نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال بیستم ،شماره  ،57تابستان 99

بازتاب تغییر اقلیم بر امنیت مرزی ،مورد مطالعه :روستاهای مرزی ثالث باباجانی
دریافت مقاله97/12/8 :

پذیرش نهایی98/5/20 :

صفحات297-316 :

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر امنیت مرزی روستاهای ثالث باباجانی میباشد.
منطقه مورد مطالعه شامل  11روستا از توابع شهرستان ثالث باباجانی با جمعیتی بالغ بر  2500نفر است که با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  333پرسش نامه برای این کار طراحی شد .روش پژوهش مورد مطالعه
پرسشنامهای و از نوع توصیفی – تحلیلی و آماری میباشد .نتایج تحقیق نشان داد که اثرات تغییرات اقلیم
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ابتدا در امنیت غذایی و در نتیجه امنیت در روستاهای مرزی ثالث باباجانی اثرگذار بوده است به طوری که
اکثر جمعیت منطقه مورد مطالعه نگران تغییرات آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی بودند .که به دلیل
کمبود مواد غذایی ،اجبار به تغییر معیشت خود شدهاند .همچنین نتایج نشان داد که با تغییرات اقلیمی،
غذایی به مرزهای روستاهای مورد نظر روی آوردهاند که این امر میتواند در آینده ،منطقه مرزی ثالث و
روستاهای آن را با چالشهای جدی و در نهایت ناامنی سوق دهد .چرا که این افراد ،با خطراتی نظیر درگیر
شدن با نیروهای مرزبانی دو کشور ایران و عراق مواجه خواهند شد در نتیجه خطر مرگ برای افرادی که
روزگاری کشاورز و یا دامدار بودند به همراه خواهد داشت و امنیت منطقه نیز به خطر خواهد افتاد.
کلید واژگان :امنیت ،تغییر اقلیم ،مرز  ،ثالث باباجانی.
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عدهای از کشاورزان سابق برای امرار معاش روزانه خانوادهی خود به علت تغییرات آب و هوایی و کمبود مواد
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در کشورهای درحال توسعه به دلیل اینکه خانورهای زیادی دچار سوء تغذیه هستند امنیت غذایی در اولویت
توسعه روستایی قرار میگیرد .عوامل زیادی باعث ناامنی غذایی در بین جوامع روستایی میشود .از جمله
افزایش تقاضا برای مواد غذایی ،افزایش قیمت محصوالت ،تخریب خاک و افزایش رقابت برای استفاده
غیرغذایی و غیر کشاورزی از آب و زمین(داب و همکاران .)2016 ،2نوسانات اقلیمی و تغییر اقلیم یکی از
مسائل طبیعی و زیست محیطی است که میتواند امنیت انسانها را دریک مکان جغرافیایی با خطر جدی رو
بهرو نماید .شهرستان ثالث باباجانی به دلیل موقعیت جغرافیایی و بیش از  78کیلومتر مرز مشترک با کشور
عراق ،دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و نقطۀ استراتژیک برای کشور ایران محسوب میشود .که با توجه به تغییرات
اقلیمی این مرزها در معرض ناامنی سیاسی و غذایی قرار داردند .ولی مهمترین عامل ناامنی غذایی در مناطق
روستایی تغییرات آب و هوایی میباشد .تغییرات آب و هوایی اثرات زیادی بر جنبههای زندگی خانوارهای
روستایی ،مخصوصأ خانوارهایی که معیشت آنها وابسته به کشاورزیاند ،دارد(آگراوال و سینگ .)2010 ،3در
واقع ،بارش سنگین ،سیلهای مخرب ،توفان ،خشکسالیها و افزایش درجهحرارت اثرات مخربی بر سیستمهای
زیست محیطی و کشاورزی دارند(شیسانی و مافونگویا .)2016 ،4با توجه به اینکه در شهرستان ثالث باباجانی
اکثر جمعیت در مناطق روستایی ساکن میباشند و درآمد و امرار معاش بیشتر خانوارهای روستایی به طور
مستقیم و غیر مستقیم وابسته به کشاورزی است .روستاهای مرزی شهرستان ثالث باباجانی نیز همانند مناطق
مختلف ایران از کمبود بارش طی سالهای اخیر در اثر تغییر اقلیم مستثنی نبوده و اتفاقات اجتماعی ،اقتصادی
و زیست محیطی حادی را در این منطقه ایجاد نموده است .در اثر این نوسانات اقلیمی و کمبود بارش
دشواریهای زیادی مثل از بین رفتن محصوالت باغی ،کاهش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ،از بین
رفتن دام ها و کاهش محصوالت لبنیاتی ،بیکاری و از دست دادن شغل را نیز برای ساکنین این مناطق فراهم
کرده است و این موضوع منجر به روی آوردن جوانان به مرز روستاهای مورد نظر ،برای مایحتاج زندگی روزانه،
پدیده مهاجرت و تغییر در اشتغال از کشاورزی ،دامداری و  ...به فعالیتهای کاذب منتقل شده که از تبعات آن
میتوان عدم امنیت مرزی برای ساکنین را در تمام ابعاد نام برد.
بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که تاکنون مطالعهای در زمینه بازتاب تغییر اقلیم بر امنیت روستاهای
مرزی صورت نگرفته است .و لی در سایر کشورها برخی از محققین آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوایی بر
زندگی و امنیت غذایی خانوارهای روستایی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند .مانند؛ آگراوال و سینگ
( ،)2010که به بررسی رابطه تغیرات آب و هوایی و امنیت غذایی پرداختهاند .اسمیت و گریگوری ،)2010(5به
بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر پایدار تولیدات غذایی پرداختهاند .گتل و مارسینی ،)2012(6به بررسی
اثرات تغییرات آب و هوایی بر معیشت پایدار خانوارهای روستاهای کوهستانی در نپال پرداختهاند .فئوال و
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همکاران ،)2015(7به بررسی اثرات تغییرات آبوهوایی بر پایداری کشاورزی پرداختهاند .داب و
همکاران( ،)2016به بررسی تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی اکولوژیکی و معیشت خانوارها در آفریقا
پرداختهاند .بوتین و اسمیت ،)2016(8به بررسی تغییرات آب و هوایی ،امنیت غذایی و معیشت خانوارها در
صحرای آفریقا پرداختهاند .کوالول و همکاران ،)2016(9به بررسی شوکهای آب و هوایی بر معیشت خانوارهای
روستایی دلتای اوکاوانگو در بوتسوانا پرداختهاند .شیسانی و همکاران( ،)2016به بررسی تغییرات آب و هوایی و
اثرات آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی در آفریقا جنوبی پرداختهاند .مرور مطالعات انجام شده حاکی از
آن است که تاکنون مطالعه جامعی راجع به بررسی بازتاب تغییر اقلیم بر امنیت روستاهای مرزی و اثرات آن در
امنیت غذایی خانوارهای روستایی در مرزهای کشور صورت نگرفته است .با این وجود در ایران بذرافشان و
طوالبی نژاد( ،)1395در تحقیقی با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای ،همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در
زمینه تاثیر سرمایهاجتماعی در امنیت پایدار روستایی سراوان نشان دادند که بیشترین تاثیر مربوط به بعد
امنیت اجتماعی میباشد .بطوری که باعث افزایش حفظ الگوهای زبانی ،حفظ فرهنگ و مذهب ،کاهش مصرف
مواد مخدر در بین جوانان ،کاهش میزان نزاع و درگیری بین اهالی و غیره شده است .کمترین تاثیر مربوط به
بعد اقتصادی میباشد .همچنین در بعد امنیت سیاسی -نظامی یافته ها نشان میدهد که مشارکت ،اعتماد و
انسجام بین اهالی و همکاری و مشارکت با نیروی انتظامی و مرزبانی باعث افزایش میزان مشارکت سیاسی
مردم ،کاهش شکافهای قومی و طایفهای ،کاهش رفت و آمدهای غیر قانونی به کشورهای مجاور ،افزایش
همکاری با نیروهای نظامی در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان و برقراری نظم و امنیت گردیده است.
طوالبی نژاد و همکاران( ،)1396سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی
خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر را بررسی کردند .نتایج آن ها نشان می دهد  97درصد از خانوارهای
مورد بررسی ،آگاه بودند که تغییرات آب و هوا روی داده و اثرات زیادی بر روی تولید محصوالت کشاورزی آنها
داشته است .از میان اثرات تغییرات آبوهوایی ،خشکسالی و سیل ،و در مورد آثار احتمالی این تغییرات ،کاهش
سطح زیرکشت محصوالت مهم ترین تقش را در ناامنی غذایی کشاورزان داشته است .در رابطه با روشهای
سازگاری ،یافته ها نشان داد کشاورزانی که از چندین روش سازگاری استفاده نموده اند در برابر تغییرات آب و
هوایی آسیب کمتری دیده اند .در زمینه امنیت غذایی بررسی یافته ها نشان داد که  53درصد خانوارها برای
تامین مواد غذایی خود مشکلی نداشته اند؛  32درصد به مواد غذایی دسترسی داشته ولی کیفیت این مواد
غذایی در حد پایینی بوده است؛  11درصد از پاسخگویان معتقد بودند که برای تامین مواد غذایی خانواده خود
دچار نگرانی بوده اند ،همچنین  3درصد پاسخگویان معتقد بودند که در بعضی از روزها از سه وعده غذایی ،به
یک یا دو وعده غذایی دسترسی داشته اند .در مجموع می توان گفت ،خانوارهایی که نسبت به تغییرات آب و
هوا آسیب پذیر تر بودند دچار ناامنی غذایی باالتری نیز بودند .اسماعیل نژاد و همکارن( ،)1397در تحقیقی با
عنوان ارزیابی پیامدهای اثر خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان
نشان دادند که جوامعی که تا کنون هرگز دمای شدید ،خشکسالی های مداوم و گردوغبار را را تجربه نکرده اند،
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در حال حاضر با فراوانی آن روبرو هستند .همچنین این تحقیق آشکار کرد که تمامی خانوارهای جامعه آماری
ناامنی غذایی دارند اما سطوح امنیت غذایی آنها متفاوت است 91 .درصد پاسخ دهندگان امنیت غذایی متوسط
تا خفیف و  9درصد پاسخ دهندگان ناامنی شدید غذایی دارند .خانوارهایی که نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب
پذیر هستند ،از درجه باالیی از ناامنی غذایی برخوردارند.
از همین رو پژوهش مورد مطالعه با توجه به ظرفیت مالی و منابع انسانی سعی در تبیین و بررسی نگرانی
خانوارها در مورد تغییرات آب و هوایی ،ارزیابی آسیبپذیری خانوادهها نسبت به تغییرات آب و هوایی و ناامنی
غذایی دارد .لذا سؤاالت تحقیق عبارت است از :میزان نگرانی خانوارها در رابطه با تغییرات آب و هوایی و آثار
احتمالی آن به چه صورت است؟ تغییرات آب و هوایی چه تأثیری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در
منطقه مورد مطالعه داشته است؟ امرار معاش خانوارهای روستاهای مورد نظر بعد از تغییرات آب و هوایی از چه
طریق بوده است؟ بنابراین با توجه به اثرات مخرب تغییرات اقلیمی ،و عدم درآمد ناکافی و در صورت وجود
بیکاری میتوان شاهد بروز زمینههای ناامنی و بیثباتی در امنیت نقاط مرزی منطقه مورد مطالعه باشیم ،که
این مسئله بر لزوم برنامهریزی دقیق برای توجه به مردم مرزنشین این منطقه اهمیت بسزایی دارد .در
شهرستان ثالث باباجانی نیز با توجه به تغییرات آب و هوایی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و اثرات زیادی بر
کشاورزی و به تبع آن بر معیشت و زندگی خانوارهای روستاهای مرزی این شهرستان داشته است .در نتیجه
بررسی تغییرات آب و هوایی و بازتابهای آن بر امنیت روستاهای مرزی منطقه مورد مطالعه الزم و ضروری
مینماید.
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تأمین امنیت غذایی جزء اهداف توسعه پایدار روستایی تلقی میشوند(سعدی و همکاران )1393,که امروزه در
قالب کشاورزی پایدار(پلتیر و همکاران ،)2016 ،10به دست اندیشمندان مختلف و از جنبههای گوناگون مطرح
شده است(مطیعی لنگرودی .)1395 ،سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد 11در گزارشی( ،)1996امنیت
غذایی را این چنین تعریف کرده است :امنیت غذایی یعنی دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی ،سالم و
مغذی برای پاسخ گویی به رژیم غذایی و رفع نیازها و ترجیحات غذایی برای یک زندگی فعال و سالم در تمام
اوقات سال می باشد(شیسانی و مافونگویا .)2016 ،اهمیت سیاست امنیت غذایی به خاطر افزایش بروز باالیای
طبیعی ،افزایش قیمت مواد غذایی ،کمبود مواد غذایی و ناآرامیهای مربوط به آن ،در بخشهای مختلف جهان
افزایش یافته است(دی هیس و همکاران ،)2013 ،12بطوری که تغذیه مناسب ،نقشی مهم و کلیدی در تحقق
توسعه انسانی پیدا کرده و یکی از شاخصهای اصلی توسعه پایدار محسوب میشود(پوراحمد و همکاران)1394،
تا جایی که در زمینه اهمیت تغذیه مناسب ،فوئر باخ ،)1804-1872(13از پیشگامان رادیکالیسم اروپایی،
میگوید :اگر می خواهید ملت را اصطالح کنید ،به عوض سخنان پرشور بر ضد گناه ،غذای بهتری به آنها بدهید.
آدمی آن چیزی است که میخورد(شکویی .)1388 ،کاهش بارشها ،بروز سیل و خشکسالی در صورت که
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توسط استراتژی های انطباق و سازگاری مدیریت نشود ،منجر به بازدهی کم محصوالت کشاورزی و کاهش مواد
غذایی خواهد شد(کوالول و همکاران .)2016 ،با توجه به تحوالت ناگوار ناشی از پویشهای انسان و آسیبهای
بنیادهای زیستی ،زیستبومها و محیط زیست ،پیامدهای امنیتی آن (بویژه گرمایش جهانی و نتایج آن) بر
پایداری زیست انسانها ،ادبیات آن بهطور فزاینده ابعاد گستردهای به خود گرفتهاست(کاویانیراد .)1390،اقلیم
که از واژه یونانی کلیما گرفته شده است بیانگر متوسط درازمدت پارامترهای هواشناسی از جمله دما ،رطوبت،
بارندگی ،نور و باد است(کارآموز و عراقینژاد .)1384،اقلیم ،میانگین شرایط آب و هوایی یک منطقه را در
فاصلههای زمانی طوالنی را در نظر میگیرد(ثبوتی .)1390،پدیده ی تغییر اقلیم از زمان تشکیل جو کرهی
زمین وجود داشته است و یکی از ویژگی های کرهی زمین محسوب می شود .بنابراین ظهور تغییرات در اقلیم
کرهی زمین پدیده ای تاریخی نیست ،ولی تغییرات جدید قدرت با تغییرات پیشین متفاوت است و آن دخالت
عاملی به نام انسان در تغییرات آب و هوای فعلی است .امروزه دانشمندان معتقدند که تأثیر انسان بر القای
گازهای گلخانهای انکار ناپذیر است(خورشیددوست و قویدل رحیمی .)1384،عقیده بر این است که اکثر
نوسانات و تغییرات طبیعی به مرور زمان به وسیله سیستم های طبیعی کرهی زمین کنترل می شوند و دخالت
آن ها تعادل ایجاد می کنند .به نظر می رسد که دخالت انسان در سیستم طبیعی کرهی زمین و نقش مهم آن
در فعال کردن یا تخریب برخی سیستم ها ،نقش طبیعت را در برقراری توازن در محیط جهانی ضعیف کرده که
از مظاهر بارز آن ،تخریب جنگل ها و مراتع ،افزایش بیابان ها ،آلودگی آب و افزایش گازهای گلخانهای
است(طوالبی نژاد.)1392 ،
روش تحقیق

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.18.1

منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان ثالث باباجانی میباشد .این شهرستان  76کیلومتر مرز مشترک با
کشور عراق دارد و دارای دو بخش و شش دهستان و 252روستا میباشد .بخش مرکزی شامل دهستانهای
دشت حر ،زمکان و خانه شور است .بخش ازگله شامل دهستانهای ازگله ،سرقلعه و جگیران میباشد شکل(.)1
جمعیت شهرستان ثالث باباجانی حدود  39هزار نفر معادل دو درصد استان و تراکم جمعیت در هر کیلومتر
مربع هجده نفر می باشد ،حدود نه هزار نفر جمعیت شهری و سی هزار نفر روستایی هستند و اکثر افراد
شهرنشین نیز به کشاورزی مشغول هستند .مساحت کل شهرستان  224230هکتار میباشد ،که شامل 36250
اراضی کشاورزی و  187980هکتار جنگل ،مرتع و صخرههای برونزدگی سنگی میباشد(سازمان جهاد
کشاورزی استان کرمانشاه.)1397 ،

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.297
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14 Household Food Insecurity Access Scale
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تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر (روش) ،در چارچوب روش توصیفی -تحلیلی قرار میگیرد.
جمعآوری دادهها به دو روش (اسنادی) و (پیمایشی) بوده است .جامعه آماری ،شامل کشاورزان روستاهای
مرزی شهرستان ثالث باباجانی میباشد( .)N=2500که شامل  333کشاورز با استفاده از فرمول کوکران و به
صورت تصادفی هدفمند به عنوان نمونه (فقط آن دسته از اعضای خانواده که حداقل  20سال سن داشته و در
فعالیتهای کشاورزی شرکت داشته است) انتخاب گردید شکل( .)2جهت بررسی تغییرات اقلیمی در منطقه
مورد مطالعه ،از داده های مساحت زیر کشت ،دما و بارش ایستگاه سینوپتیک شهرستان ثالث باباجانی و
دادههای دی اکسیدکربن به عنوان شاخص گرمایش جهانی استفاده گردید .همچنین برای جمعآوری دادهها در
مورد ویژگی های جمعیتی نمونه آماری و نگرانی خانوارها در مورد تغییرات اقلیمی از پرسشنامه و سؤاالت کمّی
و با طیف لیکرت استفاده شد .برای جمعآوری دادها در زمینه امنیت غذایی از سؤاالت کیفی استفاده شد .برای
جمعآوری دادههای میزان امنیت غذایی خانوارها از یک نوع پرسشنامه بینالمللی که مخصوص سنجش میزان
امنیت غذایی جوامع میباشد( 14)HFIASاستفاده شد .این پرسشنامه دارای تعدادی سؤال تشریحی و نیز

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.18.1

شکل( .)1نقشه موقعیت جغرافیایی مورد مطالعه(ترسیم :نگارندگان)1397،
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منبع :سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،سال .1395

نتایج
بررسی تغییرات اقلیمی شهرستان ثالث باباجانی
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با توجه به شکل (3ب) و به کمک رگرسیون خطی دمای منطقه مورد مطالعه درمحدوده زمانی(،)1986-2017
که ضریب تعیین رگرسیون خطی آن برابر با  %48درصد است .ضریب تعیین رگرسیون خطی مورد نظر حاکی
از تغییرات دمایی در بین سالهای مورد مطالعه میباشد .همانطور که از شکل(3الف) دیده میشود ،میزان بارش
بعضی سال ها طی بازۀ زمانی مورد مطالعه پایین تر از میانگین بلند مدت خود بوده که نشان از خشکسالی
داشته و در بعضی سال ها هم باالتر از میانگین بلندمدت پاییز خود است که نشان از ترسالی در آن سال است،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.18.1

شکل ( .)2وضعیت جمعیتی روستاهای مرزی منطقه مورد مطالعه(مأخذ :نگارندگان)
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سؤاالت سه گزینهای در طیف (به ندرت ،گاهی اوقات و اغلب اوقات) و سؤاالت کیفی است .در این پرسشنامه،
خانوارها از لحاظ امنیت غذایی به چهار طبقه تقسیم شد :طبقه اول :خانوارهای با امنیت غذایی باال :خانوارهایی
که دسترسی کافی به مواد غذایی دارند .طبقه دوم :خانوارهای با امنیت غذایی متوسط :نداشتن غذای با کیفیت
باال و تنوع در رژیم غذایی و یا کم بودن مواد غذایی و یا با تعداد اندک وعدههای غذایی .برای امرار معاش
خانوارها بعد از تغییر اقلیم و آثار آن از سؤاالت ترتیبی و استاندارد استفاده شده است .پس از جمعآوری و
دستهبندی دادهها با استفاده از نرمافزار  spssاز روش آمار توصیفی به منظور تجزیه و تحلیل دادهها استفاده
گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به بررسی نظر خانوارها در مورد تغییرات آب و هوایی پرداخته شد،
سپس جهت تطبیق نظر مردم با واقعیت رخداد تغییرات اقلیمی ،دادههای اقلیم شناسی ایستگاه سینوپتیک
ثالث باباجانی ،مساحت زیر کشت آن و گرمایش جهانی مورد بررسی قرار گرفت .میزان روایی پرسشنامه ،منبع
جهانی دارد .به منظور سنجش پایایی آن نیز ،جامعه آماری منطقه مورد مطالعه در یک طبقه (کشاورز) است و
همگن هستند.
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اما از سال  1992به بعد ،دمای اکثر سالهای منطقه مورد مطالعه ،مقادیری باالی میانگین بلند مدت خود را
تجربه کرده که با مقایسۀ نوسانهای دمای کرهی زمین ،تأثیر گرمایش جهانی درافزایش دمای آن را آشکار می
کند .با وجود این میتوان گفت که ،این منطقه تقریبا در  25سال اخیر با خشکسالی بیشتری نسبت به قبل از
 1992میالدی روبرو بوده که در آینده می تواند امنیت غذایی مردم منطقه را به چالش بکشاند شکل(3پ).
شکل(3ج) نیز رابطه مساحت زیر کشت و خش ک سالی و ترسالی منطقه در سالهای مشترک را نشان میدهد.
در این نمودار ،زمانی که خشک سالی داشتیم ،مساحت زیر کشت نیز کم شده و زمانی که ترسالی داشتیم،
مساحت زیرکشت نیز زیاد شده است .همانطور که در شکل( 3پ) مشاهده میشود ،در سال  2006به بعد اکثر
سالهای مورد مطالعه دارای روند بارش کمتر از میانگین خود بودهاند و خشکسالی روبه افزایش بوده است.
مساحت زیر کشت شهرستان ثالث باباجانی در محدوده زمانی( )1382-1394را نشان میدهد که نمودارضریب
تعیین خطی آن برابر با 0/22درصد است .ضریب تعیین نشان دهندۀ روند منفی و کاهش مساحت زیر کشت در
بلندمدت میباشد .همانطور که از شکل (3ج) دیده میشود ،مساحت زیر کشت در بعضی از سالها طی بازۀ
زمانی مورد مطالعه پایین تر از میانگین بلند مدت خود بوده که نشان از خشکسالی داشته و در بعضی سال ها
هم باالتر از میانگین بلندمدت خود است که نشان از ترسالی در آن سال است.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1399.20.57.18.1

شکل( .)3فراسنج های آمار توصیفی منطقه مورد مطالعه
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بررسی نوسانات بارش و دما طی سال های 1986تا  2017میالدی نیز ،نشان از تغییرات آب و هوایی نسبت به
دیگر سال ها است ،چنانچه ضریب تغییرات بارش و دما منطقه مورد مطالعه ،به ترتیب برابر  22.4و 2.9درصد
بوده که تغییرات نسبی آب و هوای منطقه مورد نظر نشان میدهد جدول( .)1جدول( ،)2نیز میزان تغییرات
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مساحت زیر کشت منطقه مورد مطالعه را طی سال های 1986تا  2017میالدی را نشان میدهد .با توجه به
شاخصهای مورد نظر ،معلوم می شود که میزان تغییرات و نوسانات مساحت زیر کشت منطقه ،بیشتر است .از
آنجایی که ضریب تغییرات مساحت زیر کشت منطقه مورد مطالعه ،برار 24/8درصد ،انحراف معیار7357/8
هکتار و میانگین نیز برابر  29891هکتار بوده است .که این نشان از تغییرات آب و هوایی منطقه میباشد.

ضریب تغییرات

انحراف معیار

میانگین

عنصر

22.4%

93.87

419.5

بارش

2.9%

0.98

33.8

دما

ضریب
تغیییرات

انحراف
معیار

میانگین

عنصر

24/8

7357/8

29891

مساحتزیرکشت(هکتار)

ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان و کشاورزان منطقه مورد مطالعه

جداول( .)3توزیع فراوانی ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان
ب :توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان سواد

الف :توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن

60.7

60.7

202

فاقد سواد

4.8

4.8

16

20 -29

83.5

22.8

76

12.9

8.1

27

39 - 30

95.2

11.7

39

ابتدایی

30.6

17.7

59

49 - 40

96.7

1.5

5

راهنمایی

59.2

28.5

95

59 - 50

خواندن و
نوشتن
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فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

تعداد پاسخ ها

سواد

فراوانی تجمعی

فراوانی

تعداد پاسخ ها

سن
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نتایج جدول(3الف) نشان میدهد از بین  333نفر پاسخگو ،بیشترین فراوانی به گروه  62به باال سال تعلق
دارد(معادل  %40.8درصد )(136نفر) و کمترین فراوانی مربوط به گروه  29تا  20سال است(معادل %4.8
درصد از کل)( 16نفر) به خود اختصاص داده است .که نشان دهندۀ اقبال کم جوانان و میانساالن به کارهای
کشاورزی ،همزمان با تغییر اقلیم میباشد .همچنین میانگین سن پاسخگویان ،با توجه به جدول الف) % 3/92
معادل  53سال میباشد .جدول (3ب) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت را نشان میدهد .با
توجه به اطالعات شکل و جدول مورد نظر ،بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که فاقد سواد هستند(ازبین
 333نفر  202نفرمعادل  %60.7درصد) و کمترین فراوانی نیز مربوط به افرادی هست که سواد در حد راهنمایی
دارند( %5درصد) .که نشان دهندۀ این است که قشر تحصیلکرده عالقهای به کار کشاورزی نداشتهاند .براساس
یافتههای جدول( 3پ) ،از بین پاسخگوها  298نفر مرد(معادل %89.5درصد) و  35نفر زن میباشند(%10.5
درصد) .که این نشان از فعالیت بیشتر مردها در کارهای کشاورزی و سخت بودن کار کشاورزی منطقه مورد
مطالعه با توجه به شرایط سخت محیطی و نبود امکانات کافی و پیشرفته برای کارهای کشاورزی میباشد.
براساس یافتههای جدول( 3پ) ،از بین پاسخگوها  38نفر مجرد( %11.4درصد) و  295نفر متأهل
میباشند(معادل %88.6درصد).
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جدول( .)1فراسنجهای بارش و دما منطقه مورد مطالعه

جدول( .)2فراسنجهای مساحت زیر کشت منطقه مورد مطالعه
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100

مجموع

پ) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

40.8

163

62+

100

333

مجموع

پ) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تاهل

89.5

89.5

298

مرد

11.4

11.4

38

مجرد

100

10.5

35

زن

100

88.6

295

متاهل

100

333

مجموع

100

333

مجموع

گویههای سنجش نگرانی خانوارها در مورد تغییرات آب و هوایی و آثار احتمالی
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در این مرحله از تحقیق ابتدا به بررسی اثرات مستقیم تغییر اقلیم و آثار احتمالی آن بر میزان نگرانی کشاورزان
روستاهای مرزی منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است .همچنین میزان فراوانی نگرانی کشاورزان نیز نسبت
به پیامدهای تغییرات آب و هوایی به صورت جدول توضیح داده شدد است .باتوجه به جدول( )4بین سن و
سواد ارتباط معنیداری در سطح  %99درصد وجود دارد که نشان دهنده این است که افراد مسنتر از میزان
سطح سواد کمتر برخودار هستند .ارتباط معنی داری بین سن با میزان درآمد وجود ندارد .همان طور که در
جدول( )4مشاهده میشود ،بین نگرانی پاسخدهندگان در مورد نگرانی از خشکسالی و سن و سطح سواد آنها
ارتباط معنیداری در سطح  %99درصد وجود دارد بدین معنی که افراد مسنتر نگرانی بیشتر نسبت به
خشکسالی دارند و هرچه افراد سطح تحصیالت بیشتری داشته باشند ،به مراتب میزان نگرانی در رابطه با
خشکسالی نزد آنان کمتر است .بین میزان نگرانی پاسخدهندگان با سیل و پارامترهای میزان سن و درآمد
ارتباط معنیداری در سطح  %99درصد وجود دارد .یعنی هرچه میزان سن و درآمد افراد باال میرود ،میزان
نگرانی در مورد سیل کاهش پیدا میکند .بر اساس اطالعات جدول( )4بین نگرانی پاسخدهندگان در مورد
خراب شدن محصول بر اثر مخاطرات و سطح سواد افراد پاسخدهنده ارتباط معنیدار و معکوسی در  %99درصد
وجود دارد .ولی بین سن و سواد با نگرانی افراد در خراب شدن محصول هیچ ارتباط معنیداری وجود ندارد.
باتوجه به جدول( )4بین نگرانی پاسخگویا ن در مورد افت محصوالت و میزان سطح سواد و سن افراد پاسخگو
ارتباط معنیدار و مستقیمی در سطح  %99درصد وجود دارد .بین نگرانی افراد پاسخگو در رابطه با کاهش زیر
سطح و سن و درآمد آنها ارتباط معنیدار و مستقیمی در سطح اطمینان  %99درصد وجودارد .بین سن ،درآمد
و سطح سواد پاسخدهنده با میزان نگرانی افراد پاسخدهنده درارتباط با کاهش محصوالت کشاورزی ،فقط
پارامتر سن ارتباط معنیدار و مستقیمی در سطح  %99دارد .دو پارامتر دیگر هیچ ارتباط معنیداری با میزان
نگرانی افراد پاسخدهنده در رابطه با کاهش محصوالت کشاورزی وجود ندارد.
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فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

تعداد پاسخ ها

نوع جنس

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

تعداد پاسخ ها

تجرد
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جدول( .)4رابطه بین نگرانی پاسخدهندگان و تغییرات آب و هوایی و آثار احتمالی
میانگین

ضریب

پاسخ ها

همبستگی

سن

1

**-.855

.053

-

سواد

**-.855

1

.061

-

درآمد

.053

.061

1

-

 q1خشکسالی

.353

-.319

.024

4.56

 q2سیل

**-.190

**.150

-.009

3.16

 q3خراب شدن محصول بر اثر مخاطرات

.085

-.062

**.172

4.48

 q4افت محصوالت

.149

-.217

-.028

4.48

.042

*-.095

3.98

.044

**.152

4.36

-.120

.025

4.32

.088

4.33
4.38
-

**

**

**

**

 q5کاهش سط زیر کشت

-.065

 q6کاهش محصوالت کشاورزی

-.034

 q7کاهش حاصلخیزی خاک

.042

 q8افزایش قیمت نهادهها(بذر و کود و )...

**.409

**-.427

 q9تغییر و تنوع مداوم آب و هوا

**.477

**-.448

*.118

Nکل نمونه

333

333

333

*

پیرسون
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نگرانی پاسخدهندگان در مورد تغییرات آب و هوایی و آثار احتمالی

سن

سطح سواد

درآمد

جدول( .)5راهنمای فراوانی پاسخ نمودارها
کم

2

زیاد

3

متوسط

4

خیلی زیاد

5
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خیلی کم

1
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امنیت غذایی خانوارها با توجه به تغییرات آب و هوایی
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براساس اطالعات به دست آمده در جدول( ،)6بین میزان مواد غذایی و سن و سواد ارتباط معنیداری وجود
دارد .بدین معنی بین سن و میزان مواد غذایی ارتباط مستقیم و معنیداری در سطح اطمینان  %99درصد
وجود دارد .بین سواد و میزان مواد غذایی نیز ارتباط معنیدار و مثبت در سطح  %99درصد وجود دارد .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت هرچه میزان سواد و درآمد باال میرود ،دسترسی به مواد غذایی بیشتر میشود .هرچه
میزان سواد افزایش مییابد ،میزان مواد غذایی با کیفیت نیز افزایش می یابد .بین دسترسی به مواد غذایی
کافی و سواد ارتباط معنیدارو معکوس و درآمد و مواد غذایی کافی ارتباط معنیداری و مستقیم در سطح
اطمینان  %99درصد وجود دارد .بقیه موارد مورد نظر در جدول( )6به طور کامل تشریح داده شده است.
همچنین هر قدر سواد و درآمد بیشتر باشد ،محدودیت وعده های غذایی نیز کم تر خواهد بود .هر چه نیز سن
بیشتر بوده است دسترسی به وعده های غذایی نیز کم تر بوده است .همچنی هر قدر سواد و درآمد نیز بیشتر
بوده است میان گرسنه ماندن نیر در سطح معنا داری  0/01کمتر بوده است .هر قدر نیز سن باالتر رفته است
به دلیل ناتواتی در تأمین مایحتاج خود ،مواد غذایی کمتری نیز بدست تهیه شده است .سایر نتایج در
جدول( )7درج شده اند شکل(.)5
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جدول( .)6میزان همبستگی ویژگیهای پاسخگویان در رابطه با امنیت غذایی(یافتههای تحقیق)

 q10میزان مواد غذایی

**.342

**-.402

-.022

 q11دسترسی به مواد غذایی کافی

.075

**.228

**.131

 q12کمبود مواد غذایی

**.229

**-.238

.055

 q13وعدههای غذایی

-.109

.109

*

*

*

-.092

q14کاهش میزان کیفیت مواد غذایی

**.275

**-.195

.055

 q15به اجبار خوردن مواد غذایی

**.223

**-.277

**-.209

 q16نگران تأمین مواد غذایی برای خانواده

.203

-.262

-.113

**

**

*

 q17فقدان مواد غذایی

**.230

**-.178

-.060

 q18در طول شبانه روز یک وعده غذا را خوردن

*.119

**-.255

**-.150

 q19در تمام طول روز گرسنه ماندن

.157

-.066

-.045

 q20کل شبانه روز گرسنه ماندن

**-.148

**-.142

**-.129

 q21امرار معاش

**-.227

**.155

.007

Nتعداد نمونه

333

333

333

**
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امنیت غذایی پاسخگویان با توجه به تغییرات آب و هوایی

سن

سواد

درآمد

ضریب
همبستگی

پیرسون

بهندرت

1

گاهی اوقات

2

اغلب مواقع

3

شاخص

q10

q11

q12

q13

q14

q15

q16

q17

q18

q19

q20

تعداد پرسشنامه

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

میانگین پاسخ ها

2.74

2.70

2.64

2.65

2.69

2.49

2.57

2.65

2.68

2.64

2.69
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شکل( .)5گزینههای سؤاالت پاسخگویان در رابطه با میزان نگرانی امنیت غذایی تغییر اقلیم

امرار معاش خانوارها در زمان تغییر اقلیم وآثار احتمالی آثار احتمالی آن
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باتوجه به شکل( )6و جدول( )8بیشترین فراوانی پاسخدهندگان در رابطه با امرار معاش در زمان تغییر اقلیم و
یا آثار احتمالی آن ،با فراوانی  118نفر از مجموع  333نفر پاسخدهنده و با معادل  %35.4درصد ،طبقه خدمات
را برگزیدند .کمترین فراوانی نیز در این رابطه ،با فراوانی  17نفر از مجموع  333نفر وبا معادل  %5.1درصد،
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برای امرار معاش روزانه خانوادهی خود ،به قاچاق یا همکاری با گروه های معاند مورد نظر رویآوردهاند .بقیه
طبقات در شکل( )6توضیح داده شده است.
جدول ( .)8آمار توصیفی میزان ناامنی غذایی پاسخگویان در
مجموع درصد

درصد

فراوانی

فراوانی

13.5

13.5

45

29.7

16.2

54

معامله و تجارت

65.2

35.4

118

خدمات

78.4

13.2

44

دامداری

87.7

9.3

31

کشاورزی

94.9

7.2

24

کمک مای دولتی

100

5.1

17

100

333

فراوانی

نوع معیشت
کارگری

قاچاق یا همکاری با
گروه های معاند
مجموع

شکل( .)6توزیع فراوانی پاسخدهندگان در رابطه با امرار معاش
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رابطه با تغییرات آب و هوایی

خانوارها در زمان تغییر اقلیم

] [ DOI: 10.29252/jgs.20.57.297

این مطالعه با هدف بررسی اثر تغیرات اقلیمی در امنیت سیاسی و غذایی روستاهای مرزی شهرستان ثالث
باباحانی در استان کرمانشاه نگاشته شد .براساس آمار و اطالعات دادههای بارش ،دما و مساحت زیرکشت
منطقه مورد مطالعه و همچنین با توجه به نظر پاسخدهندگان پرسشنامههای مورد نظر ،اثبات شد تغییر اقلیم
در منطقه مورد مطالعه رخ داده است .تحلیل میانگین عددی این ابعاد در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد
که بیشترین نگرانی خانوارها در مورد تغییرات آب و هوایی مربوط به خشکسالی با میانگین( )2.74و در یکی دو
سال گذشته سیلهای مکرر با میانگین ( ) 2.13بوده است .همچنین در مورد آثار احتمالی تغییرات آب و
هوایی ،کاهش سطح زیر کشت با میانگین( )3.98مهمترین مسئله و نگرانی خانوارها در منطقه مورد مطالعه
بوده است .الزم به ذکر است که تجربه های قبلی خانوارها از اثرات تغییرات آب و هوایی در قالب تغییر الگوهای
آب و هوا ،بارش باران آخر سال(منظور سال کشاورزی) ،فصول کوتاه بارانی ،پدیدههای خشن جوی و اثرات آنها،
مانند فرسایش خاک ،کاهش سطح زیرکشت ،کاهش قیمت محصوالت کشاورزی و افزایش قیمت نهادهها(بذر،
کود و غیره) باعث شده که آنها به فکر چارهای برای کاهش اثرات منفی این پدیدهها ،مانند سازگاری و انطباق
خود با این تغییرات و یا استفاده از روشهای مدیریتی زمین برآیند .همچنین نتایج حاصل از بررسی میزان
اثرات مستقیم تغییر اقلیم بر دامنه امنیت غذایی خانوارهای روستایی در روستاهای مرزی شهرستان ثالث
باباجانی نشان می دهد که بین نگرانی خانوارها در مورد بروز خشکسالی و اکثر مؤلفههای ناامنی غذایی رابطهی
معناداری وجود دارد .به طوری که بروز خشکسالی باعث کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش سطح زیرکشت
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محصوالت کشاورزی می شود که این عوامل باعث کاهش کمیت و کیفیت مواد غذایی و باعث افزایش اضطراب
و نگرانی خانوارها در تأمین مواد غذایی برای خانوارهای خود شده است .در نهایت روی آوردن همین تعداد
کم( 17نفر از بین  333نفر پاسخگو) از کشاورزان سابق به قاچاق یا همکاری با گروه های معاند ،برای امرار
معاش روزانه خانوادههای خود می تواند در آینده منطقه را با چالش جدی و در نهایت ناامنی سوق دهد .چرا که
این افراد همراه با خطراتی نظیر درگیر شدن با نیروهای مرزبانی دو کشور ایران و عراق مواجه خواهند شد .در
نتیجه خطر مرگ برای افرادی که روزی کشاورز و یا دامدار بودند به همراه خواهد داشت و امنیت منطقه به
خطر خواهد افتاد .همچنین اگر نیروهای مرزبان از این افراد که به دلیل کمبود مواد غذایی در اثر تغییرات آب
و هوایی و برای زندگی روزانه خود به مرزهای روستاهای مورد نظر رویآوردهاند جلوگیری کنند ،باعث مهاجرت
مردم این روستاهای مرزی میشود .در این وضعیت برای تأمین امنیت مرزها به وسیله نیروهای مرزبان منطقه،
با افزایش هزینه باال ،دشواریهای زیاد و به خطر افتادن موقعیت و امنیت نیروهای مرزبان منجر خواهد شد.
بنابراین از جمله اقداماتی که باید در نواحی مرزی صورت بگیرد توجه به اقتصاد ،معیشت و اشتغال مردم
مرزنشین میباشد.
مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات گذشته نشان داد که مطالعات قبلی به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت
غذایی پرداخته اند ،اما در پژوهش حاضر عالوه بر این مورد ،به بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر امنیت
سیاسی و نظامی پرداخته شد .با این حال نتایج این مطالعه در مورد امنیت غذایی با نتایج تحقیقات طوالبی
نژاد و همکاران( )1396و اسماعیل نژاد و همکاران( )1397همسو بوده و نتایج مطالعات آنان را که دریافتند
خانوارهایی که نسبت به تغییرات آب و هوا آسیبپذیرتر بودند دچار ناامنی غذایی باالتری نیز بودند ،تأیید می
کند.
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