کشور در سنی گروه این بیشتر نسبی
 کـاربران  1 جـدول  ملل، سازمانالمللی    ن بی ارتباطات اتحادیه

 بـر  منتخـب  کـشورهاي  در را جنـسیت  حـسب  بـر  اینترنـت 
 گــزارش جــنس، همــان جمعیــت کــل از درصــدي حــسب

 سـال  در ایران اینترنت کاربران تعداد اساس، این بر .نماید می
 8/25 و 8/33 ترتیـب  بـه  زنـان  و مردان براي )2013( 1392
 1389 سـال  در کـه  اسـت  شرایطی در این .است بوده درصد

 7/12 و 6/16 ایـران  در زنـان  و مـردان  براي درصد )2010(
  .است بوده درصد

 بـراي  ،دهـد    مـی  پوشش شاخص این که جمعیتی سنینی  
 شـاخص  ایـن  مثالطور     به .نیست یکسان مختلف کشورهاي

 هفـت  سن ترتیب به امریکا براي و سنگاپور کشورهاي براي
 .دهد  میپوشش را بیشتر و سال سه و بیشتر و سال
 فنالنـد  و دانمـارك  هلنـد،  سـوئد،  نروژ، قطر، کشورهاي  

 زنان و مردان اینترنت کاربران دسترسی که هستند کشورهاي
 کـشورهاي  میـان  این در .است درصد 90 از باالتر آنها براي

 بـراي  ترتیـب  بـه  قطـر  کـشور  2013 سـال  در شده، گزارش
 و اول رتبـۀ  پوشـش،  درصـد  99 و 97 بـا  زن و مرد کاربران

 3/99 و 8/95 زن و مـرد  کاربران درصد براي ترتیب به نروژ
 کشورها اکثر در .اند  کرده احراز جهان در را دوم رتبۀ درصد،
 زنـان  از بـاالتر  مـردان  اینترنـت  کاربران درصد مطالعه، مورد

 برزیـل،  کـشورهاي  نظیـر  محـدودي  کشورهاي تنها و است
 دسترسی نسبی،طور     به که دهستن امریکا و ایرلند تایلند، قطر،
 .اسـت  بـاالتر  مـردان  به نسبت زنان براي کاربران اینترنت به

 کـشور  سـه  سـنگال؛  و انـدونزي  بنگالدش، است ذکر شایان
 تـرین  پـایین  مطالعه، مورد کشورهاي با مقایسه در که هستند
  .اند کرده کسب را زن و مرد کاربران رتبۀ

  
   نایرا در فنّاوري بخش در زنان اشتغال

 ایـران  زنـان  جمعیـت  اشتغال از تصویري ابتدا بخش این در
 وشـود      مـی  مقایسه شاغل جمعیت کل با زنان اشتغال و ارائه

فنّاوري غیر و فنّاوري   هاي بخش در زنان اشتغال درصد سپس
 1390 سـال  در کشور شاغل جمعیت کل از .شود   می بررسی

 ددرصـ  8/86 مردان اشتغال سهم هستند، نفر 20546874 که
 Error! Reference( است درصد 2/13 زنان اشتغال سهم و

source not found..( بخــش در شــاغل جمعیــت کــل از 
 و مـردان  را درصـد  90 حـدود  در ،1390 سال در خصوصی

 بگیران حقوق و مزد سهم .دهد   می تشکیل زنان را درصد 10
 .است درصد 12 و 78 ترتیب به نزنا و مردان عمومی بخش
 کارکنــان و کارفرمایــان خــصوصی، بخــشهــاي   فعالیــتدر

 زنان سهم است، کارآفرینی براي شاخصیعنوان     به که مستقل
 بخـود  را ارقام کمترین درصد 6/7 و درصد 9/4 با ترتیب به

   .است داده اختصاص
هاي عمـده شـغلی و        جدول توزیع اشتغال زنان در گروه       

 برحسب درصد از کـل جمعیـت        1390در سال   وضع شغلی   
 زنان اشتغال سهم باالترین .دهد   می نشان را ایران براي شاغل

 بـا  .دارد اختصاص متخصصان شغلی گروه به درصد 9/29 با
 از زنان سهم شغلی گروه این در داشت اذعان باید وجود این
 حـالی  در اسـت  درصـد  3/13 خـصوصی  بخش اشتغال کل
 عمومی بخش بگیران حقوق و مزدنوان  ع   به شاغل زنان سهم

 یعنـی  .دهـد    می تشکیل را شاغل جمعیت کل از درصد 2/58
 بگیـران  حقوق و مزدعنوان     به مردان از بیشتر زن متخصصان

 و جنگلداري کشاورزي، ماهر کارکنان .هستند عمومی بخش
 3/18 بـا  شـغلی  گروه در زنان اشتغال سهم نظر از ماهیگیري
 سـهم  و دارد قـرار  دوم رتبـه  در کشور، اشتغال کل از درصد
 مـشاغل  کارکنـان  و صـنعتگران  شـغلی  گروه در زنان اشتغال
  .دارد قرار سوم رتبه در اشتغال، کل از درصد 3/10 با مربوط
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ــان و مــردان اشــتغال ســهم 4 جــدول    حــسب بــر را زن
 در .نمایـد  می گزارش 1390 سال در فعالیت عمده هاي گروه
 در آمـوزش  در تنهـا  زنان سهم الیت،فع عمده هاي گروه میان

 و مـردان  سـهم  فعالیت، این در .است بیشتر مردان با مقایسه
 شایان .دهد   می تشکیل را درصد 04/3 و 93/2 ترتیب به زنان
 انسان سالمت به مربوط هاي  فعالیت در زنان سهم است، ذکر
 برابـر  تقریبـاً  نیـز  مـردان  بـا  مقایسه در اجتماعی مددکاري و
 و 36/1 ترتیـب  به زنان و مردان سهم فعالیت این در .کند  می
 سهم ،ها  فعالیت عمدة هاي گروه بقیه در و است درصد 35/1
 گـروه  در شـاغل  مـردان  تعـداد  .اسـت  مـردان  از کمتـر  زنان

 در زنـان  تعـداد  و نفر 181058 ارتباطات و اطالعات فعالیت
 گروه این در مردان دیگر بیان به .است نفر 47535 گروه این

 .هـستند  کار به مشغول زنان از بیشتر برابر 8/3 بر بالغ فعالیت
 بـه  )سـاخت ( صـنعتی  تولیـد  در زنان و مردان اشتغال تعداد
 عمـدتاً  آن ماهیـت  ما است نفر 375352 و 2647824 ترتیب

   .است گرفته شکل مردان رویکرد با
 برابـر  7 بـر  بالغ )ساخت( صنعت تولید در مردان اشتغال  
  .است زنان
 اشـتغال  و اطالعـات  فنّاوري   خصوص در آماري واهدش  
 اجــراي و تــدوین صــورت در کــه اســت ایــن مویــد زنــان

  )درصد(عمده فعالیت هاي  شاغالن برحسب جنس و گروه. 4جدول 
  زن  مرد زن و مرد فعالیت عمده هاي گروه

 13,20 86,80 100,00 کل جمع
 2,61 16,39 18,99 ماهیگیري و جنگلداري کشاورزي،
 0,04 0,86 0,90 معدن استخراج

 1,83 12,89 14,71 )ساخت( صنعتی تولید
 0,01 0,21 0,23 صنعت و کشت
 0,05 0,82 0,87 هوا تهویه و بخار گاز، برق، تامین
 0,03 0,45 0,48 تصفیه هاي فعالیت و فاضالب پسماند، مدیریت رسانی؛ آب

 0,16 11,87 12,04 ساختمان
 و موتـوري  نقلیـه  وسـایل  تعمیـر  ؛ فروشی خرده و فروشی عمده
 سیکلت موتور

12,27 11,55 0,72 

 0,15 8,22 8,38 انبارداري و نقل و حمل
 0,10 0,93 1,03 غذا و جا تامین هب مربوط خدماتی هاي فعالیت

 0,23 0,88 1,11 ارتباطات و اطالعات

 0,28 1,30 1,58 بیمه و مالی هاي  فعالیت
 0,01 0,48 0,49  مستغالت و امالك  هاي فعالیت
 0,32 1,02 1,34 فنی و علمی اي، حرفه هاي فعالیت
 0,16 0,40 0,56 پشتیبانی خدمات و اداري هاي فعالیت
 1,02 7,21 8,23 اجباري اجتماعی تامین ؛ دفاع و عمومی امور اداره

 3,04 2,93 5,97  آموزش
 1,35 1,36 2,71 اجتماعی مددکاري و انسان سالمت به مربوط هاي فعالیت
 0,12 0,31 0,43 تفریح و سرگرمی هنر،
 0,46 1,19 1,66 خدماتی هاي فعالیت سایر

 ناپـذیر   تفکیـک  هاي  فعالیت ا،کارفرمعنوان     به خانوارها هاي  فعالیت
 خـود  بـراي  معمـولی  خانوارهـاي  توسـط  خدمات و کاالها تولید

 مصرفی
0,15 0,11 0,04 

 0,00 0,01 0,01 مرزي برون هاي هیئت و ها سازمان هاي فعالیت
 0,45 5,41 5,86 نامشخص هاي فعالیت

 .1390 الس مسکن و نفوس عمومی سرشماري آمار ).1390( .ایران آمار مرکز :مأخذ
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 هـاي وکار   کـسب  در کـارآفرینی  توسعه اثربخشهاي    سیاست
 بـالقوه  ظرفیـت  داراي فعالیـت  گـروه  این زنان، براي خانگی
 برخـوردار  اشـتغال  توسـعه  بـراي  زنـان  اسـتفاده  براي باالیی
  .است

 در زنـان  براي نوینوکار فنّاوري     هاي کسب   فرصت
  ایران
 تفکیـک  بـه  بیکـار  و شـاغل  جمعیت آمار ابتدا بخش این در
 بـه  زنـان  هايوکار   کسب وضعیت سپس و بررسی زن و مرد

 در وشـود      مـی  بررسـی  عالی آموزش و کل جمعیت تفکیک
 اشـتغال  مدیریت براي کشور موجودهاي    ظرفیت بحث، ادامه
 .شد خواهد ارائه خانگی هايوکار کسبهاي     فرصت و زنان

 کل مسکن، و نفوس عمومی سرشماري آخرین آمار براساس
 نفـر  20546874 با برابر 1390 سال در کشور شاغل جمعیت
 نفر 2711557 و مرد نفر 17835317 تعداد این از است بوده
 بـه  کـشور  کـل  اشـتغال  در زنـان  و مـردان  سهم .هستند زن

 کـه  است این یدؤم رهاآما این .است درصد 13 و 87 ترتیب
 ذکـر  شـایان  .است مردان اختیار در کشور کار بازار و اشتغال
 در است درصد 17,6 آسیا جنوب در زنان اشتغال سهم است
 2004 سـال  در جهـان  در زنان اشتغال سهم متوسط که حالی
 سـال  در هنـد  بـراي  شاخص این .است بوده درصد 42 برابر

 شاخص این میزان با هک بوده درصد 13 معادل و نازل 2007
   ).Goyal, 2011, 112( است برابر ایران در

 مـذکور  سرشـماري  براسـاس  زنـان  شـاغل  جمعیت آمار  
 خصوصی بخش در زنان از نفر 704745 تعداددهد     می نشان
 فـامیلی  کـارکن  نفـر  290899 و هـستند  بگیـر  حقوق و مزد

 بخـش  تفکیـک  بـه  زن شـاغالن  تعـداد  .هـستند  مـزد  بـدون 
 954353 و 1592789 ترتیـب  به عمومی شبخ و خصوصی

 تنهـا  خـصوصی  بخـش  در زن شـاغالن  تعداد از و است نفر
 کـارکن  نفـر  559512 تعـداد  و هـستند  کارفرمـا  نفر 37633
 یــا فرمــا خــویش قالــب در مــستقل کــارکن .هــستند مــستقل

 مجمـوع  دیگـر  بیـان  بـه  .شـود    مـی  بنـدي  طبقـه  خوداشتغالی
 سال در نفر 597145 ادلمع زنان مستقل کارکن و کارفرمایان

 نـشان  کـشور  در را زنـان وکـار      کـسب  کـل  کـه  است 1390
 خانـه  از بیـرون  و خـانگی وکـار      کسب بین رقم این .دهد  می

 کــل رقــم کــه اســت شــرایطی در ایــن .اســت شــده توزیــع
 مجموع واقع در .است نفر 7505083 مردان برايوکار    کسب

 برابـر  5/12 بر بالغ زنان به مردان مستقل کارکن و کارفرمایان
 گذشـته،  هـاي  دهـه  طـی  کـه  اسـت  شـرایطی  در ایـن  .است

 از بیـشتر  عمـدتاً  دانـشگاه  در زنـان  کردگان تحصیل جمعیت
   .است بوده مردان
ــان اشــتغال وضــعت ادامــه در    بررســی تحــصیلکرده زن
 از نفـر  1320764 معـادل  کـشور  کـل  در1390 سال .شود  می

 حـالی  در نـد ا بـوده  شـاغالن  عـالی،  تحـصیالت  داراي زنـانِ 
 نفـر  4268287 عالی تحصیالت داراي شاغل مردان جمعیت
 در نفـر  473471 زن شاغل جمعیت کل تعداد از .است بوده
 شـاغل  عمـومی  بخـش  در نفـر  781474 و خصوصی بخش
 عالی تحصیالت داراي که زنان شاغل جمعیت کل از .هستند
 مـستقل  کـارکن  نفـر  61495 و کارفرمـا  نفر 15243 هستند،
ــستند ــن .ه ــم ای ــراي رق ــردان ب ــه م ــب ب  و 1796743 ترتی

 و کارفرمایـان  که است شرایطی در این .است نفر 2296941
 2350 معادل ترتیب به اند بوده سواد بی که زن مستقل کارکن

 داراي زنـــان بیکـــار جمعیـــت و هـــستند نفـــر 211897 و
 براسـاس  .اند بوده نفر 404311 سال این در عالی تحصیالت
  :است تحلیل و استخراج قابل زیر اتنک فوق، آمارهاي

 سـرمایه  زنـان،  بـاالي  کـرده  تحـصیل  جمعیـت  به عنایت با •
 تـوان  کـه  اسـت  گرفتـه  شکل کشور در ارزشمندي انسانی
 خـانگی  وکارهاي کسب در را نوین يها   فنّاوري از استفاده
 .دارند

ــشور در • ــراي ک ــتغال ب ــسب در اش ــاي ک ــانگی وکاره  خ
 .دارد وجود زنان براي باالیی بالقوههاي  ظرفیت

 مویـد  زن، بیکـار  کـرده  تحصیل توجه قابل جمعیت وجود •
 معرفـی  نظیـر  انـدك هـاي      فعالیـت  بـا  دولـت  که است این

 مـدت  کوتاه دوره در خانگی،وکار     کسب ایجادهاي    فرصت
 .کند ایجاد اشتغال زن، بیکار جمعیت براي خواهد قادر

 کـشور  در ارتباطـات  و اطـالت هاي فنّاوري      ظرفیت توسعه •
 کـرده  فـراهم  خانـه  در زنـان  اشتغال براي را خوبی فرصت
  .است

 و یافتـه  توسعه مختلف اشکال به فنّاوري   تاریخ طول در  
 انقـالب  .اسـت  بـوده  ثیرگـذار أ  ت زنان نقش بر تحوالت این

 از اسـتفاده  در مـردان  نقـش  اهمیـت  شـد  باعـث  کـشاورزي 
 ومد نیمـه  در کـه  صنعتی انقالب .شود زنان از بیشترفنّاوري  

 و داد توسـعه  رااي     کارخانـه  صـنعت  شـد،  شروع بیستم قرن
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 بـر  کـه  بـود اي   گونـه    به کشاورزي انقالب همانند آن رویکرد
 فنّـاوري   انقـالب  .بخـشید  تفـوق  زنان به نسبت مردان نقش
 زنـدگی  دراي    گسترده تحوالت ،اي  رشته   میان انقالبعنوان    به

ــشري ــاوري انقــالب .اســت کــرده ایجــاد ب  و اطالعــات فنّ
 شـروع  بیستم قرن دوم نیمۀ از گسترده سطح در که ارتباطات
 صـنعتی  و کـشاورزي  يهـا    انقـالب  بـا  کـارکرد  نظر از شده،

 فنّـاوري   انقـالب  در زنان حضور زمینۀ و است بوده متفاوت
 در آنهـا هاي     مسوولیت و ساختار با که ارتباطات و اطالعات

   .داشت سازگاري خانه
 بـه  اسـت  قـادر  کـه  است یعوس قدري هب فنّاوري   انقالب  

 بـه  .کنـد  کمـک  گسترده سطح در مواد و نانو فنّاوري   توسعه
 زنــده موجــودات در محیطــی زیــست فنّــاوري آن، مــوازات
 تجهیـزات  اسـت  قادر مواد و نانو فنّاوري   .کرد ایجاد انقالب
 ایـن  .دهـد  توسـعه  رابینی   پیشغیرقابلهاي    ظرفیت با جدید

ــدگی تحــوالت ــشري زن ــا در را ب ــصادي، مختلــف دابع  اقت
 به .گذارد   می ثیرأت تغییر قانونی و اخالقی فرهنگی، اجتماعی،

 آن نقـش بینـی      پیش ثیرات،أت این گستردگی و پیچیدگی دلیل
  .است ساخته دشوار را جنسیتی رویکرد با

 در مـسکن،  و نفـوس  عمـومی  سرشـماري  آمار براساس  
 4/33 و 3/22 ترتیـب  بـه  1390 و 1385 هـاي  سال در ایران
 تعـداد  1390 سـال  در .انـد  بوده رایانه داراي خانوارها درصد
 سـال  ایـن  در .اسـت  بـوده  نفـر  11221810 اینترنت کاربران
 ده و بـاالتر  و سـال  شش جمعیت براي اینترنت نفوذ ضریب
 ایـن  .است بوده درصد 5/17 و 6/16 ترتیب به باالتر و سال

 کـه  بـوده  درصد 1/29 سال 24 تا 15 جمعیت براي شاخص
   .است کشور در سنی گروه این بیشتر نسبی دسترسی یدؤم

 ملـل،  سـازمان المللی     بین ارتباطات اتحادیه آمار استناد به  
 کـشورهاي  در را جنـسیت  حسب بر اینترنت کاربران نسبت
 2010 سـال  در .نمایـد  مـی  گـزارش  درصد برحسب منتخب
 درصــد 7/12 و 6/16 ایــران در زن و مــرد کــاربران درصــد
 کـشورهاي  دانمـارك  و سوئد فنالند، نروژ، هايکشور .است
 90 بیـشتر  زنان و مردان اینترنت کاربران دسترسی که هستند
 تایلنـد  و ایرلنـد  بحـرین،  ماننـد  کشورهایی در .است درصد

 بیـشتر  مـردان  بـه  نـسبت  زن کـاربران  دسترسی نسبیطور    به
  .است
 عمـده  هـاي  گروه حسب بر را زنان و مردان اشتغال سهم  

 عمـده  هاي گروه میان دردهد     می نشان1390 سال در فعالیت
 بیـشتر  مردان با مقایسه در آموزش در تنها زنان سهم فعالیت،
 و 93/2 ترتیـب  بـه  زنان و مردان سهم فعالیت این در .است

ــد 04/3 ــت درص ــایان .اس ــر ش ــت ذک ــهم اس ــان س  در زن
 در اجتماعی مددکاري و انسان سالمت به مربوط هاي  فعالیت
 سـهم  فعالیت این در .کند   می برابر تقریباً نیز مردان اب مقایسه
 بقیـه  در .اسـت  درصد 35/1 و 36/1 ترتیب به زنان و مردان
 .اسـت  مـردان  از کمتـر  زنان سهم ،ها  فعالیت عمده هاي گروه
 ارتباطـات  و اطالعـات  فعالیـت  گروه در شاغل مردان تعداد

 به .تاس نفر 47535 گروه این در زنان تعداد و نفر 181058
 بیشتر برابر 8/3 بر بالغ فعالیت گروه این در مردان دیگر بیان
 در زنـان  و مردان اشتغال تعداد .هستند کار به مشغول زنان از

 نفـر  375352 و 2647824 ترتیب به )ساخت( صنعتی تولید
 گرفتـه  شـکل  مـردان  رویکـرد  بـا  عمـدتاً  آن ماهیت ما است
 7 بـر  بـالغ  )تسـاخ ( صـنعت  تولید در مردان اشتغال .است
  .است زنان برابر
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 محمدعلی مرادي
  
  
  

  یخاک کرم پرورش یخانگ وکار کسب
breeding earthworm Home business 

 یبـاران  يحلقـو  قرمـز  يها  کرم هیتغذ کمپوست، یورم دیتول
 آشـپزخانه  هـاي   مانـده   پس یآل مواد از دایفوت ایزنیا به موسوم
 از یکــی بــه لیتبــد یخــانگ صــورت بــه منــازل در و بــوده
   .است شده ایدن در شده شناخته يکودها نیتر یغن
  
  کمپوست یورم
 کـه  اسـت  اهیگ رشد محرك یستیز کود یک کمپوست یورم

 یخـاک  يهـا   کـرم  حـضور  در یموادآل دیفران یینها محصول
 گـوارش  ستمیـ س از یمـوادآل  مداوم عبور با و بوده کمپوستر
 لیتبـد  داریـ پا نـسبتاً  صـورت   بـه  و هیـ تجز هیـ اول مواد کرم،
 يبـاال  سـطح  داشتن ها ندهیآال سطح کاهش لیدل به .گردد  می
 عنـوان   بـه  حاضر حال در ،ییغذا عناصر و یکروبیم تیجمع
 و يرشـتبر ( باشـد   می مطرح یستیز يکودها نیربهت از ییک

  ).2012 همکاران،

ــه   ــ کلم ــ لغــت از )Verms( یورم  )Vermis( ورم نیالت
 از متشکل کمپوست یورم .است کرم یمعن به که شده گرفته
 ینـوع  يمعنـا  بـه  )یکـودآل ( کمپوست و )یخاک کرم( یورم
 شیب .گردد  می حاصل یخاک کرم تیفعال از که است یکودآل
 هـا   کـرم  نیا دارد، وجود عتیطب در یخاک کرم نوع 2700 از
 آن ختنیآم و خاك در موجود عناصر هیتغذ و خاك کاوش با
 و کننـد   مـی  تـازه  را خـاك  خود، بدن در موجود هاي  آنزیم با

 لیـ دل بـه  نیهمچنـ  .دهنـد   مـی  شیافزا را آن يبارور قدرت
 نفـوذ  راه اد،یز هاي  سوراخ جادیا با خاك، در مداوم ییجابجا
 کمپوسـت  یورمـ  دیـ تول .کننـد   مـی  آسان را خاك به ژنیاکس
 توسـط  کـه  )رطوبت %80 حدود( است يهواز مهین يندیفرا

ــه ــا گون ــاص يه ــرم از خ ــا ک ــارچ ،ه ــا ق ــاکتري ،ه ــا ب  و ،ه
 بـستر  از حاصـل  مواد نیهمچن ،شود  می انجام ها  اکتینومیست

 یگوارشـ  ستمیـ س از زائد مواد دفع از پس که بوده کرم رشد
 از اي  مجموعـه  کمپوست، یورم ،ماند  می یباق طیحم در کرم

 اجـساد  زیـ ن و شـده  هیـ تجز یمـوادآل  همراه به کرم فضوالت
ـ  ییغـذا  ارزش اهیـ گ يبـرا  کـه  سـت ها  کرم  در .دارد یفراوان
 مانند يعناصر ،ها  کرم توسط شده دفع مواد يدارا هایی  خاك

 هـاي   خـاك  از شتریب مرتبه 11 یال 5 میپتاس و فسفر تروژن،ین
 کرم، گوارش دستگاه از یموادآل عبور اثر در .است کرم نبدو

 ،ییطباطبـا ( شـوند   مـی  ادیـ ز هـا   مغذي  ریز جمله از يعناصر
1392.(  

 از یخاص انواع از استفاده فنّاوري کمپوست، یورم دیتول  
 ریـ تکث و رشـد  تـوان  داشتن لیدل به که است یخاک يها  کرم
 د،یـ زا یدآلمـوا  انواع مصرف يبرا توجه قابل و عیسر اریبس
 کـود  یـک  بـه  را طیمح کننده آلوده و مزاحم اغلب مواد نیا
 همکـاران،  و يداد الـه ( کننـد   می لیتبد ممتاز تیفیک با و یآل

1386.(  
 کیـ ولوژیب یکودآل از اند  عبارت کمپوست یورم نیبنابرا  
 از یدگیپوسـ  حـال  در یآل مواد آرام و مداوم عبور اثر در که

 از مـواد  نیـ ا دفع و یخاک کرم زا هایی  گونه گوارش دستگاه
 نیا ).1385،یخانیعل ؛2003، گاپتا( شود می حاصل کرم، بدن
 گـوارش  دسـتگاه  مخـاط  بـه  کـرم  بـدن  از عبور هنگام مواد

 تیـ نها در کـه  شـده  آغشته ها  آنزیم و ها  ویتامین ،)موکوس(
 سـاختمان  يبـرا  دیمف اریبس و شده یغن یکودآل یک عنوان  به
 واقـع  مـصرف  مـورد  و دیـ تول خـاك  ییغـذا  عناصر بهبود و


