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چکیده

شناسایی موانع و الزامات سازگاری برای اجرای موفقیتآمیز روشهای سازگاری با تغییرات آب و هوایی
در سطح محلی ،بهویژه در جوامع روستایی کوهستانی با منابع محلی و فناوری محدود ،بسیار مهم است.
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صفحات281-300 :

با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و الزامات سازگاری با تغییرات آب و
هوایی در روستاهای کوهستانی انجام شد .تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش انجام آن توصیفی-
تحلیلی است .ابزار گردآوری دادهها و اطالعات پرسشنامه و مصاحبه آزاد محقق از منطقه مورد مطالعه
استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری سهمیهای  330خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمون رتبهای همانباشتگی نامحدود اکتشافی (روش جوهانسن)،
استفاده شد .نتایج نشان داد که کشاورزان روستاهای کوهستانی منطقه مورد مطالعه با موانع سازگاری
متعددی رو به رو هستند که موانع نهادی ،هنجاری ،فناوری و اطالعات و شناختی جدیتر بودهاند .با توجه
به اینکه شرایط سازگاری یک عامل مهم برای کاهش یا از بین بردن موانع سازگاری و بهبود ظرفیت
سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی است ،توسعه اقتصادی محلی ،زیرساختهای محلی ،فناوری
تولیدی ،اعطای اعتبارات خرد برجستهترین الزامات سازگاری در این زمینه بودند .همچنین ،به دلیل نقش
مؤثر دولت ،تعاونیها و خود روستاییان در توسعه روستایی ،یک چارچوب سازگاری منطقی برای انتخاب
استراتژیهای سازگاری بهینه با همکاری این سه ،به عنوان اقدامات و سیاستهای سازگاری مناسب
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بوده است .جامعه آماری خانوارهای روستایی بخش پاپی شهرستان خرمآباد میباشد ( .)N=2346با

منطقهای جهت پیشنهادات تحقیق ارائه شد.

 - 1نویسنده مسئول :سراوان ،مجتمع آموزش عالی سراوان
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کلید واژگان :تغییرات آب و هوایی ،موانع و الزامات سازگاری ،سازگاری کشاورزی ،مناطق کوهستانی ،بخش پاپی.
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مقدمه
در سالیان اخیر ،تغییرات اقلیمی ) (CCهمواره یکی از مسائل و نگرانیهای مهم برای دانشمندان در سراسر
جهان است ) .(Rahman and Alam, 2016: 2به طوری که تغییرات آب و هوایی ،به یکی از مهمترین موضوعات
دستیابی به توسعه پایدار جهانی تبدیل شده است ) .(Castro et al, 2019: 79این تغییرات ،چالشی است که ابعاد
مختلف زندگی امروزی جوامع بشری (اخوان کاظمی و همکاران ،)15 :1398 ،اکوسیستمهای زمینی و دریایی،
مناطق شهری و روستایی ،سالمت انسان و امنیت غذایی و مالی در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است
) .(Castells-Quintana et al, 2018: 187تغییرات اقلیمی هنگامی که شدید باشند آسیبهای جدی بر زندگی
جوامع روستایی وارد میکنند (ریاحی و طوالبینژاد .)27 :1398 ،در مناطق روستایی که در آن کشاورزی به
صورت دیم انجام میگیرد ،این تغییرات اثرات منفی بیشتری بر روی بهرهوری کشاورزی دارند (Mardy et al,
) .2018: 2با اینکه تغییرات آب و هوایی اثرات چشمگیری بر کشاورزان میگذارد ،ولی شواهد نشان میدهد که
جامعه بشری نمیتواند برای جلوگیری و کنترل مؤثر تغییرات آب و هوایی فقط به ابزارهای فنی اعتماد کند
) .(Breshears et al, 2011: 257جوامع انسانی میتواند طرح و ساختار سیستمهای خود را طوری تنظیم کنند
که انعطافپذیری و مقاومت خود در مقابله با افزایش خطرات ناشی از شرایط آب و هوایی را بهبود بخشند .به
طوری که با اثرات تغییرات آب و هوایی خود را سازگار کنند ) .(Grothmann and Patt, 2005: 201بنابراین،
سازگاری با تغییرات اقلیمی به راهکاری مؤثر و بهترین انتخاب برای کاهش اثرات سو تغییرات آب و هوایی و
کاهش آسیبپذیری سیستمهای اجتماعی طبیعی و انسانی تبدیل شده است ).(Gunathilaka et al, 2018: 110
بر این اساس ،سازگاری به معنای هماهنگ کردن رفتار با تغییرات محیط ،برای رفع آسیبها توضیح داده شده
است (طوالبینژاد و صادقی .)613 :1397 ،با این حال که سازگاری با تغییرت آب و هوایی میتواند باعث کاهش
آسیبهای آبوهوایی شود ،ولی سازگاری با تغییرات آبوهوایی یک روند پاسخگویی طوالنی مدت ،پیچیده و
سیستماتیک است که افراد ،خانوادهها و کشاورزان برای استفاده از آن با موانع و مشکالتی رو به رو هستند
) ،(Castro, 2019: 79و اغلب تحت تأثیر موانع متعدد سازگاری قرار میگیرند و حتی این موانع سازگاری منجر
به شکست روند سازگاری آنها با تغییرات آبوهوایی میشود ) .(Wanga et al, 2020: 2وجود این موانع نه تنها
توانایی کشاورزان یا افراد در شناسایی ،ارزیابی و مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی را محدود میکند
) ،(Gunathilaka et al, 2018: 110بلکه باعث کاهش کارایی سازگاری خانوارها ،تأخیر در فرصتهای سازگاری،
افزایش هزینههای سازگاری و جلوگیری از تنظیم و اجرای سیاستهای سازگاری با تغییرات آب و هوایی میشود
) .(Islam et al, 2014: 211در نتیجه عدم توانایی برخی از خانوارهای روستایی کشورهای در حال توسعه و مناطق
توسعه نیافته در زمینه استفاده از روشهای سازگاری با تغییرات آب و هوایی مربوط به موانع اتخاذ اقدامات
تطبیقی کارآمد در این زمینه میباشد ) .(Zhang et al, 2017: 1682در زمینه روشهای سازگاری و موانع استفاده
از آن ،از آنجا که کشاورزی یکی از آسیبپذیرترین بخشهایی است که تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی شدید
قرار دارد ) ،(Antwi-Agyei et al, 2018: 85وجود موانع سازگاری پیشروی کشاورزان ،از جمله دامداران،
بیشترین تأثیرات سو حوادث آب و هوایی شدید را نیز همینها متحمل میشوند .بنابراین ،شناسایی موانع و
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بررسی مطالعات در زمینه سازگاری روستاییان و کشا ورزان با تغییرات آب و هوایی ،حاکی از آن است که در
داخل و خارج کشور مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته که در ادامه به بررسی برخی از این مطالعات
و نتایج هرکدام پرداخته شده است .تفاوت این پژوهش با پژوهشهای قبلی در این است که در مطالعات قبلی
بیشتر به بررسی روشهای سازگاری با تغییرات آب و هوایی پرداختهاند .ولی در مطالعه حاضر عالوه بر بررسی
موانع سازگاری با تغییرات آب و هوایی ،به بررسی الزامات سازگاری با این تغییرات نیز پرداخته شده است .در
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ادبیات تحقیق
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الزامات سازگاری کشاورزان و روستاییان برای انطباق با تغییرات آب و هوایی به ویژه برای بهبود ظرفیت سازگاری
ضروری است .در بین مناطق مختلف ،مناطق کوهستانی منطقهای منحصر به فرد ،بزرگترین واحد جغرافیایی با
بیشترین ارتفاع بر روی زمین هستند و نقش مهمی در تنظیم آبوهوای جهانی دارد .مناطق کوهستانی به عنوان
"تقویتکننده" و "شتابدهنده" آب و هوای جهانی عمل میکنند .مناطق کوهستانی یک منطقه حساس معمول
نسبت به تغییرات آب و هوایی جهانی و محلی و یک منطقه زیست محیطی دارای سرما و یخبندان هستند.
خانوارهای این مناطق بیش از هر جای دیگر در جهان در معرض تأثیرات سو تغییرات آبوهوایی قرار دارند.
بنابراین ،ضروری است که به سیاستهای سازگاری علمی برای کاهش آسیبپذیری این مناطق تدوین شود .یکی
از این سیاستها رفع موانع سازگاری خانوارها و روستاییان این مناطق با خطرات آبوهوایی و شناسایی الزامات
مؤثر بر سازگاری آنها با تغییرات اقلیمی میباشد .در نواحی کوهستانی استان لرستان و به ویژه بخش پاپی
شهرستان خرمآباد نیز کشاورزی به عنوان فعالیت اصلی ارتزاق خانوارهای روستایی محسوب میشود و تأمین
معیشت بسیاری از خانوارهای کشاورز این منطقه بر پایه درآمد حاصل از کشاورزی است .کشاورزی در این منطقه
معموال به میزان و توزیع بارشهای ناشی از تودههای غربی بستگی دارد .همچنین به دلیل حساس بودن کشاورزی
در مناطق کوهستانی به تغییرات اقلیمی ،خانوارهای کشاورز این منطقه کوهستانی در معرض مخاطرات اقلمی
زیادی قرار دارند .وقوع این تغییرات اقلیمی در منطقه مورد مطالعه باعث فرسایش خاک ،از بین رفتن محصوالت
کشاورزی ،کاهش سطح زیر کشت و راندمان محصوالت کشاورزی ،و مهمتر کاهش درآمد کشاورزان را به دنبال
داشته است .برای کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی کشاورزان میتوانند از طریق راهبردها و استراتژیهایی
سازگاری ،پیامدهای آن را تا حدودی به حداقل برسانند .به همین خاطر الزم است ،خانوارهای روستایی این
منطقه برای کاهش اثرات مخاطرات آب و هوایی از روشهای سازگاری استفاده کنند .لذا درک درست کشاورزان
از اثرات تغییرات آب و هوایی و اقدام مناسب از سوی کشاورزان برای سازگاری خود با این تغییرات امری ضروری
در توسعه روستایی این منطقه میباشد .با این حال موانع زیادی جهت استفاده خانوارها از شیوههای سازگاری
وجود دارد که این موانع میتواند از طریق مدیریت نوآورانه ،تنظیم نهادی و بهینه سازی تخصیص منابع مختلف
در روند سازگاری با تغییرات آب و هوایی کاهش یابد .شناسایی این موانع و الزامات راهکاری مهم برای افزایش
سازگاری کشاورزان با مخاطرات آب و هوایی میباشد .بنابراین ،هدف این تحقیق شناسایی موانع سازگاری و
الزامات حمایتی برای تدوین سیاستهای سازگاری کشاورزان منطقه مورد مطالعه با تغییرات آب و هوایی است.
برای این پژوهش سواالت زیر مطرح شد -1 :مهمترین موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی بخش
پاپی شهرستان خرمآباد کدامند؟  -2مهمترین الزامات مؤثر بر سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی کدامند؟
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مطالعات داخلی ،توکلی و همکاران ( ،)1395در مطالعهای به بررسی و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با
خشکسالی در استان کرمانشاه پرداختند ،نتایج مطالعه آنها نشان داد که ادراک کشاورزان ،اراضی کشاورزی،
ویژگی های فردی و خانوادگی بیشترین ارتباط را با راهبردهای سازگاری کشاورزان با خشکسالی داشته است.
اسمعیلنژاد و پودینه ( ،)1396در مطالعهای به ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب
خراسان جنوبی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ایجاد کسب و کارهای جدید که وابستگی کمتری به طبیعت
داشته ،به عنوان رویکرد جدید در سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش آسیبپذیری و بهبود معیشت در منطقه مطرح
گردیده است .طوالبینژاد و همکاران ( )1396در مطالعهای به بررسی سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مخاطرت اقلیمی اثرات زیادی بر معیشت کشاورزان داشته و کشاورزانی که
از روشهای سازگاری بیشتری استفاده کردند آسیب کمتری در مقابل مخاطرات اقلیمی دیدهاند؛ سلیمانی و
همکاران ( )1399در مطالعهای با استفاده از با استفاده از روش توصیفی -تحلیل و دادههای اقلیمی و کشاورزی
به بررسی راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میتوان
با ایجاد یک نظام حمایت مالی مناسب با شرایط اقتصادی کشاورزان ،آموزش و افزایش دانش فنی کاربران و
پایدار نمودن منابع درآمدی به موفقیت بیشتر راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم دست یافت .هوشمندان مقدم-
فرد و همکاران ( )1399در مطالعهای با استفاده از روش توصیفی همبستگی به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای
سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کشاورزان با سرمایه
انسانی ،اجتماعی ،فیزیکی باالتر کمتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی بودند ،و از راهکارهای سازگاری استفاده بیشتری
میکنند .در خارج از کشور ،خانال 1و همکاران ( )2018در تجزیه و تحلیل مقدماتی راهبردهای سازگاری با
تغییرات اقلیمی در نپال دریافتند که از بین انواع راهبردهای سازگاری ،مدیریت خاک و آب ،همراه با اصالح
زمانبندی عملیات کشاورزی و نیز اصالح محصوالت و گونههای گیاهی ،بیشترین اثر را بر سازگاری کشاورزان و
روستاییان داشته است .کاسترو )2019( 2در مطالعه خود با استفاده از روش مروری به بررسی روشهای سازگاری
روستاییان در برابر تغییرات اقلیمی در کشور کلمبیا پرداخته و به این نتیجه رسیدند که خانوارهای با منابع بیشتر
به طور موقت ،مهاجرت را به عنوان یک شیوه سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی انتخاب میکنند ،در حالی که
خانوادههایی با آسیبپذیری باال در محل از شیوههایی سازگاری استفاده میکنند .راورا 3و همکاران ( )2019در
مطالعه ای به بررسی مدیریت جنسیتی کشاورزان و سازگاری با تغییر آب و هوایی پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که بین مدیریت شیوه های سازگاری کشاورزان زن و مرد با یکدیگر متفاوت بوده و زنان در مقایسه با
مردان از استراتژیهای سازگاری کمتری استفاده میکنند و در نتیجه با آسیبپذیری بیشتری رو به رو هستند.
وانگا 4و همکاران ( )2020در مطالعهای به بررسی روشهای سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که بهبود ظرفیت سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی ،زیرساختهای محلی،
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فناوریهای اطالعاتی و اطالعات هشدار دهنده بالیا مهمترین عوامل افزایش سازگاری کشاورزان با تغییرات آب
و هوایی میباشد.
کاربرد اصطالح سازگاری با تغییرات اقلیمی تا حد زیادی با اصطالح سازگاری با تغییرات آب و هوایی همخوانی
دارد ) . (Garrick, 2018: 302سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی به عنوان یک رفتار در نظر گرفته میشود
(هوشمندانمقدمفرد و همکاران .)223 :1399 ،سازگاری به عنوان توانایی سیستمهای اجتماعی و محیط زیستی
برای کنار آمدن با تغییرات توضیح داده شده است ) .(Dayal et al, 2018: 6کاتر و همکاران ( )2016سازگاری را
معادل تابآوری در نظر گرفتهاند ) .(Cutter et al, 2016: 1237سازگاری در سیستمهای کشاورزی نیز به معنای
هماهنگ کردن رفتار با تغییرات محیط ،برای رفع آسیبهای کشاورزی توضیح داده شده است (پودینه و همکاران،
 .) 79 :1398سازگاری با تغییرات آب و هوایی به معنای کاهش خطر و آسیبپذیری از طریق اقدامات مناسب،
تنظیم شیوهها و فرایندها در برابر تهدیدها و آسیبهای محیطی میباشد )(Shisany and Mafongoy, 2016: 46
 .در استراتژی سازگاری با تغییرات اقلیمی پایداری یک عامل کلیدی برای ارزیابی چالشهای مرتبط با شوکهای
اقلیمی است .برای سازگاری با تغییرات اقلیمی استراتژیهای مختلفی وجود دارد .مهمترین استراتژی سازگاری
را استفاده از سیاستهای مدیریتی ،مدیریت ریسک ،از طریق روشهای هشدار دهنده میدانند (Bunce etal,
) .2010: 407اجزای اصلی ظرفیت سازگاری نیز عبارتند از دسترسی به منابع اقتصادی ،گزینههای فنی و
اطالعاتی ،مهارتهای مدیریتی؛ و وجود مؤسسات و سیاستهای آموزشی ) .(Engle, 2011: 649در عرصههای
مرتفع و کوهستانی ،که در آن کشاورزی به صورت دیم انجام میگیرد ) ،(Teshome et al, 2014: 886تغییرات
آب و هوایی اثرات منفی بیشتری بر بهرهوری کشاورزی ) (Mugi-Ngenga et al, 2016: 49و زندگی خانوارهای
روستایی ،مخصوصأ کشاورزان خرده مالک دارد که معیشت آنها وابسته به کشاورزی است (توکلی و همکاران،
 .)221 :1395در این خصوص ،کشاورزان خرده مالک میتوانند از طریق سازگاری با تغییرات اقلیمی خود را با
این شرایط سازگار کنند و یا از روشهای سازگاری برای کاهش اثرات منفی تغییرات آبوهوایی استفاده کنند
) .(Elias et al, 2018: 341با این حال که سازگاری با تغییرات آبوهوایی عامل مهمی برای کاهش خطرات آن
میباشد ،ولی برای اجرای استراتژیهای سازگاری موانعی وجود دارد که میتواند استفاده از شیوههای سازگاری
را کاهش دهد ) .(Wanga et al, 2020: 4این موانع به نوعی محدودیت (به عنوان مثال کمبود دانش و مهارت،
زیرساختهای ناکافی ،سیستمهای ناقص) اشاره دارد که میتواند از طریق مدیریت نوآورانه ،تنظیم نهادی و
بهینهسازی تخصیص منابع مختلف در روند سازگاری با تغییرات آبوهوایی غلبه یا کاهش یابد (Moser and
) .Ekstrom, 2010: 22028بر اساس بررسی ادبیات موضوع ،محدودیتها و موانع سازگاری با تغییرت اقلیمی
معموالً به چهار نوع اصلی تقسیم میشود )1 :موانع شناختی )2 ،موانع فناوری و اطالعات )3 ،موانع هنجاری و
 )4موانع نهادی ) .(Jones and Boyd, 2011: 1263موانع شناختی به فرآیندهای روانشناختی و ذهنی افراد مربوط
میشود که بر چگونگی واکنش فرد بر محرکهای فعلی یا مورد انتظار آب و هوا تأثیر میگذارد (Below et al,
) ، 2012: 225از جمله نگرش افراد نسبت به تغییر اقلیم ،مانند انکار تغییر اقلیم ،بیتفاوتی به اثرات تغییر اقلیم،
ناتوانی و تعصبات شناختی در مورد روند تغییرات آب و هوایی ) .(Wolf et al, 2010: 2723موانع اطالعات و
فناوری مربوط به دقت و به موقع بودن اطالعات مربوط به تغییرات آب و هوایی است که توسط افراد به دست
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آمده است ) .(Boyd et al, 2013: 634همچنین پتانسیل دسترسی به خدمات فناوری کشاورزی نیز به عنوان
یکی از موانع اطالعات و فناوری شناخته شده است ) .(Raymond and Robinson, 2013: 103موانع هنجاری به
معنای شیوه نامناسب سازگاری یا انتخاب استراتژی فرد در هنگام پاسخ به محرکهای تغییر اقلیم است که تحت
تأثیر فرهنگ سنتی ،اعتقادات و ارزشهای دینی ،مانند ادامه یا عدم تمایل به استفاده از روشهای تولید سنتی
و ناکارآمد و عدم تمایل به استفاده از اقدامات پیشگیرانه از قبل اشاره دارد ) .(Adger et l, 2013: 115موانع
نهادی مربوط به قوانین و مقررات است که معموالً به پدیده تالش ناکافی در اجرای سیاستها ،عدم تبلیغات و
استفاده از راهنمایی و منابع "جذب نخبگان" در روند سازگاری با تغییرات اقلیمی اشاره دارد (Wanga et al,
).2020: 2
اگرچه مطالعات قبلی نشان میدهد که سازگاری می تواند تا حدی با رفع موانع اقدامات سازگارانه مانند تأمین
زیرساختها ،اعتبار ،فناوری و امنیت اساسی پزشکی ،این موانع سازگاری را حل یا کاهش دهد (از این عوامل یه
عنوان الزامات مؤثر با سازگاری نام برده میشود) .اما الزامات سازگاری عمدتا به موقعیت خاص جغرافیایی،
سیاستهای منطقهای و اقتصادی -اجتماعی و خصوصیات فرهنگی هر خانوارو یا منطقه جغرافیایی بستگی دارد
) .(Vignola et al, 2015: 129کشورها ،مناطق یا جوامع مختلف از نظر توانایی سازگاری با تغییرات اقلیمی تفاوت
زیادی دارند :به عنوان مثال ،ظرفیت سازگاری مناطق یا کشورهای پیشرفته نسبتاً زیاد است ،در حالی که
کشورهای در حال توسعه یا مناطق توسعه نیافته اغلب بیشتر تحت تأثیر اقتصادی ،فنی (Wanga et al, 2020:
) ،2منابع ،نیروی کار ،محدودیتهای سیاستگذاری و نقص آنها در تأمین تقاضای سازگاری جدیتر است و به
همین دلیل الزامات مؤثر بر سازگاری با تغییرات آب و هوایی نیز متفاوت است ).(Shen and Wang, 2013: 1069
به عنوان مثال و از نظر وانگا ( )2020توسعه اقتصادی محلی ،زیرساختهای کافی برای تولید و زندگی و تعادل
بین عرضه و تقاضای امکانات حمل و نقل از الزامات مهم در خصوص افزایش سازگاری میباشد .بوهنسکی و
همکاران )2012( 1فناوری اطالعات و تولید ،خدمات عمومی ،خدمات دانش و زیرساختهای محلی مانند آب،
برق و حمل و نقل را از الزامات مهم برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی نام بردهاند .با این حال و مطالب ارائه
شده ،برای کاهش اثرات مخاطرات آب و هو ایی الزم است که موانع و الزامات سازگاری با تغییرات آب و هوایی
شناسایی شود و برای رفع این موانع سیاستهای مناسب را به کار گرفت .در شکل( )1نیز با توجه به موانع و
شاخصها و الزامات سازگای و همچنین مطالبی که برای سیاستهای سازگاری ارائه شد ،مدل مفهومی تحقیق
ترسیم شد.
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بخش پاپی به عنوان منطقه مورد مطالعه این پژوهش ،یکی از بخشهای شهرستان خرمآباد در استان لرستان
میباشد .شهرستان خرم آباد در مرکز استان لرستان واقع شده و از شمال به شهرستانهای سلسله و دلفان ،از
شمال شرق به شهرستان بروجرد ،از طرف شرق به شهرستانهای الیگودرز و درود ،از طرف جنوب به شهرستان
پلدختر و از غرب به شهرستان کوهدشت محدود شده است شکل( .)2بخش پاپی براساس سرشماری سال 1395
دارای  16825نفر جمعیت ( 3441خانوار) بوده که از این تعداد  8875نفر ( 2346خانوار) در مناطق روستایی
زندگی میکنند 100 .درصد روستاهای این منطقه از قوم لر و به زبان لری تکلم میکنند .این بخش دارای 126

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.4.1

شکل( .)1مدل مفهومی پژوهش1399 ،
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روستای دارای سکنه میباشد .این منطقه در زاگرس مرتفع قرار گرفته و دارای توپوگرافی پرشیب و ساختار زمین
شناسی پیچیدهای است .ارتفاع این منطقه در بیشتر بخش ،از  3000متر باالتر است .حداقل دمای متوسط ساالنه
زیر  4/5درجه سانتیگراد و حداکثر دمای سالیانه  31درجه سانتیگراد میباشد .میزان بارندگی ساالنه از 350
تا  500میلیمتر در نوسان است که یک منطقه حساس به تغییر آب و هوا و همچنین یک منطقه آسیبپذیر
زیست محیطی با یخ زدگی  50روز در سال است .به دلیل کوهستانی بودن منطقه و ارتفاع زیاد ،حوادث شدید
آب و هوایی مانند یخبندان  ،تگرگ و باران شدید ،و سرما زدگی تولید و معیشت کشاورزان محلی را به شدت
تهدید کرده است .برای دههها ،ساختار اقتصادی این منطقه مبتنی بر کشاورزی و دامداری سنتی بود .با توجه
به محیط جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه ،تولید محصوالت کشاورزی ،این منطقه را میتوان به سه قسمت
دامداری خالص ،زراعت  -دامداری و زراعت خالص تقسیم کرد .کشاورزان عمدتأ به کشت گندم ،جو ،دانههای
روغنی و باغداری مشغول هستند .دامداری هم به پرورش گوسفند ،گاو و بز محدود شده است .به دلیل کوهستانی
بودن منطقه ،کشاورزان در این منطقه در برابر طوفان ،رانش زمین ،ریزش و رانش زمین ناشی از باران شدید قرار
دارند .مراتع طبیعی در این منطقه پوشش گیاهی خوبی دارند و از نظر گونههای گیاهی غنی هستند.

داده و روش کار
] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.281

پژوهش حاظر از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش و ماهیت ،توصیفی -تحلیلی بوده است .مطالعات نظریهای از
طریق روش اسنادی ،دادهها میدانی نیز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد .در واقع دادههای تحقیق با استفاده
از نظرسنجی خانوارها برای شناسایی موانع و نیازهای سازگاری با تغییرات آبوهوایی به طور مستقیم توسط
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جدول ( .)1ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونه دهستانها
بخش

پاپی
جمع

دهستان

تعداد روستا

خانوار

جمعیت

تعداد نمونه (خانوار)

چمسنگر

28

417

1593

59

سپیددشت

31

938

3535

132

کشور

28

292

1093

41

گریت

23

430

1493

60

تنگهفت

16

269

1061

38

5

126

2346

8875

330
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روستاییان جمعآوری شد .برای تحلیل و تکمیل دادهها از روش مصاحبه نیز استفاده شد .مباحث مصاحبه و
پرسشنامه عمدت ًا شامل مشخصات خانوادگی پاسخ دهندگان ،برداشت پاسخدهندگان از روند تغییرات آب و
هوایی ،تجربه انواع تأثیرات اقلیمی ،انواع معیارهای سازگاری که در حال حاضر استفاده میکنند و نهایتأ موانعی
که در زمینه اقدامات سازگاری وجود دارد .جامعه آماری ،روستاهای بخش پاپی شهرستان خرمآباد میباشد
( .)N=2346برای تعیین حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران  330نمونه محاسبه شد .بعد از مشخص کردن
حجم نمونه کلی ( 330نمونه) در مرحله بعد برای مشخص کردن تعداد نمونه هر دهستان (بر اساس تعداد
خانوار) ،با استفاده از فرمول نسبت حجم تعداد نمونه هر دهستان نیز نمونه تعیین گردید .در مرحله بعدی تعداد
نمونه روستاهای هر دهستان نیز با استفاده از همین فرمول به دست آورده شد .جدول (.)1

منبع :مرکز آمار ایران 1395 ،و یافتههای تحقیق1399 ،
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)1- Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
2- Johansen
3- Cronbach's alpha
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برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری (توصیفی و استنباطی) استفاده
شد .برای شناسایی موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی از آزمون رتبهای همانباشتگی نامحدود
(روش جوهانسن )2استفاده شد .در این آزمون با توجه به مقادیر ویژه (مقدار عددی) ،ضمن شناسایی عوامل و
شاخصها ،میتوان آنها را رتبهبندی کرد .برای شناسایی الزامات سازگاری کشاورزان از مصاحبه با کشاورزان و
روستاییان استفاده شد و برای بررسی اهمیت الزامات سازگاری و طبق مصاحبهها از آمار توصیفی (درصد) استفاده
شد و مدل رادار اهمیت الزامات سازگاری ترسیم گردید .در نهایت با استفاده از مطالعات و با توجه به یافتههای
تحقیق ،اقدامات و سیاستهای مؤثر بر سازگاری کشاورزان در قالب پیشنهادات تحقیق در بخش نتایج ارائه شد.
روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت ،که توسط افرادی متخصص در
موضوع مورد مطالعه تعیین میشود .به منظور سنجش پایایی ،از یک نمونه اولیه شامل  25پرسشنامه پیشآزمون
گرفته شد و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 3محاسبه شد .آلفای بهدستآمده کل  ،0/ 85که باالتر
از  0/70است ،نشان دهنده قابل قبول بودن پایایی ابزار سنجش میباشد جدول(.)2

اکتشافی1
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جدول ( .)2میزان آلفای محاسبه شده برای موانع سازگاری
موانع شناختی

5

0/89

موانع فناوری و اطالعات

5

0/78

موانع هنجاری

5

0/83

موانع نهادی

5

0/92

کل

20

0/85

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

نتایج
نتایج بررسی خصوصیات زمینهای پاسخگویان در جدول( )3نشان میدهد که میانگین سن سرپرستان خانوار در
منطقه مورد مطالعه  63/4سال میباشد که نشان دهنده سال باالی فعالین بخش کشاورزی در منطقه و مهاجرت
جوانان روستایی میباشد ،متوسط تعداد سالهای مشغول به فعالیتهای کشاورزی و دامداری  48/5سال ،متوسط
اندازه خانواده  5/5نفر بوده است .متوسط تعداد کارگران خانواده به ازای هر خانوار  4/18نفر بود .سطح تحصیالت
سرپرست خانوار در منطقه به طور کلی پایین بوده 63/3 ،درصد پاسخگویان تا دبستان یا کمتر از آن تحصیل
کردهاند .از نظر درآمد خانواده محلی ،متوسط درآمد ماهیانه هر خانوار (به عالوه یارانه نقدی و یارانه معیشتی)،
 980هزار تومن بوده است که در سطح خیلی پایینی میباشد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

موانع سازگاری

تعداد شاخص

میزان آلفای کرونباخ

جدول( .)3خصوصیات زمینهای پاسخگویان جمعیت مورد مطالعه
متوسط سن سرپرستان خانوار (سال)

63/4

تجربه کشاورزی سرپرستان خانوار (سال)

48/5

سطح تحصیالت سرپرستان خانوار (درصد)

63/3

اندازه خانوار (افراد)

5/5

تعداد کارگران (افراد)

4/18

متوسط درآمد ماهیانه (تومان در ماه)

 980هزار

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

بررسی موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.281

برای بررسی موانع سازگاری با تغییرات آبوهوایی در روستاهای کوهستانی بخش پاپی شهرستان خرمآباد و پاسخ
به سوال اول پژوهش ،از آزمون رتبهای همانباشتگی نامحدود اکتشافی استفاده شد و وزن موانع و شاخصها به
توجه به مقادیر ویژه به دست آورده شد.
بررسی موانع سازگاری با تغییرات آب و هوایی نشان داد که کشاورزان روستاهای کوهستانی بخش پاپی با موانع
متعددی برای سازگاری رو به رو هستند .بررسی موانع سازگاری نشان داد که موانع نهادی با ضریب عددی
( )0/503اولین مانع سازگاری شناسایی شده است .در این خصوص میتوان گفت که مشوقها و راهنماییهای
ارائه شده توسط دولت برای کشاورزان میتواند انگیزه آنها را برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی افزایش دهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.4.1

مشخصات پاسخ دهنده

میانگین
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با این حال ،و در حال حاضر کشاورزان هنوز با موانع تشویقی سیاستهای نهادی رو به رو هستند .کشاورزان
اظهار داشتند که آنها نتوانستهاند مشوقهای سازگاری و حمایتهای ارائه شده توسط دولت مانند اطالعات در
مورد پیشگیری ،تنظیم و انطباق با تغییرات اقلیمی و حوادث شدید آب و هوایی ،خدمات پیشرفته توسعه فناوری
کشاورزی و دامپروری ،سرمایهگذاری در زیرساختهای روستایی و یارانههای کشاورزی را دریافت کنند و از این
نظر کشاورزان با موانع زیادی برای کاربرد سازگاری با تغییرات آب و هوایی رو به رو بودهاند .در بین شاخصهای
نهادی عدم دسترسی به یارانههای کشاورزی ،عدم حمایت و مشوقهای دولتی ،عدم استفاده از راهنمایی مروجان
و نخبگان روستایی و تالش ناکافی نهادها و سازمانها در اجرای سیاستهای سازگاری از سایر شاخصها مهمتر
بودهاند.
عامل هنجاری با ضریب عددی ( )0/468دومین مانع سازگاری کشاورزی شناسایی شده است .با توجه به پاسخ
خانوارهای کشاورز به تغییرات آب و هوایی یا حوادث شدید آب و هوایی اغلب خانوارها از طریق تجربه ذهنی
کشاورزی به خطرات آب و هوایی پاسخ می دهند یا اقدامات اصالحی پس از فاجعه را انجام میدهند و فاقد
استراتژیهای مقابلهای علمی و کارآمد هستند .اغلب خانوارها برای پاسخگویی به تأثیرات منفی تغییر اقلیم،
استراتژیهای سازگاری پس از فاجعه و مقابله موقتی را انتخاب میکنند .چرا اغلب کشاورزان فاقد آیندهنگری و
آگاهی از خطر برای اجرای روش سازگاری قبل از فاجعه بودند و تمایلی به استفاده از اقدامات پیشگیرانه از قبل
مخاطره نداشتهاند .همچنین کشاورزان یا شیوه نامناسب سازگاری را انتخاب نمودهاند.
سومین مانع پیشروی کشاورزان برای سازگاری با تغییرات آبوهوایی فناوری و اطالعات ( )0/431شناسایی شد.
براساس نتایج نظرسنجی ،به دلیل کوهستانی بودن روستاهای منطقه و محرومیت زیرساختی و فناوری در
روستاهای منطقه ،کشاو رزان قادر به کسب اطالعات به موقع در مورد بالیای هواشناسی نبودند .برخی از کشاورزان
نیز نتوانستند به موقع اطالعات هشدار دهنده در مورد بالیای هواشناسی را به دست آورند .با این حال ،خدمات
فنی قابل دسترس روستاییان و پتانسیل دسترسی به خدمات فناوری کشاورزی مهمترین شاخصهای عامل
فناوری و اطالعات بودهاند و همین موارد مهم ترین مانع سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی بوده است.
بررسیها نشان داد که سطح خدمات فنی در منطقه مورد مطالعه به طور کلی پایین است و بسیاری از کشاورزان
قادر به دریافت کمک فنی مؤثر نبودند .در این زمینه نتایج مصاحبه با کشاورزان نشان داد که برای سازگاری با
تغییرات آبوهوایی شدید ،کشاورزان امیدوار بودند که بتوانند از پشتیبانی فنی و آموزشهای الزم در این زمینه
برخوردار شوند .مانند فنآوری تولید محصوالت کشاورزی و فنآوری آبیاری قطرهای یا بارانی .چرا که آنها معتقد
بودند که پشتیبانی فنی نقش مهمی در کمک به کشاورزان برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی دارد .نهایتأ
آخرین مانع سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در روستاهای بخش پاپی شهرستان خرمآباد عامل شناختی
( )0/360شناسایی میباشد .بررسی یافتهها نشان داد با اینکه کشاورزان محلی قبالً تغییرات آبوهوایی را درک
کردهاند و آنها حساس به تأثیر حوادث شدید آبوهوایی هستند .با این حال ،اختالفات زیادی در زمینه شناخت
کشاورزان مختلف وجود دارد .اغلب کشاورزان با اینکه از تغییرات آب و هوایی آگاهی داشتهاند ولی نسبت به
اثرات تغییر اقلیم بیتفاوت بوده اند .تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که کشاورزان در مناطق مختلف تفاوتهای
اساسی در شناخت تغییرات آبوهوای شدید داشتهاند .از بین شاخصهای مانع شناختی ،بیتفاوتی به اثرات تغییر
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اقلیم مهمترین مانع در این زمینه بوده است .موانع سازگاری با تغییرات آبوهوایی و شاخصهای هر کدام به
صورت کامل در جدول( )4به تفکیک موانع اصلی آورده شده است.
جدول( .)4موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی
موانع

نگرش افراد نسبت به تغییر اقلیم و اثرات آن

**0/499

318/808

11

()0/431

*فناوری و اطالعات

**هنجاری ()0/468

انکار تغییر اقلیم از سوی کشاورزان و روستاییان

0/154

57/004

16

بیتفاوتی به اثرات تغییر اقلیم

**0/631

488/352

3

ناتوانی و تعصبات شناختی در مورد روند تغییرات آب و هوایی

*0/402

299/148

12

شناخت فراوانی طوفان ،برف و کوالک ،یا خشکسالی در  20سالگذشته

0/117

17/379

18

کسب اطالعات به موقع مربوط به تغییرات آب و هوایی

*0/399

239/413

14

کسب اطالعات دقیق مربوط به تغییرات آب و هوایی

*0/397

221/698

15

خدمات فنی قابل دسترس روستاییان

**0/626

529/597

4

پتانسیل دسترسی به خدمات فناوری کشاورزی

**0/622

493/293

5

سطح پوشش رسانهای روستایی

0/115

17/373

19

منطقی ندیدن فرصت سازگاری

*0/401

251/288

13

شیوه نامناسب سازگاری

**0/609

386/023

8

عدم تمایل به استفاده از اقدامات پیشگیرانه از قبل

**0/615

455/437

6

ادامه یا عدم تمایل به استفاده از روشهای تولید سنتی و ناکارآمد

**0/606

375/321

9

دسترسی به یارانههای کشاورزی

**0/644

794/321

1

**

608/572

2

0/121

30/311

17

دسترسی به حمایت و مشوقهای دولتی
عدم استفاده از راهنمایی مروجان و نخبگان روستایی

**0/612

418/376

7

تالش ناکافی نهادها و سازمانها در اجرای سیاستهای سازگاری

**0/503

316/314

10

عدم تبلیغات در روند سازگاری با تغییرات اقلیمی

0/635

* معنیداری در سطح  5درصد؛ **معنیداری در سطح  1درصد
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بررسی درصد موانع اصلی سازگاری با تغییرات آبوهوایی در روستاهای کوهستانی بخش پاپی شهرستان خرمآباد
شکل( )3نشان میدهد که از بین  4موانع در نظر گرفته شده ،در میان این موانع ،کشاورزان موانع نهادی و
شاخصهای آن را به عنوان مهمترین موانع سازگاری با تغییرات اقلیمی میدانستند %41 .کشاورزان معتقد بودند
با این که دسترسی به منابع دولتی نقش مهمی در توانایی سازگاری کشاورزان دارد ،ولی ارائه منابع تأمین شده
توسط دولت برای مقابله با تغییرات آبوهوا یا بالیای هواشناسی بسیار دشوار میباشد .بیش از  %26از خانوارها
موانع هنجاری و به خصوص شیوههای سنتی سازگاری و روشهای تولید سنتی و ناکارآمد را مانع دوم سازگاری
با تغییرات آب و هوایی ذکر کردند %22 .کشاورزان نیز موانع اطالعاتی و فناوری را به عنوان مهمترین مانع
سازگاری در نظر گرفتند .نهایتأ  %11کشاورزان موانع شناختی و از جمله عدم به موقع اطالعات هشدار دهنده
بالیای هواشناسی و عدم وجود اطالعات و فناوری را به عنوان مهمترین موانع سازگاری در نظر گرفتند .به صورت
کلی و با توجه نظر کشاورزان و درصد انتخاب کشاورزان نشان داد به ترتیب موانع نهادی ،هنجاری فناوری و
اطالعات و موانع شناختی مهمترین موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی در بخش پاپی شهرستان

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.4.1

** نهادی ()0/503

انتخاب استراتژی فردی در هنگام پاسخ به محرکهای تغییر اقلیم

0/112

11/256

20

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

*شناختی ()0/360

شاخص

مقدار ویژه

آماره

رتبه
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خرمآباد میباشند .لذا سؤال اول پژوهش مبتنی بر موانع سازگاری با تغییرات آبوهوایی در روستاهای کوهستانی
بخش پاپی شهرستان خرمآباد پاسخ داده شد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)3نسبت موانع مختلفی که کشاورزان با آن رو به رو هستند (درصد)

بررسی الزامات سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی

] [ DOI: 10.52547/jgs.22.67.281

برای شناسایی الزامات سازگاری با تغییرات آبوهوایی در روستاهای کوهستانی بخش پاپی شهرستان خرمآباد و
پاسخ به سوال دوم پژوهش ،از مصاحبه با کشاورزان استفاده شده و با استفاده از درصد نظرات پاسخگویان مدل
رادار الزامات سازگاری ترسیم شد و الزامات سازگاری شد .نتایج مصاحبهها با کشاورزان نشان داد که عوامل زیادی
اقدامات سازگاری کشاورزان را تحت تأثیر قرار میدهد و میتوانند به عنون عوامل مؤثر بر ایجاد سازگاری با
تغییرات آب و هوایی عمل کنند .بررسیهای اکتشافی از طریق مصاحبهها نشان داد که به ترتیب توسعه اقتصادی

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1401.22.67.4.1

در زمینه موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی میتوان گفت که شناسایی موانع مهم کاربرد استراتژیهای
سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی برای کشاورزان بسیار مهم میباشد .چرا که ضمن افزایش استفاده از
روشهای سازگاری ،موانع پیشروی سازگاری کشاورزان را کاهش میدهد و به توسعه و تولید محصوالت
کشاورزی با کیفیت کمک میکند .همچنین از بین بردن موانع سازگاری میتواند به طور مؤثری آسیبپذیری در
برابر تغییرات آبوهوایی را کاهش داده و ظرفیت سازگاری کشاورزان را بهبود بخشد .موانع سازگاری کشاورزان
نه تنها تحت تأثیر محدودیت های داخلی خانوارهای کشاورز (به عنوان مثال ،کمبود دانش ،درآمد کم خانوار،
اعتقادات سنتی یا ارزشهای قدیمی) ،بلکه تحت تأثیر محدودیتهای محیط خارجی (به عنوان مثال ،کمبود
زیرساختها ،توزیع نابرابر منابع ،محیط طبیعی سخت و کوهستانی منطقه) قرار دارد .رفع هر کدام از این
محدودیتها میتواند منجر به رفع موانع سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی شود.
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بررسیها نشان داد که عوامل زیادی اقدامات سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی را محدود میکنند .مانند
سطح پایین توسعه اقتصادی محلی ،زیرساختهای ناکافی برای تولید و زندگی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضای
امکانات حملونقل .رفع این محدودیت ها و توسعه هر کدام از این عوامل از الزامات مهم در زمینه سازگاری با
تغییرات اقلیمی میباشد .به عنوان مثال وجود زیرساختها و به دنبال آن فناوری اطالعات میتواند در زمینه
هشدارهای اقلیمی ،اطالعات به موقع و اطالعات دقیق مربوط به تغییرات آبوهوایی در اختیار کشاورزان قرار
گیرد .آموزش کشاورزان از طریق تبلیغات در زمینه اثرات تغییر اقلیم ،استفاده از راهنمایی مروجان و نخبگان
روستایی ،در کنار پرداخت اعتبارات خرد و یارانههای کشاورزی و تسهیل دسترسی به حمایت و مشوقهای دولتی
از دیگر الزاما ت مهم در زمینه افزایش سازگاری کش اورزان با تغییرات اقلیمی است که نیاز است تقویت و مورد
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شکل ( .)4الزامات سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی (درصد)
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محلی ،زیرساختهای محلی (آب ،برق ،گاز و اینترنت) ،فناوری تولیدی (آبیاری نوین ،بذر مقاوم و اصالح شده)،
اعطای اعتبار(اعتبارات خرد کم بهره) ،ایجاد اشتغال غیرکشاورزی (کارآفرینی و گردشگری) ،بیمه (خشکسالی،
سیل ،یخبندان و غیره) ،آموزش کشاورزان در زمینه استفاده از روشهای سازگاری کارآمد ،تعادل بین عرضه و
تقاضای امکانات حملونقل ،خدمات عمومی و خدمات دانش و سوادآموزی مهمترین الزامات افزایش سازگاری
کشاورزان با تغییرات آبوهوایی میباشد .بررسی درصد الزامات سازگاری کشاورزان در شکل( )4نشان داد که
 21%توسعه اقتصادی محلی %16 ،زیرساختهای محلی (آب ،برق ،گاز و اینترنت) %14 ،فناوری تولیدی (آبیاری
نوین ،بذر مقاوم و اصالح شده) %13 ،اعطای اعتبار (اعتبارات خرد کم بهره) و  %11ایجاد اشتغال غیرکشاورزی
(کارآفرینی و گردشگری) را برجستهترین الزامات سازگاری در نظر گرفتند .لذا سؤال دوم پژوهش مبتنی بر
الزامات مهم سازگاری با تغییرات آب و هوایی در روستاهای کوهستانی بخش پاپی شهرستان خرمآباد پاسخ داده
شد.
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توجه قرار گیرد .در این زمینه الزم است نهادها و سازمانها دولتی و غیر دولتی در اجرای سیاستهای سازگاری
به کشاورزان با تغییرات اقلیمی کمک نمیآید و شیوههای مناسب سازگاری با توجه به خصوصیات مناطق روستایی
را آموزش دهند و روستاییان را در جهت اقدامات پیشگیرانه قبل از مخاطرات اقلیمی تشویق نمایند.
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تغییرات اقلیمی ا ثرات منفی زیادی بر محصوالت و زندگی کشاورزان دارد .در این بین کشاورزان خردهمالک و به
خصوص کشاورزان خرده مالک با زمینهای محدود در مناطق کوهستانی به دلیل ظرفیت سازگاری پایین در
برابر پیامدهای منفی اقلیمی اثرات منفی بیشتری بر بازدهی محصوالت کشاورزی آنها خواهد گذاشت و تغییرات
آبوهوایی یا حوادث شدید آبوهوایی آسیبپذیری را در روستاهای کوهستانی که در معرض انواع تغییرت
آبوهوایی قرار دارد را افزایش داده است و عدم اطمینان در مورد چنین خطر تغییر آبوهوایی در حال افزایش
است .با این حال کشاورزان با استفاده از روشهای سازگاری ،خود را با پیامدهای منفی انطباق میدهند .استفاده
از این استراتژی ها ارتباط زیادی با عوامل اقتصادی ،شخصی و اجتماعی کشاورزان دارد .ولی استفاده از روشهای
سازگاری از سوی کشاورزان خرده مالک و ضعیفتر با محدودیتها و موانعی رو به رو است .شناسایی موانع و
الزامات سازگاری کشاورزان با این تغییرات میتواند به کشاورزان و دولتها کمک کند تا روشها و سیاستهای
سازگار با تغییرات آب و هوایی علمی و مناسب را در نظر بگیرند و استفاده کنند .چرا که استفاده از روش سازگاری
مناسب و معمولتر برای دستیابی به توسعه روستایی و حفاظت از کشاورزان و روستاییانی که در معرض مخاطرات
اقلیمی قرار دارند اهمیت زیادی دارد .با توجه به اهمیت این موضوع در مطالعه حاضر نیز به بررسی موانع و
الزامات سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی در روستاهای کوهستانی بخش پاپی شهرستان خرمآباد
پرداخته شد .یافتهها نشان داد که کشاورزان روستاهای بخش پاپی شهرستان خرمآباد با اینکه تغییرات اقلیمی و
مخاطرات اقلیمی اثرات منفی زیادی بر تولید محصوالت کشاورزی آنها داشته است؛ ولی کاربرد استراتژیهای
مقابلهای برای کاهش این پیامدها از سوی کشاورزان چندان رضایت بخش نبوده و کشاورزان توانایی چندانی برای
مقابله با اثرات مخاطرات اقلیمی را نداشتهاند .چرا که خانوارهای کشاورز با محدویتها و موانعی رو به رو بودهاند
که همین موانع باعث کاهش کاربرد شیوههای سازگاری با تغییرات اقلیمی بوده است .این موانع افراد و خانوادههای
کشاورز منطقه را تحت تأثیر قرار دادهاند و در برخی موارد منجر به شکست برنامههای توسعه روستایی و حتی
شکست روند سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی شده است .نتایج در زمینه شناسایی موانع سازگاری
کشاورزان منطقه مورد مطالعه نشان داد که خانوارهای کشاورز منطقه با موانعی چون؛ بیتفاوتی به اثرات تغییر
اقلیم ،ناتوانی و تعصبات شناختی در مورد روند تغییرات آبوهوایی ،عدم کسب اطالعات به موقع مربوط به
تغییرات آبوهوایی ،عدم کسب اطالعات دقیق مربوط به تغییرات آبوهوایی ،شیوه نامناسب سازگاری ،عدم
تمایل به استفاده از اقدامات پیشگیرانه از قبل ،تمایل به استفاده از روشهای تولید سنتی و ناکارآمد عدم دسترسی
به یارانههای کشاورزی و حمایت و مشوق های دولتی ،عدم تبلیغات در روند سازگاری با تغییرات اقلیمی و عدم
استفاده از راهنمایی مروجان و نخبگان روستایی رو به رو بودهاند که این موانع باعث شده که از روشهای سازگاری
مناسبی استفاده نکنند و در نتیجه مخاطرات اقلیمی اثرات منفی بر تولیدات کشاورزی آنها داشته است .به
صورت کلی میتوان گفت که به ترتیب موانع نهادی ،موانع هنجاری ،موانع فناوری و اطالعات و موانع شناختی
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مهمترین موانع سازگاری کشاورزان بخش پاپی شهرستان خرمآباد با تغییرات آبوهوایی بودهاند .بررسیها نشان
داد که برای کاهش اثرات تغییر اقلیم و افزایش سازگاری کشاورزان باید موانع و محدودیتهای پیش روی
کشاورزان برداشته شوند .در همین حال ،خانوارهای محلی نیاز فوری به فناوریهای اطالعاتی ،زیرساختهای
محلی مانند آب ،برق ،زیرساختهای حملونقل ،اطالعات هشدار دهنده بالیا ،اطالعات و تکنیکهای بهکارگیری
شیوههای نوین زراعت یا تولید محصوالت مقاوم را دارند .لذا نتایج در زمینه شناسایی الزامات مهم در خصوص
روشهای سازگاری نشان داد که توسعه اقتصادی محلی ،بهبود زیرساختهای محلی (آب ،برق ،گاز و اینترنت)،
توسعه فناوری تولیدی (آبیاری نوین ،بذر مقاوم و اصالح شده) ،اعطای اعتبار (اعتبارات خرد کم بهره) و ایجاد
اشتغال غیرکشاورزی (کارآفرینی و گردشگری) مهمترین الزامات سازگاری خانوارهای کشاورز با تغییرات آب-
وهوایی در روستاهای کوهستانی بخش پاپی شهرستان خرمآباد میباشد .عالوه بر این ،دولتهای محلی برای
بهبود ظرفیت پاسخدهی به کشاورزان و تحقق معیشت پایدار روستایی باید سیاستهای مناسب و متناسب با
شرایط محلی را برای آموزش روستاییان با استفاده از شیوههای سازگاری و رفع موانع و ایجاد الزامات سازگاری
را تدوین کنند .سیاستهای مؤثر سازگاری با تغییرات اقلیمی برای کاهش آسیبپذیری کشاورزان ،افزایش
ظرفیت سازگاری و ارتقا آنها برای دستیابی به توسعه پایدار منطقهای بسیار مهم است .بر اساس تحلیل یافتهها
و بحث فوق ،اقدامات و سیاستهای سازگاری محلی که در شکل( ،)5ارائه شده ،به عنوان اقدامات متقابل و
پیشنهادهای مربوطه برای این مطالعه ارائه شده است .چارچوب اقدامات و سیاستها در شش مرحله ارائه شده
است که وضعیت چرخهای و پویایی تغییرات آبوهوا را نشان میدهد.
پیشنهاد  :1ارزیابی و مدیریت ریسک تغییرات آبوهوایی :دولتهای محلی باید کارشناسان و محققان متخصص
محلی را برای ارزیابی علمی روند تغییرات آبوهوایی و برای شناسایی احتمالی شدت و پایداری خطرات تغییر
آبوهوا در آینده مانند طوفانهای سیلآسا ،خشکسالی و کوالک را استخدام و سازماندهی کنند.
پیشنهاد  :2شناسایی اهداف سازگاری .بر اساس نتایج ارزیابی مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی ،دولت باید
طرحهای سازگاری با تغییرات آبوهوایی را در ترکیب با سیاستها یا پروژههای محلی ،مانند سیاست توسعه و
استفاده از منابع طبیعی ،سیاست کاهش فقر و سیاست حفاظت از محیط زیست را تدوین کند .در عین حال ،بر
اساس درک کامل نیازهای سازگاری کشاورزان محلی ،اهداف سازگاری ویژه هر منطقه باید با توجه به شرایط
طبیعی زیست محیطی و ویژگیهای تولید کشاورزی در مناطق مختلف ،مشخص شود.
پیشنهاد  :3تدوین استراتژیهای سازگاری .دولت باید مجموعههای متنوع استراتژیهای سازگاری را برای اهداف
سازگاری تدوین کند .مانند استراتژیهای انقباضی(به عنوان مثال کاهش دام ،استراحت چراگاه) ،استراتژیهای
گسترده (به عنوان مثال ،اجاره مرتع ،تنظیم فصل زراعت) و استراتژیهای سازگاری (به عنوان مثال ،تنظیم
ساختارهای محصول ،تنظیم زمان کشاورزی) ،و یا استراتژیهای سازگاری مانند استفاده از گونههای جدید دام
و مرتع تهیه شود ،تکنیکهای مدیریتی برای کشاورزان در زمینه استفاده از فنآوری ،کشت گلخانهای و ارائه
اطالعات به موقع هشدار خشکسالی و غیره.
پیشنهاد  :4اجرا و آزمایش استراتژیهای سازگاری .برای اجرای مؤثر راهبردهای سازگاری و انتخاب خانوارهایی
که بیشتر تحت تأثیر تغییرات آبوهوایی قرار دارند ،باید یک شبکه ارتباطی سه سطحی از دولتهای محلی،
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در پایان الزم به ذکر است که در این مطالعه ،ما به طور عمده بعد انسانی -اجتماعی موانع سازگاری را در نظر
گرفتهایم .با این حال ،به منظور تحریک کشاورزان برای انجام اقدامات الزم برای سازگاری با تغییرات آبو هوایی،
باید محدودیت های طبیعی و زیست محیطی را نیز در نظر بگیریم .عالوه بر این ،این مقاله به طور عمده موانع
سازگاری را که کشاورزان محلی با آن رو به رو هستند را بررسی نموده است؛ اما الزم است مطالعات و تحقیقات
بیشتری در مورد نحوه عملکرد انواع مختلف موانع در مراحل مختلف سازگاری (مانند هدف سازگاری ،انتخاب
استراتژی) انجام گیرد.
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شکل ( .)5چارچوب اجرایی اقدامات و سیاستها (پیشنهادات) برای سازگار با تغییرات آبوهوایی
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تعاونیها و کشاورزان ایجاد شود .در این میان ،دولت های محلی عمدت ًا مسئول تدوین و نظارت بر سیاستها،
معرفی فناوری پیشرفته و انواع جدید روشهای سازگاری هستند ،تعاونیهای عمدتاً مسئول ارائه خدمات آموزش
فنی و اطالعات بازاریابی برای کشاورزان هستند ،در حالی که کشاورزان عمدتاً مسئول اجرای و آزمایش روشهای
سازگاری هستند.
پیشنهاد  :5نظارت و ارزیابی .بر اساس مشارکت گسترده ذینفعان ،دولت باید یک سیستم شاخص ارزیابی از
جنبههای تأثیر اجتماعی (به عنوان مثال ،تغییر در الگوهای اشتغا ل و قصد سازگاری با تغییرات آبوهوایی) ،اثر
اقتصادی (به عنوان مثال ،تغییر در درآمد خانواده) و اثرات زیست محیطی (به عنوان مثال ،تغییر در ظرفیت
سازگاری و کیفیت زمینهای کشاورزی) ،به منظور ارزیابی جامع اثر اجرای استراتژی سازگاری فعلی ایجاد کند
و مؤثرترین استراتژی سازگاری را شناسایی کند.
پیشنهاد  :6بهینه سازی و تنظیم .در پاسخ به نتایج ارزیابی ،دولت باید به طور مناسب استراتژیهای سازگاری
ناکارآمد یا نامطلوب را حذف کند ،استراتژیهای برتر یا مکمل را یکپارچه کند و وارد دور جدیدی از ارزیابی و
کاربرد نمیاد.
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