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ABSTRACT
Men and women experience climate change in different ways. Since they have socially distinct
roles, responsibilities, and identities leading to choose different adaptive strategies and responses.
Rural women are vulnerable to climate change impacts due to their high dependence on natural
resources. The purpose of this study was to analyze the perception of rural women in Fars province
regarding climate variability. This study is a qualitative research and is based on the Grounded
Theory. Six focus groups interviews were used to collect the required data in four climatic regions
of Fars province including cold, moderate, hot, and very hot that had experienced mild, moderate
and severe drought. Themes and concepts were analyzed. According to the results, a paradigmatic
model was developed for the adaptation of rural women to climate variability. Causal conditions
refer to human activities in this model. Also, contextual and intervening conditions affect the
application of adaptation strategies for rural women. Type and diversity of households' income
source, women's roles and responsibilities are among the most important contextual conditions
limiting the use of adaptation strategies by rural women. Also, intervening conditions included the
lack of sales markets, reduced purchasing power of rural people, unpredictability of the
government export and import policies in agricultural products, and increased inflation (that makes
inputs more expensive and thus reduces investment power).
Keywords: Climate change, Adaptation, Rural women, Causal conditions, Intervening factors
Extended Abstract
Introduction
Climate change has serious impacts on agricultural production and livelihoods of farming
households around the world. Households that their livelihoods depends on agriculture are more
vulnerable to the phenomenon of climate change. Therefore, climate change threatens the
livelihoods of villagers, especially vulnerable groups such as rural women. Obviously, men and
women experience the impacts of climate change differently because of the roles and
responsibilities created in society. Thus, climate change is not gender-neutral and affects women
and men differently. Despite the increasing challenges of climate change, adaptation is of a top
priority. Understanding climate change is one of the prerequisites for adapting to climate change; in
this context, the literature on adaptation to natural hazards, such as climate change, demonstrates
that behavioral responses to hazards depend largely on understanding the hazard or "perception
about the existence and characteristics of a natural hazard."
Methods
The present study is a qualitative research and has employed the principles of grounded theory
as a guide for data collection, analysis, and model presentation. Given that this method examines
the depth of phenomena in a particular group, a deeper and more realistic knowledge of them is
E-mail: hayati@shirazu.ac.ir

 داريوش حیاتی:* نويسنده مسئول

1401 ،2  شماره،53-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

568

obtained. The study population was rural women in Fars province who were affected by climate
variations in four climatic zones: cold, mild, warm, and very hot. Focused group method was used
to collect data and data analysis was performed using MAXQDA 2018 software. A paradigmatic
model was drawn from the narratives of the focus groups based on the central and selected codes.
Then, based on the analysis of the results, a paradigmatic model of adaptation of rural women in
the conditions of climate change was drawn.
Results
Rural women's perceptions of climate change strongly affect their adaptation to the adverse
impacts and uncertainties of the climate change. In addition, they take special measures to reduce
the adverse impacts of climate change on livelihoods and agricultural activities. Based on the
paradigmatic model obtained from these results, causal conditions, intervening conditions,
contextual conditions, strategies, and the consequences of climate change were formulated.
Causal conditions included human activities such as human manipulation in the nature,
destruction of mountains, overuse of the machinery, factory smoke, and burning of plant debris.
The phenomenon of climate change along with contextual and interventionist conditions affect the
selection and application of adaptation strategies among rural women. The dependence of their
family livelihood on agriculture is one of the contextual conditions influencing the application of
adaptation strategies by rural women.
According to women participants in focus groups, intervening conditions affecting the choice of
adaptation strategies are including the lack of sales market, reduced purchasing power of rural
people to buy rural women's products, uncertainty and unpredictability of the governmental exports
and imports policies in the field of products, rising inflation, inequality and gender injustice, and
lack of climate support for rural women.
Discussion
In this study, women's perceptions of climate change were questioned using eight topics and
through the focus groups. These main topic were including rural women's perceptions of climate
change, the impacts of climate change, causes of climate change, the role of rural women in the
family economy, access of rural women to the communication channels, accountability in the face
of climate change, expectations of the role of government in the context of climate change, and the
most vulnerable groups in the face of climate change.
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ادراک زنان روستایی از نوسانات اقلیمی و نحوه سازگاری با
آنها :کاربرد نظریه داده بنیان (مورد مطالعه استان فارس)
معصومه مویدی ،1عزتاله کرمی ،2داریوش حیاتی*3
 ،1دانشجوی دکترا ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 ،2استاد ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 ،3استاد ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/3/18 :تاریخ تصویب)1400/8/25 :

چکیده

زنان و مردان تغییر اقلیمی را به طرق مختلف تجربه میکنند ،چرا که نقشها ،مسئولیتها،
و هویتهای متمایزی از نظر اجتماعی دارند که منجر به انتخاب راهبردهای مقابلهای و
واکنشهای مختلف میگردند .زنان روستایی به دلیل وابستگی زیاد به منابعطبیعی در برابر
اثرات تغییرات اقلیمی آسیبپذیر هستند .هدف این پژوهش ،واکاوی درک زنان روستایی
استان فارس نسب به نوسانات اقلیمی بوده است .این پژوهش از نوع کیفی و بر مبنای نظریه
دادهبنیان انجام گرفته است .برای جمعآوری دادهها از شش گروه متمرکز در چهار اقلیم سرد،
معتدل ،گرم و خیلی گرم استان فارس که خشکسالیهای خفیف ،متوسط یا شدید را تجربه
کرده بودند ،استفاده شد .مضامین و مفاهیم مورد واکاوی قرار گرفت .با توجه به نتایج ،مدل
پارادایمی سازگاری زنان روستایی با نوسانات اقلیمی ترسیم گردید .نتایج نشان دادند که
فعالیتهای انسانی در به وجود آمدن نوسانات اقلیم تاثیرگذار بودهاند .نوع و تنوع معیشت
خانوار ،نقشها و مسئولیتهای زنان از جمله شرایط زمینهای بودند که باعث محدودیت آنها
در بکارگیری راهبردهای سازگاری میشدند .همچنین ،فقدان بازارهای فروش ،کاهش قدرت
خرید مردم روستا ،غیرقابل پیشبینی بودن سیاستهای صادرات و واردات دولت در
محصوالت کشاورزی ،افزایش تورم و گرانی نهادهها و در نتیجه ،کاهش قدرت سرمایهگذاری
آنان نیز از جمله شرایط مداخلهگر در مدل پارادایمی توسعه داده شده بودند.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،سازگاری ،زنان روستایی ،شرایط علّی ،عوامل مداخلهگر
مقدمه

اقلیم  ،(IPCC)1تغییر اقلیم به هر تغییري که در

معیشت روستايی در کشورهاي در حال توسعه،
بیشتر به کشاورزي متکی است (.)Mbow et al., 2014
بخش کشاورزي يکی از اولین بخشهايی است که تحت
تأثیر تغییرات اقلیمی قرار میگیرد ( Soleymani Nejad
 .)et al., 2019طبق تعريف شوراي بینالمللی تغییر

بلندمدت در آب و هوا اتفاق میافتد ،اشاره دارد ( IPCC

 .), 2007نوسانات بارندگی و ساير خطرات اقلیمی سهم
قابل توجهی از کاهش تولید محصوالت کشاورزي را
تشکیل میدهند ()FAO, 2008; World Bank, 2002؛
1 . Intergovernmental Panel on Climate Change
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بهطوريکه شواهد زيادي وجود دارد که نوسانات اقلیمی
تأثیرات جدي بر تولید محصوالت کشاورزي و معیشت
میلیونها کشاورز دارد ( .)FAO, 2018خانوادههايی که
از طريق معیشت مبتنی بر منابع طبیعی زندگی می-
کنند ،آسیبپذيري بیشتري خواهند داشت ( Mendoza
.)et al., 2014
آسیبپذيري به نوسانات اقلیمی ،به عملکرد
فاکتورهاي مختلفی از جمله عوامل بیولوژيکی ،اجتماعی
و اقتصادي وابسته است( .)Ncube et al., 2016آسیب-
پذيري در برابر تأثیرات نوسانات اقلیمی ارتباط
مستقیمی با فقر و حاشیهنشینی اقتصادي دارد .گروه-
هاي خاصی از جامعه ،به ويژه اقشار ضعیف در بسیاري
از جوامع از نظر ساختاري آسیبپذير هستند ( UNDP,
 .)2014بنابراين ،نوسانات اقلیمی ،معیشت روستايیان
بخصوص گروههاي آسیبپذير مانند زنان روستايی را
تهديد میکند (.)Kronik & Verner, 2010
تغییرات اقلیمی از نظر جنسیتی خنثی نیستند و به-
طور متفاوتی بر زنان و مردان تأثیر میگذارند
(  .)Habtezion, 2016; Chandra et al., 2017بديهی
است که زنان و مردان بهدلیل نقشها و مسئولیتهاي
واگذار شده در اجتماع ،تأثیرات نوسانات اقلیم را به طور
متفاوتی تجربه میکنند ( .)FAO, 2018بهعبارتی ديگر،
زنان در سازگاري با نوسانات اقلیمی ،چالشهاي بیشتري
نسبت به مردان دارند .نابرابري ساختاري از جمله عدم
دسترسی زنان به فناوريهاي مورد نیاز ،تبعیض واقعی و
حقوقی مانند حاشیهنشینی اقتصادي زنان سبب شده
است تا دارايی کمتري و منابع ناکافیتري نسبت به
مردان داشته باشند و در نتیجه نمیتوانند به طور مؤثرتر
به تأثیرات تغییرات اقلیمی پاسخ دهند ( Habtezion,
 .)2016زنان قبل ،حین و بعد از فاجعه ،آسیبپذيري
بیشتري را تجربه میکنند (.)Kusumasari, 2015
تأثیرهاي متمايز جنسیتی نوسانات اقلیمی نیز عمدتاً به
قدرت نسبی ،نقشها و مسئولیتهاي متمايز جنسیتی
زن و مرد در سطح خانوار و جامعه مربوط میشود
(.)Habtezion, 2016
اغلب ادعا می شود که ادراک افراد از نوسانات
اقلیمی و نحوه سازگاري با آنها عامل مهمی براي افزايش
معیشت آنها از طريق رويکردهاي سازگارتر است

( .)Ganesh, 2021علیرغم افزايش چالشهاي موجود در
زمینهي نوسانات اقلیمی ،سازگاري يک اولويت اصلی در
برابر نوسانات اقلیمی است (.)Duguma et al., 2014
سازگاري فرآيندي است که در طی آن افراد ،خانوادهها،
همه اقلیتها و کشورها با تأثیرات تغییر اقلیم و نوسانات
آن کنار میآيند ( .(Habtezion, 2016سازگاري يک
فرايند مستقل نیست ،در واقع به نقش و تأثیر جنبههاي
مختلف از جنبههاي جغرافیايی ،اکولوژيکی ،اقتصادي
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و نهادي وابسته است که هر
يک به طور مستقل و يا جمعی بر محیط انسان تأثیر می
گذارد ) .(Ndaki, 2014استراتژيهاي سازگاري فعلی و
آينده ،ابزاري براي جلوگیري از تأثیرات سوء تغییرات
اقلیمی در کوتاه مدت را فراهم میکنند ( & de Koff
.)Broyles, 2019
درک تفاوت در محدوديتهاي خاص زنان روستايی
در مواجهه با نوسانات اقلیمی ،به اتخاذ شیوههاي
کشاورزي هوشمندانه سازگار با نوسانات اقلیمی کمک
میکند .در نظر گرفتن معنادار اين تفاوتها در مداخالت
سازگاري با نوسانات اقلیمی ،در کمک به زنان روستايی
موثرتر میباشد تا بتوانند با تأثیرات نوسانات اقلیمی کنار
بیايند (.)FAO, 2018
ادبیات مربوط به سازگاري با بالياي طبیعی نشان
میدهد که واکنشهاي رفتاري به خطرات تا حد زيادي
به درک خطر يا "اعتقادات مربوط به وجود و ويژگیهاي
يک خطر طبیعی" بستگی دارد (.)NDAMANI, 2016
اگر فرد نوسانات اقلیمی فعلی و آينده را به عنوان
واقعیت درک نکند ،نمیتواند خود را با تغییرات اقلیمی
سازگار کند .منطقی است که استدالل کنیم ،اولین قدم
به سوي سازگاري درک مساله است ( Falaki et al.,
 .)2013بنابراين برداشت فرد از نوسانات اقلیم به شدت
بر چگونگی درک و مقابله با خطرات و عدم قطعیتهاي
ناشی از اقلیم تأثیر میگذارد و اقدامات خاصی را براي
کاهش تأثیر سوء نوسانات اقلیم بر کشاورزي انجام می-
دهد ( .)Ansari et al., 2018درک نوسانات اقلیمی بر
انتخاب سازگاري تأثیر میگذارد ( Fadina & Barjolle,
 .)،2018; Tripathi & Mishra, 2017واکاوي ادراک
افراد نسبت به نوسانات اقلیمی نیز بر بهرهوري کشاورزي
تأثیرگذار میباشد و اطمینان حاصل میکند که آنها
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استراتژيهاي مناسب سازگاري را اتخاذ میکنند
(.)Ansari et al., 2018
برداشت افراد میتواند بینشی چند وجهی در مورد
علل و تأثیرات نوسانات مربوط به اقلیم را ارائه دهد
( .)Kuivanen et al., 2015آگاهی در مورد وقوع
تغییرات آب و هوايی با بروز رفتار سازگاري در ارتباط
است ( .)Yazdanpanah et al., 2017بهطوري که افراد
میتوانند بیش از يک استراتژي سازگاري را بر اساس
دانش و برداشت طوالنی مدت خود از تغییرات اقلیمی
اتخاذ کنند (.)Kahsay et al., 2019
نوسانات اقلیمی در کشور ايران به کاهش بارش و
افزايش مقدار پارامترهاي دمايی حوضه منجر میشود که
نتیجه مستقیم اين تغییرات کاهش منابع آب خواهد بود
و پیامد اين تغییرات براي بخش کشاورزي کاهش سود
ناخالص میباشد ( .)Hoseini et al., 2013طبق گزارش
سازمان هواشناسی استان فارس از نظر اقلیمی ،در يک
دوره  120ماهه 88/3 ،درصد مساحت استان تحت تأثیر
خشکسالی شديد و بسیار شديد11/4 ،درصد تحت
خشکسالی متوسط و  0/3درصد تحت تأثیر خشکسالی
خفیف بوده است ( Iran Meteorological
 .)Organization, 2018بنابراين ،نوسانات اقلیمی به
دلیل اثرگذاري بر بخش کشاورزي و وابستگی معیشت
زنان روستايی به اين بخش داراي اهمیت فراوان می-
باشد .بر اين اساس ،هدف اين پژوهش اين بود که
ادراک زنان روستايی عضو خانوادههاي کشاورز استان
فارس را نسبت به نوسانات اقلیمی واکاوي نموده و بر
اساس نتايج اين مطالعه ،مدل پارادايمی سازگاري زنان
روستايی با نوسانات اقلیمی را ترسیم کند و در نهايت،
بر اساس يافتههاي تحقیق ،پیشنهادهاي کاربردي براي
ارتقاي سازگاري زنان روستايی در مواجهه با نوسانات
اقلیمی ارايه مینمايد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است و از
اصول روش تئوري دادهبنیان ( )Grounded Theoryبه-
عنوان راهنماي جمعآوري و تحلیل دادهها و ارايه مدل
استفاده کرده است .با توجه به اين روش که عمق
پديدهها را در گروه خاصی بررسی میکند ،شناخت
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عمیقی و واقعبینانهتري بهدست میآيد (
 .)Bagheri et al., 2007جامعه مورد مطالعه زنان
روستايی استان فارس بودند که در چهار اقلیم سرد،
معتدل ،گرم و خیلی گرم (پهنهبندي اقلیمی بر اساس
روش دومارتن گسترشيافته) ،تحت تاثیر نوسانات
اقلیمی قرار گرفته بودند .براي جمعآوريدادهها از گروه-
هاي متمرکز استفاده شد .از اقلیم سرد يک شهرستان،
اقلیم معتدل يک شهرستان ،اقلیم گرم سه شهرستان با
سه شدت خشکسالی خفیف ،متوسط و شديد و اقلیم
خیلی گرم نیز يک شهرستان انتخاب شد .شرکت-
کنندگان در گروه متمرکز بايد براساس ويژگیهاي
مشترکی که دارند و مربوط به هدف مطالعه يا پروژه
است؛ انتخاب شوند ( .)Nancy, 2011بنابراين ،شیوه
نمونهگیري هدفمند (روش نمونهگیري فرد ماهر) بهکار
برده شد .زنان روستايی ساکن در روستا که داراي
فعالیت اقتصادي درآمدزا و تجربه مشترکی از خشکسالی
و اثرات نوسانات اقلیمی بودند؛ براي شرکت در گروههاي
متمرکز دعوت شدند .مصاحبه هر گروه متمرکز در يک
جلسه برگزار شد و به مدت دو الی سه ساعت به طول
انجامید .جمعآوري دادهها در گروههاي متمرکز تا زمانی
که اطالعات جديدي بهدست نمیآمد ،ادامه میيافت.
براي تحلیل دادهها نیز از نرمافزار MAXQDA 2018
استفاده شد .مباحث و محتويات جلسه با کسب اجازه از
اعضاي گروههاي متمرکز ضبط شدند .همزمان با ضبط
صوتی مباحث ،يک نفر نیز کار ياداشتبرداري را انجام
میداد .پس از جمعآوري دادهها از گروههاي متمرکز،
اطالعات مستخرج وارد نرمافزار گرديد .در نرمافزار براي
هر گروه متمرکز يک سند ايجاد شد .سپس ،اقدام به
کدگذاري شد که شامل سه مرحله کدگذاري باز ،کد-
گذاري محوري و کدگذاري گزينشی بود .براي افزايش
هر چه بیشتر قابلیت اعتماد تحقیق در فرآيند پژوهش،
دو شیوه کدگذاري مجدد متون توسط همان محقق يا
محققان با فاصله زمانی و کدگذاري مجدد متون توسط
محققان ديگر پیشنهاد شده است ( Hokmizadeh,
 .)2014در اين تحقیق ،از روش کدگذاري مجدد در دو
بازه زمانی متفاوت توسط پژوهشگر و بررسی کدگذاري-
ها توسط دو نفر از اساتید بخش ترويج و آموزش
کشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز بهرهگیري
Adib Haj
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استخراج شد .مدل پارادايمی از روايـتهـاي گروه هاي
متمرکز بر اساس کدهاي محوري و انتخابی ترسیم شد.
مدل پارادايمی اين پژوهش در قالب شرايط (علّی،
مداخلهگر و زمینهاي) ،استراتژيهـا و پیامدها ترسیم
گرديد.

شد .با عنايت به تعريف دقیق مضامین و مؤلفهها و
مفاهیم ،نتايج از انطباق قابل قبولی برخوردار بودند و در
صورت نیاز نیز اصالحات جزيی انجام شد .وضعیت گروه-
هاي متمرکز شرکت کننده و نتايج اين کدگذاري در
جدول  1آورده شده است .در مجموع  394کد

جدول  1ـ وضعیت گروههاي متمرکز شرکت کننده در مطالعه و کدهاي استخراج شده
شماره گروه

اقلیم

نوع خشکسالی

شهرستان

روستا

تعداد (نفر)

دامنه سنی

1
2
3
4
5
6

اقلیم سرد
اقلیم معتدل

متوسط
متوسط
خفیف
متوسط
شديد
متوسط

خرمبید
شیراز
داراب
فسا
نی ريز
المرد

قادرآباد
ايزدخواست
فتح المبین
کوشک قاضی
مشکان
روگیر

8
8
10
7
7
9

50-37
72-30
46-33
53-34
57-34
44-27

اقلیم گرم
اقلیم خیلی گرم

ادارک زنان روستايی نسبت به نوسانات اقلیمی ،با
استفاده از هشت موضوع در گروههاي متمرکز مورد
سؤال قرار گرفت .موضوعهاي مورد بحث در گروههاي
متمرکز شامل ادراک زنان روستايی از نوسانات اقلیمی،
اثرات نوسانات اقلیمی ،علل نوسانات اقلیمی ،نقش زنان
روستايی در اقتصاد خانواده ،دسترسی زنان روستايی به
کانالهاي ارتباطی ،مسئولیت در شرايط نوسانات
اقلیمی ،انتظارات از دولت در شرايط نوسانات اقلیمی و
آسیبپذيرترين افراد در شرايط نوسانات اقلیمی بود.
یافتهها و بحث
ادراک زنان روستايی مورد مطالعه از اثرات نوسانات
اقلیمی ،شامل تاثیرات نوسانات اقلیمی بر طبیعت شامل
کاهش يا خشک شدن آب چاهها و قناتها ،کاهش
کیفیت آب و تلخ و شور شدن آنها ،کاهش و تغییر
پوشش گیاهی و در برخی فصول شستشو و فرسايش
خاک در اثر سیالب میباشد .اما موضوع اين مطالعه،
تاثیرات نوسانات اقلیمی بر زنان روستايی بوده است.

شرايط علی

ادراک زنان روستايی نسبت به نوسانات اقلیمی
منطقه شامل مشاهده تغییرات در آب و هوا بوده است و
اثراتی که نوسانات اقلیمی بر بخش کشاورزي ،جامعه
روستايی و وضعیت زنان روستايی داشته است .نتايج
حاصل از تحلیل درک زنان روستايی در قالب کدها و
کدهاي فرعی در نمودار  1آورده است .زنان روستايی
نوسانات و تغییرات اقلیم را در گرم شدن هوا،
خشکسالی ،کم شدن بارشها و کم شدن آبهاي
زيرزمینی میدانند .همچنین پیامدهاي نوسانات اقلیمی
مانند کاهش عملکرد محصول و افزايش آفات و تغییر در
شیوه کشاورزي مانند توسعه گلخانهها را نیز مطرح
نمودند .در نمودار  ،1هرچه خطوط تیره ضخیمتر باشد،
نشان دهنده تعداد کدهاي بیشتر در آن موضوع و تاکید
بیشتر زنان روستايی بر آن موضوع است .بنابراين،
میتوان دريافت که ادراک زنان روستايی از نوسانات
اقلیمی ،بیشتر بر موضوعاتی از قبیل خشکسالی ،گرم
شدن هوا و کاهش محصوالت کشاورزي متمرکز است.
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نمودار 1ـ درک زنان روستايی از نوسانات و تغییرات اقلیمی

در موضوع علل نوسانات اقلیمی ،در مجموع  44کد
در  6سند از گروههاي متمرکز ثبت شدند .زنان روستايی
شرکتکننده در اين مطالعه ،عوامل انسانی و طبیعی را
در بهوجود آمدن نوسانات اقلیمی دخیل دانستند .عوامل
انسانی مانند زياد شدن ماشینها ،کارخانجات آلوده-
کننده هوا و شرکتهاي صنعتی نفت و گاز از علل
نوسانات اقلیمی میباشند .يکی از اعضاي گروههاي
متمرکز در اقلیم گرم در اين زمینه عنوان میکرد که:
« کارخانهها دود زياد میکنند ،آلودگی کارخانه ها
اثر ابرها را خنثی میکند .روي عسلويه يک اليهاي
آلودگی ايجاد میشود که روي منطقه ما هم اثر می-
گذارد».
دخالت انسان در طبیعت از جمله ساختمانسازي و
ايجاد مانع در مسیر طبیعی آب ،حذف پوشش جنگلی و
گیاهی از نفوذ آب به زمین میکاهد و در مقابل جريان
آب سطحی و نوسانات آب رودخانه را بیشتر میکند.
زنان روستايی در گروه متمرکز اقلیم سرد میگويند:

«سنگهاي کوه را دستکاري میکنند .تو مسیر
سیمکان (روستايی در قادر آباد) تا اينجا هر جايی کوهها
را کندند که قبال جلوي سیل را میگرفته يا کنگرهاي
کوهها را از ريشه در آوردند .اين باعث میشود که جلوي
آب باران را نگیرد .صاف کردن کوهها ،باعث سیالبها
میشود».
در اقلیم سرد در مورد تغییر شدت ساير پارامترهاي
آب و هوايی مانند شدت بادها ،تغییر جهت و افزايش
شدت صاعقه زدن ها در هنگام بارش ذکر شده است.
همچنین ،در اثر تغییر اقلیم کمیت و کیفیت آبهاي
زير زمینی تغییر کرده است به طوريکه در اقلیمهاي
معتدل ،گرم و خیلی گرم میزان آب زيرزمینی کاهش
يافته و شور شده است .اما جالب توجه اينکه سطح آب
زير زمینی منطقه گرمتر را خیلی سطحیتر در حد 26
متر بود اما کیفیت آب بسیار شور و تلخ شده است .درک
زنان از تغییر اقلیم نیز جابهجايی فصلها نیز موردي بود
که زنان روستايی در اقلیم هاي سرد و گرم مطرح
نمودند (جدول .)1
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جدول -1خالصهاي از نتايج ادراک زنان روستايی از نوسانات اقلیمی بر اساس مفاهیم استخراج شده
نوع مفاهیم (کد محوري)
کم شدن بارشها
کم شدن برف
افزايش دما
تغییر شدت باد
کم شدن آبهاي زيرزمینی و
شور شدن آنها
جا به جا شدن فصلها

مفاهیم استخراج شده از دادهها (کد گذاري باز)

طبق گفتههاي مادرانمان سالهاي قبل اينقدر بارندگی بود که مردم مجبور میشدند تو شکاف کوهها بروند.
بطوريکه خانهها خراب میشد .اما االن چندين سال اخیر فقط يک بار در سال بارندگی داريم.
وقتی ما بچه بوديم تو محل ما برف میآمد .اما االن خبر از برف نیست هیزم میآورند بايد برف آب میکرديم تا
بتوانیم خمیر کنیم و نان بپزيم.
پارسال بارندگی بود .اما امسال خیلی هوا گرم تر شده قبالً بخاريها اين موقع سال روشن بود ،االن هوا خیلی
گرم شده ،قبالً  10تا  15مهر ماه بايد لباس گرم میپوشیديم.
تغییراقلیم جهت وزش باد هست به شدت يک روز باد از اين طرف ،همیشه قبال از سمت قبله میومد االن از همه
طرف باد میآيد.
حدود  3تا  4هزار متر سطح زير کشت درختان انار باغهامون هست ،اما آب براي آبیاري نداريم  10سال هست
که چاهها خشک شده؛ اين هم در حد سه چهار نفر که آب دارند بقیه چاهها خشک شده.
چاه آب داريم  26متر عمق دارد ،آب چاهها شور و تلخ تر شده
بارانهاي بد موقع می آيند ..فصلها جا به جا شده است

منبع :يافته هاي تحقیق
شرايط مداخلهگر

کاهش اثرات نوسانات اقلیمی نیازمند همکاري و
مسئولیتپذيري تمام افراد يک جامعه ،حاکمیت و دولت
است .طبق گفتههاي زنان روستايی شرکتکننده در
گروههاي متمرکز ،زنان روستايی ،دولت ،شوراها و
دهیاري و مردم در جامعه مسئولیت انجام فعالیتهاي
سازگاري با نوسانات اقلیمی را دارند .بیشترين تاکید
زنان روستايی بر اتخاذ سیاستهاي مناسب صادرات و
واردات توسط دولت است که موجب بهبود بازار فروش
زنان روستايی دامدار و يا تولید کننده در شرايط
نوسانات اقلیمی میگردد .گروه متمرکز در اقلیم خیلی
گرم با خشکسالی متوسط در اين باره گفتند:
«از نظر بازار مشکل شديد داريم .دولت معکوس
عمل میکند .زمان بدست آمدن محصول ما واردات می-
کنند از جمله واردات گوشت ،نبود بازار و جلوگیري از
صادرات بزرگترين ضربه به اقتصاد ما زده است .االن
مجبوريم چند ماه بیشتر دامهاي خود را نگه داريم و به
دلیل خشکسالی مجبور به خريد خوراک و علوفه
هستیم ،داريم ضرر میکنیم .مشکل سیاست دولت
هست که همراستا با مسايل خشکسالی نیست»
تسهیالت دولتی از ديد زنان روستايی شرکتکننده
در گروههاي متمرکز میتواند در زمان نوسانات اقلیمی و
کمبود نقدينگی کمک زيادي به سازگاري افراد با اين
شرايط نمايد .اما متاسفانه افراد خاصی میتوانند از اين

تسهیالت استفاده کنند و عدالت توزيع تسهیالت به-
خصوص از نظر جنسیتی وجود ندارد .از نظر آبرسانی
دولت در حمايت از روستايیان اقدام به ايجاد چاه آب و
ارسال آب توسط تانکر نموده است .گروه متمرکز در
اقلیم گرم با خشکسالی خفیف بیان داشتند:
« فقط افراد خاصی از حمايت دولت بهرهمند می-
شوند .هر که پارتی داشته باشد ،وام دريافت میکند .از
نظر آنها زنان که شرايط دريافت وام ندارند .وامهاي
بدون بهره بايد پارتی داشته باشید مثال آنهايی که دام
ندارند ،حمايت دريافت میکنند» .
افراد مورد مطالعه بیان داشتند که دولت از نظر
نحوه اطالعرسانی در مورد حمايتهاي دولتی بسیار
ضعیف عمل شده است به طوري که بعد از اتمام
حمايت ،از موضوع مطلع شدهاند .گروه متمرکز در اقلیم
معتدل با خشکسالی متوسط ،در مورد اطالع پیدا کردن،
بعد از اتمام مهلت ارائه خدمات حمايتی دولتی از
نوسانات اقلیمی گفتند:
«بعضی چیزها مانند حمايتها ،دادن تسهیالت براي
خشکسالی يا پرداخت غرامت حاصل از آسیب سیل
بوده وقتی خبردار شديم که مهلت آن تمام شده است».
طبق بحث گروههاي متمرکز زنان روستايی شرکت-
کننده در تمام اقلیمها ،تلفن همراه و شبکههاي
اجتماعی با تأکید بر واتساپ مهمترين کانال ارتباطی
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آنان میباشد .يکی از زنان روستايی در اقلیم سرد عنوان
میکرد که:
«زنان االن رشد کردند بهدلیل شبکه هاي اجتماعی.
شبکه هاي اجتماعی واتساپ در دسترستر هستند».
تلويزيون بهعنوان يک رسانه قدرتمند ارتباط جمعی،
هنوز جايگاه خاصی در انتقال پیامها به زنان روستايی
دارد .به طوريکه با وجود گسترش شبکههاي اجتماعی،
قابلیت اعتماد زنان روستايی به اطالعاتی که تلويزيون
منتشر میکند؛ بیشتر است .بهعنوان مثال ،يکی از گروه-
هاي متمرکز در رابطه با نقش رسانهاي تلويزيون عنوان
میکرد که:
«تلويزيون اطمینانش بیشتر از شبکههاي اجتماعی
هست .بیشتر موضوع نوسانات اقلیمی در برنامه هاي
خشکسالی را از تلويزيون شنیديم».
عوامل زمينهاي

بر اساس نتايج گروههاي متمرکز ،نوع سرپرست
خانواده در آسیبپذيري بیشتر نسبت به نوسانات اقلیمی
تاثیر گذار میباشد .بهطوريکه خانوادههاي داراي
سرپرست زن آسیبپذير هستند ،به راحتی قادر به
تأمین معیشت خانواده خود در زمان خشکسالی نیستند.
زنان روستايی در اقلیم معتدل با خشکسالی متوسط در
اين مورد بیان کردند:
«زنان بی سرپرست در شرايط نوسانات اقلیمی نمی-
توانند مانند مردان مهاجرت کنند و خرج خانه را تأمین
نمايند».
در تمام اقلیمهاي استان فارس ،زنان در کار
اقتصادي خانواده شريک هستند و معیشت آنان بیشتر به
کشاورزي وابسته است و تنوع معیشت ندارند .غالبا
عملیات کاشت محصوالت زراعی را مردان و عملیات
داشت شامل وجین و برداشت میوهجات و صیفیجات را
زنان انجام میدهند .بنابراين ،وابستگی صرف به
کشاورزي ،منجر به آسیبپذيري به نوسانات اقلیمی می-
شود .زنان روستايی در گروه متمرکز مناطق خیلی گرم
و گرم در مورد نقش زنان و مردان عنوان میکردند که:
«زنان روستاي ما فعالیت عمدهاشون کشاورزي
هست .کشاورزي در روستاي ما شروعش با مردان هست
اما تمام فعالیتش خانمها انجام میدهند».
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«شوهرانمون لوبیا میکارند ،موقع برداشت بعد از
چیدن ،آن را میکوبند و ما براي تمیز کردن و جدا
کردن دانه از کاه و کلش ،آن را باد میکشیم و کارگر
نمیگیريم».
محدوديت زنان روستايی آسیبپذير در انجام
کارهاي اقتصادي به دلیل وجود بیمار در خانوار و نقش-
هاي تعريف شده اجتماعی براي آنان در خانواده است.
يکی از اعضاي گروههاي متمرکز در اقلیم گرم عنوان
میکرد که:
« زمینهاي کشاورزي ما بدون آب است و درآمد
نداريم .دو بچه دارم و فقط بیمه روستايی دارم .شوهرم
کمرش ديسک دارد نمیتواند کار کند .خودم چون بچه
کوچک دارم نمیتوانم کار بکنم».
زنان نقش اصلی فرآوريکننده محصوالت تولیدي را
بر عهده دارند .اکثر زنان روستايی کارهايی مانند تهیه
مواد غذايی و بسیاري از فعالیتهاي خرد در جهت
حمايت از اقتصاد خانواده را انجام میدهند که از نظر
مردم روستا ،فعالیت اقتصادي و درآمدزا محسوب نمی-
شود .نقل قول زنان روستايی شرکتکننده در گروه
متمرکز اقلیم گرم تايیدي بر اين نقش زنان در فرآوري
محصوالت دامی است:
«هر کدام از خانوارهايی که گوسفند داشتی داريم
کال بیشتر کارها بر عهده زنان است کار شیردوشی و
بقیه کارها بر عهده زنان میباشد و مردان فقط گوسفند
را به چرا میآورند و می برند .اما ما زنان ماست درست
میکنیم مشک میزنیم بعد گله که به خانه آمد بايد کار
کنیم».
عواملی از نظر زنان روستايی شرکت کننده در گروه-
هاي متمرکز بر مسئولیتپذيري آنان در شرايط نوسانات
اقلیمی تأثیرگذار بوده است؛ اهمیت قائل شدن زنان
روستايی براي کار خويش ،دسترسی زنان روستايی به
منابع مالی ،حمايت خانواده از کار زنان روستايی ،مثبت
انديشی زن روستايی ،مهارت داشتن ،آگاهی داشتن،
اقدام عملی در جهت انجام فعالیت اقتصادي براي کمک
به شرايط و مهیا بودن زمینه ،الزمه اجراي مسئولیت
توسط زنان روستايی در شرايط نوسانات اقلیمی هستند.
« بايد زمینهاي وجود داشته باشد تا بتوانیم در
شرايط نوسانات اقلیمی تغییرات مثبت ايجاد کنیم .بايد
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توانمندي داشته باشیم .حرافهاي بلد باشیم .از طرف
خانواده ،شوهر يا پدر حمايت شويم .همچنین مثبتنگر
باشیم».
راهبردهاي سازگاري

بر اساس بحث گروههاي متمرکز ،يکی از راهبردهاي
سازگاري زنان روستايی با نوسانات اقلیمی ،تغییر شغل و
شیوه معاش آنها بوده است .در زمان ترسالی زنان
بیشتر در زمینه تولید محصوالت کشاورزي فعالیت
داشتهاند .اما اکنون عمده فعالیت آنها در زمینههاي
خدماتی ،صنايع دستی و يا تکمیل زنجیره ارزش تولید
محصوالت کشاورزي از قبیل فرآوري محصوالت
کشاورزي و فروش آنها میباشد.
«خشکسالی شده هیچ کاري نمیتوانیم انجام بدهیم.
فقط خیاطی ،گلدوزي و قالیبافی میشود انجام داد .قبال
سبزي میکاشتیم .ورمی کمپوست پرورش میداديم.
بخاطر کم آبی رها شدند .االن بیشتر تابلو فرش و قالی-
بافی میکنیم».
نوسانات و تغییر اقلیمی بر آموزش پسران و دختران
روستا تاثیر يکسانی نداشته است .بلکه در اقلیمهاي
معتدل و گرم (خشکسالی متوسط و شديد) منجر به
ترک تحصیل دختران روستا شده است .کاهش درآمد
خانواده به دلیل کاهش محصول ناشی از خشکسالی
منجر به مهاجرت روستايیان و تعطیلی مدارس در سطح
بعضی از روستا شده است .مشکالت تردد ،ادامه تحصیل
دختران روستا را ناممکن ساخته است .در نتیجه امکان
ادامه تحصیل دختران کاهش يافته و منجر به ترک
تحصیل بسیاري از آنها شده است .زنان شرکت کننده در
گروههاي متمرکز اقلیم معتدل با خشکسالی متوسط
گفتند:
«تمام مدرسهها منحل شده ،قبال مدارس راهنمايی
و دبیرستان در روستا داشتیم؛ به دلیل مهاجرت تعطیل
شدند .االن دو سطح اول و دوم يا سوم و چهارم در يک
کالس در مقطع ابتدايی درس می خوانند .دخترها براي
ادامه تحصیل بايد به يک روستاي ديگر بروند .بعضیها
که از پس آن بر نمیآيند ،دخترانشان به مدرسه نمی-
فرستند».

در اقلیم گرم با خشکسالی شديد نیز راه حل کاهش
هزينههاي خانواده را کودک همسري و زود ازدواج کردن
دختران بخصوص در کالس ششم مطرح کردند.
«وقتی درآمد نیست و مخارج خونه به زور تأمین می
کنند ،مجبورند؛ دختران کالس ششم شوهر بدهند».
تاثیرات منفی نوسانات اقلیمی بر زنان روستايی
شامل انواعی از تاثیرات اقتصادي ،امنیت غذايی ،حجم
فعالیت آنان و تاثیر بر سالمتی آنان بوده است .طبق
فراوانی کمی کدها ،کاهش درآمد کشاورزي مهمترين
تاثیر منفی نوسانات اقلیمی بوده است .راهبرد سازگاري
زنان روستايی با مسئله کاهش درآمد کشاورزي خانواده،
کم کردن وعدههاي غذايی ،شامل تغییر در کیفیت و
کمیت تغذيهاي آنان بوده است که دسترسی آنها به
مواد غذايی را در خانه محدودتر کرده است .يکی از
اعضاي گروه متمرکزِ اقلیم گرم که داراي تجربه
خشکسالی متوسط بود عنوان میکرد که:
«قبال گوشت بزغاله می خورديم .نصف الشه يک
گوسفند يا بز و گونی گونی برنج خريد میکرديم.
شوهرم  50کیلو برنج طارم و يا کامفیروزي میخريد و
در حیاط خانه میگذاشت .االن يک کیلو از آنها تو
خونه نداريم .االن برنج بی کیفیت هندي مصرف می-
کنیم».
طبق يافتههاي گروههاي متمرکز زنان روستايی در
چهار اقلیم استان فارس نشان داد که نوسانات اقلیمی
منجر به کم رنگ شدن کشاورزي در روستا شده است و
در نتیجه ،مردان روستايی به منظور يافتن کار مهاجرت
کردند .به دلیل غیبت مردان روستا ،راهبرد سازگاري
زنان روستايی با اين اثرات ،افزايش حجم کار و فعالیت
آنها بوده است .در زمان تر سالی زنان بهدلیل وضعیت
مالی بهتر ،کمتر کار میکردند و در رفاه بیشتري بودند.
يکی از اعضاي گروههاي متمرکز اقلیم معتدل در اين
زمینه عنوان میکرد که:
«زن مجبور هست بیشتر کار کند ،مردان ما با کم
رنگ شدن کشاورزي بهعنوان يک منبع درآمد ،براي کار
به جاهاي ديگر رفتند .االن ما مجبوريم براي کسب
درآمد بیشتر کار کنیم .زن در خانه بايد هم کار مرد را
انجام دهد و هم کار زن را».

مويدي و همکاران :ادراک زنان روستايی از نوسانات اقلیمی...

بعضی از زنان روستايی نیز به دلیل بعضی از
مسئولیتهاي خانهداري مانند نگهداري فرزندان کوچک
با وجود فقري که دارند ،قادر به انجام کار کردن
اقتصادي نیستند و مجبورند از کمکهاي حمايتی
کمیته امداد استفاده کنند .نمونه را گروه متمرکز اقلیم
گرم با خشکسالی متوسط مطرح می کنند:
«زن روستايی که خشکسالی منجر به از دست رفتن
درآمد حاصل از کشاورزي آنها شده است و زن دو بچه
دارد و کمر شوهرش ديسک دارد و نمیتواند کار بکند و
زير پوشش کمیته امداد است».
پيامدها

مهمترين راهبرد و استراتژي مردان روستا در
سازگاري با نوسانات اقلیمی مهاجرت بوده است ،طبق
اين مطالعه زنانه شدن روستاها از پیامدهاي مهم
نوسانات اقلیمی به دلیل از رونق افتادن بخش کشاورزي
در همه اقلیمها بوده است .در ابتدا کشاورزان با مهاجرت
موقت به شهرهاي اطراف براي کار تردد میکنند .نتیجه
اين مهاجرت موقت ،زنانه شدن روستاهاست .زنان
روستايی در گروه متمرکز اقلیم معتدل با خشکسالی
متوسط بیان نمودند:
«االن توي کوچههاي روستاي ما مردي پیدا نمی-
شود .همه مردان جاي ديگر سرکار رفتند .از برج يک تا
برج  5و  6فصل زنان هست».
زنان روستايی قبل از خشکسالی و در معرض
نوسانات اقلیمی در کشاورزي خانوادگی سهیم بودند و
در مزرعه خانوادگی مشغول بودند .اما با کم شدن درآمد
خانواده مجبور شدند به شغل کارگري روي بیاورند .زنان
روستايی در گروه متمرکز اقلیم معتدل گفتند:
« قبال سیبزمینی ،چغندر وگوجه فرنگی می-
کاشتیم؛ سرگرم کار خودمان بوديم اما حاال از اينجا بايد
براي گوجه چینی به شهرستان ارسنجان برويم».
از نظر اقتصادي ،تاثیرات نوسانات اقلیمی بر زنان
روستايی شامل افزايش هزينههاي خريد آب ،از دست
رفتن خودکفايی در تولید محصوالت مورد نیاز و
مصرفگرا شدن آنان ،کاهش درآمد و بد شدن وضعیت
اقتصادي آنان بوده است .نمونهاي از گفتههاي زنان
روستايی در اقلیم معتدل در رابطه با بدتر شدن وضعیت
اقتصادي و کاهش درآمد آنها در زير آورده شده است:
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«قبال دستگاه جوجهکشی داشتم .کارم خوب بود.
االن مردم روستا به دلیل خشکسالی درآمد ندارند که
جوجهها را بخرند .االن میخواهند کلی خرجش کنند اما
دخلش به خرجش نمیخورد ».و «درآمد ما از کشاورزي
میآمد اما االن که درآمد کارگري داريم يک روز هست
يک روز نیست».
نوسانات اقلیمی بر سالمت افراد جامعه نیز تاثیرگذار
بوده است؛ زنان روستايی شرکتکننده در گروههاي
متمرکز اقلیم سرد ،در اثر پیدايش ريز گردها ،بیماريها
افزايش يافته است و گروههاي متمرکز در اقلیمهاي سرد
و گرم با خشکسالی خفیف بیان داشتند که دسترسی
نداشتن به آب شرب سالم ،سبب افزايش بیماريهاي
کلیوي شده است.
«االن دقت کنید روي همه خانههاي ما تانکر آب
وجود دارد ،روزها آب داريم اما شب نداريم .آب روستا از
يک چاهی که دولت براي ما حفر کرده است ،تامین می-
شود .به دلیل بدتر شدن کیفیت آب ،کلیهها مشکل
پیدا کردند».
کم شدن درآمد حاصل از کشاورزي ،افزايش هزينه-
ها ،بیکاري و  ..که در اثر تغییر اقلیم براي کشاورزان
بوجود آمده است؛ اثرات روانی بر کل خانوار روستايی
ايجاد می کند که سالمت آنان را تهديد می نمايد.
شرکتکنندگان در گروههاي متمرکز در اقلیمهاي
مختلف اجماع داشتند که زنان آسیبپذيرترين گروه در
جامعه روستايی محسوب میگردند .به طوريکه شرايط
خشکسالی موجب شده تا زنان روستايی مدت زمان
زيادي مجبور به کار در بیرون از روستا شوند و دخل و
خرج خانه را تنظیم کنند و در کمبودهاي خانه به خود
سختی بیشتري تحمیل میکنند .يکی از گفتههايی که
در گروه متمرکز در اقلیم گرم با خشکسالی متوسط
مورد تأکید قرار گرفت عبارت بود از:
« زنها از خشکسالی و تغییر اقلیم بیشتر تاثیر می-
پذيرند ،چون هم احساسیترند و هم تنظیم مالی و
غذايی خانواده بر دوش زن است .همیشه گفتند مرد
سیل هست و زن سیلبند .اگر زن شمع اقتصادي
نداشته باشد ،هر چه درآمد به خانه بیايد فايده ندارد.
ولی اگر درآمد کم هم باشد ،زن قناعت میکند .از
خودش میزند تا بتواند فرزندان خود را راضی نگه دارد.

578

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،2

تالش میکند ،کار می کند ،از خودش میزند تا بقیه
خانواده کمتر آسیب بینند ،براي همین هم زنان آسیب
پذيرتر هست».
نتيجهگيري

مهمترين شرايط زمینهاي که در انتخاب و بکارگیري
راهبردهاي سازگاري زنان روستايی در زمان نوسانات
اقلیمی مؤثرند ،شامل :جنسیت سرپرست خانوار است که
مشکالتی براي تامین معیشت خانوارهاي زن سرپرست
وجود دارد .کم رنگ شدن کشاورزي بر اثر خشکسالی و
مهاجرت مرد خانوار براي کار ،شرط زمینهاي ديگري
است که رفتارهاي سازگاري با نوسانات اقلیمی زنان
روستايی را تحت تأثیر قرار میدهد .مسئولیتهاي مرد
در خانوار روستايی به دلیل مهاجرت به زن واگذار می
گردد و سنگین شدن مسئولیت زن روستايی ،مانع از
فرصت به کارگیري راهبردهاي سازگاري با نوسانات
اقلیمی میشود .وابستگی صرف معیشت به کشاورزي،
وجود بیمار در خانوار و نقشهاي تعريف شده اجتماعی
براي زنان روستايی ،عدم امکان تحرک جغرافیايی زنان
براي کار بر انتخاب راهبرد سازگاري توسط زنان
روستايی در شرايط نوسانات اقلیمی تأثیرگذار است .در
وافع شرايط زمینهاي است که فرصت بکارگیري
راهبردهاي سازگاري مختلف و متناسب را براي زنان
روستايی تعیین میکند.
شرايط مداخلهگري که میتواند به فعالیتهاي
سازگاري زنان روستايی با نوسانات اقلیمی کمک نمايد،
شامل :فقدان بازار فروش براي محصوالت تولیدي زنان
روستايی ،کاهش قدرت خريد مردم روستا براي خريد
محصوالت تولیدي زنان روستايی ،نامشخص بودن و غیر

قابل پیشبینی بودن سیاستهاي صادرات و واردات
دولت ،افزايش تورم موجود (که موجب گران شدن
نهادهها و کاهش قدرت سرمايه گذاري زنان روستايی
میگردد) ،نابرابري و بیعدالتی در توزيع کاال و خدماتی
مانند پرداخت وام ،تسهیالت حمايتی دولت ،آموزش،
اطالعرسانی درست از برنامهها و طرحهاي حمايتی
دولت در زمان خشکسالی به زنان روستايی میباشد.
راهبردهاي سازگاري اتخاذ شده شامل اقدامات و
تعامالتی است که توسط زنان روستايی براي مقابله با
پديده نوسانات اقلیمی طراحی و توسعه يافته است.
راهبردهاي اتخاذ شده زنان روستايی در زمان کم آبی و
نوسانات اقلیمی در اين مطالعه شامل :فرآوري محصوالت
کشاورزي و فروش آنها ،گرايش به فعالیتهاي غیر
کشاورزي مانند فعالیتهاي خدماتی و صنايع دستی به-
عنوان منبع درآمد جايگزين ،ترک تحصیل فرزندان
بخصوص دختران ،بیشتر کار کردن زنان روستايی ،کم
کردن کیفیت و کمیت غذا براي مقابله با کاهش درآمد
ناشی از خشکسالی و يا تورم موجود و در نهايت استفاده
از کمکهاي نهادهاي حمايتی مانند کمیته امداد امام
خمینی بوده است .زنان روستايی با استفاده از اين
راهبردهاي سازگاري سعی در کاهش اثرات منفی
نوسانات اقلیمی دارند.
پیامدهاي نوسانات اقلیمی بر زنان روستايی نیز
استخراج گرديد .بکارگیري و يا عدم اتخاذ راهبرد
مناسب سازگاري منجر به پیامدهايی شامل زنانه شدن
روستاها ،تغییر وضعیت اقتصادي ،اجبار زنان به شغل
کارگري براي کسب درآمد و آسیبپذيري بیشتر زنان
روستايی نسبت به اثرات نوسانات اقلیمی میشود.
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شرايط مداخلهگر :فقدان بازارهاي فروش ،کاهش قدرت خريد مردم روستا براي خريد
محصوالت تولیدي زنان روستايی  ،نا مشخص بودن و غیر قابل پیش بینی بودن
سیاست هاي صادرات و واردات دولت در محصوالت کشاورزي ،افزايش تورم  ،نابرابري و
بی عدالتی در توزيع کاال و خدماتی مانند تسهیالت ،بالعوض و حمايتی دولت ،آموزش ،
عدم اطالع رسانی درست از برنامه ها و حمايتهاي اقلیمی به زنان روستايی.

شرايط علّی:
تخريب باغات ،دستکاري کوهها
و برداشتن شن و ماسه کف
رودخانه ،زياد شدن ماشین ها،
دود کارخانهها و آلودگیهاي
صنايع

پديده:
نوسانات اقلیمی (گرم شدن هوا،
خشکسالی ،کم شدن بارش برف
و باران ،شیوع آفات ،بارانهاي
بی موقع )

راهبردهاي سازگاري اتخاذ شده توسط
زنان روستايی:
تغییر شغل زنان روستايی از کشاورزي به
غیر کشاورزي ،تکمیل زنجیره ارزش
محصوالت مانند فرآوري محصوالت
کشاورزي ،ترک تحصیل فرزندان
بخصوص دختران ،افزايش حجم کار و
مسئولیتهاي زنان ،پايین آمدن سن
ازدواج دختران ،مهاجرت ،کم کردن وعده
هاي غذايی از نظر کمی و کیفی ،زير
پوشش نهادهاي حمايتی قرار گرفتن

پیامدهاي نوسانات اقلیمی بر زنان
زنانه شدن جوامع روستايی بر اثر
مهاجرت مردان ،تغییر وضعیت
اقتصادي زنان ،اجبار زنان به سمت
کارگر شدن ،افت سطح تحصیلی
زنان روستايی ،افزايش بیماري-
هاي ناشی از تغییر اقلیم ،آسیب-
پذيري زنان ر روستايی

شرايط زمینه اي:
مشکالت تامین معیشت زنان سرپرست خانوار ،وابستگی معیشتی صرف به کشاورزي ،فقدان تنوع
معیشت ،تعدد نقشها و مسئولیت زنان در خانوار ،عدم امکان تحرک جغرافیايی زنان براي کار  ،پايین
بودن سطح مهارتهاي اقتصادي زنان روستايی ،مهاجرت مرد خانوار براي کار

نگاره -1مدل پارادايمی سازگاري زنان روستايی در شرايط نوسانات اقلیمی
پيشنهادها

بر اساس نتايج اين مطالعه ،پیشنهادهاي زير براي
بهبود و کاهش اين اثرات تغیرات اقلیمی بر زنان
روستايی ارايه میگردد:
ـ از عوامل زمینهاي ،توانمندي و بلد بودن حرفه
براي ايجاد تغییر سازگار با نوسانات اقلیمی است.
بنابراين ،ارتقاي مهارت زنان روستايی براي متنوع کردن
راهکارهاي تامین معیشت ،از طريق آموزشهاي مهارتی
بهوسیله ادارات جهاد کشاورزي و فنی و حرفهاي هر
شهرستان.
ـ وجود بیمار در خانوار و نقشهاي تعريف شده
اجتماعی براي کسانی که منبع درآمد کشاورزي بهدلیل
خشکسالی از دست دادهاند از عوامل زمینهاي است که
مانع از فعالیتهاي درآمدزا بیرون از خانه براي زنان
روستايی میشود .حمايت و توسعه مشاغل خانگی زنان
روستايی با استفاده از تسهیالت کم بهره و سهل الوصول.

زيرا آنها نقشها و مسئولیتهايی در خانه دارند و نمی-
توانند محیط خانه را براي کسب درآمد ترک کنند.
ـ از شرايط مداخلهگر مؤثر بر سازگاري زنان
روستايی ،وجود بازار فروش براي محصوالت تولیدي زنان
روستايی است .ايجاد بازارچههاي محلی هفتگی در مرکز
هر شهرستان ،براي حمايت از فروش محصوالت تولیدي
زنان روستايی میتواند به بهبود درآمد آنان کمک نمايد.
ـ درک نوسانات اقلیمی و اطالعرسانی عادالنه از
طرحها و پروژههاي خشکسالی و نوسانات اقلیمی از
شرايط مداخهگر در انجام فعالیتهاي سازگارانه مؤثر با
نوسانات اقلیمی است .تلويزيون و شبکههاي اجتماعی
مهمترين کانالهاي ارتباطی زنان روستايی هستند.
آموزش و اطالع رسانی نوسانات اقلیمی به زنان روستايی
در مورد پیامدها و راهکارهاي سازگاري آنها براي کاهش
اثرات سوء اين پديده ،از طريق برگزاري کارگاههاي
آموزشی ،رسانهها و شبکههاي اجتماعی.

1401 ،2  شماره،53-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

الگوهاي مناسب و سازگار را در جامعه به زنان روستايی
.معرفی نمايد
ـ ارايه پیوستهاي جنسیتی در طرحهاي حمايتی و
تسهیالت خشکسالی و اقلیمی دولت در بخش کشاورزي
،میتواند متناسب با شرايط و اشتغال زنان در روستا
.تاثیرات سوء نوسانات اقلیمی را کاهش دهد
ـ دسترسی به وام و تسهیالت از عوامل مداخلهگر در
.اتخاذ راهبردهاي سازگاري زنان روستايی بوده است
- توسعه صندوقهاي اعتبارات خرد و صندوق،بنابراين
هاي حمايت از توسعه فعالیتهاي زنان روستايی
میتواند نقش مهمی در حمايت و دسترسی زنان
روستايی براي سرمايهگذاري در فعالیتهاي اقتصادي
(در مناطقی که نوسانات اقلیمی تاثیرات سوء بر بخش
.کشاورزي دارد) داشته باشد
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