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 _1مقدمه

اصوال مفهوم توسعه تنها الزام ًا بحث ایجاد اشتغال ،فقر ،محرومیت و عدالت نیست ،بلکه اینها همه جزو توسعه بود و در عین
حال مفهوم توسعه فراتر از اینهاست  .تا جاییکه بعضا توسعه را تبدیل یك تمدن به تمدن دیگر و یا به عبارتی تحول اندیشه جامعه
قدیم به اندیشه جامعه جدید است؛ از همین رو است كه توسعه را متضمن یك مرگ و یك تولد میدانند ،مرگ یك اندیشه و نظام
متناسب با نظام كهن و تولد یك اندیشه و نظام متناسب با آن نظام جدید (ابراهیم زاده  ،)8: 1382،از این رو امروزه اهداف اصلی
توسعه روستایی ،توسعه پایدار تلقی میگردد (فیروزنیا و افتخاری .)34:1382 ،در جهت تحقق توسعه درونزا و پایدار ،توانمندیهای
محیط طبیعی و كاركردهای انسانی نواحی میتواند رهگشا باشد ،زیرا محیط به عنوان بستر تمام كنشها و واكنشهای متقابل میان
انسان و طبیعت است (رهنمایی .)15:1370 ،هرچند در مطالعات گذشته حداقل  30تعریف از امنیت غذایی بیان شده است (Maxwell

 and Smith, 1992:39).اما روشن ترین و جامع ترین آنها را فائو تعریف نموده است :امنیت غذایی شرایطی است كه همه مردم در
هر زمانی به وضعیت مطلوب فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی دسترسی كافی داشته باشند و از سالمت و تغذیه كامل و توان فعالیت و
بهبود زندگی بهره مند باشند (.)FAO,2002:58
با توجه به اینکه طبق برآوردهای علمی كره زمین در اثر تغییرات اقلیمی در قرن آینده با افزایش جمعیت ،قوی تر شدن
طوفان ها ،گرمتر شدن روزها و شب ها ،بی نظمی غیرقایل پیشبینی بودن بارش و گستردگی و شدت امواج گرما و در نهایت وقوع
بالیای اقلیمی روبرو خواهد بود؛ از این رو افزایش بالیای طبیعی بیش از گذشته منجر به آسیبپذیری و از بین رفتن زندگی ،تخریب
محیط زیست و افزایش فقر خواهد گردید .كمااینکه در یك دهه گذشته نیز بیش از  200میلیون نفر در هر سال تحت تاثیر بالیای
طبیعی قرار گرفتهاند (.)Vidal, 2013:302
از این رو با توجه به اینکه بالیای طبیعی تاثیر زیادی بر ساكنین مناطق فقیرنشین و آسیب پذیر داشته و دارد ،در آینده این
مناطق را با چالش های جدیدی مواجه خواهد ساخت و در این بین فقرا و بخصوص زنان روستایی در نواحی مرزی و دور افتاده بیش
از گذشته از تغییرات اقلیمی متاثر خواهند گردید.
امروزه برای تأمین امنیت غذایی در سطوح جهانی ،ملی و محلی ،چالشهای متعددی وجود دارد و با توجه به شرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی حاكم بر كشورها شدت چالشهای مذكور متفاوت است .در استان سیستان و بلوچستان با توجه به انزوای
جغرافیایی از یك طرف و رخداد خشکسالی های متاثیر از تغییرات اقلیمی از طرف دیگر شرایط برای كاهش منابع و بحران های
اقتصادی به ویژه در مناطق روستایی فراهم شده است .در این بین نواحی مرزی در شهرستان سراوان بیشترین آسیب پذیری را دارند
و امنیت اقتصادی وبالتبع آن امنیت غذایی آنها به خطر افتاده است .اینك در این پژوهش بطور مشخص به بررسی و آشکارسازی
تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیتغذایی زنان فقیر روستایی در دهستان مرزی كوهك اسفندک در شهرستان سراوان در منتهیالیه
جنوبشرق ایران پرداخته شده است.

فصلنامه روستا و توسعه پایدا ر فضا  -دوره دوم ،شماره اول ،پیاپی  ،5بهار 1400

41

 _2بنیان نظریهای

امروزه گسترش بالیای طبیعی در اثر تغییرات اقلیمی ،سیستم امنیت غذایی جهانی را با بحران مواجه كرده و تقاضا برای غذا
را متاثر نموده است .طبق چهارمین گزارش «هیأت بیندولتی تغییرات اقلیمی» 1نتایج یافتههای علمی نشان داده كه تغییرات اقلیمی
به طور مستقیم بر كشاورزی ،دامپروری و ماهیگیری تاثیرگذار بوده و نه فقط تاثیر محلی داشته ،بلکه سیستم امنیت غذایی جهانی
را نیز دستخوش تغییر كرده است (.)Bals et al,2008:21
یکی از فعالیتهای اصلی این هیأت ،انتشار گزارشهای ویژه درباره موضوعات مربوط به اعمال «چارچوب كنوانسیون
سازمان ملل دربارۀ تغییرات اقلیمی» 2است .عالوه بر این طبق گزارش «سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد» 3در همه مناطق
جهان زنان سرپرست خانوار فقیرترین گروه را در بین فقرا تشکیل میدهند كه در مناطق مرزی و دور افتاده وضع بدتر نیز میشود.
گرچه هنوز اگاهی محدود و مطالعات اندكی در ارتباط با كنش و واكنش تغییرات اقلیمی و جنسیت وجود دارد ( Nelson et al, 2011:

)1؛ لیکن بنا به گزارشات فائو ،ناامنی غذایی و كاهش ضریب سالمت در مناطق فقیر عموما بیشتر شده است؛ بطوری كه بیش از 60
درصد گرسنگی جهانی بین زنان و دختران می باشد؛ بعالوه وضعیت زنان روستایی نسبت به مردان وخیمتر است (.)FAO, 2008
چنانکه گزارش «سازمان جهانی بهداشت» 4نیز حاكی از آن است كه در مجموع تغییرات اقلیمی پیامدهای مختلفی بخصوص
بر زنان و دختران و بچههای فقیر میگذارد و اصوال آسیبپذیری این قشر از اجتماع را افزایش میدهد ،البته با این قید كه گرچه
تغییر اقلیم یك پدیده جهانی است اما در كشورهای مختلف تاثیرات متفاوتی دارد ( .)WHO, 2015: 266در سال های اخیر مطالعات
و تحلیلهای اقتصادی نیز نشان داداند كه توسعه كشورها تحث الشعاع این پدیده قرار خواهد گرفت و در كشورهای در حال توسعه
وضعیت از دیگر كشورها وخیمتر میشود؛ بطوریکه وابستگی معیشت روستائیان به ویژه در مناطق فقیر روستایی به آب و هوا و منابع
طبیعی ،این مناطق را در برابر تغییرات اقلیمی ،بیش از پیش آسیبپذیرتر نموده است ( .)Suwal, 2016:28-99از این رو علیرغم اینکه
تغییر آب و هوا تأثیر مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی دارد و مسالۀ بحران غذایی را افزایش میدهد ،تاثیرات این مهم بویژه برای
كشورهای فقیر كه امنیت غذایی بیثبات و با خطرات و چالش های جدی مواجهاند ،به مراتب بیشتر است .بطوریکه در بیشتر موارد
تغییرات آب و هوایی باعث افزایش بحران مواد غذایی میشود و در اكثر كشورهای درحال توسعه با تاثیر بر روند تولید و عرضه
همراه است ( .)Tandon, 2012: 33 and Faisal and Parveen, 2004: 478در عین حال پیامدهای تغییر اقلیم ،افزایش سریع قیمت
مواد غذایی نیز به همراه دارد ( .)Viveros, 2012:89بنابراین ضرورت دارد كه برای محافظت از آیندۀ امنیت غذایی مطالعات و
برنامهریزی جدیتری صورت گیرد ،زیرا تغییرات آب و هوا به وضوح میزان تولید غذا را در نواحی مختلف جهان تغییر میدهد ،لذا
در تدوین و ترسیم خطوط توزیع و قیمت نیز باید به چگونگی حفظ و بقای مصرف كنندگان پرداخته شود ( Nicholls et al,2007:

 .)336-338چنانکه بر اساس گزارش  ،WHOبر اثر تغییرات اقلیمی هزینه بخش بهداشت تا  2030به بیش از دومیلیارد دالر در
هرسال افزایش خواهد داشت (.)WHO, 2015
�
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اینك از این منظر شاهد آنیم كه تاخیر و كاهش بارش در شهرستان سراوان و مشخصا در منطقه مورد مطالعه در دهستان
كوهك -اسفندک ،با تغییر در الگوهای اقلیمی ،اختالل در الگوهای زراعی و تولید محصول را باعث شده است و این شرایط پیامدهای
منفی بر سالمت اجتماعات محلی ،معیشت و درآمد خانوارها داشته است.

شکل -1تاثیر و تاثر امنیت غذایی ،تغییرات اقلیمی و مناطق مرزی

ماخذ :نتایج پژوهش1399 ،

در عین حال كه تغییرات آب و هوایی تاثیرات جدی بر ناامنی غذایی دارد ،با این وجود بنا به اعالم سازمان غذا و كشاورزی
ملل متحد ،امنیت غذایی بیشتر به وضعیت اجتماعی -اقتصادی جوامع بستگی دارد تا كشاورزی و اقلیم ( .)Bruinsma, 2003با این
وجود تغییر آب و هوا و بالیای مکرر طبیعی باعث كاهشتولیدات و محصوالت میشود .چنانکه طبق گزارش  IPCCتا سال2050
به دلیل تغییرات آب و هوایی تولید محصوالت كشاورزی  10تا  30درصد كاهش خواهد یافت ( Sarker, 2009 and IPCC, 2010:
 .) 2899اكثر زنان مرزنشین نه تنها فقیر هستند ،بلکه در برابر تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیرند (Dankelman et al,2008: 47-

.)59
بنابراین برای اطمینان از امنیت غذایی زنان فقیر روستایی این امر ضروری است كه به آنان كمك شود تا نخست شرایط
اجتماعی -اقتصادی خود را بهبود بخشند؛ سپس سطح امنیت غذایی خود را ارتقا دهند .اگرچه داده های مربوط به تاثیر تغییرات
اقلیمی بر زنان فقیر به اندازه كافی در دسترس نیست ،لیکن این مسئله ثابت شده كه زنان بیش از مردان در طول و بعد از فجایع
اقلیمی رنج میبرند .زیرا گزارشات سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد حاكی از آن است كه زمینههای اجتماعی -اقتصادی و سیاسی
نسبت به تغییرات آب و هوا و امنیت غذایی ،زنان روستایی را آسیب پذیرتر می كند (.)FAO, 2008: 15

فصلنامه روستا و توسعه پایدا ر فضا  -دوره دوم ،شماره اول ،پیاپی  ،5بهار 1400

43

از این رو كاهش خطرات امنیت غذایی متاثر از تغییرات اقلیمی یکی از ضرورتها و در عین حال چالشهای اصلی قرن 21
میباشد .زیرا در سالهای اخیر بررسی دادههای پژوهشی ،نشان از پیامدهای تغییرات اقلیمی بر تولید محصوالت كشاورزی دارد
(.)Lobell et al, 2011: 616
چنانکه بر اساس یافتههای حاصل از پژوهشهای میدانی ،میزان آسیبپذیری سیستم كشاورزی خانوار یك كشاورز ،مساوی
با میزان قرار گرفتن خانوار در معرض تغییرات اقلیمی و خطرات ناشی از این تغییرات ،ضربدر میزان حساسیت نسبت به خطرات،
منهای میزان سازگاری خانوار با تغییرات اقلیمی است (.)Simpson, 2016
از این رو بالیای طبیعی نه تنها بر زندگی و معیشت قربانی تاثیر میگذارد ،بلکه برروی اقتصاد ملی ،افزایش بحران مواد
غذایی و فقر نواحی نیز تاثیرگذار است .رخدادهای مکرر و شدید آب و هوایی دراز مدت ،ناشی از تغییر اقلیم است كه منجر به عوض
شدن الگوهای دما و بارش میشود؛ لذا افرادی كه در حال حاضر در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و ناامنی غذایی را احساس
می كنند ،احتماال در آینده نزدیك ،اولین آسیبدیدگان جدّی خواهند بود .زیرا در سیستمهای معیشتی مبتنی بر كشاورزی كه در
حال حاضر در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دارند ،ریسك فوری افزایش عملکرد محصول ،الگوهای جدید آفات و بیماریها ،كمبود
بذر مناسب جهت كاشت ،از دست دادن دام ،سیالب و خشکسالی این مردم را بشدت تهدید میكند .در عین حال تأثیر غیرمستقیم
تغییرات اقلیمی نیز بر افراد كمدرآمد در همه جا ،به ویژه در مناطق مرزی ،بیش از گذشته خواهند بود و این افراد به دلیل فقدان
دارایی و عدم پوشش بیمه كافی ،بیشتر در معرض خطر نا امنی غذایی قرار میگیرند.
سیستمهای غذایی عموم ًا از طریق امکان مهاجرت داخلی و بین المللی ،باعث می شود كه سایر مردم دنیا نیز تحت تاثیر
قرار گیرند و بطور مشخص درگیریهای مبتنی بر منابع و ناآرامیهای مدنی ناشی از تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن از جمله پیامدهای
است كه در مناطق مرزی رخ میدهد .اصوال كشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری نه تنها تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرد،
بلکه از طریق انتشار گازهای گلخانهای به آن كمك میكند .با این حال؛ مردم نواحی مختلف جهان میتوانند از طریق كاهش
گازهای گلخانهای به كاهش تغییرات آب و هوا كمك كنند .زیرا با تغییر شیوههای كشاورزی امکان سازگاری با تغییرات جدید وجود
دارد.
در عین حال ،الزم است كه انعطاف پذیری مردم به ویژه در مناطق مرزی در مقابل تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی را تقویت
كنیم؛ زیرا معموال آنها با تهدید اضافی برای امنیت غذایی مواجه میشوند .از این رو سازگاری با تغییراتاقلیمیواقدامات كاهشاثرات
آن باید در رویکردهای كلی توسعه مد نظر قرار گرفته و برنامهریزی شوند ،زیرا به ویژه در بخش كشاورزی ،انطباق با تغییرات اقلیمی
میتواند به كاهش آسیبپذیری منجر شود ( .)Lobell et al., 2011: 616این پژوهش به واكاوی اطالعات پس زمینه درباره رابطۀ
بین تغییرات آب و هوا و امنیت غذایی برای زنان روستایی در مناطق مرزی و بررسی راههای مواجهۀ درست با این تهدید برای
كاهش اثرات آن میپردازد كه متاثر از تغییرات اقلیمی و پیامد اصلی آن خشکسالی های شد و افزایش آسیب پذیری اقتصادی و
كاهش سطح درآمد خانوارهای روستایی است .این وضعیت باعث به خطر افتادن امنیت غذایی خانوارهای روستایی به ویژه زنان می
باشد (شکل.)2
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شکل -2مدل ارتباط تئوریکی میان عناصر تحقیق

 _3روش ،تکنیکها و قلمرو

دهستان كوهك -اسفندک در شرقیترین نقطه شهرستان سراوان واقع شده و بین طولشرقی  62درجه و  37دقیقه تا 63
درجه و  18دقیقه و عرضشمالی  26درجه و  57دقیقه تا  27درجه و  15دقیقه قرار گرفته است .این ناحیه طی فصلتابستان تا
حدودی تحت تاثیر كمفشار گنگ قرار میگیرد و جریانات هوایی بارانآور باعث ریزشهایجوی در این فصل میگردند .این ناحیه
به لحاظ طبقهبندی اقلیمی ،جزو نواحی گرم و خشك بوده و متوسط گرمترین ماه سال (تیرماه)  39/8درجه سانتیگراد و حداكثر
مطلق درجه حرارتآن به  48درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقلمطلق آن نیز  -8درجه سانتیگراد در دیماه و متوسط درجهحرارت
سالیانه آن  20/9درجه سانتیگراد میباشد.
ریزش های جوی در این ناحیه اغلب بصورت باران بوده و ریزش برف بندرت اتفاق میافتد .متوسط ساالنه باران 115
میلیمتر بوده كه بیش از  51درصد بارشها در فصل تابستان اتفاق میافتد و سهم سایر فصول كمتر از  49درصد میباشد(اداره كل
هواشناسی سیستان و بلوچستان .)1396 :در این دهستان هیچگونه فعالیت صنعتیتولیدی وجود ندارد و محدود صنایعدستی موجود
نیز ماهیتی خانوادگی و معیشتی دارد .عمدهترین بخش فعالیتهای اقتصادی و تولیدی آن متعلق به كشاورزی و كشت محصوالت
زراعی میباشد .سطح زیركشت غالت و نباتات علوفهای و حبوبات این منطقه در سال زراعی  1395حدود  825هکتار بوده است .از
مجموع سطح زیر كشت  %65به كشتغالت و  %35باقیمانده به نباتات علوفهای و حبوبات اختصاص یافته است .كشت محصوالت-
باغی دومین فعالیتعمدهاقتصادی در اینناحیه تلقیمیشود .محصوالتی نظیر خرما ،انار و غیره از جمله این محصوالت باغی است.
محصوالت باغی این دهستان  75هکتار بوده ،كه حدود  %60آن به باغات خرما و مابقی به دیگر محصوالت اختصاص یافته است.
فعالیتهای دامداری نیز سومین فعالیت اقتصادی این دهستان است .بطوركلی 80درصد از جمعیت منطقه به معیشت كشاورزی
وابستهاند (سازمان جهاد كشاورزی سیستان و بلوچستان .)1396 ،در دهستان كوهك -اسفندک سراوان ،نیمی از جمعیت روستایی
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را زنان تشکیل میدهند كه  80درصد آنها در مناطق مرزی زندگی میكنند .بررسی وضعیت توپوگرافی دهستان نشان می دهد،
دهستان به دوبخش تقسیم می شود .بخش غربی مرتفع كه بیشه از  2000متر ارتفاع دارد و مناطق شرقی  1000متر ارتفاع
دارند(شکل )5تیپ اراضی نیز شامل تپه ها ،كوهها و اراضی بایر می باشد(شکل.)6

شکل -3موقعیت دهستان کوهک -اسفندک در

شکل -4موقعیت قرارگیری منطقه مورد مطالعه در

سراوان

استان

شکل -5توپوگرافی دهستان کوهک -اسفندک در سراوان

شکل -6تیپ اراضی دهستان کوهک -اسفندک در سراوان

با توجه به اینکه هدف از این پژوهش ،بررسی و تحلیل تاثیر تغییرات آب و هوایی بر كشاورزی و امنیت غذایی فقیران ،بویژه
زنان فقیرروستایی در مناطقمرزی و سنجش وضعیت معیشت آنان است ،لذا این تحقیق از طریق مطالعات تجربی و پیمایشی در
بین زنان فقیرروستایی در روستاهای منطقه مرزی دهستان كوهك -اسفندک سراوان ،به بررسی درک آنان از پیامدهای تغییرات
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آبوهوایی بر زندگیشان است .دهستان كوهك-اسفندک از توابع بخش بم پشت می باشد كه بر اساس سرشماری  ،1395تعداد
روستاهای آن  57روستا ،تعداد خانوار  3089و  12880نفر جمعیت دارد .تعداد جمعیت مردان  6378و تعداد زنان  6502نفر می باشد.
مبنای انتخاب حجم نمونه زنان سرپرست خانوار می باشد .تعداد زنان سرپرست خانوار  750بود كه با توجه به فرمول كوكران جهت
برآورد حجم نمونه  254خانوار تعیین گردید .با توجه به اینکه برخی خانوارها حاضر به پاسخ گویی نبوده و دسترسی به آنها امکان
پذیر نبود از اینرو  150زن سرپرست خانوار روستایی موافقت نمودند تا به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند.
برای انتخاب افراد نمونه از میان جامعه آماری ،از روشنمونهگیری تصادفیساده سیستماتیك استفاده شد .برای جمع آوری
اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته كه شامل ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان ،ادراک زنان از تغییرات اقلیمی و
وضعیت امنیت غذایی بوده ،استفاده شد و در عین حال تاثیر تغییراتاقلیمی بر امنیتغذایی زنانفقیر این منطقهمرزی را از طریق
متغیرهاییچون؛ در دسترس بودن غذا ،الگوی مصرف ،تعداد وعدههای غذایی ،كیفیت و كمیت غذا ،كار روزمره و سبك زندگی آنان
بررسی گردید .نتایج این مطالعه میتواند به برنامهریزان محلی و ملی برای تحققبخشیدن به برنامههای توسعهای وحل مشکالت
معیشتی كمك نماید و باعث تسهیل در انجامموثر و انتخاب استراتژیهای مناسب جهت بهبود وضعیت غذایی و معیشت این مناطق
خواهد شد .به منظور انجام این مهم از هركدام از خانوارهای نمونه یك زن كه عموما مسوولتهیهغذایخانوار است ،جهت ارزیابی
تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی آنها ،انتخاب و ضمن مصاحبه با آنان ،پرسشنامهها پرشدهاست .در عین حال در سهمرحله اقدام
به مصاحبهگروهی شد و درهر مرحله  20زن كه سرپرست خانوار بودند در بحث مشاركت نمودند.
برای آشکارسازی تغییرات اقلیمی داده های دما و بارش برای دوره  30سال( )1365-1395انتخاب و مورد پردازش قرار
گرفت .داده ها به سه دوره ده ساله گروه بندی گردیدند و تغییرات آنها بر مبانی میانگین و تحلیل روند بررسی گردید .با استفاده از
شاخص خشکسالی نیچه به ارزیابی خشکسالی پرداخته شد .نیچه ( )NITZCHEاز سه معادله یرای كمی كردن بارش و تعیین و
طبقهبندی خشکسالی و ترسالی و سالهای توام با بارش عادی استفاده نموده است كه معادالت مذكور عبارتند از:
−

−

سال نرمال P − SD ≤ Pi ≤ P + SD

−

−

سال خشك  Pi ≤ P − SDكه در آن

سال مرطوب Pi ≥ P + SD

Pi

−

بارندگی

سال  iو  SDانحراف معیار بارش در طول دوره آماری P ،میانگین بارندگی بلند مدت میباشد (.)Wilhite, and Glantz,1985
جدول -1طبقات مختلف شاخصهای خشکسالی مورد بررسی

طبقات شدت خشکسالی
نرمال
خشکسالی ضعیف
خشکسالی متوسط

شاخص NITZCHE

شاخص PNPI

P − SD ≤ Pi ≤ P + SD
*
*

 80تا 120

−

−

−

خشکسالی شدید
Pi ≤ P − SD
*
خشکسالی بسیار شدید
* تعریف نشده است.
ماخذWilhite, and Glantz,1985 :

 70تا 80
 55تا 70
 40تا 55
كمتر از40
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پردازش آماری داده های هواشناسی نشان داد كه تغییرات دما و بارش در طی دوره  30ساله وجود داشته است این تغییرات
همگام با تغییرات اقلیمی در همه مناطق جغرافیایی به ویژه مناطق خشك می باشد .افزایش دما در دهه پایانی دوره مورد مطالعه به
میزان تقریب ًا  1درجه سانتیگراد گواه بر این مدعاست .كاهش  10درصدی مقدار ریزش های جوی نیز از پیامدهیا گرمایش جهانی و
تغییرات اقلیمی در دهه پایانی( )1385-95می باشد.
جدول -2ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه در دوره آماری  30ساله( )1365-1395در ایستگاه سراوان

میانگین دراز مدت
22/1
14/7
105

دوره اول()65-75
دوره دوم()75-85
دوره سوم()85-95
21/6
22/4
22/7
14/1
14/9
15/4
109/9
102
99/7
ماخذ :سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان.1396 ،

متغییر مورد بررسی
میانگین دما(درجه)
میانگین حداقل دما
میزان بارش()MM

روند تغییرات بارش در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد كه رفتار بی نظمی در این منطقه داشته است ،ولی روند كلی
كاهشی است و از سال  1375به بعد بارها از میزا ن بارش ها كاسته شده و خشکسالی رخ داده است این خشکسالی ها دارای شدت
باال ،همراه با تدام دوره ای می باشد .افزایش گرما و كاهش بارش در سال های اخیر منجر به رخداد خشکسالی های مکرر در
بلوچستان ایران ،شده كه این پدیده ،ارتباط نزدیکی با كاهش سطح زیر كشت ،عملکرد محصول و تولید شده و بر امنیت خانوارهای
منطقه تاثیر گذار بوده است.

شکل -7روند کاهش بارش در منطقه مورد مطالعه(ایستگاه سراوان)
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شکل -8آشکار سازی خشکسالیها طی دورۀ مورد مطالعه

 _4یافتهها و تحلیل داده

نخست به صورت انفرادی ادراک و آگاهی و نظرات زنان سرپرست خانوار مورد سوال قرار گرفته و سپس بصورت گروهی
بحث و مصاحبه انجام شد .در انتخاب گروهها ،تفکیك سنی اهمیت داشت ،زیرا گروههایی از زنان جوان ،میانسال ،بزرگسال انتخاب
و یك گروه هم از زنان افراد باالی  55سال بودند كه تجربه بیشتر نسبت به تغییرات آب و هوا داشتند (جدول.)1
جدول -3ویژگیهای سنی پرسش شوندگان
ویژگی
سن

فراوانی

18
25-20
17
30-26
37
40-31
28
45-41
22
50-46
15
55-51
11
60-56
2
باالتر از60سال
150
جمع كل
ماخذ :بررسیهای میدانی تحقیق1396 ،

با توجه به اینکه امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویتهایكلیدی توسعهملی و محلی تلقی میگردد و از طرفی تغییرات آب
و هوا نیز اغلب باعثافزایشبحران بهویژه دركاهشزمینهایكشتشده و عدمدسترسی به آبشیرین میشود و همزمان مخاطرات
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طبیعی را نیز تشدید نموده و بر الگوهای اجتماعی -اقتصادی قربانیان هم تاثیر گذار بوده و منجر به كاهش مواد غذایی میگردد؛
بدیهی است كه این چرخهمعیوب و فرایندبحران در مناطقمرزی به تبعاولی و بطوریویژهای افزایشمییابد .اینك با توجه به اینکه
مناطق روستایی شهرستان سراوان جایگاه زندگی و معیشت بیش از  100هزار نفر است كه بیش از  50درصد آنان را زنان تشکیل
می دهند واین افرادنهتنها قربانیان خشکسالیهای مکررند ،بلکه افزایشریزگردها در سالهایاخیر و كمبودآبشیرین نیزموجب
تشدید شدت بحران در منطقه شده است.
اصوال زنان روستایی در مناطق مرزی شهرستان سراوان و از جمله در دهستان كوهك -اسفندک در فعالیتهای مختلف
تولید ،توزیع و عرضه مواد غذایی ،خوراک ،پوشاک ،تهیه و ساخت مسکن ،امور منزل و دیگر فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی
مشاركت فعاالنهای دارند .برخی از این فعالیتها كه زنان نقش ویژهای در آن دارند ،عبارتند از؛ دامپروری ،شیردوشی ،پرورش-
بزوگوسفند ،فعالیتهایزراعی (كاشت ،داشتوبرداشت) ،پرورشطیور ،پرورشماهی ،باغبانی (نهالكاری ،وجین ،میوهچینی و غیره)،
تهیه موادغذایی ،پختوپز ،پخت نان ،بافندگی ،تولیدپوشاک ،سوزندوزی و درتهیه وتولید دیگر صنایعدستی نیز مشاركت فعاالنهای
دارند .عالوه بر این بطورمشخص تعدادقابلتوجهی از زنانروستایی بویژه از خانوارهایفقیر و بیخانمان منطقه حتی در كارهایی كه
درحیطه فعالیتهای مردانه است ،مثل آمادهسازیزمین كشاورزی ،ساختمسکن و غیره نیز مشاركت میكنند .در واقع در این منطقه
زنان خانوادههای كمدرآمد به شدت درگیر فعالیتهای اقتصادی برای حمایت از خانوادههایشان هستند و بیشتر آنها مشغول كار هم
در خانه و هم بیرون خانه هستند .با این وجود میزان تولید ساالنه خرما و گندم بعنوان مهمترین اقالم غذاییمنطقه ،در منطقه درحال
كاهش است و این تغییرات ،مشخصا امنیت غذایی ،معیشت و سالمت فقیرترین مردم این منطقه بویژه زنان كه در مقابل بالیای
طبیعی بیشتر آسیب پذیرند را به نسبت بیشتری تهدید میكند .بررسیهای میدانی نشان می دهد كه اصوال اصطالح تغییرات آب و
هوایی به خودی خود برای مردم محلی آشنا نیست .به طوری كه نتایج حاصل از این بررسیها بیانگر آن است كه حدود  83درصد
از مردم منطقه نمیدانند تغییرات آب و هوایی چیست! اما زمانیكه از آنها خواسته شد در مورد شرایط آبوهوایی فعلی در مقایسه با
آنچه كه در  10الی  15سال گذشته مشاهده كردهاند توضیح دهند ،آنها توانستند تغییرات قابل توجهی در درجه حرارت ،الگوهای
بارندگی ،بالیای طبیعی ،شور شدن آب و چگونگی دسترسی به آب شیرین كه به طورمستقیم یا غیرمستقیم مربوط به آب و هوا
است و در زندگی آنها تاثیرگذار بوده است را توضیح دهند (شکل.)5
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گروههای محلی و افراد پرسششونده بویژه سالمندان ادعا میكنند كه بطور مشخص طی 10سال گذشته بطور قابل
مالحظهای با افزایشدرجه حرارت در منطقه مورد مطالعه روبرو بودهایم .اكثریت قریب به اتفاق آنها (96درصد) ،موافق بودند كه
گرمای تابستان شدیدتر شده و زمستان هم گرمتر شده است .با این حال آنها گزارش دادند كه سردی بسیار شدید و نامنظم به مدت
پنج تا هفت روز در هرزمستان را طی سالهای اخیر بیشترتجربه كردهاند .اكثریت جامعه از جمله زنان سنین مختلف بر این باورند
كه آب و هوای گرم در حال حاضر طوالنیتر شده و فصل و زمان درو كردن تغییر كرده است .در عین حال با توجه به گفته سالمندان،
در  15-10سالگذشته تفاوتهای قابل توجهی در میانگین بارش ساالنه در سالهای مختلف بوجود آمده است ،به طوری كه یك
سال بارندگی بیشازحد است و سالی دیگر مردم از كاهش بارش رنج میبرند .از این رو گرچه برای مردم تشخیص اینکه آیا از 10
تا 15سال گذشته بارندگی به چه میزان افزایش یا كاهش یافته ،دشوار است؛ لیکن همه (بیش از  98درصد) متوجه شدهاند كه الگو
و فصل بارندگی متغییر گردیده ،لذا هیچکس نمیتواند زمان دقیق فصل بارانی را پیشبینی كند .اگرچه فقرا در منطقه مورد مطالعه
مالك زمین و آب نبوده و فعالیتهای كشاورزی شخصی انجام نمیدهند ،اما به كار روزانه در مزارع و باغات دیگران و تجارتهای
كوچك متکی هستند و همه آنها از آسیبپذیری بارشهای شدید رنج میبرند.
بنا به نظر پرسششوندگان ،تقریب ًا تا دو دهۀ قبل ،كشتهای مختلف از جمله گندم در منطقه رونق مناسبی داشته است؛ اما
اكنون مردم محلی ،و همچنین نهادهای مختلف كه در منطقه حضور دارند ،ادعا میكنند كه طی  10سال گذشته ،نفوذ شوری به
دلیل تغییرات آبوهوایی شدید بوده و باعث عدم امکان كاشت برخی محصوالت گردیده است .بنابراین یکی از تهدیدات جدی در
منطقه كاهش منابع آبی و به ویژه آب شیرین و شورشدن آبهای زیرزمینی است كه منطقه را با بحران آب مواجه میكند .اكثر
پاسخ دهندگان (95درصد) ،بویژه زنان سالخورده متوجه شدهاند كه در مقایسه با  15-10سال گذشته ،فراوانی و شدت بالیایطبیعی
در منطقه آنها افزایش یافته است؛ به طوری كه در ده سال گذشته اغلب آنها با چند گردباد شدید و افزایش شدید دما و خشکسالی
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مداوم مواجه شدهاند .آنها معتقدند كه این نوع تغییرات در بالیای طبیعی ممکن است باعث تغییرات كلی در شرایط آبوهوایی در
منطقه مورد مطالعه شود.
تغییرات فوق در شرایط اقلیم منطقه تأثیرات متفاوتی بر امنیت غذایی و كار روزمره و شیوه زندگی زنان فقیر روستایی داشته
است .با توجه به اینکه چگونگی تعامل بین انسانومحیط طبیعی ،سیستمهایغذاییمختلفی را بوجود میآورده و این سیستمهای-
غذایی دربرگیرنده ابعاد و اشکال چگونگی دسترسی به مواد غذایی(تولید ،توزیع ،قیمت گذاری ،تخصیص و غیره) ومصرف موادغذایی
میباشد ،لذا زمانی كه سیستمهای غذایی تحت تأثیر قرار میگیرند امنیت غذایی نیز كاهش مییابد .از این رو یکی از عوامل مهمی
كه باعث به هم خوردن تعامل بین انسان و محیططبیعی در منطقه میگردد ،تغییرات اقلیمی است و این تغییرات میتواند بر سیستم
غذا و در نهایت امنیت غذایی آنان تأثیرداشتهباشد .بطوریکه متاثرازآن میزان تولید محصول ،تغییراتبازار ،قیمت موادغذایی ،از
دسترفتندرآمد وزیرساختهای زنجیره تامین را میتواند به خطر بیاندازد( .)Gregory et al, 2005:79اینك با توجه به اینکه مطالعه
این پژوهش نیز ابعاد مختلف امنیت غذایی از جمله در دسترس بودن مواد غذایی ،دسترسی و الگوی مصرف زنان فقیر این منطقه
مرزی را مورد سنجش قرار داده است ،یافتههای حاصل ازبررسیهایمیدانی بیانگرآن است كه اكثر پاسخدهندگان ( 81درصد) ادعا
میكنند كه طی  10سال گذشته ،دسترسی به موادغذایی در خانوادههایشان كاهش یافته است (جدول  2دالیل این كاهش را نشان
میدهد) .با توجه به پاسخ زنان روستایی ،ازمهمترینعللكاهشدسترسیبهموادغذاییدرمنطقه ،عمدتا كاهشدرآمد ( 71درصد) ،از
دست دادن اشتغال ( 73درصد) ،كاهش عملکرد محصول ( 75درصد) ،افزایش قیمت موادغذایی ( 64درصد) و افزایش هزینههای
خانوار ( 82درصد) میباشد .گرچه برخی از زنان نیز نمیتوانند ارتباط بین تاثیر تغییرات اقلیمی و كاهش دسترسی به مواد غذایی را
درک كنند ،با این حال ،همه موافق هستند كه تغییرات آب و هوایی (اغلب تغییرات فصلی و نفوذ شوری ،كاهش آب و خشکسالی)
نقش اصلی را در كاهش درآمد ،از دست دادن اشتغال و كاهش تولید محصوالت بازی میكنند .در مورد افزایش قیمت مواد غذایی،
اكثر پاسخ دهندگان ( 69درصد) مدعی مداخالت دولت هستند.
از میان تمام اثرات تغییرات اقلیمی؛ سیالب و از بین رفتن مزارع ،در عین حال تداوم خشکسالی ،تاثیرات شدیدتری در زندگی
و معیشت فقیران منطقه مورد مطالعه داشته و دارد .تقریبا تمام فقرا در طول  15-10سال گذشته به دلیل افزایشتدریجیشوری و
كاهشآب ،فعالیتهای اقتصادی و درآمدخود را از دست داده و تغییر شغل داده اند .در حالیکه در یکی دو دهه قبل  85درصد از فقرا،
فعالیت كشاورزی بر روی زمین خود انجام میدادند ،لیکن امروزه آنها و نسلهای بعدیشان در كار روزانه مربوط به كشاورزی
بخصوص باغداری در مزارع دیگران و یا به كسب و كارهای كوچك و كارگری در شهرهای نزدیك مشغولند.
فعالیتهای كشاورزی تقریبا در اغلب نقاط ایندهستان تعطیلشده و تولیدمحصول بیش از سه برابر كاهش یافته است .بجز
چند باغ سرسبز محدود دربرخی از روستاهای مورد مطالعه ،در سایر روستاها هیچ باغ سبز دیگری وجود ندارد .در عین حال در منطقه
مورد مطالعه دامداری به سختی به چشم میخورد ،چراكه دیگر هیچ چمنزار و مزرعه و مرتع مناسبی وجود ندارد .انواع درختان میوه
نیز عموما ازبینرفتهاند،بجز تعداداندكی كه تحمل شوری را دارند .مردم فقیر ادعا میكنند كه قبال میتوانستند بعضی از محصوالت
و سبزیها را به مقدار كمی در زمینهایشان پرورش دهند و این امر به رژیم غذایی آنها كمك زیادی میكرده است ،اما اكنون چون
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چیزی نمیتوانند تولید كنند ،نیاز به خرید انواع غذاها و سبزیجات دارند ،كه گاهی اوقات با وجود درآمد محدود آنها ،تامین آن برایشان
بسیار گران است و اغلب از خرید آن صرف نظر میكنند.

جدول -4عوامل تاثیرگذار بر کاهش دسترسی به مواد غذایی و غذای در دسترس زنان روستایی

نقش تغییرات اقلیمی(تعداد)
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بله
44
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41
109
53
97
38
112
54
96
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123
47
69
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درصد پاسخ مثبت

متغیرها و دالیل كاهش غذای در دسترس
كاهش درآمد
از دست دادن شغل
افزایش بیکاری
كاهش محصول
افزایش قیمت غذا
افزایش هزینه خانوار

71
73
65
75
64
82
متغیرها و دالیل وخامت دسترسی به غذا
فاصله با فروشگاه محل تهیه غذا
نقش دولت
كاهش غذا در مکان های نزدیك
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از آنجا كه هم دسترسی و هم امکان تامین غذا كاهشیافته است ،اكثریت خانوادهها ( 76درصد) ادعا كردهاند كه میزان
مصرف موادغذایی آنها طی  10سال گذشته كاهش یافته است .در عین حال بسیاری از پاسخ دهندگان ( 74درصد) بر این باور بودند
كه كیفیت و كمیت مصرف مواد غذایی هر دو بدتر شدهاست .وعده های غذایی خانوارها قبل از شرایط حاد اقلیمی سه وعده بوده
است اما در این شرایط بحرانی تعداد وعده های غذایی آن ها كم شده است ،بطوریکهبسیاری ازآنها ( 72درصد) گفتهاند كه وعدههای
غذایی آنها به یك یا دوبار در روز كاهش یافته است .از اینرو با توجه به تغییرات شرایط آب و هوایی در منطقه ،توانایی ایجاد شغل
و درنتیجه امنیت غذایی از چند سال گذشته كاهش یافته و مشخصا از سال  1380به بعد ،پس از شدت یافتن خشکسالیهای شدید،
یافتن شغل مناسب ،درآمد كافی و غذا برای مصرف روزانه سخت گردیده است .بنابراین عدم داشتن امنیت شغلی و امنیت غذایی،
بر الگوی مصرف غذای تمام خانواده تاثیر گذاشته است(جدول .)4در عین حال ،اكثریت زنان گفتهاند كه الگوی مصرف غذای آنها
(كمیت و كیفیت) نسبتا پایینتر از مردان است ،زیرا به دلیل كاهش امنیت غذایی ،زنان غذای كمتر و بیكیفیتتری میخورند .تنها
درصد كمی از پاسخ دهندگان ( 5درصد) اظهار داشتند كه كیفیت مواد غذایی مصرف شده در خانواده آنها بهبود یافته است .زیرا تعداد
كمی از این خانوادهها در كسب و كارهایی مانند خردهفروشی شركت میكنند و فروشگاه مواد غذایی در بازار روز شهر سراوان دارند،
از این رو درآمد و اشتغال این خانوادهها زیاد تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار نمیگیرد و از درآمد نسبتا بهتری نسبت به سایر روستاییان
برخوردارند.
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این در حالی است كه طبق اظهار نظر پاسخ دهندگان ،مصرف مواد غذایی زنان در این منطقه نه تنها كاهش یافته است،
بلکه سختیهای كار روزانه آنها(از لحاظ ساعتكار و سختینوع كار) نیز برای اطمینان از امنیت غذایی خانواده ها طی  10سال
گذشته افزایش یافته است .در واقع طیاین مدت دراینروستاها ،فرصتهای كسب و كار به طور قابل توجهی كاهشیافته و به همین
دلیل است كه كسب درآمد برای غذا سختتر شده است .از این رو عالوه بر فقدان فرصتهای شغلی و عدم داشتن درآمد كافی (كه
آنها این مقوله ها را مرتبط با تغییرات آب و هوایی می دانند) ،افزایش سریع قیمت مواد غذایی در چند سال گذشته ،وضعیت معیشت
آنها را غیرقابل تحمل كرده است .در عین حال زنان فقیر این منطقه مرزی اظهار داشتند كه طی  10سال گذشته سبك زندگیو
فعالیتهای اقتصادی آنها برای تضمین امنیت غذاییشان نیز تغییر كرده است .چنانکه اكثریت قریب به اتفاق آنها ( 81درصد) اشاره
كردند كه جهت تامین حداقل امنیت غذایی ،باید زود بیدار شوند و باید اوقات فراغتشان را كاهش دهند و حتی این امر وقت تربیت
و پرورش فرزندان شان را نیز تحت تاثیر قرار داده است (جدول.)5
جدول  -5تفاوت اشکال تغییر در الگوی مصرف مواد غذایی زنان روستایی

نقش تغییرات اقلیمی

درصد پاسخ مثبت

تغییر الگوی مصرف مواد غذایی
كاهش تعداد وعده های غذایی

بله

خیر

108

42

72

114

36

76

بدتر شدن میزان مصرف مواد غذایی

118

32

79

كاهش كمیت و كیفیت غذا

8

142

5

افزایش كیفیت غذا

9

144

6

افزایش كیفیت و كمیت غذا

درصد پاسخ دهندگان

نسبت تغییر در الگوی مصرف

-

بهبود معنادار

5

بهبود

8

بدون تغییر

39

وخامت

48

بدتر شدن معنی دار
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علیرغم اینکه تعداد زیادی از زنان در حال حاضر در مجموعه جمعآوری و تمیزكردنخرما در نخیالت مشغول هستند ،اما با
توجه به افزایش شوری و كاهش آبهای زیرزمینی بعلت خشکسالیهای پی در پی(به سبب تغییرات آب و هوایی) ،سطح زیركشت
باغات و مزارع كاهش یافته ،لذا در مقایسه با سالهای گذشته زنان زمان بیشتری را صرف بدست آوردن كار و چندكاری میكنند.
چنانکه جدول  6نشان میدهد  67درصد زنان مدعی سختی در كارشان بودهاند و وضعیت حاضر در مقایسه با كار در فعالیتهای
كشاورزی كه یکی دو دهه پیش بیشتر در دسترس زنان بود ،بحرانی میباشد .بنابراین در این شرایط زنان باید كارهای سختتری
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را انجام دهند و در آمادهسازی مزارع شركت نمایند .این در حالی است كه تا  10سال پیش ،بیشتر این زنان در مزارع و باغات كار
میكردند و بیشتر به كارهای سادهتری مثل جمع آوری علفهای هرز از كرتهای و باغات و مزرعهها میپرداختند .در آن زمان
بیشتر زنان تا شش ساعت در روز كار میكردند و پس از كار در مزرعه ،آنها به مراقبت از خانواده و فرزندان خود و یا كار دیگری،
مانند پخت پز یا لباس دوختن و دیگر صنایعدستی برای درآمد اضافی میپرداختند و كار آنها حداقل برای چهار تا پنج ماه پایدار بود
و درآمد نسبتا مناسبی(ماهانه  250تا  300هزار تومان) داشتند .اما در سالهای اخیر با كاهش سطح زیركشت به علت تغییرات اقلیمی
از یك سو و بعض ًا روی آوردن صاحبان زمین به كشاورزی نوین و استفاده از ماشین آالت كشاورزی از طرف دیگر ،وضعیت اقتصادی
و معیشتی این زنان به مخاطره افتاده است.
یکی از جایگزینهای آنها در حالحاضر كار به عنوان كارگران روز مزد میباشد و كسانی كه به اندازه كافی قوی نیستند تا
چنین كار یدی را انجام دهند ،عمال بیکار هستند .در حال حاضر بسیاری از آنها معموال سه تا چهار ساعت در روز به كار گرفته
میشوند و این كار فقط حداكثر برای  2ماه در سال در دسترس است .در عینحال گرچه نرخ دستمزد باال رفته ،اما درآمد متوسط در
مقایسه با چند سال گذشته حدود  40تا  50درصددرصد پایین آمده كه این در بیان  73درصد زنان مشهود است .عالوه بر این در
مقایسه با مردان ،زنان فرصتهای كمتری برای جستجوی معیشتهای جایگزین برای مقابله با تغییرات آب و هوایی یا سازگاری با
آن دارند ،بطوریکه  65درصد زنان منطقه در عمل با این مشکل مواجه بوده اند .در این وضعیت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی ،زنان در
تالش برای پرداخت اقساط وام از نهادهای مالی و یا وام دهندگان پول ،تالش بیشتری می كنند .با این وجود از آنجا كه درآمد آنها
كاهش یافته ،بدهی آنها افزایش یافته است ،لذا  59درصد زنان مدعیاند كه آنها جهت پرداخت وامهای مختلف كه از منابع مختلف
برای برآورده كردن نیازهایروزانه خود و به ویژه برای خرید موادغذایی دریافت نمودهاند ،مشکل داشته و در شرف فاجعه اجتماعی
قرار دارند .چنانکه جدول ( )6نشان میدهد  63درصد زنان فقیر روستایی در منطقه مرزی منطقه مورد مطالعه برای فراهم كردن
سوخت برای خانوادههایشان با مشکلجدی مواجهمیشوند و بر خالف گذشته ،زنان باید پولاضافی برای خریدسوخت صرف كنند.
زیرا از آنجاییكه دیگر فعالیتهای كشاورزی چندانی وجود ندارد (نه چراگاه برای دامداری و نه باغات و زراعت در روستاها) ،زنان
نمیتوانند از محیط اطراف خود هیزم جمعآوری كنند.
بنابراین نیاز به پول اضافی برای خرید سوخت ،نیازمند درآمد اضافی است كه منجر به سختی در زندگی آنها میشود .اینك
به منظور كاهش وضعیت نابسامان زنان فقیر و تسهیل در زندگی آنان برای افزایش امنیتغذاییخود از طریق سازگاری با تغییرات
اقلیمی ،مداخالت سیاستی مؤثر و كمك دولت در اجرای دقیق برنامههای توسعه امری ضروری است .با این حال ،در این منطقه
تحقیقات زیادی انجام نشده است و تالشهای عملی هم هنوز كافی نیست.
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جدول -6تغییر کار روزانه ،افزایش فقر و تهدید امنیت غذاییزنانروستایی در  10سال گذشته

نقش تغییرات اقلیمی
خیر
بله
50
100
41
109
53
97
62
88
56
94

درصد پاسخ
دهندگان
افزایش سختی كار برای بدست آوردن درآمد برای غذا
67
افزایش ساعات كاری و كاهش درآمد زنان
73
فرصتهای كمتر جهت جستجوی معیشتهای جایگزین برای زنان
65
كاهش امکان دریافت و بازیرداخت وام
59
تشدید شدت و سختی دسترسی به سوخت
63
ماخذ :بررسی های میدانی تحقیق1396 ،
تغییر الگوی كار و معیشت

 _5بحث و فرجام

نتایج حاصل از تحلیل یافتههای این پژوهش بیانگر آن است كه تغییرات آب و هوایی بر بخش زیادی از ابعاد امنیت غذایی
زنان روستایی از جمله دسترسی به مواد غذایی ،كیفیت غذا و ثبات سیستم تامین غذا تاثیر می گذارد .در عین حال این تاثیر را بر
سایر كاركردهای انسانی -اقتصادی منطقه نیز شاهدیم .چنانکه كاركردهای بهداشتی ،داراییهای معیشتی ،كانالهای تولید و توزیع
مواد غذایی ،همچنین تغییر قدرت خرید و جریان بازار مالی از تاثیرات آن در كوتاه مدت بوده است .در عین حال گرچه جوامع مناطق
مرزی آسیب پذیر ،از اصطالح "تغییرات آب و هوایی" زیاد آگاه نیستند ،اما آنها قادر به درک تغییرات اقلیمی هستند و میتوانند
احساس كنند كه چیزی تغییر كرده است و تأثیرمستقیم بر معیشت آنها و تغییرساختار اجتماعی آنها گذاشته است .توجه به جنسیت
مهمترین عامل در برنامههای مقابله با تغییرات اقلیمی و تعدیل اثرات فضایی -مکانی آن ،به ویژه در مورد زنان است .زیرا زنان
نابرابریهای مختلفی را تجربه میكنند و از نظر وضعیت اجتماعیآسیب پذیرتر بوده و اغلب فقیرتر هستند .مهمترین سوال تحقیق
تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی سرپرست خانوار بود كه یافتههای میدانی این پژوهش روشن كرد كه جوامع محلی در منطقه
مورد مطالعه ،تغییرات آب و هوایی را تشخصیص داده و درک كردهاند و پیامدهایآن نشان داد زنان فقیری كه در این ناحیه زندگی
میكنند به لحاظ آسیبپذیری به میزان زیادتری تحت تاثیر قرار گرفتهاند .زیرا همه فعالیتهای آنان به منابع طبیعی و محیط زیست
بستگی دارد .اینك گرچه تالشهای نهادهای تامین مالی خُرد ،مانند كمیته امداد امام خمینی میتواند به زنان كمك كند تا با تغییرات
آب و هوایی سازگارتر شوند .در عین حال ادراک و آگاهیسازی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی در میان جوامع محلی مهم است و
برای ایجاد حس واكنش به تغییرات در محیط زیست و تنوع زیستی ،تهیه و ارایه پیامهایآموزشی برای برقراری ارتباط با زنان در
منطقه در مورد این تغییرات ضروری است؛ همچینین آموزشحضوری و مصاحبه با آنان در مورد اثرات درازمدت تغییراقلیم بركشاورزی
و سایر فعالیتهای منطقه كارساز به نظر میرسد .همچنین فراهمآوردن زمینه اشتغال جایگزین برای زنان فقیر ضروری است.
نتایج این پژوهش با دیگر پژوهش ها مانند طوالبی نژاد و همکاران( )1396در پلدختر ،دانکلمن و همکاران( )2008در سنگال،
گولسان و آشان ( )2013در بنگالدش همسو می باشد .این پژوهشها به این نتیجه رسیده اند كه خانوارهایی كه نسبت به تغییرات
آب و هوا آسیبپذیرتر بودند ،دچار ناامنی غذایی در سطح باالتری شدند .در نهایت پیشنهادات زیر را میتوان مطمح نظر داشت:

تغ
قلیم
واکاوی بازاتب ییرات ا ی رد. . .
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−

زنان فقیر روستایی باید در مورد اهمیت  ،كاشت گیاهان دارویی خانگی و فعالیتهای تولیدی و درآمد جایگزین از
جمله صنایع دستی برای امنیتغذایی خود فراتر از كارهای مربوط به كشاورزی آموزش داده شوند.

−

برگزاری كالسهای آموزش تهیه مواد غذایی برای زنان روستایی ،ترویج و ترغیب روستاییان به استفاده از مواد
غذایی محلی.

−

راه اندازی تعاونی زنان روستایی دهستان برای انجام فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی.

−

نظارت دقیقتر بر قیمت مواد غذایی اساسی ارائه شده به روستاییان توسط فروشندگان مواد غذایی ،احداث صنایع
تبدیلی و تکمیلی بخش كشاورزی جهت جذب نیروی كار مازاد بخش كشاورزی.
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