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 چکیده:

پذیر هستند. سؤال این مخاطرات اقلیمی آسیبدلیل ظرفیت محدود منابع تولیدی در برابر مالک به کشاورزان خرده

وهوایی قرار دارند یا خیر. در این طورِیکسان تحت تأثیر مخاطرات آب است که آیا زنان و مردان کشاورز به

وهوایی پرداخته شد. پژوهش مالک نسبت به مخاطرات آب های جنسیتی کشاورزان خردهپژوهش به بررسی آسیب

ها و اطالعات، تحلیلی است. ابزار گردآوری داده -و روش انجام آن توصیفی حاضر ازنظر هدف، کاربردی

نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری کشاورزان زن و مرد شهرستان پلدختر است. با استفاده از فرمول پرسش

شد. برای کشاورز زن( انتخاب  186کشاورز مرد و  194کشاورز ) 380ای، گیری سهمیهکوکران و به روش نمونه

انباشتگی نامحدود اکتشافی )روش جوهانسن(، ای همای، آزمون رتبهنمونهتی تک ها از آزمونوتحلیل داده تجزیه

های تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین رویدادهای اقلیمی وقوع سیل و باران تحلیل واریانس و آزمون

های معیشتی کشاورزان اثرگذار بوده است. ها و داراییعالیتتوجهی بر ف طور قابلِ آخر فصل کشاورزی به

پذیری که اثرگذاری این رویدادها بر کشاورزان زن و مرد متفاوت بوده و زنان نسبت به مردان با آسیب طوری به

ای ههای زنانگی مانند بارداری و مادری و مسائل و مسئولیتدلیل نقشاند. زنان کشاورز بهبیشتری روبرو بوده

کنند، همچنین توانایی جسمی چندانی برای کار در مزرعه و های کمتری در مزرعه کار میداری، ساعتخانه

جهت نسبت به مردان در معرض همینهای سازگاری و مقابله با مخاطرات اقلیمی ندارند و بهکاربرد روش

یمی بین زنان و مردان کشاورز نیز های سازگاری با مخاطرات اقلهای بیشتری قرار دارند. انتخاب روشآسیب

متفاوت بوده است. از نتایج این پژوهش برای سازگاری بیشتر کشاورزان برای مقابله با رویدادهای اقلیمی و در 

 .توان استفاده کردهای معیشتی کشاورزان هر دو جنس )زنان و مردان( میپذیریراستای کاهش آسیب
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Abstract 

Petti land lords farmers are vulnerable to climate change and risk because of limited 

resource availability. The question is whether rural women and men are equally 

affected by climate change. The present research is in terms of purpose, applied and 

the method of doing it is a combination (qualitative and quantitative methods). The 

instrument for collecting data was a questionnaire and interviews. The statistical 

population of the farmers in Poledokhtar (N= 39338). Using proportional sampling, 

380 farmers (194 men and 186 women farmers' farmer) were selected. Selection of 

samples was done to complete the questionnaire and conduct the interview in a 

targeted way. Data analysis was done using one-sample t-test, unlimited exploratory 

coercive test (Johansen method), and analysis of variance and post-hoc tests. The 

results showed that drought was the most important concern among farmers due to 

climate flood events, last year's agricultural season and in recent years, and these 

three events significantly affected farmers' livelihood activities and assets. So that 

the effects of these events are different from those of male and female farmers, and 

women are more vulnerable than men. Farmer's women work fewer hours on the 

farm, because of the role of femininity such as pregnancy and motherhood, 

homework and child responsibilities, as well as the lack of physical ability to work 

on the farm and the use of adaptation methods and the fight against climate change. 

Therefore, they are more vulnerable than men. The choice of adaptation methods to 

climate change has also been different between male and female farmers. The results 

of this study can be used to better adapt farmers to counteract the negative effects of 

climate change and to reduce the livelihood vulnerability of both sexes (men and 

women). 

 

Keywords: Climate Hazards, Gender, Farm Owner, Vulnerability, Poledokhtar 
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 مقدمه و بیان مسئله

 سالی درحال و خشک وهوایی مانند سیل، امواج گرما، طوفاندر سطح جهانی مخاطرات آب

که شدید باشند،  (. این مخاطرات هنگامی8473: 2015و همکاران،  1ِافزایش است )هوک

ها ( و این آسیب46: 2017و همکاران،  2کنند )چاندراهای جدی بر کشاورزان وارد میآسیب

(. 174: 1396گذارد )پودینه و همکاران،  دی بر زندگی و معیشت کشاورزان میاثرات منفی زیا

(، 84: 1396نژاد و همکاران، روابط اجتماعی باال )طوالبی با دارایی زیاد، متنوع و انکشاورز

بینند های ناشی از مخاطرات اقلیمی دارند و کمتر آسیب می سازگاری زیادی در برابر آسیب

خاطرات مالک این م ( ولی به دلیل ظرفیت پایین کشاورزان خرده3: 2017و همکاران،  3)گوندار

(. 174: 1396ها خواهد گذاشت )پودینه و همکاران،  آن تبر محصوال اثرات منفی بیشتری

های کشاورزان نیز پیوسته رخ دهد، داراییصورتِ ها در طول زمان و بهپذیریهرچه این آسیب

(. حال سؤال این است که آیا زنان و مردان 181: 2011، 4شوند )کرینبیشتر تضعیف می

طور یکسانی تحت  کنند، بهایی زندگی میمنطقه و در یک موقعیت جغرافی کشاورز که در یک

ها متفاوت است؟ دلیل این امر به پذیری وهوایی قرار دارند؟ یا این آسیبتأثیر مخاطرات آب

گردد که  مالک نسبت به مخاطرات اقلیمی برمی های جنسیتی کشاورزان خردهنحوۀ آسیب

 موضوع موردِبحث این پژوهش است.

که در سطح حالی(، در2011) 5کشاورزی ملل متحد برطبق گزارش سازمان خواربار و

دهند، حقوق و درصد نیروی کار کشاورزی را تشکیل می 43طورِمتوسط  جهان، زنان به

: 2009، 6ها نسبت به مردان در سطح پایینی قرار دارد )تری وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن

درصد از  20تا  10الکیت ( فقط م2012های آموزش سازمان ملل متحد )(. بر اساس داده6

هایی همچون  این، زنان با داشتن نقش رب . عالوهداردهای کشاورزی در اختیار زنان قرار  زمین

مراتب اجتماعی، همواره جزء فقیرترین  داری در سلسلهداری و بچههای مانند مادری، خانهنقش

(. این 127: 2010، 7گریگوراند )مک روبرو بوده بیشتریهای اقشار جامعه بوده، و با آسیب

وهوایی نیز شده زنان در برابر مخاطرات آبها باعث نابرابری ساختاری و عدم توانایی آن

ها را نیز کاهش داده است  پذیری، همواره کیفیت زندگی آنپذیرتر بوده و این آسیبآسیب
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طورِمتفاوتی زنان  هوهوایی برود که تغییر آب(. لذا انتظار می45: 2017)چاندرا و همکاران، 

-های جنسیتی موجود باعث تشدید آسیبکشاورز را تحت تأثیر قرار دهد و با وجود نابرابری

(. دلیل اصلی آن فقط این نیست که 145: 2012، 1ها شود )تچاکرت های اجتماعی، اقتصادی آن

دلیل است ینابلکه بههوایی خواهند داشت، وای ناهمسان از مخاطرات آبمردان و زنان تجربه

-پذیر هستند )صالحی و پازوکیخاطر ساختارهای اجتماعی، بیشتر از مردان آسیب که زنان به

( در مورد مخاطرات 2011(. گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )224: 1393نژاد، 

ا بین برابری جنسیتی و مخاطرات اقلیمی ر به ابعاد جنسیتی، ارتباط نزدیک اقلیمی باتوجه

های کشاورزی که زنان دسترسی محدودی به خصوص در محیط موردِبررسی قرار داده است. به

های های فنی برای آبیاری محصوالت کشاورزی و منابع اقتصادی الزم بری خرید نهادهکمک

آمیز، های تبعیض(. همچنین کشاورزان زن به دلیل سیاست15: 2011، 2کشاورزی دارند )فائو

های زندگی و دسترسی محدود به منابع معیشتی، اغلب بیشتر از کشاورزان وهاعتقادات و شی

( 2014(. سازمان ملل )744: 2011، 3مرد تحت تأثیر این مخاطرات قرار دارند )آرورا جانسون

 1991زمینه انجام داده است. در این تحقیقات آمده در جریان وقوع سیل سال تحقیقاتی دراین

برابر بیشتر از مردان بوده است. همچنین، در زمان افزایش یر زنان پنجوم بنگالدش، میزان مرگ

در اروپا، زنان بیشتر از مردان کشته شدند. این تحقیقات نشان دادند  2003درجه حرارت سال 

 برابر بیشتر از مردان جان خود را از دست 14که در موقع بروز بالیای طبیعی، زنان و کودکان 

ران، تاکنون مسئوالن توجه چندانی به موضوع جنسیت و مخاطرات دهند. در کشور ای می

اند و این  اقلیمی نداشته و معموالً به ذکر نکاتی گذرا در رابطه با اهمیت موضوع بسنده کرده

اظ نشده است. ولی مطالعات ریزی روستایی لحها و برنامه گذاری موضوع در سیاست

ها در موضوعات مختلف  نحوه مشارکت آن دهد که میزان و های جهانی نشان می سازمان

ای برخوردار است. همچنین حضور  وهوایی از اهمیت ویژهازجمله در مبحث مخاطرات آب

تواند عامل مؤثری در اهمیت نقش و  ها و نهادهای غیردولتی، خود می تر زنان در سازمان فعال

جهت بررسی همینآید. به محیطی و اقلیمی به شمار جایگاه زنان در رابطه با موضوعات زیست

 رسد.نظر میمالک نسبت به مخاطرات اقلیمی ضروری به های جنسیتی کشاورزان خردهآسیب

شهرستان پلدختر ازجمله مناطقی است که دارای جمعیت روستایی باالتر از میانگین 

درصد جمعیت شهرستان پلدختر در  50( و بیش از 95های مرکز آمار سال کشوری است )داده
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(. در این منطقه مخاطرات 47: 1396نژاد و همکاران، کنند )طوالبینواحی روستایی زندگی می

تبع بر معیشت  های اخیر اثرات زیادی بر تولیدات کشاورزی و بهویژه سیل در سال اقلیمی و به

ِمثال، بر اساس گزارش رسمی  عنوان و زندگی خانوارهای روستایی این منطقه داشته است. به

میلیون ریال  730میلیارد و  82حدود  1395نداری شهرستان پلدختر، وقوع سیل در سال فرما

ها، تأسیسات آب، برق، راه و های مختلف ازجمله تأسیسات زیربنایی، ابنیه، پلبه بخش

حال تأثیر این مخاطرات برای همه  کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرده است. بااین

وه بر مکان زندگی، مرد یا زن بودن هم در این زمینه مؤثر است. افراد یکسان نبوده و عال

ِتوسعه  ( زنان ساکن مناطق روستایی در کشورهای درحال2017برطبق گزارش سازمان ملل )

از مردان هستند. این امر در روستاهای شهرستان پلدختر نیز صادق است و  ترپذیر بسیار آسیب

مالکیت کمِ زمین، وضعیت اقتصادی و اجتماعی چندان  خاطرکشاورزان زن در این شهرستان به

های های زیادی برای تأمین منابع مالی و اعتباری، خرید نهاده مساعدی ندارند و با چالش

های سازگار با جنسیت  رو، شناسایی راهبرد کشاورزی، و امنیت غذایی روبرو هستند. ازاین

در راستای کشاورزی پایدار و رفع  مالک های جنسیتی کشاورزان خردهبرای بررسی آسیب

تبعیض جنسیتی امری ضروری در توسعۀ روستایی و توسعۀ کشاورزی است. لذا در این 

وهوایی مالک ناشی از مخاطرات آب های جنسیتی کشاورزان خردهمطالعه به بررسی آسیب

ترین مخاطرات آب و هوایی ازنظر  . مهم1 عبارتند از:ژوهش پسؤاالت پرداخته شد. 

. مخاطرات اقلیمی بیشترین اثر را 2خانوارهای کشاورز مربوط به کدام رویداد اقلیمی است؟ 

. آیا اثرات 3اند؟ مالک گذاشته های معیشتی کشاورزان خردهها و فعالیتبر کدام دارایی

. 4های مردان و زنان کشاورز یکسان است؟ و هوایی بر معیشت و فعالیتومخاطرات آب

های سازگاری را های معیشتی کدام شیوهمالک زن و مرد در واکنش به آسیب کشاورزان خرده

 اند؟انتخاب کرده

 نظری پژوهش مرورپیشینه و 

های جنسیتی کشاورزان ای درزمینۀ آسیبدهد که مطالعهبررسی مطالعات داخلی نشان می

مباحث نسبت به مخاطرات اقلیمی صورت نگرفته و در مطالعات داخلی توجه چندانی به 

در ادامه برخی مطالعات داخلی و خارجی آورده شده . مخاطرات اقلیمی و جنسیت نشده است

پذیری معیشت کشاورزان بر اثر پدیده  ( به بررسی آسیب1396زاده )است. آشتاب و شریف

پذیری کشاورزان مربوط به نتیجه رسیدند که بیشترین آسیباین  سالی پرداختند و به خشک

( به بررسی سازگاری 1396نژاد و همکاران )عی و اقتصادی بوده است؛ طوالبیابعاد اجتما
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کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مخاطرات اقلیمی اثرات 

های سازگاری بیشتری استفاده زیادی بر معیشت کشاورزان داشته و کشاورزانی که از روش

(، به 1397اند؛ محبوبی و همکاران )مقابل مخاطرات اقلیمی دیده تری درکردند آسیب کم

سالی پرداختند و نتیجه گرفتند که  پذیری کشاورزان در مواجهه با شرایط خشکبررسی آسیب

های تولید و کاهش علوفه، افزایش هزینه افزایش قیمتهای کشاورزان شامل ترین آسیبمهم

 1مهاجرت است؛ در سایر کشورها نیز، آرورجانسونو  گذاری در تولید محصولمیزان سرمایه

پذیری زنان در برابر مخاطرات اقلیمی (، به بررسی فضیلت، گفتمان، جنسیت و آسیب2011)

شدنِ پذیری زنان در برابر مخاطرات اقلیمی سختترین آسیبپرداخته و نشان داده که مهم

های ای به بررسی آسیب(، در مطالعه2016و همکاران ) 2تأمین معیشت آنان است؛ آناندهی

د و به این نتیجه رسیدند که مخاطرات اقلیمی نکشاورزان در برابر مخاطرات اقلیمی پرداخت

( به بررسی 2017و همکاران ) 3بیشترین اثر را بر کاهش تولید مواد غذایی داشته است؛ چاندرا

طور  وهوایی به یجه گرفتند که تغییرات آبهای کشاورزان زن و مرد پرداخته و نتآسیب

-پذیری کشاورزان و درنتیجه کاهش سطح معیشت و داراییتوجهی باعث افزایش آسیب قابلِ

-( به بررسی ادراک جنسیتی و آسیب2019و همکاران ) 4های مالی آنان شده است؛ آویسیو

آنان نشان داد بااینکه زنان و  اند. نتایجهوایی پرداختهوپذیری روستاییان در برابر تغییرات آب

اند، ولی زنان در مقایسه با مردان با مشابه در برابر تغییرات اقلیمی قرار گرفته صورت مردان به

و همکاران  5اند؛ راوراهای بیشتری ازنظر منابع تولیدی و شرایط بدِ مسکن روبرو بودهآسیب

وهوایی پرداختند و به با تغییر آب( به بررسی مدیریت جنسیتی کشاورزان و سازگاری 2019)

های سازگاری کشاورزان زن و مرد با یکدیگر تفاوت این نتیجه رسیدند که بین مدیریت شیوه

کنند و های سازگاری کمتری استفاده میوجود دارد و زنان در مقایسه با مردان از راهبرد

 پذیری بیشتری روبرو هستند.درنتیجه با آسیب

 6المللی مخاطرات اقلیمی ی چارچوبی است که توسط مجمع بینپذیرارزیابی آسیب

و  7منظور ارزیابی اثرات مخاطرات اقلیمی مورد استفاده قرار گرفته است )نوبل ( به2014)

ای است که احتمال آسیب یک پذیری درجهاساس، آسیب(. براین838: 2014همکاران، 
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زا( را توصیف و مثال اختالل یا عوامل تنش نِعنوا دلیلِ قرارگرفتن در معرض خطر )بهسیستم، به

شامل قرارگرفتن اجزای مرتبط سیستمِ در معرض خطر، حساسیت و ظرفیت سازگاری است 

( 2014مللی مخاطرات اقلیمی )ال (. ازنظر مجمع بین203: 2018و همکاران،  1)استینر

متغیرهای اجتماعی، هوایی با تعامل وهای کشاورزی به مخاطرات آب پذیری نظام آسیب

( قرارگرفتن 2013و همکاران ) 2شود. ازنظر جویزتعیین می  محیطی اقتصادی و زیست

وهوایی، ظرفیت سازگاری زای آبپذیری به عوامل تنشهای کشاورزی در معرض آسیب نظام

بیان ( 2013) 3ها و سایر موجودات مرتبط است. اسمیت و گریگوری، نهادها، انسانسیستم

ترین اثرات مخاطرات اقلیمی بر کشاورزی مربوط به کاهش منابع تولیدی و مهمد که داشتن

( 2010و همکاران ) 4آمدن سطح بهداشت کشاورزان است. نلسون تولیدات کشاورزی و پایین

وهوایی بر توسعۀ ظرفیت انطباقی و پذیری کشاورزان از مخاطرات آببرای کاهش آسیب

پذیری توان گفت که آسیبی کشاورزان تأکید داشتند. لذا میهای سازگارسازی شیوهپیاده

کشاورزان در برابر مخاطرات اقلیمی به عواملی چون قرارگرفتن در معرض مخاطره، عوامل 

 های سازگاری با این مخاطرات مرتبط است.زا و شیوهتنش

دورۀ دهد که سیستم کشاورزی در طول یک قرارگرفتن در معرض مخاطره زمانی رخ می

ِمثال  عنوان (. به648: 2016وهوایی منفی باشد )آناندهی و همکاران، زمانی تحت تأثیر عامل آب

روز در سال آن دما افزایش یابد و یا تا  30ای افزایش یابد و تا بینی شود که دمای منطقهپیش

که  حالی(. در143: 2013و همکاران،  5روز کاهش یابد و باعث ایجاد یخبندان شود )کانکل 30

 تواند برای بعضی از مناطق سودمند و برای مناطق دیگر مضر باشد.فصل رشد طوالنی می

زا با مراحل چرخۀ زندگی تغییر های گیاهی و حیوانی به عوامل تنشحساسیت گونه

زایی چون درجه حرارت کند. مثالً یک گیاه ممکن است در طول رشد خود به عوامل تنش می

ما در طول رشد و باروری به درجه حرارت باال حساس باشد )استینر و پایین حساس باشد، ا

ها  شود که آنزا باعث می(. آگاهی کشاورزان در مورد عوامل تنش205: 2018همکاران، 

(. 520: 2013و همکاران،  6کار بگیرند )جویس موقع اجرا و به های سازگاری را بهاستراتژی

عددی چون عدم مالکیت شخصی، سرمایۀ مالی محدود، میزان حساسیت کشاورزان با عوامل مت

                                                           
1 Steiner 

2 Joyce 

3 Smith and Gregory 
4 Nelson 

5 Kunkel 

6 Joyce 



 1398 ، بهار و تابستان1 شمارۀ یازدهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  32

 

-(. به837: 2014محیطی ارتباط دارد )نوبل و همکاران،  ها و آگاهی زیستناکافی بودن مهارت

 زا، سازگاری با این عوامل است.دلیل بهترین راه مقابله با عوامل منفی و تنشهمین

پذیری از طریق آسیبوهوایی به معنای کاهش خطر و سازگاری با مخاطرات آب

های محیطی است ها در برابر تهدیدها و آسیبها و فراینداقدامات مناسب، تنظیم شیوه

(. ظرفیت سازگاری یعنی هماهنگ کردن ویژگی یا رفتار با 46: 2016، 1)شیسانی و مافونگی

تغییرات محیط خارجی برای مقابله بهتر با مخاطرات توضیح داده شده است )پودینه و 

(. اجزای اصلی ظرفیت انطباق عبارتند از دسترسی به منابع اقتصادی، 175: 1396کاران، هم

های آموزشی های مدیریتی و وجود مؤسسات و سیاستهای فنی و اطالعاتی، مهارتگزینه

پذیری جنسیتی کشاورزان توان گفت که آسیببه این مباحث می(. باتوجه649: 2001، 2)اینگل

پذیری کشاورزان زن و اقلیمی با این امر درارتباط است و ارزیابی آسیبدر برابر مخاطرات 

ها و مرد به دلیل نابرابری در دسترسی و یا آگاهی از این عوامل است. در ادامه به بررسی نظریه

 شود.های جنسیتی و  مخاطرات اقلیمی پرداخته میرویکردهای مرتبط با بحث

المللی برخوردار است و در شمول و بین جهانهای مباحث جنسیت و توسعه از زمینه

های توسعه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ولی های جهانی و تدوین برنامه اجالس

( 1387. ازنظر ازکیا و ایمانی )نشده استدر ایران مسئوالن توجه چندانی به این موضوع 

به ساخت اجتماعی و سپردن گردد بلکه مفهوم جنسیت و توسعه تنها به مسائل زنان برنمی

یابد ها دارد، نیز ارتباط می ها به زنان و مردان و انتظاراتی که جامعه از آنها و مسئولیتنقش

های گذشته در وهوایی در دهه(. ابعاد جنسیتی مخاطرات آب131: 1387)ازکیا و ایمانی، 

وهوایی در تغییر آبادبیات توسعه موردِبحث قرار گرفته است. درزمینۀ ابعاد جنسیتی و 

های نظری مختلفی ارائه شده که در این پژوهش به سه دیدگاه های کشاورزی، دیدگاه نظام

 اشاره شده است.

 یری کشاورزی در برابر مخاطرات آبپذرویکرد اول، به عوامل ساختاری که بر آسیب

رات را گردد. در این دیدگاه زنان و مردان اثرات مخاطوهوایی اثرگذار است، برمی

 دلیل است که عوامل زیستاین. به(85: 2015، 3کنند )فیشر و کارطورِمتفاوت تجربه می به

متفاوتی بر میزان  صورت به محیطی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نهادی، و اقتصادی

( 1989) 1مثال مطالعۀ شیوا عنوانِ (. به668: 2014، 4پذیری آنان اثرگذار هستند )ریبوت آسیب
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-دهد که عامل سیاسی منجر به توزیع ناعادالنه حقوق، منابع و ساختارهای قدرت میمینشان 

شود و درنتیجه مخاطرات اقلیمی بر زنان اثرگذاری بیشتری دارد. بر اساس گزارش سازمان 

(، توزیع نابرابر منابع اقتصادی، فیزیکی و طبیعی میان 2011خواربار و کشاورزی ملل متحد )

 گرید یکیهای اقتصادی، و فرصت جمله دسترسی به منابع آب، مالکیت زمینزنان و مردان از

وهوایی است. در پذیری زنان و مردان در برابر مخاطرات آباز دالیل اصلی تفاوت آسیب

بودنِ میزان دسترسی زنان  به به متفاوتکشورهای افغانستان، میانمار، تایلند و فیلیپین باتوجه

 در این کشورها نیز متفاوت است. آنهاپذیری این عوامل، میزان آسیب

کند که مانع توانایی زنان در اتخاذ های متفاوت را ایجاد میعوامل ساختاری آسیب

و همکاران،  2شود )پلینگهای جدید و فعاالنه در بازارهای کشاورزی میها و شیوهفنّاوری

ن و مردان کشاورز، محققان پذیری زنا(. درزمینۀ نقش عوامل ساختاری بر آسیب116: 2015

مثال ظرفیت ضعیف برای بهبود سریع بعد از  عنوانِ اند. بهعوامل مختلفی را شناسایی کرده

(، عدم دسترسی به مالکیت زمین، اعتبارات 258: 2015، 3مخاطره )چاندرا و گاگانیس

، 4تاناکشاورزی، خدمات ترویجی، ابزار فنّاوری اطالعات، حمایت و مشارکت اجتماعی )سال

ترین های طبیعی مهم(؛ و نظام215: 2015، 5(؛ عوامل فرهنگی و انسانی )آلستون275: 2013

طورِمتفاوت بر زنان و مردان اثرگذار  وهوایی بهعواملی هستند که در مواجهه با مخاطرات آب

براین، محرومیت و تبعیض ناشی از عدم  (. عالوه225: 1393نژاد، پازوکی هستند )صالحی و

موجب ارائه ضعیف خدمات اعتباری به کشاورزان زن  مختلفهای حضور زنان در فعالیت

ها دارد )چاندرا و همکاران،  وری و ظرفیت سازگاری آنشده، و درنتیجه تأثیر منفی بر بهره

2017 :46 .) 

وهوا مربوط است. زنان  رویکرد دوم به نقش محوری زنان در تسهیل اقدامات تغییر آب

هایی برای کاهش خطرات و حلهای زراعتی توانایی خوبی برای یافتن راهفعالیتدر زمان 

و همکاران،  6دارند )جست را تغییرات اجتماعی و رفتاری الزم برای انطباق و مقابله با آن

های کشاورزی و ( آگاهی زنان و مردان در مورد شیوه2015) 7(. ازنظر آلستون135: 2016

انطباق با اثرات نامطلوب مخاطرات متفاوت است. دانش حاصل از  ها برای نحوه انتخاب آن

                                                                                                                                        
1 Shiva 
2 Pelling 

3 Gaganis 

4 Sultana 
5 Alston 

6 Jost 

7 Alston 



 1398 ، بهار و تابستان1 شمارۀ یازدهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  34

 

تواند در پاسخ به تغییرات های اجتماعی و شرایط محیطی میشرایط مادرانه، شبکه

محیطی، و مدیریت کشاورزی به زنان کمک کند. لذا نقش رهبری زنان در مسائل  زیست

وهوایی سب با مخاطرات آبمحیطی محلی، کشاورزی و سازگاری برای مقابله منا زیست

 اهمیت دارد.

وهوایی است. برابری جنسیتی دیدگاه سوم، دیدگاه برابری جنسی و مخاطرات آب

محیطی و مذاکرات تغییر  های مهم زیستنامهای مهم در توافقعنوان مسئله ای بهطورِفزاینده به

بعد از ظهور و رشد (. این دیدگاه 11: 2018، 1شده است )یاداو و لل وهوا شناخته آب

کننده در های قانعدادنِ استداللهای اجتماعی زنان توسط محققان فمینیستی برای نشان جنبش

گیرنده مطرح شد. جنبش سبز در کنیا، جنبش های تصمیممورد رهبری مثبت زنان در سازمان

تی و هایی هستند که بر اهمیت برابری جنسیچیپکو و گاروال در هندوستان ازجمله جنبش

(. براساس این دیدگاه 23: 2015، 2رهبری زنان در زمان مخاطرات اقلیمی تأکید دارند )گارد

( 2017و همکاران ) ( و چاندرا2009) 4(، ناگنت و شاندرا2005) 3مطالعات نورگارد و یورک

ای تا حد زیادی به نفع مردان است. هرچند در این هایی توسعهکنند که سیاستتأیید می

بر نقش محوری زنان در رهبری تأکید شده ولی در بیشتر کشورها توجه چندانی به  مطالعات

( در جنوب آسیا 2000حال، نتایج پژوهش آریا باندو ) نقش محوری زنان نشده است. بااین

تری در تأمین غذا و آب برای  نشان داد که پس از وقوع بالیای طبیعی زنان عمدتاً نقش فعال

های  دیدگان و افراد سالخورده و نیز گروه ت از مجروحان و آسیباعضای خانواده، مراقب

 (. 5: 2000، 5کنند )آریاباندو پذیر ازجمله کودکان، بیماران و سایر افراد ایفا می آسیب

میان زنان و مردان، و تبعیض  نابرابریایجاد عواملی که سبب با توجه به مطالب فوق، 

 ، عبارت است از: کندمیبیشتر  را وهواییپذیری زنان در زمان مخاطرات آب و آسیب شده

های جنسیتی میان زنان و مردان در دسترسی به منابع، بازار کار و  الف( وجود تبعیض

تواند منجر به  تردید می ازجمله در چارچوب قوانین و مقررات که بی نهادهای رسمی 

 سه با مردان شود. محدودیت بیشتر زنان در مقای

تری در فرایندهای  ها و معضالت بزرگ ب( دوم اینکه، زنان در مقایسه با مردان، با چالش

های اقتصادی، شود زنان کمتر از فرصت سازی مواجه هستند و همین امر سبب می تصمیم

                                                           
1 Yadav and Lal 

2 Gaard 
3 Norgaard and York 

4 Nugent and Shandra 

5 Ariyabandu 



 35 ... مالک خرده کشاورزان جنسیتی های آسیب بررسی/ نژاد ریاحی و طوالبی

 

تقیم صورت مستقیم و غیرمس اجتماعی و استفاده از منابع طبیعی برخوردار باشند که این امر به

 پذیری آنان اثرگذار است.بر آسیب

های  تواند زنان را از دسترسی به اطالعات و مهارت فرهنگی می -چ( هنجارهای اجتماعی

 محروم کند. وهواییمحیطی ازجمله مخاطرات آب زیستی ها الزم جهت مواجهه با چالش

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 
 تحقیق     روش

شهرستان پلدختر است. این شهرستان دارای دو بخش است.  منطقۀ موردِمطالعه روستاهای

بخش مرکزی دارای چهار دهستان به مرکزیت پلدختر و بخش معموالن دارای سه دهستان با 

(، 1395مرکزیت معموالن است. شهرستان پلدختر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن )

 11289نفر ) 39338این تعداد  خانوار( است. از 20303نفر ) 73،744دارای جمعیتی بالغ بر 

این  انکنند. معیشت اصلی روستاییخانوار( در روستاها و مابقی در نواحی شهری زندگی می

 و شودطور سنتی انجام می کشاورزی است. کشاورزی اغلب بههای فعالیتشهرستان وابسته به 

ارهای محلی شامل کشت محصوالت برای تأمین معاش خانواده، پرورش دام و فروش به باز

است )البته برخی محصوالت عمده مانند خیار، انجیر سیاه، گندم، و گوسفند زنده به بازارهای 
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شود(. دو رودخانه مهم کشکان و سیمره در ای و یا به خارج کشور نیز صادر میمختلف منطقه

 (.2 کنند )شکلاین منطقه جریان دارند که در تأمین آب کشاورزی نقش بسیار مهمی ایفا می
 . نقشه موقعیت منطقه موردِمطالعه2شکل 

 
 

دهد که های ایستگاه هواشناسی پلدختر نشان میبررسی اقلیم شهرستان با استفاده از داده

 340خشک است. بارش متوسط ساالنه آن در بلندمدت وهوای نیمه این منطقه دارای آب

ماه دریافت بارش بین آذرماه و بهمن متر نیز متغیر است. عمدهمیلی 610تا  280متر که از  میلی

ساله  سالی و ترسالی طی یک دورۀ بیست های با حاکمیت خشک( نیز سال3شود. در )شکل می

سالی و ترسالی در منطقه بوده است.  دهندۀ تناوب خشک ( آورده شده که نشان2017تا  1999)

موردِمطالعه با ترسالی شدید منطقۀ  2015و  2014، 2007، 2006، 2003های مثال سال عنوانِ به

 دنبال داشته است. های مخربی بهمواجه بوده و سیالب
 سالی و ترسالی در ایستگاه پلدختر های با حاکمیت خشک. سال3شکل 
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تحلیلی است. مطالعات  -تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی

نامه )طیف لیکرت( نیز از طریق پرسش میدانیهای ای از طریق روش اسنادی، دادهنظریه

در  کشاورزان پذیریهای کمّی درزمینۀ آسیبمنظور کمک به تحلیل داده آوری شد. بهجمع

ها ترتیبی و برابر مخاطرات اقلیمی از مصاحبه آزاد نیز بهره گرفته شد. سطوح و مقیاس داده

معه آماری، شامل کشاورزان زن و مرد ای بوده، و توزیع متغیرها نرمال بوده است. جافاصله

(. برای انتخاب تعداد نمونه ابتدا با استفاده از فرمول =39338Nدختر است ) شهرستان پل

نمونه )زن و مرد( انتخاب شد. در مرحله بعدی برای تعیین حجم نمونه هر یک  380کوکران 

 (.1ل از کشاورزان زن و مرد از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده شد )جدو

تعداد نمونه =
تعداد نوع جنس

کل
×  تعداد پرسشنامه

 های شهرستان پلدخترهای جمعیتی و تعداد نمونه دهستان. ویژگی1جدول 

 زن مرد خانوار روستا دهستان
 تعداد نمونه

 جمع مرد زن
 105 53 52 5339 5464 3093 26 جایدر

 38 19 19 1935 1961 1075 20 جلوگیر
 82 41 41 4197 4292 2543 25 مالوی
 23 12 11 1177 1257 674 43 غربیمیانکوه

 66 34 32 3338 3555 1931 40 افرینه
 30 16 14 1460 1617 1046 41 معموالن
 36 19 17 1783 1963 927 31 شرقیمیانکوه

 380 194 186 19229 20109 11289 226 کل

 1397های پژوهش، ؛ و یافته1395، منبع: مرکز آمار

ترین های آماری استفاده شد. برای بررسی مهمهای تحقیق از روشفرضیه بررسیبرای 

های جنسیتی نسبت به ای، برای شناسایی آسیبنمونهتک tمخاطرات اقلیمی از آزمون 

انباشتگی ای همهای سازگاری کشاورزان از آزمون رتبهمخاطرات اقلیمی، و بررسی روش

تاً برای بررسی تفاوت میزان ( استفاده شد. نهای2)روش جوهانسن 1نامحدود اکتشافی

 tهای معیشتی زنان و مردان کشاورز بر اثر رویدادهای اقلیمی از آزمون پذیری فعالیت آسیب

  Eviewsهایافزار های آماری در نرماستفاده شد. روش 3های تعقیبیو آزمون ایتک نمونه

-انجام شد. در این پژوهش، بر اساس سرمایه 22نسخه  SPSSو 16نسخه  Minitab، 9نسخه 

فعالیت  30های معیشتی در پنج دسته و های تعاملی با کشاورزان، آسیبهای معیشتی و بحث

 (.2وتحلیل شد )جدول  کشاورزی که به مخاطرات حساس بوده، شناسایی و تجزیه

                                                           
1 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

2 Johansen 

3 Post-Hoc 
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 یکشاورز یشتیمع ها و منابعها، فعالیت . اثرات مخاطرات اقلیم بر دارایی2جدول 

 اثرات مخاطرات آب و هوایی شاخص دارایی

دی
صا

 اقت
ی/

مال
 

 تأثیر بر کاشت، برداشت، عملکرد محصوالت کشاورزی تولید کشاورزی
 شدن محصول، کاهش بازده محصوالت و درنتیجه کاهش درآمدخراب اندازدرآمد و پس

 ها)بذر، کود(قیمت نهاده خرابی محصوالت، کاهش درآمد و درنتیجه افزایش هاهزینه
 بیماری دام، کاهش علوفه و تعداد دام مالکیت دام

 شدن محصوالت و کاهش سرمایه، درنتیجه عدم پرداخت پول بیمه محصولخراب بیمه محصوالت
 شدن محصول. کاهش تولیدات و درآمد و درنتیجه کاهش امنیت غذاییخراب امنیت غذایی

 محصول و درنتیجه بیکاری کشاورزکاهش عملکرد  اشتغال

عی
ما

جت
ا

 

 کاهش درآمد و عدم دسترسی به امکانات زندگی کیفیت زندگی
 وپرورش کودکان و ترک تحصیل اختالل در آموزش آموزش
 اختالل در دسترسی به خدمات بهداشتی، افزایش بیماری؛ سوءتغذیه بهداشت

 مناقشات ناشی از مشکالت بار کاری و سختی زندگیافزایش بار مالی خانواده،  اختالفات خانوادگی
 سالی و سیل و افزایش مشکالت اجتماعی افزایش فقر و محرومیت در طول خشک مشکالت اجتماعی

 دادن منابع آب و زمین، درگیری میان قبایل و افزایش سختی کشاورزانازدست ایاختالفات طایفه
 کودکان در معرض بیماری، جراحات و فوت در زمان وقوع مخاطرهقرارگرفتن سالمندان و  امنیت اجتماعی

گی
رهن

ی/ف
سان

ان
 

 میزان داشتن آگاهی قبلی خانوارها در برابر مخاطرات آگاهی قبلی
 مهاجرت به نواحی دیگر و به دنبال شغل خارج از مزرعه مهاجرت

 عدم تمایل به ماندگاری در روستای محل زندگی تعلق مکانی
 روستامشارکت در امور  مشارکت

 شدنِ راه ارتباطی در زمان وقوع سیلکمک دولت به روستاهای در معرض مخاطره، به دلیل قطع های دولتکمک
 تحت پوشش برنامه ملی بیمه حوادث خانوار بیمه حوادث

کی
یزی

ف
 

 ونقل( )جاده/حملهای انتقال محصول به بازار فروش رسانی به زیرساختآسیب ونقل جاده /حمل
 عنوان نتیجۀ وقوع سیل و طوفان ها بهمیزان آسیب به خانه مسکن

 کاهش دسترسی به انرژی )قطع برق در طی طوفان و سیل، عدم دسترسی به سوخت( دسترسی به انرژی
 های آبیاری ها و نظامها و شبکه آبراههدیدنِ کانالآسیب زیرساخت آبیاری

عی
طبی

 

 سالی و غیره( میزان فرسایش خاک در اثر تغییرات اقلیم )سیل و خشک کیفیت خاک
 شود، درنتیجه کاهش تولیداتسالی سبب کمبود آب می سیل باعث آلودگی و خشک منابع آب

 دیدگی محصوالت و دام(و آسیب ها، حشراتامراض و آفات محصوالت کشاورزی )سوسک مدیریت آفات
 بادی، درنتیجه کاهش سطح اراضیسالی باعث فرسایش آبی، خشکفرسایشسیل باعث  وسعت اراضی
 وخاک های گیاهی و جانوری، کاهش کیفیت منابع آب میزان آسیب به گونه کیفیت محیط
 سالی ها در طول خشکشدن جنگلوسیلۀ طوفان و سیل/ خشک قطع درختان به تخریب جنگل

 (2010گریگور، ؛ مک2015، هوک، 2018همکاران، ؛ چاندرا و 2018، 1منبع: )واالوا و لل

نامه با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت، که توسط افرادی روایی پرسش

 30منظور سنجش پایایی، یک نمونه شامل  شود. به متخصص در موضوع موردِمطالعه تعیین می

کرونباخ محاسبه شد. آلفای ی آزمون گرفته شد و ضریب اعتماد با روش آلفانامه پیشپرسش

 .قبول ابزار سنجش است دهندۀ پایایی قابلِ (، که نشان70/0بود )باالتر از  80/0کل برابر 
 شده برای هر مؤلفه . میزان آلفای محاسبه3جدول 
 میزان آلفای کرونباخ تعداد گویه مؤلفه

 84/0 30 های معیشتیدارایی
 79/0 9 رویدادهای اقلیمی

 77/0 11 های سازگاریاستراتژی
 80/0 50 کل

 1397های تحقیق، منبع: یافته
                                                           
1 Vadava and Lal 
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 های تحقیقفرضیه

 وهوایی ازنظر خانوارهای کشاورز مربوط به پدیدۀ سیالب است.ترین مخاطرات آبمهم -1

 های اقتصادی کشاورزان داشته است.ها و فعالیتمخاطرات اقلیمی بیشترین اثر را بر دارایی -2

 وهوایی بر معیشت مردان و زنان کشاورز متفاوت بوده است.مخاطرات آباثرات  -3

تنوع کشت محصوالت را  ،های معیشتیمالک زن و مرد در پاسخ به آسیب کشاورزان خرده -4

 اند.ترین استراتژی سازگاری انتخاب نمودهمهم

 تحقیقهای یافته

 50های پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی گروه سنی کشاورزان مرد بررسی ویژگی

دهندۀ پیری جمعیت  در سنین باالیی قرار دارند که نشان آنهادرصد  51سال به باال بوده و 

کشاورز زن، بیشترین فراوانی گروه سنی  186کشاورزان مرد در شهرستان پلدختر است. از بین 

سال بوده است. درزمینۀ سطح تحصیالت، از  50تا  41درصد مربوط به گروه سنی  4/42با 

درصد  9/47به تحصیالت راهنمایی با  کشاورز مرد، بیشترین فراوانی مربوط 194مجموع 

دهندۀ  است. بیشترین فراوانی تحصیالت زنان نیز مربوط به تحصیالت ابتدایی بوده که نشان

 194سطح پایین سواد کشاورزان زن در مقایسه با مردان است. ازلحاظ تأهل از مجموع 

کشاورز زن نیز صد  186اند. ازمجموعِ کشاورز متأهل و بقیه مجرد بوده 189کشاورز مرد، 

چون فوت همسر، و یا ازکارافتاده بودن همسر،  دالیلیدرصد آنان متأهل بوده ولی اکثر زنان به

 .شودها انجام می کشاورزی توسط آن هایفعالیتسرپرستی خانواده را بر عهده داشته و 
 . توزیع فراوانی جمعیت موردِمطالعه یا جمعیت هدف4جدول 

 درصد پاسخگو پاسخگو بیشترین جوامع متغیر

 سن
 51 99 سال به باال 50 مرد
 4/42 79 سال 50تا  41 زن

 تحصیالت
 9/47 93 راهنمایی مرد
 2/82 153 ابتدایی زن

 تأهل
 4/98 189 متأهل مرد
 100 186 متأهل )سرپرست خانوار( زن

 نظر شد صرفِالزم به ذکر است چون جامعه آماری فقط کشاورزان بوده از آوردن شغل 

 1397های تحقیق، منبع: یافته

 بررسی فرضیه اول پژوهش

وهوایی ازنظر خانوارهای ترین مخاطرات آبمهم»برای بررسی فرضیه اول تحقیق درزمینۀ 

ها و به یافتهای استفاده شد. باتوجهنمونهتک tاز آزمون ، «کشاورز مربوط به پدیده سیالب است

و بر اساس طیف لیکرت در نوسان است، این میزان برای  5تا  1با احتساب دامنه طیفی که بین 
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معنادار است.  05/0ارزیابی شده و در سطح آلفای  3اکثر متغیرها بیشتر از مطلوبیت عددی 

 انی خانوارها در مورد مخاطرات آبتحلیل میانگین عددی متغیرها نشان داد که بیشترین نگر

( بوده است. کشاورزان اظهار داشتند که وقوع 57/4وهوایی مربوط به وقوع سیل با میانگین )

دلیل کوهستانی بودن منطقه بارندگی باعث وقوع ترین مخاطرات هستند، و بهها شایعسیالب

هایی که در آخر فصل کشاورزی به وقوع پیوسته ویژه بارندگی شوند. بههای مخربی میسیل

وهوایی مربوط به بارش آخر ومین نگرانی مهم خانوارها در مورد آثار مخاطرات آباست. لذا د

اینکه در موقع دلیلبها ه( بوده است؛ اکثر این بارش44/4سال )سال کشاورزی( با میانگین )

کنند. در وارد می کشاورزان دهند خسارات زیادی به محصوالتبرداشت محصول رخ می

را نابود کرده است. آنها صورتی بوده که کل محصول ها بهبرخی مواقع نیز این بارش

صورت  دقیقاً در زمان برداشت محصول خیار که به 94ِمثال در بارش آخر فصل سال  عنوان به

کلی خراب کرد. بر اساس  رخ داد محصول خیار کشاورزان جنوب شهرستان را به گتگر

تناوب سالیانه روی داده است.  یمی بهها، کشاورزان اظهار داشتند که مخاطرات اقلمصاحبه

ترین مخاطرات بوده سالی مهم و چندسال نیز خشک که چندسال پشت سر هم سیل طوری به

شود نیز در است. عالوه بر این، گردوغبار که از سمت غرب و کشور عراق وارد شهرستان می

فصل بهار باعث  دوسالِ گذشته اثرات زیادی بر محصوالت کشاورزی داشته و در اواخریکی

شدن برگ محصوالتی همچون خیار و انجیر سیاه شده وری محصوالت و خشککاهش بهره

های حال مخاطرات تغییر اقلیم و ازجمله وقوع سیل بیشترین اثرات را بر دارایی است. بااین

-ترین مخاطرات آبفرضیه اول پژوهش مبنی بر مهم"معیشتی کشاورزان داشته است. لذا 

 (.5)جدول  "شودتأیید میوهوایی، 
 ازنظر کشاورزان وهوایی منطقهترین مخاطرات آب. مهم5جدول 

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون=

 معناداری Tآماره  میانگین مخاطرات اقلیمی
 تفاوت
 میانگین

 درصد 95اطمینان 

 پایین حد
حد 
 باال

 94/0 60/0 770/0 000/0 093/9 77/3 سالی خشک

 66/1 48/1 570/1 000/0 576/33 57/4 وقوع سیل
 -02/0 -29/0 -155/0 023/0 -291/2 85/2 طوفان 

 -03/0 -20/0 -115/0 005/0 -816/2 89/2 بادهای قوی/ گردباد

 53/1 35/1 440/1 000/0 865/0 44/4 بارش آخرسال)سال کشاورزی(
 26/0 -02/0 120/0 096/0 672/1 12/3 های کوتاه بارانیفصل

 47/0 25/0 360/0 000/0 396/6 36/3 وهواییتغییر مداوم آب
 82/0 57/0 695/0 000/0 662/10 70/3 ریزگردها

 30/0 05/0 175/0 005/0 842/2 18/3 حوادث شدید گرمایی

 1397های تحقیق، منبع: یافته
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 بررسی فرضیه دوم پژوهش

های ها و فعالیتاثر را بر داراییمخاطرات اقلیمی بیشترین »مبنی بر ، برای بررسی فرضیه دوم

انباشتگی نامحدود ای هم، از آزمون رتبه«مالی و اقتصادی کشاورزان زن و مرد داشته است

وهوایی اثرات چشمگیری بر منابع ها نشان داد که مخاطرات آبیافته. استفاده شد اکتشافی

ها نشان داد که ه است. یافتههای کشاورزان )مرد و زن( داشتها و داراییامرارِمعاش، فعالیت

وری و تولیدات کشاورزی است. کشاورزان  زان مربوط به کاهش بهرهنگرانی اصلی کشاور

ویژه در مناطق کوهستانی شهرستان ضمن فرسایش خاک، اثرات اظهار داشتند که وقوع سیل به

ر زمان گذارد. همچنین دمنفی بر کاشت، برداشت، عملکرد و خرابی محصوالت کشاورزی می

خاطر کشاورزان همینشود؛ بهنیز باعث کاهش تولیدات می آب کمبودسالی،  وقوع خشک

ترین آسیب معیشتی عنوان اولین و مهم ( را به891/0کاهش تولیدات کشاورزی با مقدار ویژه )

که ذکر شد، معیشت اکثر روستاییان شهرستان پلدختر وابسته طوری همان اند. در نظر گرفته خود

محصولی در زمان بروز مخاطره محصولی هستند. وابستگی به تولیدات تککشاورزی تکبه 

وری محصوالت کشاورزی بر دهد. کاهش بهرهپایداری درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار می

پذیری کشاورزان در اثر مخاطرات اقلیمی نیز کاهش تولیدات و درنتیجه کاهش درآمد و آسیب

انداز با دنبال خواهد داشت. لذا کشاورزان کاهش میزان درآمد و پسی را بهتأمین نیازهای اساس

اند. کشاورزان کاهش عنوان دومین آسیب معیشتی در نظر گرفته ( را به745/0مقدار ویژه )

( که وابستگی زیادی به تولیدات کشاورزی و منابع 701/0امنیت غذایی با مقدار عددی )

اند. عنوان سومین پیامد مهم مخاطرات اقلیمی در نظر گرفته درآمدی خانوارها دارد را به

دادن محصوالت خاطر ازدستپذیری خانوارها بهرویدادهای شدید اقلیمی ضمن تشدید آسیب

-وری کشاورزی میو افزایش حشرات و آفات در طول مراحل رشد گیاهان، باعث کاهش بهره

هایی که با گذارد. بر اساس مصاحبهنفی میشود و درنتیجه بر امنیت غذایی کشاورزان تأثیر م

ترین کشاورزان انجام شد، آنان اظهار داشتند که در موقع بروز سیل امنیت غذایی از مهم

ها است. اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی در مناطق کوهستانی شرق  وی آنرهای پیشچالش

تر از مناطق دشتی شود( گستردهیصورت دیم انجام م شهرستان پلدختر )جایی که کشاورزی به

دستی و تولیدات  بوده است. همچنین در مناطقی که در آن ساکنان در کنار زراعت به صنایع

اند. براساس اند، کشاورزان کمتر تحت تأثیر ناامنی غذایی قرار گرفتهدامداری مشغول بوده

-رویدادهای اقلیمی بر داراییکه  اظهار داشتند، هنگامیان کشاورز ،گرفتههای صورتمصاحبه

-ها با مشکالت جدی روبرو می گذارد، زندگی آنهای فیزیکی و زیرساختی اثرات منفی می
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قبیل مشکالت  تأمین انرژی( ازاین وونقل محصول  شود. دسترسی به امکانات زیربنایی )حمل

وستاها قطع آب آشامیدنی رو از وقوع سیل، برق هستند. در مناطق کوهستانی بالفاصله بعد 

ونقل محصوالت کشاورزی برای فروش با مشکل  ها، حملعلتِ تخریب جادهشود و بهمی

دهنده مرد و زن به مشکالت مربوط به مسائل شود. همچنین هر دو گروه پاسخروبرو می

وپرورش کودکان، عدم پرداخت بدهی و نیاز به  اجتماعی و بهداشتی )مثالً اختالل در آموزش

 (.6)جدول  اشاره کردندگرفتن( وام
 مالک های تغییر اقلیم بر معیشت و دارایی کشاورزان خرده. سنجش آسیب6جدول 

 رتبه داریمعنی آماره مقادیر ویژه نماد شاخص دارایی

ی )
صاد

 اقت
ی/

مال
 *

*
65

8
/0) 

 Q1 **891/0 998/699 000/0 1 تولیدات کشاورزی
 Q2 **745/0 321/683 000/0 2 اندازدرآمد و پس

 Q3 *251/0 255/64 003/0 22 هاافزایش هزینه
 Q4 **523/0 413/239 000/0 15 مالکیت دام

 Q5 *217/0 373/52 005/0 24 بیمه محصوالت
 Q6 **701/0 572/497 000/0 3 امنیت غذایی

 Q7 **575/0 808/287 000/0 12 اشتغال

ی )
اع

تم
اج

**
53

2
/0) 

 Q8 **547/0 288/250 000/0 14 کیفیت زندگی
 Q9 *271/0 923/77 005/0 21 آموزش
 Q10 **662/0 597/418 001/0 5 بهداشت

 Q11 **621/0 376/307 000/0 8 اختالفات خانوادگی
 Q12 190/0 311/31 006/0 26 مشکالت اجتماعی

 Q13 **609/0 023/275 000/0 9 ایاختالفات طایفه
 Q14 125/0 287/20 067/0 27 امنیت اجتماعی

ی )
نگ

ره
ی/ف

سان
ان

35
7

/0) 

 Q15 198/0 713/32 054/0 25 آگاهی قبلی
 Q16 **599/0 321/394 001/0 10 مهاجرت

 Q17 102/0 373/16 056/0 29 تعلق مکانی
 Q18 *219/0 004/56 002/0 23 مشارکت

 Q19 103/0 379/16 088/0 28 های دولتکمک
 Q20 *322/0 384/191 004/0 18 بیمه حوادث

ی 
یک

فیز
**

ی 
خت

سا
زیر

/ (
65

2
/0) 

 Q21 **663/0 352/377 000/0 4 ونقل جاده/حمل
 Q22 *342/0 048/135 002/0 17 مسکن

 Q23 **572/0 148/298 000/0 13 دسترسی به انرژی
 Q24 **631/0 293/382 000/0 6 زیرساخت آبیاری

ی )
بیع

*ط
45

5
/0) 

 Q25 **578/0 314/315 000/0 11 فرسایش خاک
 Q26 **629/0 437/344 000/0 7 منابع آب

 Q27 **501/0 698/620 001/0 16 آفات و امراض
 Q28 *313/0 106/184 002/0 19 وسعت اراضی
 Q29 *294/0 370/57 003/0 20 کیفیت محیط

 Q30 098/0 256/10 090/0 30 تخریب جنگل 
 001/0در سطح  (S)جمعی آیتم هم 30آزمون اکتشافی تحلیلی  

 05/0دهنده رد فرضیه صفر در سطح  * نشان
 (1999میشل ) -هاگ-کیننداری آزمون مک؛ معنی01/0** رد فرضیه صفر در سطح 

 1397های پژوهش، منبع: یافته
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های معیشت کشاورزان آورده شده است. شکل مزبور نشان ( مقادیر آسیب4در )شکل 

،  (Q1)( مربوط به کاهش تولیدات کشاورزی ⊗دهد که بیشترین ضریب عددی )نماد می

ها و ، و تخریب جاده(Q6)، کاهش امنیت غذایی (Q1)انداز بوده است. کاهش درآمد و پس

اند. کمترین ضریب عددی در مرتبه بعدی قرار گرفته (Q21)ونقل  های حمل زیرساخت

 ه است.بود (Q30)ها مربوط به تخریب جنگل
 های مخاطرات اقلیمی بر معیشت کشاورزان. مقادیر آسیب4شکل 

 
 

( نشان داد که 5ها )شکل یافته، های کشاورزانهای تغییر اقلیم بر داراییزمینۀ آسیب در

های معیشتی کشاورزان اثرگذار بوده و کشاورزان بیشتر تغییر اقلیم بر طیف وسیعی از دارایی

-آن داراییدنبالِ(، و به658/0های مالی/اقتصادی )تغییرات بر دارایی نگران تأثیرات منفی این

حال بیشترین میزان  ( بوده است. بااین532/0( و اجتماعی )652/0های فیزیکی/زیرساختی )

های مالی/اقتصادی ناشی  دلیل کاهش داراییموردِمطالعه بهپذیری کشاورزان در منطقۀ آسیب

بوده است. خانوارهای کشاورز نیز تأیید کردند که مخاطرات دادنِ محصوالت و دام ازدست

فرضیه دوم »های مالی و اقتصادی آنان داشته است. لذا اقلیمی بیشترین اثرات را بر دارایی

مالک  های معیشتی کشاورزان خردههای تغییر اقلیم بر داراییترین آسیبپژوهش مبتنی بر مهم
 .«شودتأیید می

 های معیشتی کشاورزانهای تغییر اقلیم بر دارایی. مقادیر آسیب5شکل 

 

Q
30

Q
29

Q
28

Q
27

Q
26

Q
25

Q
24

Q
23

Q
22

Q
21

Q
20

Q
19

Q
18

Q
17

Q
16

Q
15

Q
14

Q
13

Q
12

Q
11

Q
10Q9Q8Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

D
at

a

0.891

0.745

0.621

0.19

0.609

0.125

0.198

0.599

0.098

0.219

0.103

0.322

0.251

0.663

0.413

0.572

0.641

0.578

0.629

0.501

0.313
0.294

0.102

0.523

0.217

0.701

0.575
0.547

0.271

0.662

اقتصادیاجتماعیانسانیفیزیکیطبیعی

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

Da
ta

0.658

0.532

0.357

0.652

0.455



 1398 ، بهار و تابستان1 شمارۀ یازدهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  44

 

 بررسی فرضیه سوم پژوهش

وهوایی بر معیشت مردان و زنان اثرات مخاطرات آب»برای بررسی فرضیه سوم تحقیق مبنی بر 
های جدول به یافتهاستفاده شد. باتوجه ایتک نمونه tاز آزمون  ؛«کشاورز متفاوت بوده است

 میزان میانگین و 08/4 با برابر زنان پذیریآسیب میزان میانگین آزمون این نتایج براساسو  (،7)

 برای آمده دست به sig مقدار. است 32/3 معادل اقلیمی مخاطرات از مردان پذیریآسیب

 آلفای پوشش تحت سطح از کمتر دو هر میزان ولی. باشدنمی برابر باهم نیز هاگروه از هریک

 برابر در کشاورز مردان و زنان پذیریآسیب میزان تفاوت دهنده نشان امر این. است 05/0

های  ات اقلیمی اثر متفاوتی بر دارایییعنی مخاطر .باشدمی اقلیمی مخاطرات هایآسیب

 معیشتی زنان و مردان کشاورز داشته است. دالیل وجود این تفاوت در ادامه توضیح داده شد.

 پذیری زنان و مردان کشاورزآسیب میانگین . تفاوت7جدول 
 

 میانگین تفاوت معناداری t آماره N میانگین گروه
 درصد 95 اطمینان فاصله

 پذیریآسیب
 باال حد پایین حد

 63/1 33/1 480/1 000/0 467/19 186 08/4 زن

 27/1 96/0 114/1 004/0 496/13 194 32/3 مرد

 1397های پژوهش، منبع: یافته

های های جنسیتی کشاورزان نسبت به مخاطرات از آزمونبرای شناسایی آسیبهمچنین 

پذیری در سه طبقه شدید )طبقه اول(،  به این آزمون میزان آسیبتعقیبی استفاده شد. باتوجه

های  ها نشان داد که ازنظر آسیبیافتهبندی شد. متوسط )طبقه دوم( و کم )طبقه سوم( دسته

های هر دو گروه زنان و مردان کشاورز اقلیمی اثرات زیادی بر داراییمخاطرات  ،مالی/اقتصادی

هردو گروه اظهار داشتند که در سراسر منطقه، مشکالت اکثر  بر این اساسداشته است. 

علت های مالی و اقتصادی بهکشاورزان در مورد تأثیرات مخاطرات اقلیمی مربوط به دارایی

وری ت؛ یک نگرانی دیگرِ اکثر کشاورزان کاهش بهرهشدنِ تولیدات کشاورزی بوده اسخراب

کشاورزی، تخریب خاک، و مشکل در تأمین نیازهای اساسی بوده است. هرچندکه اثرات تغییر 

-اند، درایناقلیم بر هر دو گروه زنان و مردان کشاورز شدید بوده و در یک طبقه قرار گرفته

های نانگی مانند بارداری، نقش مادری، مسئولیتهای زدلیل نقشزمینه زنان اظهار داشتند که به

-های کشاورزی با محدودیت روبرو هستند و بهداری و مشارکت در فعالیتداری و بچهخانه

شود. ظهرها محدود می از ورزی توسط زنان معموالً به بعددلیل انجام کارهای کشاهمین

امر باعث افزایش تولید و نند. همینککه مردان از صبح و در طول روز در مزارع کار می درحالی

پذیری دو گروه اثرگذار درنتیجه افزایش درآمد مردان نسبت به زنان شده که این امر بر آسیب

 بوده است.
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در طول حوادث شدید، اعضای خانوارهای زنان سرپرست و  های اجتماعینظر آسیب از

ِمثال اختالفات  عنوان گیرند. بهکشاورز بیشتر از مردان تحت اثرات تغییر اقلیم قرار می

-خانوادگی، مشکالت اجتماعی، منازعات و حقوق زمین از مسائل مهم هستند که زنان را به

ویژه درزمینۀ تعیین حقوق  گذارد. بهها اثر منفی می حاشیه رانده و بیش از مردان بر زندگی آن

دلیل ری، کودکان و زنان بهوخاک. همچنین در زمان شیوع بیما مساوی و دسترسی به منابع آب

-شوند و شیوع بیماری در میان زنان شایعهای جسمی بیشتر از مردان دچار بیماری میتوانایی

تر است. درنتیجه این عوامل اثرات منفی بیشتری بر بهداشت و سطح کیفیت زندگی زنان 

جه زنان بوده های اجتماعی بیشتر متوخواهد گذاشت. لذا در هنگام رویدادهای اقلیمی آسیب

 است.

اثرات چندانی بر معیشت و  های انسانی/ فرهنگی مخاطرات اقلیمیازنظر آسیب

های کشاورزان زن و مرد نداشته است. مخاطرات اقلیمی اثرات تقریباً یکسان و کمی بر  دارایی

 که هر دو طوری های انسانی/ فرهنگی هر دو گروه زنان و مردان کشاورز داشته است؛ بهدارایی

 اند.گروه در طبقه سوم قرار گرفته

صورت بر کشاورزان یکفیزیکی/زیرساختی، مخاطرات اقلیمی به بعدهای ازنظر آسیب

های فیزیکی هر مخاطرات اثرات تقریباً یکسان و شدیدی بر داراییو زن و مرد اثرگذار بوده 

اند. هرچند اثرات که هر دو گروه در طبقه اول قرار گرفته طوری دو گروه داشته است؛ به

یکسان  انو مرد انهایی که با ابعاد فیزیکی و زیرساختی مرتبط است بر زنبر فعالیت مخاطرات

های زنان کشاورز داشته است. بوده ولی در برخی معیارها مخاطرات اثرات بیشتری بر فعالیت

جوی آب و های آبیاری )چاه آب، کانال و ِمثال در زمان وقوع سیل، زیرساخت عنوان به

زنان ها، دهد. بر اساس مصاحبهزهکشی زمین( کشاورزان زن را بیشتر تحت تأثیر قرار می

های آبیاری و دلیل قدرت جسمانی کمتر، درزمینۀ حفاظت از زیرساختاظهار داشتند که به

-دلیل در زمان سیل با آسیبهمینهای آب با محدودیت روبرو هستند و بهالیروبی چاه و کانال

 شوند.ی بیشتری روبرو میها

بر زنان و مخاطرات ات ها نشان داد که اثرها مرتبط با عامل طبیعی، یافتهنظر دارایی از

صورت نبوده است. زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر رویدادهای اقلیمی  یکمردان کشاورز به

های حفاظتی کمتری  استراتژیی کمتری دارند و از اند. زنان نسبت به مردان توانایقرار گرفته

لذا  وبرای کاهش فرسایش خاک، مبارزه با آفات محصوالت، و مدیریت منابع آب برخوردارند 

دلیل توانایی جسمی پذیری بیشتری خواهند داشت. مردان، بهنسبت به مردان آسیب
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رع )مثالً سازی زمین(، کشت و نگهداری مزا هایی مانند آماده کردن زمین )مانند آماده فعالیت

موقع محصوالت کشاورزی، نسبت به زنان  های آبیاری( و برداشت بهوجین، مراقبت از کانال

مراتب بهتر از زنان  بینند و سطح زیر کشت و تنوع کشت محصوالت مردان بهآسیب کمتری می

زنان عالوه بر اینکه گیرند. اقلیمی قرار می مخاطراتنسبت به زنان کمتر تحت تأثیر و  است

، ساعات کمتری در مزرعه کار دلیل ضعف جسمانیتر هستند، به های کوچکدارای مزرعه

های بیشتری دلیل نسبت به مردان در معرض آسیبهمین و بهکنند و تولیدات کمتری دارند؛  می

 (.8قرار دارند )جدول 
 های جنسیتی کشاورزان نسبت به مخاطرات اقلیمی. آسیب8جدول 

 دارایی معیشتی
 پذیریآسیب میزان

 میانگین طبقه سوم میانگین طبقه دوم میانگین طبقه اول
 - - - - 65/4 *مرد  *زن مالی/ اقتصادی

 86/2 ***مرد - - 86/3 *زن اجتماعی
 68/2 ***زن   ***مرد -  - - انسانی/فرهنگی

 - - - - 012/4 *مرد   *زن فیزیکی
 87/2 ***مرد - - 74/3 *زن طبیعی

 01/0داری در سطح ؛   ***معنی05/0داری در سطح ؛ ** معنی05/0تر از  بزرگداری معنی

 1397های پژوهش، منبع: یافته

دهندۀ اثرات متفاوت تغییرات اقلیم  ( نشان6های گرافیکی این آزمون )شکل مقایسه مدل

بین هر  های اقتصادی و فیزیکی کهکند که به جز آسیببر کشاورزان زن و مرد بوده و تأیید می

های معیشتی کشاورزان زن و ها و داراییدو جنسیت مشترک بوده، اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت

های اقتصادی، ترتیب بیشترین اثرات را بر داراییمرد متفاوت بوده است. تغییر اقلیم به

پذیری مردان که بیشترین آسیب اجتماعی، فیزیکی و طبیعی کشاورزان زنان داشته؛ درحالی

اثرات »توان گفت که های اقتصادی و فیزیکی بوده است. لذا میکشاورز مربوط به دارایی
مخاطرات آب و هوایی بر معیشت مردان و زنان کشاورز متفاوت بوده است و فرضیه سوم 

 «.شودتحقیق نیز تأیید می
 های جنسیتی کشاورزان نسبت به مخاطرات اقلیمی. تفاوت آسیب6شکل 
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 چهارم پژوهشبررسی فرضیه 

های مالک زن و مرد در پاسخ به آسیب کشاورزان خرده»برای بررسی فرضیه چهارم مبنی بر 

از آزمون  ،«اندترین استراتژی سازگاری انتخاب کردهمعیشتی تنوع کشت محصوالت را مهم

فاقد  اینکهدلیلِ ا نشان داد که کشاورزان بههانباشتگی نامحدود اکتشافی استفاده شد. یافتههم

 5تا  1های آنان نیز کوچک )اکثراً بین منابع و امکانات مناسب فنی و اقتصادی بوده، زمین

آورند، توانایی چندانی برای می دست دلیل کوهستانی بودن منطقه، درآمد کمی بههکتار( و به

بع مالی هایی را که نیاز به دانش فنی و منااقلیمی را نداشته و استراتژی مخاطراتمقابله با 

خاطر کشاورزان، پرداختن به مشاغل همیناند. بهچندانی نداشته موردِاستفاده قرار داده

-اند. مردان فعالیتانتخاب کرده ایترین استراتژی مقابله عنوان مهم ( را به634/0)غیرکشاورزی 

صورت  اکثراً بهدستی که  فروشی، و زنان، تولید صنایع هایی مانند بنایی، کارگری در شهر، دست

اند. برخی از کشاورزان نیز اظهار داشتند که برای اینکه ممکن وقت بوده را ترجیح داده پاره

مثال خیار( اثر منفی بگذارد، برای  عنوانِ است رویدادهای اقلیمی فقط بر یک محصول )به

صورت  پذیری در کنار کشت این محصول، گندم، جو، لوبیا و عدس نیز بهکاهش آسیب

عنوان  ( را به575/0کنند. لذا کشاورزان تنوع کشت محصوالت کشاورزی )زمان کشت می مه

وهوایی با مهاجرت، نظر از ارتباط مخاطرات آب اند. صرفِدومین استراتژی مهم به کار گرفته

عنوان استراتژی مقابله  ازلحاظ تاریخی مهاجرت یک واکنش مهم برای خانوارهای روستایی به

خاطر کشاورزان برای دستیابی به منابع معیشتی همیناقتصادی و معیشتی است. بههای با شوک

عنوان  ( را به538/0کنند. لذا کشاورزان مهاجرت )و مشاغل بهتر به نواحی شهری مهاجرت می

، تعداد 1395های مرکز آمار که بر اساس داده طوری اند. بهسومین استراتژی انتخاب نموده

روستای دارای سکنه  226روستا به  336نه شهرستان پلدختر از تعداد روستاهای دارای سک

مهاجرت بوده است. البته برخی کشاورزان اظهار داشتند آن ترین دلیل کاهش پیداکرده که مهم

هایی خاطر رویدادهای اقلیمی نبوده )مانند مهاجرت طایفهها داوطلبانه و بهکه برخی مهاجرت

خاطر مهاجرت بهو چاله و هلوش( ، چناره به دهستان جایدر از دهستان افرینه و منطقه

کشاورز نسبت زنان  در این بین، های کشاورزی بوده است. ای و بر سر زمینهای طایفهرگیرید

 .اندهجایی داشترغبت بیشتری برای مهاجرت و جابه به مردان
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 ماقلیهای کشاورزان در واکنش به پیامدهای تغییر . استراتژی9جدول 
 رتبه داریمعنی آماره مقادیر ویژه نماد های سازگاریاستراتژی

 C1 157/0 001/88 023/0 10 کشت مخلوط محصوالت
 C2 086/0 067/31 061/0 11 افزایش سطح زیر کشت 

 C3 066/0 425/13 065/0 12 آوری آبِ باران برای آبیاریجمع
 C4 **634/0 376/817 000/0 1 پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی

 C5 *228/0 617/230 002/0 8 تغییر زمان کشت
 C6 **575/0 808/787 000/0 2 تنوع کشت محصوالت

 C7 **538/0 324/658 000/0 3 مهاجرت
 C8 172/0 061/105 006/0 9 تناوب زراعی ساالنه
 C9 *251/0 255/224 003/0 6 تغییر کاربری زمین

 C10 *454/0 957/486 003/0 4 کار جدید و کارآفرینی

 C11 *203/0 744/167 004/0 14 اجاره دادن زمین
 C12 *324/0 935/368 004/0 5 بیمه محصول و زمین

 001/0در سطح  (S)جمعی آیتم هم 12آزمون اکتشافی تحلیلی  
 005/0دهندۀ رد فرضیه صفر در سطح  * نشان

 (1999میشل ) -هاگ-کیننداری آزمون مک** معنی

 1397های تحقیق، منبع: یافته
 

به ضریب عددی ( باتوجه7)شکل استراتژی مقابله با رویدادهای اقلیمی  در زمینه هایافته

عنوان  را به (C4)دهد که کشاورزان پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی ( نشان می⊗)نماد 

در مرتبه بعدی  (C7)مهاجرت  و ،(C6)اند. تنوع کشت محصوالت اولویت اول انتخاب کرده

، (C3)آوری آبِ باران برای آبیاری اند. کمترین ضریب عددی نیز مربوط به جمعقرار گرفته

ترین استراتژی موردِاستفاده کشاورزان برای سازگاری با مخاطرات مهم»حال  بوده است. بااین

تحقیق رد  اقلیمی مربوط به استراتژی پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی است؛ لذا فرضیه چهارم
 .«شودمی

 های کشاورزان در واکنش به مخاطرات اقلیمی. استراتژی7شکل 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

وری محصوالت و معیشت های مکرر بر بهره سالی و وقوع خشک اقلیمی مانند سیل مخاطرات

دلیل ظرفیت محدود منابع تولیدی و معیشتی کشاورزان کشاورزان اثرات منفی زیادی دارد. به
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ها خواهد گذاشت. حال سؤال  آن معیشتهای بیشتری بر مالک، مخاطرات اقلیمی آسیبخرده

طورِیکسان تحت  کنند، بهزندگی می منطقهاین است که آیا زنان و مردان کشاورز که در یک 

به اهمیت این هوایی قرار دارند؟ باتوجهو های معیشتی ناشی از مخاطرات آبتأثیر آسیب

های ها و داراییوهوایی بر فعالیتحاضر به بررسی اثرات مخاطرات آب موضوع در پژوهش

وری و پایداری مزارع ها نشان داد که بهرهمعیشتی کشاورزان زن و مرد پرداخته شد. بررسی

های دولت از کشاورزان، وقوع رویدادهای دلیل عدم حمایتکشاورزان در شهرستان پلدختر به

-د افزایش قیمت کود و بذر( و عوامل اجتماعی )مانند درگیریطبیعی، عوامل اقتصادی )مانن

وخاک  کاهش است و با وجود منابع کافی آبشدنِ قطعات زمین( درحالِهای قومی و کوچک

هایی مزبور به فزایش آسیببه احاصلخیز در شهرستان پلدختر، بسیاری از کشاورزان باتوجه

هایی اری از جوانان روستایی شهرستان به استاناند و بسیهای غیرکشاورزی روی آورده فعالیت

چون، قم، یزد و اصفهان )شهرهای کویری( و یا به شهرهایی چون تهران و کرج مهاجرت 

 اند.کرده

های و باران هوایی، مخاطره سیلونتایج تحقیق نیز نشان داد که در بین مخاطرات آب

اورزی وارد کرده است. این اثرات آخر فصل )فصل کشاورز( بیشترین آسیب را بر معیشت کش

ها ناهمگن بوده و  پذیری در بین کشاورزان روستایی و بر معیشت آنو عوامل منفی آسیب

مالک دارد. از بین  های معیشتی کشاورزان خردهرویدادهای تغییر اقلیم اثرات بیشتری بر دارایی

شتر نگران تأثیرات منفی این های معیشتی، کشاورزان شهرستان پلدختر بیپنج سرمایه و فعالیت

های مرتبط با ابعاد و عوامل آن نگران فعالیت دنبالهای مالی/ اقتصادی، و بهتغییرات بر دارایی

ها و مسکن، قطع برق و عدم دسترسی به فیزیکی/ زیرساختی و طبیعی همچون تخریب جاده

انتقال آب( و فرسایش خاک های های آبیاری )مانند چاه و کانالانرژی، تخریب زیرساخت

-علت ازدستپذیری معیشت کشاورزان زن و مرد بهحال بیشترین میزان آسیب اند. بااینبوده

وری عملکرد و تولید محصوالت بوده های مالی و اقتصادی ناشی از کاهش بهرهدادنِ دارایی

است. یعنی اثر های معیشتی کشاورزان زن و مرد متفاوت بوده بِین میزان آسیب است. دراین

های کشاورزان زن و مرد متفاوت بوده است. زنان ها و داراییرویدادهای اقلیمی بر فعالیت

های های زنانگی وقت چندانی برای فعالیت در مزرعه و انجام روشدلیل نقشکشاورز به

ندارند؛ درنتیجه این امر منجر به کاهش توانایی و محدود شدن  راسازگاری با مخاطرات 

خود منجر نوبۀ پذیری زنان بههای زنان نسبت به مردان شده است. افزایش میزان آسیبالیتفع

های معیشتی شده است. بیشترین آسیب انبه کاهش تعداد کشاورزان زن در مقایسه با مرد
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های معیشتی های اقتصادی/ مالی و فیزیکی و بیشترین آسیبکشاورزان مرد مربوط به دارایی

فیزیکی و  ،های اجتماعیهای مالی/ اقتصادی، مربوط به داراییالوه بر داراییزنان کشاورز ع

های حال در برخی موارد، کشاورزان تالش کردند که با استفاده از روش طبیعی بوده است. بااین

سازگاری، خود را با پیامدهای مخاطرات اقلیمی انطباق دهند. کشاورزان سه استراتژی پرداختن 

ترین استراتژی سازگاری شاورزی، تنوع کشت محصوالت و مهاجرت را مهمبه مشاغل غیرک

 .اندانتخاب کرده

توان گفت که نتایج درزمینۀ آمده با مطالعات پیشین می دست زمینۀ مقایسه نتایج به در

(، 1396نژاد و همکاران )بررسی اثرات تغییر اقلیم بر معیشت کشاورزان با نتایج مطالعه طوالبی

و  3(، آناندهی2015و همکاران ) 2(، هاگ2011و همکاران ) 1(، کرین1396همکاران ) پودینه و

های سازگاری کشاورزان با مخاطرات اقلیمی با (، در زمینۀ انتخاب استراتژی2016همکاران )

و  6(، گودار2014و همکاران ) 5(، نوبل2011) 4(، انگل1396نتایج مطالعه پودینه و همکاران )

پذیر بودن زنان نسبت به مردان در برابر مخاطرات اقلیمی (، و درزمینۀ آسیب2017همکاران )

و همکاران  9(، چاندرا2016و همکاران ) 8(، جاست2015و همکاران ) 7با نتایج مطالعه آلستون

 کنند. ( همسو بوده و نتایج این تحقیقات را تأیید می2017و همکاران ) 10(، گیودار2017)

  

                                                           
1 Crane 
2 Huq 

3 Anandhi 

4 Engle 
5 Noble 

6 Guodaar 

7 Alston 
8 Jost 

9 Chandra 

10 Guodaar 
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 یشنهاداتپ

 شود:های این پژوهش، نکات زیر پیشنهاد میدر رابطه با یافته

وهوایی بودند؛ الف( کشاورزان زن و مرد بیشتر نگران اثرات مستقیم مخاطرات آب

های آنکه عوارض جانی مانند افزایش امراض محصول، بیماری دام و طیور نیز آسیب حال

که کشاورزان به عوارض جانبی نیز توجه جدی  شوددنبال خواهد داشت. پیشنهاد میجدی به

 های سازگاری در مقابله با این عوارض نیز استفاده کنند؛داشته باشند و از روش

ب( حمایت از کشاورزان و ارائه خدماتی مثل دادن یارانه مخصوص کشاورزی، دادن وام 

ی مخاطرات و اعتبارات مالی و بیمه رایگان محصوالت کشاورزی برای کاهش اثرات منف

 اقلیمی و افزایش سازگاری کشاورزان با مخاطرات ضروری است؛

ج( ارتقاء توانمندسازی روانی و تشویق خانوارهای روستایی به بیمه حوادث و تقویت 

دیگر از محصولی نیز ها به اقتصاد تک توانمندی اقتصادی از طریق کاهش وابستگی آن

 ان است؛پذیری معیشتی کشاورز راهکارهای کاهش آسیب

جنسیت بر اساس  هاهای جنسیتی کشاورزان الزم است ابتدا آسیبدرزمینۀ رفع آسیبد( 

ای خاص زنان و مردان کشاورزان به کار گرفته شود. های مقابلهشناسایی شود و استراتژی

-های آبپذیری بیشتر زنان کشاورز در برابر شوکبه آسیبهای دولتی نیز باتوجهسیاست

 نحوه تقسیم زمین و ارث برای زنان حل شود؛، شود؛ مسائل مربوط به مالکیتوهوایی طرح 

ی عمرانی روستا، هاگرفتن از زنان در برنامههای جنسیتی و همکاریبا رفع نابرابریه( 

ها و ایجاد عدالت جنسیتی در ساختارهای نهادی روستا، ضمن گیریمشارکت در تصمیم

 مخاطرات بر زنان را کاهش داد؛ توان اثراتافزایش انگیزه زنان می

های شهرستان مثل سیمره و کشکان گذاری دولت درزمینۀ انتقال آب رودخانهی( سرمایه

تواند نیازهای آبی ناشی از بازه، واشیان و زعفران و چاله، میهایی چون جایدر، بانبرای دشت

 مالک شود. دهسالی را تأمین کند و باعث افزایش بازده محصوالت کشاورزان خر خشک
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 منابع
 تهران، انتشارات اطالعات. چاپ اول. توسعه پایدار روستایی.(. 1387ازکیا، مصطفی، و ایمانی، علی )

 سالی پذیری معیشت کشاورزان بر اثر پدیده خشک (. آسیب1396) ، مریمزادهشریف، عاطفه، و آشتاب

. 1. سال سیزدهم، شماره کشاورزیعلوم ترویج و آموزش . ()موردمطالعه: شهرستان هیرمند

 .88 -75صفحات 
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