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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).  
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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 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11303.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_84448.html
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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 

 )مورد مطالعه استان فارس( ها: کاربرد نظریه داده بنیانآن
 

 *3، داریوش حیاتی2اله کرمی، عزت1معصومه مویدی
 ایران شیراز، ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز دانشجوی دکترا، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، ،1

 ایرانشیراز،  ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز استاد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی،، 2

 ایران شیراز، ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ستاد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی،ا ،3
 (25/8/1400تاریخ تصویب:  -18/3/1400)تاریخ دریافت: 

  

 چکیده

 
 ها،مسئولیت ها،نقش چرا که کنند،تجربه می مختلف طرق به را اقلیمی تغییر مردان و زنان

 و ایمقابله هایراهبرد انتخاب به منجر که اجتماعی دارند نظر از متمایزی هایهویت و
 برابر در طبیعیمنابع به زیاد وابستگی دلیل به روستایی زناند. نگردمختلف می هایواکنش
 درک زنان روستایی واکاوی ،هدف این پژوهش .هستند پذیرآسیب اقلیمی تغییرات اثرات

 بر مبنای نظریهاین پژوهش از نوع کیفی و  است. بوده اقلیمینوسانات نسب به  استان فارس
ها از شش گروه متمرکز در چهار اقلیم سرد، آوری داده. برای جمعانجام گرفته است بنیانداده

شدید را تجربه یا خفیف، متوسط  هایرس که خشکسالیاستان فا معتدل، گرم و خیلی گرم
مدل  ،نتایج با توجه بهقرار گرفت.  واکاویمورد  استفاده شد. مضامین و مفاهیم، کرده بودند

نتایج نشان دادند که ترسیم گردید.  یاقلیمنوسانات زنان روستایی با  دایمی سازگاریاپار
معیشت  و تنوع نوع. انداقلیم تاثیرگذار بودهنوسانات دن وجود آمه بدر های انسانی فعالیت
ها باعث محدودیت آن ای بودند کهشرایط زمینه از جمله های زنانها و مسئولیتنقش ،خانوار

فروش، کاهش قدرت  یفقدان بازارها ،همچنین. شدندمیدر بکارگیری راهبردهای سازگاری 
صادرات و واردات دولت در های بینی بودن سیاست، غیرقابل پیشخرید مردم روستا

 گذاریکاهش قدرت سرمایه ،نتیجه و درها نهاده یگرانو محصوالت کشاورزی، افزایش تورم 
  .گر در مدل پارادایمی توسعه داده شده بودندشرایط مداخله نیز از جمله آنان

 

 گرتغییر اقلیم، سازگاری، زنان روستایی، شرایط علّی، عوامل مداخله کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه

در حال توسعه، معیشت روستايی در کشورهاي 

(. Mbow et al., 2014) استبیشتر به کشاورزي متکی 

هايی است که تحت بخش کشاورزي يکی از اولین بخش

 Soleymani Nejad)گیرد تأثیر تغییرات اقلیمی قرار می

et al., 2019) .تغییر  المللیبین شوراي تعريف طبق

یر اقلیم به هر تغییري که در ، تغی)IPCC(1 اقلیم

 IPCC ) افتد، اشاره دارداتفاق می آب و هوابلندمدت در 

نوسانات بارندگی و ساير خطرات اقلیمی سهم  .( ,2007

قابل توجهی از کاهش تولید محصوالت کشاورزي را 

 ؛(FAO, 2008; World Bank, 2002) دندهتشکیل می

                                                                                  
1 . Intergovernmental Panel on Climate Change 



 1401، 2 ، شماره53-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           570

اقلیمی  وساناتنکه شواهد زيادي وجود دارد که طوريبه

تأثیرات جدي بر تولید محصوالت کشاورزي و معیشت 

هايی که (. خانوادهFAO, 2018) ها کشاورز داردمیلیون

-از طريق معیشت مبتنی بر منابع طبیعی زندگی می

 Mendoza) داشتخواهند ي بیشتري پذيرکنند، آسیب

et al., 2014 .) 

 به عملکرد اقلیمی،نوسانات   به پذيريآسیب

 اجتماعی بیولوژيکی، عوامل جمله از مختلفی فاکتورهاي

-آسیب. (Ncube et al., 2016)اقتصادي وابسته است و

اقلیمی ارتباط  نوساناتپذيري در برابر تأثیرات 

-نشینی اقتصادي دارد. گروهمستقیمی با فقر و حاشیه

هاي خاصی از جامعه، به ويژه اقشار ضعیف در بسیاري 

 ,UNDPپذير هستند )ختاري آسیباز جوامع از نظر سا

 معیشت روستايیان ،اقلیمی نوساناتبنابراين،  (.2014

 را زنان روستايیپذير مانند هاي آسیببخصوص گروه

  (. Kronik &  Verner, 2010) کندتهديد می

-و به تندیساز نظر جنسیتی خنثی ن اقلیمیتغییرات 

د نگذارطور متفاوتی بر زنان و مردان تأثیر می

( 2017; Chandra et al., 2016Habtezion, ) . بديهی

هاي ها و مسئولیتدلیل نقشاست که زنان و مردان به

اقلیم را به طور  نوساناتدر اجتماع، تأثیرات  واگذار شده

عبارتی ديگر، به(. FAO, 2018کنند )متفاوتی تجربه می

هاي بیشتري چالش ،اقلیمی نوساناتزنان در سازگاري با 

. نابرابري ساختاري از جمله عدم دارندبت به مردان نس

هاي مورد نیاز، تبعیض واقعی و دسترسی زنان به فناوري

نشینی اقتصادي زنان سبب شده حقوقی مانند حاشیه

تري نسبت به است تا دارايی کمتري و منابع ناکافی

توانند به طور مؤثرتر مردان داشته باشند و در نتیجه نمی

 ,Habtezion) تغییرات اقلیمی پاسخ دهندبه تأثیرات 

پذيري آسیب ،زنان قبل، حین و بعد از فاجعه .(2016

(. Kusumasari, 2015) کنندبیشتري را تجربه می

اقلیمی نیز عمدتاً به  نوساناتتأثیرهاي متمايز جنسیتی 

هاي متمايز جنسیتی ها و مسئولیتقدرت نسبی، نقش

 شوده مربوط میزن و مرد در سطح خانوار و جامع

(2016Habtezion, ) . 

 نوسانات از افراد ادراک که شود می ادعا اغلب

 افزايش براي مهمی عامل آنها با سازگاري نحوه اقلیمی و

است  سازگارتر رويکردهاي طريق از آنها معیشت

(2021, Ganesh) .در  موجود هايچالش افزايش رغمعلی

 در اصلی اولويت يک سازگاري ،اقلیمی ي نوساناتزمینه

 .(Duguma et al., 2014) است اقلیمینوسانات برابر 

 ها،خانواده افراد، آن طی در که است فرآيندي سازگاري

 نوسانات و اقلیم تغییر تأثیرات با کشورها و هااقلیت همه

 يک سازگاري. Habtezion, 2016)آيند )می کنار آن

 هايجنبه تأثیر و نقش به واقع در نیست، مستقل فرايند

 اقتصادي اکولوژيکی، جغرافیايی، هايجنبه از مختلف

 هر که است وابسته نهادي و سیاسی فرهنگی، اجتماعی،

 می تأثیر انسان محیط بر جمعی و يا مستقل طور به يک

 و فعلی سازگاري هاياستراتژي. (Ndaki, 2014)گذارد 

تغییرات  سوء تأثیرات زا جلوگیري براي ابزاري ،آينده

  & de Koffکنند )می را فراهم مدت کوتاه در لیمیاق

Broyles, 2019 .) 

 روستايی زنان خاص هايمحدوديت در تفاوتدرک 

 هاياتخاذ شیوه به ،اقلیمی نوساناتدر مواجهه با 

کمک  یاقلیم نوسانات با سازگار هوشمندانه کشاورزي

 مداخالت در هاتفاوت اين معنادار گرفتن نظر در. کندمی

 زنان روستايی به کمک در ،یاقلیمنوسانات با  گاريساز

 کنار اقلیمی نوسانات تأثیرات با بتوانند تا باشدمی موثرتر

  .(FAO, 2018) بیايند

 نشان طبیعی بالياي با سازگاري به مربوط ادبیات

 زيادي حد تا خطرات به رفتاري هايواکنش که دهدمی

 هايويژگی و وجود به مربوط اعتقادات" يا خطر درک به

(. NDAMANI, 2016دارد ) بستگی "طبیعی خطر يک

 عنوان به را آينده و فعلی اقلیمی نوساناتاگر فرد 

 اقلیمی تغییرات با را خود تواندمین نکند، درک واقعیت

 قدم اولین ،کنیم استدالل که است منطقی .کند سازگار

 ,.Falaki et alاست ) لهامس درک سازگاري سوي به

 شدت به اقلیم نوسانات از فرد برداشت نابراينب .(2013

 هايقطعیت عدم و خطرات با مقابله و درک چگونگی بر

 براي را خاصی اقدامات و گذاردمی تأثیر اقلیم از ناشی

-می انجام کشاورزي بر اقلیم نوسانات سوء تأثیر کاهش

 بر اقلیمی نوسانات درک .(Ansari et al., 2018)دهد 

 ,Fadina &  Barjolle) گذاردمی تأثیر سازگاري انتخاب

2018; Tripathi &  Mishra, 2017،) . ادراک واکاوي 

کشاورزي  وريبهره بر نیز یاقلیم نوسانات به نسبت افراد

 هاآن که کندمی حاصل اطمینان و باشدمی تأثیرگذار
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کنند می اتخاذ را سازگاري مناسب هاياستراتژي

(Ansari et al., 2018).  

 مورد در وجهی چند بینشی تواندمی افراد داشتبر

دهد  ارائه اقلیم را به مربوط نوسانات تأثیرات و علل

(Kuivanen et al., 2015.)  آگاهی در مورد وقوع

تغییرات آب و هوايی با بروز رفتار سازگاري در ارتباط 

 افراد که يطوربه  (.Yazdanpanah et al., 2017) است

 اساس بر را سازگاري استراتژي کي از بیش توانندمی

 اقلیمی تغییرات از خود مدت طوالنی برداشت و دانش

  .(Kahsay et al., 2019) کنند اتخاذ

نوسانات اقلیمی در کشور ايران به کاهش بارش و 

شود که افزايش مقدار پارامترهاي دمايی حوضه منجر می

نتیجه مستقیم اين تغییرات کاهش منابع آب خواهد بود 

پیامد اين تغییرات براي بخش کشاورزي کاهش سود  و

. طبق گزارش (Hoseini et al., 2013) باشدمیناخالص 

سازمان هواشناسی استان فارس از نظر اقلیمی، در يک 

تأثیر درصد مساحت استان تحت  3/88ماهه،  120دوره 

درصد تحت 4/11 خشکسالی شديد و بسیار شديد،

ت تأثیر خشکسالی درصد تح 3/0خشکسالی متوسط و 

 Iran Meteorological) خفیف بوده است

Organization, 2018). نوسانات اقلیمی به ،بنابراين 

وابستگی معیشت  دلیل اثرگذاري بر بخش کشاورزي و

-داراي اهمیت فراوان میروستايی به اين بخش  زنان

 که بود اين پژوهش اين هدف اساس، اين بر  .باشد

 استان کشاورز هايخانواده ضوع روستايی زنان ادراک

 بر و نموده واکاوي اقلیمی نوسانات به نسبت را فارس

 زنان سازگاري پارادايمی مدل مطالعه، اين نتايج اساس

 ،نهايت در و کند ترسیم را  اقلیمی نوسانات با روستايی

 براي کاربردي پیشنهادهاي ،تحقیق هاييافته اساس بر

 نوسانات با مواجهه در روستايی زنان سازگاري ارتقاي

 .نمايدمی هيارا اقلیمی

 

 تحقیقروش 

فی است و از کیتحقیقات پژوهش حاضر از نوع 

-به (Grounded Theory)بنیان داده اصول روش تئوري

ه مدل ها و ارايآوري و تحلیل دادهعنوان راهنماي جمع

عمق  اين روش کهبا توجه به . کرده استاستفاده 

شناخت ، کندخاصی بررسی می را در گروه هاپديده

 Adib Haj) آيدمیدست به تريبینانهواقع و یقیعم

Bagheri et al., 2007.) مطالعه زنان  جامعه مورد

در چهار اقلیم سرد،  بودند که استان فارسروستايی 

بندي اقلیمی بر اساس )پهنه معتدل، گرم و خیلی گرم

ات نوسانتحت تاثیر  ،يافته(روش دومارتن گسترش

-ها از گروهدادهآوريبراي جمع. بودند قرار گرفتهاقلیمی 

از اقلیم سرد يک شهرستان، هاي متمرکز استفاده شد. 

اقلیم معتدل يک شهرستان، اقلیم گرم سه شهرستان با 

خشکسالی خفیف، متوسط و شديد و اقلیم  شدتسه 

-شرکتخیلی گرم نیز يک شهرستان انتخاب شد. 

 هايويژگی براساس بايد کزگروه متمر در کنندگان

 پروژه يا مطالعه هدف به مربوط که دارند و مشترکی

شیوه  ،بنابراين(. Nancy, 2011) شوند است؛ انتخاب

کار هب گیري فرد ماهر()روش نمونه گیري هدفمندنمونه

روستا که داراي در زنان روستايی ساکن . شد برده

خشکسالی فعالیت اقتصادي درآمدزا و تجربه مشترکی از 

هاي و اثرات نوسانات اقلیمی بودند؛ براي شرکت در گروه

هر گروه متمرکز در يک مصاحبه  .متمرکز دعوت شدند

مدت دو الی سه ساعت به طول  و بهبرگزار شد  جلسه 

هاي متمرکز تا زمانی ها در گروهآوري دادهجمع انجامید.

   يافت.آمد، ادامه میدست نمیهکه اطالعات جديدي ب

 MAXQDA 2018 افزارها نیز از نرمبراي تحلیل داده

از اجازه کسب مباحث و محتويات جلسه با استفاده شد.  

همزمان با ضبط  هاي متمرکز ضبط شدند.اعضاي گروه

برداري را انجام صوتی مباحث، يک نفر نیز کار ياداشت

، هاي متمرکزها از گروهآوري دادهجمعپس از  داد. می

افزار براي در نرم .افزار گرديدوارد نرم ستخرجاطالعات م

اقدام به  ،هر گروه متمرکز يک سند ايجاد شد. سپس

-گذاري باز، کدمرحله کد که شامل سه شدکدگذاري 

براي افزايش  .بودگذاري گزينشی گذاري محوري و کد

هر چه بیشتر قابلیت اعتماد تحقیق در فرآيند پژوهش، 

ون توسط همان محقق يا دو شیوه کدگذاري مجدد مت

محققان با فاصله زمانی و کدگذاري مجدد متون توسط 

 ,Hokmizadeh) محققان ديگر پیشنهاد شده است

در دو مجدد  کدگذاري از روش. در اين تحقیق، (2014

-کدگذاريبررسی  و پژوهشگر توسط بازه زمانی متفاوت

توسط دو نفر از اساتید بخش ترويج و آموزش  ها

گیري بهرهانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز کشاورزي د
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ها و عنايت به تعريف دقیق مضامین و مؤلفه . باشد

مفاهیم، نتايج از انطباق قابل قبولی برخوردار بودند و در 

-وضعیت گروه .انجام شدجزيی صورت نیاز نیز اصالحات 

در گذاري کدنتايج اين هاي متمرکز شرکت کننده و 

کد   394در مجموع  ت.آورده شده اس 1 جدول

گروه هاي هـاي مدل پارادايمی از روايـتاستخراج شد. 

. بر اساس کدهاي محوري و انتخابی ترسیم شد  متمرکز

پارادايمی اين پژوهش در قالب شرايط )عّلی، مدل 

ها ترسیم هـا و پیامداي(، استراتژيگر و زمینهمداخله

 گرديد.
 شده استخراج کدهاي و مطالعه در کننده رکتش متمرکز هايگروه وضعیت ـ 1 جدول

  سنی دامنه )نفر( تعداد روستا شهرستان نوع خشکسالی اقلیم گروه شماره

 50-37 8 قادرآباد خرمبید متوسط سرد اقلیم 1

 72-30 8 ايزدخواست شیراز متوسط معتدل اقلیم 2

3 

 گرم اقلیم

 46-33 10 فتح المبین داراب خفیف

 53-34 7 قاضی کوشک فسا متوسط 4

 57-34 7 مشکان نی ريز شديد 5

 44-27 9 روگیر المرد متوسط گرم خیلی اقلیم 6

 

 نسبت به نوسانات اقلیمی، با روستايی ادارک زنان

هاي متمرکز مورد استفاده از هشت موضوع در گروه

هاي هاي مورد بحث در گروهموضوع .سؤال قرار گرفت

ی، يی از نوسانات اقلیمادراک زنان روستا متمرکز شامل

 ناناثرات نوسانات اقلیمی، علل نوسانات اقلیمی، نقش ز

ه بروستايی در اقتصاد خانواده، دسترسی زنان روستايی 

هاي ارتباطی، مسئولیت در شرايط نوسانات کانال

و  اقلیمی نوساناتاقلیمی، انتظارات از دولت در شرايط 

 .اقلیمی بود نوساناتترين افراد در شرايط پذيرآسیب

 

 و بحث هایافته

ات ادراک زنان روستايی مورد مطالعه از اثرات نوسان

مل اقلیمی، شامل تاثیرات نوسانات اقلیمی بر طبیعت شا

ها، کاهش ها و قناتکاهش يا خشک شدن آب چاه

ها، کاهش و تغییر کیفیت آب و تلخ و شور شدن آن

پوشش گیاهی و در برخی فصول شستشو و فرسايش 

 باشد. اما موضوع اين مطالعه،ک در اثر سیالب میخا

 . 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 

عیت زنان روستايی داشته است. نتايج روستايی و وض

حاصل از تحلیل درک زنان روستايی در قالب کدها و 

آورده است. زنان روستايی  1کدهاي فرعی در نمودار 

نوسانات و تغییرات اقلیم را در گرم شدن هوا، 

هاي کم شدن آب و هاخشکسالی، کم شدن بارش

یمی همچنین پیامدهاي نوسانات اقلدانند. زيرزمینی می

مانند کاهش عملکرد محصول و افزايش آفات و تغییر در 

ها را نیز مطرح شیوه کشاورزي مانند توسعه گلخانه

تر باشد، ،  هرچه خطوط تیره ضخیم1در نمودار نمودند. 

هاي بیشتر در آن موضوع و تاکید نشان دهنده تعداد کد

 ،بیشتر زنان روستايی بر آن موضوع است. بنابراين

ادراک زنان روستايی از نوسانات  ريافت کهتوان دمی

اقلیمی، بیشتر بر موضوعاتی از قبیل خشکسالی، گرم 

 شدن هوا و کاهش محصوالت کشاورزي متمرکز است.
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 یاقلیم اتتغییرنوسانات و  زنان روستايی از درک ـ 1نمودار

 

کد  44در موضوع علل نوسانات اقلیمی، در مجموع 

ايی هاي متمرکز ثبت شدند. زنان روستسند از گروه 6در 

ا رکننده در اين مطالعه، عوامل انسانی و طبیعی شرکت

امل وجود آمدن نوسانات اقلیمی دخیل دانستند. عودر به

-ها، کارخانجات آلودهانسانی مانند زياد شدن ماشین

هاي صنعتی نفت و گاز از علل کننده هوا و شرکت

هاي از اعضاي گروه باشند. يکینوسانات اقلیمی می

 کرد که:متمرکز در اقلیم گرم در اين زمینه عنوان می

 اه کارخانه آلودگی کنند،می زياد دود هاکارخانه» 

 اياليه يک عسلويه روي. کندمی خنثی را ابرها اثر

-یمنطقه ما هم اثر م يکه رو شودمی يجادا یآلودگ

 «. گذارد

و  سازينساختمااز جمله  دخالت انسان در طبیعت

طبیعی آب، حذف پوشش جنگلی و  مسیر مانع درايجاد 

و در مقابل جريان  کاهدمینفوذ آب به زمین  از گیاهی

 .کندرا بیشتر می دخانهرو آب سطحی و نوسانات آب

 گويند:متمرکز اقلیم سرد می زنان روستايی در گروه

 یر.  تو مسکنندمی دستکاريرا  کوه هايسنگ»

 هاوهک جايی هر اينجا تادر قادر آباد(  روستايی) سیمکان

 کنگرهاي يا گرفتهیرا م یلس يکه قبال جلو دکندن را

 يلوجکه  شودیمباعث  ين. اآوردند در ريشه از را هاکوه

 اهسیالبباعث  ها،کوه کردن صاف. یردرا نگ انآب بار

 «       .شودیم

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. 

هاي یت آبدر اثر تغییر اقلیم کمیت و کیف ،همچنین

هاي که در اقلیمزير زمینی تغییر کرده است به طوري

زمینی کاهش دل، گرم و خیلی گرم میزان آب زيرمعت

يافته و شور شده است. اما جالب توجه اينکه سطح آب 

 26تر در حد زير زمینی منطقه گرمتر را خیلی سطحی

متر بود اما کیفیت آب بسیار شور و تلخ شده است. درک 

ها نیز موردي بود جايی فصلتغییر اقلیم نیز جابه زنان از

که زنان روستايی در اقلیم هاي سرد و گرم مطرح 

 . (1)جدول  نمودند

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 بر اساس مفاهیم استخراج شده یاقلیمنوسانات اي از نتايج ادراک زنان روستايی از خالصه -1جدول

 ذاري باز(ها )کد گمفاهیم استخراج شده از داده نوع مفاهیم )کد محوري(

 هابارش شدن کم
 ها بروند.شکاف کوه تو شدندیم مجبور مردم که بود یبارندگ نقدريا قبل يهاسال رانمانماد يهاگفته طبق
 داريم. یبارندگ سال در بار کي فقط  ریاخ سال نيچند  االن اما .شدیم خراب هاهانخ کهيبطور

 برف شدن کم
 تا ميکردیم آب برف ديبا دنآوریم زمیه ستین از  برف خبر االن اما .مدآیم برف تو محل ما ميبود بچه ما یوقت

 کنیم و نان بپزيم. ریخم بتوانیم

 دما شيافزا
 یلیخ هوا االن بود،  روشن سال موقع نيا هايبخار قبالً شده تر گرم هوا یلیخ امسال اما .بود یبارندگ پارسال

 .ميدیپوشیم گرم باسل ديبا ماه مهر 15 تا  10 ، قبالًشده گرم

 تغییر شدت باد
، همیشه قبال از سمت قبله میومد االن از همه طرفتغییراقلیم جهت وزش باد هست به شدت يک روز باد از اين 

 .آيدیطرف باد م

هاي زيرزمینی و کم شدن آب

 شور شدن آنها

هست سال  10نداريم  راي آبیاريب آب هامون هست، اماباغانار  سطح زير کشت درختان هزار متر 4 تا 3حدود 
 .خشک شده هاهم در حد سه چهار نفر که آب دارند بقیه چاه اين؛ خشک شده هاچاه که

 شده تر شور و تلخ هارد، آب چاهمتر عمق دا 26آب داريم  چاه
 ها جا به جا شده استفصل. يند.می آ  موقع بد هايباران هاجا به جا شدن فصل

 تحقیقمنبع: يافته هاي 

 

 رگمداخله شرايط

و  نیازمند همکاري یاقلیمنوسانات  کاهش اثرات 

پذيري تمام افراد يک جامعه، حاکمیت و دولت مسئولیت

کننده در زنان روستايی شرکت هاياست. طبق گفته

زنان روستايی، دولت، شوراها و  هاي متمرکز،گروه

هاي دهیاري و مردم در جامعه مسئولیت انجام فعالیت

زگاري با نوسانات اقلیمی را دارند. بیشترين تاکید  سا

هاي مناسب صادرات و زنان روستايی بر اتخاذ سیاست

واردات توسط دولت است که موجب بهبود بازار فروش 

زنان روستايی دامدار و يا تولید کننده در شرايط 

گردد. گروه متمرکز در اقلیم خیلی نوسانات اقلیمی می

 سط در اين باره گفتند:گرم با خشکسالی متو

معکوس  . دولتاز نظر بازار مشکل شديد داريم»

-زمان بدست آمدن محصول ما واردات می .کندعمل می

از جمله واردات گوشت، نبود بازار و جلوگیري از  کنند

صادرات بزرگترين ضربه به  اقتصاد ما زده است. االن 

و به هاي خود را نگه داريم مجبوريم چند ماه بیشتر دام

دلیل خشکسالی مجبور به خريد خوراک و علوفه 

کنیم.  مشکل سیاست دولت هستیم، داريم ضرر می

 «ل خشکسالی نیستايهست که همراستا با مس

کننده تسهیالت دولتی از ديد زنان روستايی شرکت

تواند در زمان نوسانات اقلیمی و هاي متمرکز میدر گروه

اري افراد با اين کمبود نقدينگی کمک زيادي به سازگ

توانند از اين شرايط نمايد. اما متاسفانه افراد خاصی می

-هتسهیالت استفاده کنند و عدالت توزيع تسهیالت ب

خصوص از نظر جنسیتی وجود ندارد. از نظر آبرسانی 

دولت در حمايت از روستايیان اقدام به ايجاد چاه آب و 

در  ارسال آب توسط تانکر نموده است. گروه متمرکز

 اقلیم گرم با خشکسالی خفیف بیان داشتند:

-یم مندبهره دولت تيحما ازی خاص افراد فقط» 

از   کند.دريافت می وام د،باش داشتهی پارت که هر .ندوش

ي هاوامنظر آنها زنان که شرايط دريافت وام ندارند. 

 دام کهيی نهاآ مثال دیباش داشتهی پارت ديبا بهره بدون

 «کنند. ريافت می، حمايت دندارند

افراد مورد مطالعه بیان داشتند که دولت از نظر  

هاي دولتی بسیار رسانی در مورد حمايتنحوه اطالع

ضعیف عمل شده است به طوري که بعد از اتمام 

اند. گروه متمرکز در اقلیم حمايت، از موضوع مطلع شده

معتدل با خشکسالی متوسط، در مورد اطالع پیدا کردن، 

ز اتمام مهلت ارائه خدمات حمايتی دولتی از بعد ا

 نوسانات اقلیمی گفتند:

ها، دادن تسهیالت براي ها مانند حمايتزیچ یعضب»

خشکسالی يا  پرداخت غرامت  حاصل  از آسیب سیل 

 «مهلت آن  تمام شده است. که ميشد خبرداری وقت بوده

-هاي متمرکز زنان روستايی شرکتطبق بحث گروه

هاي ها، تلفن همراه و شبکهم اقلیمکننده در تما

اجتماعی با تأکید بر واتساپ مهمترين کانال ارتباطی 
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باشد. يکی از زنان روستايی در اقلیم سرد عنوان آنان می

 : کرد کهمی

. یاجتماع يشبکه ها یلدلاالن رشد کردند به زنان»

 «     تر هستند.واتساپ در دسترس یاجتماع يشبکه ها

عنوان يک رسانه قدرتمند ارتباط جمعی، تلويزيون به

ها به زنان روستايی هنوز جايگاه خاصی در انتقال پیام

هاي اجتماعی، دارد. به طوريکه با وجود گسترش شبکه

قابلیت اعتماد زنان روستايی به اطالعاتی که تلويزيون 

-عنوان مثال، يکی از گروهکند؛ بیشتر است. بهمنتشر می

اي تلويزيون عنوان ه با نقش رسانههاي متمرکز در رابط

 کرد که:می

 یاجتماع يهااز شبکه یشترب ینانشاطم يزيونتلو»

 يدر برنامه ها اقلیمی نوساناتموضوع  بیشترهست. 

 «.یديمشن يزيوناز تلو ی راخشکسال

 ايعوامل زمينه

هاي متمرکز، نوع سرپرست بر اساس نتايج گروه

به نوسانات اقلیمی  پذيري بیشتر نسبتخانواده در آسیب

هاي داراي که خانوادهطوريباشد. بهتاثیر گذار می

پذير هستند، به راحتی قادر به سرپرست زن آسیب

تأمین معیشت خانواده خود در زمان خشکسالی نیستند. 

زنان روستايی در اقلیم معتدل با خشکسالی متوسط در 

 اين مورد بیان کردند: 

-نمی وسانات اقلیمیدر شرايط ن سرپرستی ب زنان»

توانند مانند مردان مهاجرت کنند و خرج خانه را تأمین 

 «نمايند.

هاي استان فارس، زنان در کار در تمام اقلیم

اقتصادي خانواده شريک هستند و معیشت آنان بیشتر به 

کشاورزي وابسته است و تنوع معیشت ندارند. غالبا 

ات عملیات کاشت محصوالت زراعی را مردان و عملی

جات را جات و صیفیداشت شامل وجین و برداشت میوه

وابستگی صرف به  ،دهند. بنابراينزنان انجام می

-پذيري به نوسانات اقلیمی میکشاورزي، منجر به آسیب

شود. زنان روستايی در گروه متمرکز مناطق خیلی گرم 

 :کردند کهو گرم در مورد نقش زنان و مردان عنوان می

 کشاورزي اشونعمده فعالیتا م يروستا زنان»

 هست مردانبا  شروعش ما روستاي در کشاورزيهست. 

 «  .هنددمی انجام هاخانم فعالیتش تمام اما

 از بعد برداشت موقع کارند،می لوبیا شوهرانمون»

کردن و جدا  یزتم يبرا ما و کوبندمیرا  آن چیدن،

 رگرکا و کشیممی بادکردن دانه از کاه و کلش، آن را  

 «.گیريمنمی

پذير در انجام محدوديت زنان روستايی آسیب

-کارهاي اقتصادي به دلیل وجود بیمار در خانوار و نقش

 تماعی براي آنان در خانواده است.هاي تعريف شده اج

هاي متمرکز در اقلیم گرم عنوان يکی از اعضاي گروه

 کرد که:می

هاي کشاورزي ما بدون آب است و درآمد زمین »

 شوهرم. دارم روستايی بیمهفقط  و دارم بچه دوداريم. ن

 بچه چون خودم. کند کار تواندنمی دارد ديسک کمرش

 « .بکنم کار توانمنمی دارم کوچک

کننده محصوالت تولیدي را زنان نقش اصلی فرآوري

بر عهده دارند. اکثر زنان روستايی کارهايی مانند تهیه 

هاي خرد در جهت مواد غذايی و بسیاري از فعالیت

دهند که از نظر حمايت از اقتصاد خانواده را انجام می

-مردم روستا، فعالیت اقتصادي و درآمدزا محسوب نمی

کننده در گروه شود. نقل قول زنان روستايی شرکت

متمرکز اقلیم گرم تايیدي بر اين نقش زنان در فرآوري 

 محصوالت دامی است:

 داريم داشتیفند گوس که  کدام از خانوارهايیهر »

 و شیردوشی زنان است کار عهده برکارها  بیشتر کال

 گوسفند فقط مردان باشد وزنان می عهده بر کارها بقیه

 درست استم زنانما  اما .برند می و آورندمی را  به چرا

 کار بايد آمدبه خانه  که گله بعد زنیممی مشک کنیممی

 «       .کنیم

-تايی شرکت کننده در گروهعواملی از نظر زنان روس

پذيري آنان در شرايط نوسانات هاي متمرکز بر مسئولیت

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 

داشتن،  انديشی زن روستايی، مهارت داشتن، آگاهی

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.

اي وجود داشته باشد تا بتوانیم در بايد زمینه» 

شرايط نوسانات اقلیمی تغییرات مثبت ايجاد کنیم. بايد 
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اي بلد باشیم. از طرف دي داشته باشیم. حرافهتوانمن

نگر خانواده، شوهر يا پدر حمايت شويم. همچنین مثبت

 «باشیم.

 راهبردهاي سازگاري

يکی از راهبردهاي هاي متمرکز، بر اساس بحث گروه

تغییر شغل و ، سازگاري زنان روستايی با نوسانات اقلیمی

ی زنان ها بوده است. در زمان ترسالشیوه معاش آن

بیشتر در زمینه تولید محصوالت کشاورزي فعالیت 

هاي ها در زمینهاند. اما اکنون عمده فعالیت آنداشته

خدماتی، صنايع دستی و يا تکمیل زنجیره ارزش تولید 

محصوالت کشاورزي از قبیل فرآوري محصوالت 

 باشد.ها میکشاورزي و فروش آن

 بدهیم. امانج توانیمنمی کاري هیچ شده یخشکسال»

 قبال. داد انجام شودمی بافیقالیو  گلدوزي خیاطی، فقط

. داديممی پرورش کمپوست ورمی. کاشتیمیم سبزي

-قالی  و فرش تابلو یشترب االن. شدند رها آبی کم بخاطر

 « .کنیممی بافی

نوسانات و تغییر اقلیمی بر آموزش پسران و دختران 

هاي ه در اقلیمروستا تاثیر يکسانی نداشته است. بلک

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 

ا  ناممکن ساخته است. در نتیجه امکان دختران روستا ر

ادامه تحصیل دختران کاهش يافته و منجر به ترک 

تحصیل بسیاري از آنها شده است. زنان شرکت کننده در 

هاي متمرکز اقلیم معتدل با خشکسالی متوسط گروه

 گفتند:

يی راهنما مدارس قبال ،شده منحل هامدرسه تمام»

 لیتعط مهاجرت لیدل به ؛میداشتدر روستا  رستانیدب و

 کي در چهارم و سوم اي دوم و اول سطح دو االن. شدند

براي  اهدختر .ننداخوی م درس يیابتدا مقطع در کالس

 هایبعض ر بروند.گيدي روستا کيادامه تحصیل بايد به 

-ینم انشان به مدرسهدخترآيند، ینم بر آن پس از که

 «.تندفرس

راه حل کاهش در اقلیم گرم با خشکسالی شديد نیز 

هاي خانواده را کودک همسري و زود ازدواج کردن هزينه

 دختران بخصوص در کالس ششم مطرح کردند.

وقتی درآمد نیست و مخارج خونه به زور تأمین می »

 «بدهند. شوهر ششم کالس دخترانکنند، مجبورند؛ 

تاثیرات منفی نوسانات اقلیمی بر زنان روستايی 

اقتصادي، امنیت غذايی، حجم شامل انواعی از تاثیرات 

فعالیت آنان و تاثیر بر سالمتی آنان بوده است. طبق 

ترين فراوانی کمی کدها، کاهش درآمد کشاورزي مهم

تاثیر منفی نوسانات اقلیمی بوده است. راهبرد سازگاري 

زنان روستايی با مسئله کاهش درآمد کشاورزي خانواده، 

در کیفیت و  هاي غذايی، شامل تغییرکم کردن وعده

ها به اي آنان بوده است که دسترسی آنکمیت تغذيه

تر کرده است. يکی از مواد غذايی را در خانه محدود

اعضاي گروه متمرکزِ اقلیم گرم که داراي تجربه 

 کرد که:خشکسالی متوسط بود عنوان می

 يک الشه نصف. خورديم می بزغاله گوشت قبال»

. کرديممی خريد برنج گونی گونی بز و يا گوسفند

 و خريدیم کامفیروزي يا و طارم برنج کیلو 50شوهرم 

 توها از آن کیلو يک االن. گذاشتمیخانه  حیاط در

-می مصرف هندي یفیتک یب برنج االن. نداريم خونه

 «.کنیم

هاي متمرکز  زنان روستايی در گروههاي طبق يافته

لیمی چهار اقلیم استان فارس نشان داد که نوسانات اق

منجر به کم رنگ شدن کشاورزي در روستا شده است و 

مردان روستايی به منظور يافتن کار مهاجرت  ،در نتیجه

کردند. به دلیل غیبت مردان روستا، راهبرد سازگاري 

زنان روستايی با اين اثرات، افزايش حجم کار و فعالیت 

دلیل وضعیت ها بوده است. در زمان تر سالی زنان بهآن

کردند و در رفاه بیشتري بودند. بهتر، کمتر کار میمالی 

هاي متمرکز  اقلیم معتدل در اين يکی از اعضاي گروه

 :کرد کهزمینه عنوان می

با کم  ما مردان کند، کار بیشترهست  مجبور زن»

 کار براي عنوان يک منبع درآمد،رنگ شدن کشاورزي به

براي کسب   مجبوريم  ما االن. رفتند ديگر جاهايبه 

 مرد را کار هم بايددر خانه  زن. کنیم کار بیشتر درآمد

 «  .را زن کار همانجام دهد و 
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بعضی از زنان روستايی نیز به دلیل بعضی از 

داري مانند نگهداري فرزندان کوچک هاي خانهمسئولیت

با وجود فقري که دارند، قادر به  انجام کار کردن 

هاي حمايتی کمک اقتصادي نیستند  و مجبورند از

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 »

 بچه دودرآمد حاصل از کشاورزي آنها شده است و زن 

د و کنب کار اندتوینم د و دار سکيد ششوهر کمر و ددار

 «.یته امداد استزير پوشش کم

 پيامدها

ترين راهبرد و استراتژي مردان روستا در مهم

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 

مهاجرت ها بوده است. در ابتدا کشاورزان با در همه اقلیم

کنند. نتیجه موقت به شهرهاي اطراف براي کار تردد می

اين مهاجرت موقت، زنانه شدن روستاهاست. زنان 

روستايی در گروه متمرکز اقلیم معتدل با خشکسالی 

 متوسط بیان نمودند:

-ینم دایپي مرد ما هاي روستايکوچه يتو االن»

 اک تي برج زا .سرکار رفتند رگيدي جا مردان همه ود.ش

 « .هست زنان فصل 6 و 5 برج

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

-یمفرنگی  گوجهو  چغندر ،ینیزمبیس قبال» 

 ديبا نجايا از حاال اما ميبود خودمان کار سرگرم ؛میکاشت

 «.ميوبر ارسنجانبه شهرستان  ینیچ گوجهي برا

از نظر اقتصادي، تاثیرات نوسانات اقلیمی بر زنان 

هاي خريد آب، از دست روستايی شامل افزايش هزينه

صوالت مورد نیاز و رفتن خودکفايی در تولید مح

گرا شدن آنان، کاهش درآمد و بد شدن وضعیت مصرف

زنان  هايگفتهاي از اقتصادي آنان بوده است. نمونه

روستايی در اقلیم معتدل در رابطه با بدتر شدن وضعیت 

 اقتصادي و کاهش درآمد آنها در زير آورده شده است:

. بود خوب کارم. داشتم کشیجوجه دستگاه قبال»

 که ندارند درآمد به دلیل خشکسالی روستا مردم ناال

 اما کنند خرجش کلی خواهندمی االن. بخرند را هاجوجه

 کشاورزي ازما  درآمد» و« .خوردنمی خرجش به دخلش

 هست روز يک که درآمد کارگري داريم  االن اما آمدمی

 «.نیست روز يک

ار گذنوسانات اقلیمی بر سالمت افراد جامعه نیز تاثیر

هاي کننده در گروهبوده است؛ زنان روستايی شرکت

ها گردها،  بیماري متمرکز اقلیم سرد، در اثر پیدايش ريز

هاي سرد هاي متمرکز در اقلیمافزايش يافته است و گروه

و گرم با خشکسالی خفیف بیان داشتند که دسترسی 

هاي نداشتن به آب شرب سالم، سبب افزايش بیماري

 است. کلیوي شده 

 آب تانکر ماي هانهاخ همهي رو دیکن دقت االن»

 از روستا آب .ميندار شب اما ميدار آب هاروز وجود دارد،

-یم نیتام حفر کرده است، ماي برا دولت کهی چاه کي

مشکل  هاهیکل، آب تیفیک به دلیل بدتر شدن  ود.ش

 « پیدا کردند.

-کم شدن درآمد حاصل از کشاورزي، افزايش هزينه

بیکاري و .. که در اثر تغییر اقلیم براي کشاورزان  ها،

بوجود آمده است؛ اثرات روانی بر کل خانوار روستايی 

 ايجاد می کند که سالمت آنان را تهديد می نمايد.

هاي هاي متمرکز در اقلیمکنندگان در گروهشرکت

پذيرترين گروه در مختلف اجماع داشتند که زنان آسیب

گردند. به طوريکه شرايط ب میجامعه روستايی محسو

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 

هايی که کنند. يکی از گفتهسختی بیشتري تحمیل می

توسط گروه متمرکز در اقلیم گرم با خشکسالی مدر 

 مورد تأکید قرار گرفت عبارت بود از:

-یم ریتاث شتریب از خشکسالی و تغییر اقلیم هازن »

تنظیم مالی و  هم و ترندیاحساس  هم چون ،رنديپذ

 مرد گفتند شهیهم است. زن دوش بر خانواده غذايی

ي اقتصاد شمع زن اگر. بندلیس زن و هست لیس

فايده ندارد.  ديایب درآمد به خانه چه هر د،باش نداشته

از  د.کنمی  قناعت زن د،باشهم  کم درآمد اگری ول

 د.دار نگهی راض زند تا بتواند فرزندان خود راخودش می
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زند تا بقیه کند، کار می کند، از خودش میتالش می

 بیآس انزن هم نیهمي برا خانواده کمتر آسیب بینند،

 «هست. رتريپذ

 يگيرنتيجه

ي که در انتخاب و بکارگیراي ترين شرايط زمینهمهم

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 

ديگري اي مهاجرت مرد خانوار براي کار، شرط زمینه

است که رفتارهاي سازگاري با نوسانات اقلیمی زنان 

د هاي مردهد. مسئولیتروستايی را تحت تأثیر قرار می

ی در خانوار روستايی به دلیل مهاجرت به زن واگذار م

گردد و سنگین شدن مسئولیت زن روستايی، مانع از 

کارگیري راهبردهاي سازگاري با نوسانات  فرصت به

. وابستگی صرف معیشت به کشاورزي، شوداقلیمی می

ی هاي تعريف شده اجتماعوجود بیمار در خانوار و نقش

ن براي زنان روستايی، عدم امکان تحرک جغرافیايی زنا

براي کار بر انتخاب راهبرد سازگاري توسط زنان 

ر دتأثیرگذار است.  در شرايط نوسانات اقلیمی روستايی

بکارگیري اي است که فرصت وافع شرايط زمینه

راهبردهاي سازگاري مختلف و متناسب را  براي زنان 

 کند.  روستايی تعیین می

هاي تواند به فعالیتگري که میشرايط مداخله

 ،دسازگاري زنان روستايی با نوسانات اقلیمی کمک نماي

 براي محصوالت تولیدي زنان فقدان بازار فروش شامل:

براي خريد ، کاهش قدرت خريد مردم روستا روستايی

 محصوالت تولیدي زنان روستايی، نامشخص بودن و غیر

 

 

 

 

 

 

هاي صادرات و واردات بینی بودن سیاستقابل پیش

دولت، افزايش تورم موجود )که موجب گران شدن 

ها و کاهش قدرت سرمايه گذاري زنان روستايی نهاده

 دماتیخعدالتی در توزيع کاال و گردد(، نابرابري و بیمی

، ت وام، تسهیالت حمايتی دولت، آموزشمانند پرداخ

هاي حمايتی ها و طرحرسانی درست از برنامهاطالع

 باشد. دولت در زمان خشکسالی به زنان روستايی می

 و راهبردهاي سازگاري اتخاذ شده شامل اقدامات

 با مقابله توسط زنان روستايی براي تعامالتی است که

است.  يافته هتوسع و نوسانات اقلیمی طراحی  پديده

و  آبی راهبردهاي اتخاذ شده زنان روستايی در زمان کم

ت نوسانات اقلیمی در اين مطالعه شامل: فرآوري محصوال

هاي غیر ها، گرايش به فعالیتکشاورزي و فروش آن

-هاي خدماتی و صنايع دستی بهکشاورزي مانند فعالیت

عنوان منبع درآمد جايگزين، ترک تحصیل فرزندان 

ص دختران، بیشتر کار کردن زنان روستايی، کم بخصو

 کردن کیفیت و کمیت غذا براي مقابله با کاهش درآمد

 ادهناشی از خشکسالی و يا تورم موجود و در نهايت استف

م هاي نهادهاي حمايتی مانند کمیته امداد امااز کمک

زنان روستايی با استفاده از اين  خمینی بوده است.

عی در کاهش اثرات منفی راهبردهاي سازگاري س

  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

پذيري بیشتر زنان یبکارگري براي کسب درآمد و آس

 . شودروستايی نسبت به اثرات نوسانات اقلیمی می
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 یقلیما نوساناتدر شرايط    مدل پارادايمی سازگاري زنان روستايی -1نگاره

 

 پيشنهادها
 براي زير یشنهادهايمطالعه، پ ينا يجاساس نتا بر

بر زنان  یمیاقل یراتتغ اثرات اين کاهش و بهبود

 :گرددیه ميارا يیروستا

 حرفه بودن بلد و توانمندي اي،زمینه عوامل از ـ

. است اقلیمی نوسانات با سازگار تغییر ايجاد براي

 کردن متنوع براي روستايی زنان مهارت ارتقاي ،بنابراين

 مهارتی هايآموزش طريق از ،معیشت تامین راهکارهاي

 هر ايحرفه و فنی و کشاورزي جهاد ادارات وسیلههب

 . شهرستان

 شده تعريف هاينقش و خانوار در بیمار وجود ـ

 دلیلبه کشاورزي درآمد منبع که کسانی براي اجتماعی

 که است ايزمینه عوامل از اندداده دست از خشکسالی

 زنان براي خانه از بیرون درآمدزا هايفعالیت از مانع

 زنان خانگی مشاغل سعهتو و حمايت. شودمی روستايی

. وصولال سهل و بهره کم تسهیالت از استفاده با روستايی

-نمی و دارند خانه در هايیمسئولیت و هانقش آنها زيرا

 .کنند ترک درآمد کسب براي را خانه محیط توانند

 زنان سازگاري بر مؤثر گرمداخله شرايط از ـ

 زنان تولیدي محصوالت براي فروش بازار وجود روستايی،

 مرکز در هفتگی محلی هايبازارچه ايجاد. است روستايی

 تولیدي محصوالت فروش از حمايت براي شهرستان، هر

 . نمايد کمک آنان درآمد بهبود به تواندمی روستايی زنان

 از عادالنه رسانیاطالع و اقلیمی نوسانات درک ـ

 از اقلیمی نوسانات و خشکسالی هايپروژه و هاطرح

 با مؤثر سازگارانه هايفعالیت انجام در گرداخهم شرايط

 اجتماعی هايشبکه و تلويزيون. است اقلیمی نوسانات

. هستند روستايی زنان ارتباطی هايکانال ترينمهم

 روستايی زنان به اقلیمی نوسانات رسانی اطالع و آموزش

 کاهش براي آنها سازگاري راهکارهاي و پیامدها مورد در

 هايکارگاه برگزاري طريق از پديده، اين سوء اثرات

 .اجتماعی هايشبکه و هارسانه آموزشی،

  شرايط زمینه اي: 

تنوع  فقدان صرف به کشاورزي، وابستگی معیشتیمشکالت تامین معیشت زنان سرپرست خانوار، 

پايین زنان براي کار ،  عدم امکان تحرک جغرافیايی، در خانوار ها و مسئولیت  زنانتعدد نقشمعیشت، 

  ، مهاجرت مرد خانوار براي کاراقتصادي زنان روستايیهاي مهارت بودن سطح

 : پديده

نوسانات اقلیمی )گرم شدن هوا، 

کم شدن بارش برف الی، خشکس

هاي ، بارانآفاتشیوع  ،و باران

 (بی موقع 
 

توسط اتخاذ شده سازگاري   راهبردهاي

 زنان روستايی: 

شاورزي به از ک زنان روستايی تغییر شغل

غیر کشاورزي، تکمیل زنجیره ارزش 

 فرآوري محصوالتمانند  محصوالت

ترک تحصیل فرزندان  ،کشاورزي

حجم کار و افزايش  بخصوص دختران،

هاي زنان، پايین آمدن سن مسئولیت

 وعده کردن کم ،مهاجرت ازدواج دختران،

، زير کیفی و کمی نظر از غذايی هاي

 قرار گرفتنحمايتی پوشش نهادهاي 

  

 شرايط علّی: 

دستکاري کوهها  ،تخريب باغات

و برداشتن شن و ماسه کف 

، زياد شدن ماشین ها ،رودخانه

هاي ها و آلودگیدود کارخانه

 صنايع

 بر زنان  یاقلیم نوساناتپیامدهاي 

زنانه شدن جوامع روستايی بر اثر 

تغییر وضعیت  ،مهاجرت مردان

زنان به سمت  اجبار ،اقتصادي زنان

افت سطح تحصیلی  ،کارگر شدن

-افزايش بیماري  ،زنان روستايی

-، آسیبهاي ناشی از تغییر اقلیم

 تايیپذيري زنان ر روس

خريد  برايمردم روستا  کاهش قدرت خريد، هاي فروشبازار فقدان  گر:شرايط مداخله 

نا مشخص بودن و غیر قابل پیش بینی بودن ،  زنان روستايی تولیدي محصوالت

تورم ، نابرابري و افزايش هاي صادرات و واردات دولت در محصوالت کشاورزي، سیاست

، آموزش ، بالعوض و حمايتی دولتتسهیالت، زيع کاال و خدماتی مانند در تو بی عدالتی

   به زنان روستايی.  هاي اقلیمیعدم اطالع رسانی درست از برنامه ها و حمايت
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 زنان سازگاري در روستايی زنان راهبردهاي از ـ

 درآمد کاهش از حاصل اقتصادي فشار در روستايی

 محصوالت تولید ارزش زنجیره تکمیل کشاورزي،

 فروش و کشاورزي محصوالت فرآوري قبیل از کشاورزي

 ارزش زنجیره توسعه. دارند مهارت آن در که هاستآن

 در کوچک هايکارگاه صورتبه کشاورزي محصوالت

 اثرات و باشد کشاورزي بخش مکمل تواند می روستاها

 کاهش را اقلیمی نوسانات شرايط در محصول کاهش

 براي بیشتر افزوده ارزش و اشتغالزايی موجب و دهد

 بخش ينا در فعال روستايی زنان بخصوص روستايیان

 .گردد

 نوسانات با يسازگار در موفق روستايی زنان معرفی ـ

 بانوان امور متولیان و جمعی هايرسانه سوي از اقلیمی

 تواندمی کشور وزارت و کشاورزي جهاد ادارات سطح در

 روستايی زنان به جامعه در  را سازگار و مناسب الگوهاي

 .نمايد معرفی

 و حمايتی هايحطر در جنسیتی هايپیوست هاراي ـ

 کشاورزي بخش در دولت اقلیمی و خشکسالی تسهیالت

 ،روستا در زنان اشتغال و شرايط با متناسب تواندمی

 .دهد کاهش را اقلیمی نوسانات سوء تاثیرات

 در گرمداخله عوامل از تسهیالت و وام به دسترسی ـ

. است بوده روستايی زنان سازگاري راهبردهاي اتخاذ

-صندوق و خرد اعتبارات هايصندوق سعهتو ،بنابراين

 روستايی زنان هايفعالیت توسعه از حمايت هاي

 زنان دسترسی و حمايت در مهمی نقش تواندمی

 اقتصادي هايفعالیت در گذاريسرمايه براي روستايی

 بخش بر سوء تاثیرات اقلیمی نوسانات که مناطقی در)

 . باشد داشته (دارد کشاورزي
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