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  چکیده
هاي تاثیر گذار بر فرایند توسعه در سراسر جهان تبدیل شده است، این پژوهش  با تغییرات آب و هوایی به یکی موضوع

هدف بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی در روستاهاي دهستان میغان از توابع شهرستان نهبندان خراسان جنوبی 
خانوار بصورت هدفمند) براي سنجش تاثیر گذاري  100هاي هدف(گرفته است. براي نیل به این هدف نخست گروهانجام 

مختلف امنیت غذایی شاخص سازي صورت گرفت. هاي تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی تعیین شد و براي شناخت دامنه
هاي نا امنی غذایی خانوارهاي روستایی و دامنه ها شامل شاخص شرایط دسترسی به نا امنی غذایی خانواراین شاخص
باشد، نهایتاً خانوارهاي روستایی از نظر امنیت غذایی در چهار گروه امنیت غذایی خفیف، امنیت غذایی متوسط روستایی می

ت اقلیمی در اها  در اثر تغییرو نا امنی غذایی طبقه بندي گردیدند. تغییر در مختصات اصلی امنیت غذایی و معیشت خانواده
اد که این پژوهش نشان د این منطقه با توجه به مشاهدات میدانی و مصاحبه با مردم روستایی روشن شده است، یافته اصلی

اند، در حال حاضر با فراوانی آن هاي مداوم و گرد وغبار را تجربه نکردهجوامعی که تا کنون هرگز دماي شدید، خشکسالی
که تمامی خانوارهاي جامعه آماري نا امنی غذایی دارند اما سطوح امنیت غذایی  آشکار کرد حقیقروبرو هستند. همچنین این ت

درصد پاسخ دهندگان نا امنی شدید غذایی  9درصد پاسخ دهندگان امنیت غذایی متوسط تا خفیف و  91آنها متفاوت است. 
درجه باالیی از نا امنی غذایی برخوردارند. خانوارهاي دارند. خانوارهایی که نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند، از 

هاي گوناگونی را در واکنش به تغییر شرایط آب و هوایی انتخاب کنند که به بهبود امنیت دهند استراتژيروستایی ترجیح می
نقش مهمی ایفا  هاغذایی خانوار کمک کند. درآمد غیر کشاورزي در ایجاد ثروت و کاهش مشکالت نا امنی غذا در خانواده

   کرده است.

 .نهبندان ،ییخانوار روستا شت،یمع ،ییغذا تیامن ،یمیاقل راتییتغ: دواژگانیکل
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  مقدمه 
آن  آورد. تغییر آب و هوا به دلیل تاثیراتتغییرات اقلیمی تغییرات منطقه اي یا جهانی در الگوهاي آب و هوایی پدید می

مهمی تبدیل شده است. به طور خاص، پیامدهاي آن بر امنیت غذایی، معیشت بر زندگی بشر و آینده جهان به موضوع 
با این حال دسترسی به غذا در جهان ممکن  ).Fanta, 2003و امنیت اجتماعی شدید و به طرق مختلفی تاثیر گذار است(

ی امنی غذای از نا است شامل خانوارهاي محلی نباشد و افراد فقیر و آسیب پذیر به ویژه در کشورهاي در حال توسعه
مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر امنیت غذایی  .)Maxwell and Devereaux, 2001برند(رنج می

رین تو این نواحی به عنوان آسیب پذیر از جهان، از جمله آفریقا. جنوب آسیا  وجود داردهایی اي در بخشبه طور فزاینده
). امنیت غذایی را به مفهوم، معیشت موفق که ضمانت دسترسی به Bwalia 2013شوند(ه میمناطق آب و هوایی شناخت

با این حال امنیت غذایی عبارت است از . )FAOa, 2006کنند(غذاي کافی را براي خانوار فراهم نماید، تعریف می
کافی، به طوریکه آنها قادر به رفع  ي ودسترسی  همه افراد در هر زمان در ابعاد  فیزیکی و اقتصادي، به مواد غذایی مغذ

  .)FAOb,2008نیازهاي غذایی براي ادامه یک زندگی سالم و فعال  را داشته باشند(

 

 )1396 ماخذ: نویسندگان،(عناصر تاثیر گذار بر امنیت غذایی: 1شکل

ع تامین غذایی(غیر مستقیم؛ منابچهار بعد اصلی امنیت غذایی شامل: دسترسی به غذا(مستقیم)؛ دسترسی به منابع مواد 
باشد که تغییرات آب و هوایی بر تمام چهار بعد امنیت غذا)؛ استفاده از مواد غذایی؛ و ثبات سیستم غذا یا توان مالی می

ا ممکن دهد، زیرگذارد. این به این معنی است که در دسترس بودن غذا به تنهایی امنیت غذایی را نشان نمیغذایی اثر می
ت قابلیت دسترسی نداشته و تالش براي فراوري آن مقرون به صرفه نباشد. همه مردم در جوامع مختلف در همه اس

ها براي کاهش اثرات نامطلوب ها و پروژهها تالش براي رفع مشکالت امنیتی غذا را دارند، بنابراین طراحی برنامهزمان
 ,Vogel and Smith, 2002; Cloverامنیت غذایی در همه جوامع(تغییرات اقلیمی به هر کدام از اجزاي اصلی غذا و 

) بویژه جوامع روستایی و آسیب پذیر اهمیت دارد. معیشت؛ توانایی افراد و خانوارها براي مراقبت از سالمت، 2003
د و ین جوامع به منظور کسب درآمگردد. بنابراغذا، نیازهاي اجتماعی و صرفه جویی در مصرف اطالق می آموزش،

ستایی، ها مختلف در مناطق روکنند. در میان فعالیتمهم فعالیت میهاي ها و استراتژيمین معیشت در تعدادي از فعالیتتأ
از تغییرات آب و هوایی بیشترین صدمه را دیده است. این ادعا مطابق با مشاهدات هیئت بین الدول  کشاورزي است که

). غیر قابل پیش بینی بودن و همچنین شدت، رویدادهاي آب و هوایی ناشی IPCC,2007تغییر اقلیم مورد تایید است(
ه در آینده، دهند کتغییر اقلیم نشان میهاي از تغییرات اقلیمی مانند طوفان، خشکسالی، سیل، افزایش یافته است. مدل

بالتبع آن تولیدات کشاورزي و  دهند،دماي همه مناطق تغییر خواهد کرد و الگوهاي بارندگی را تحت تأثیر قرار می
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گیرد. با این حال  ممکن است در بعضی از کشورها با گسترش همچنین امنیت غذایی و تغذیه تحت تاثیر قرار می
 ,Devereux and Edwardsپتانسیل  تراکم کشاورزي در مناطق معتدل منجر به  افزایش تولید برخی محصوالت شود(

اقلیمی عدم نشان دادن تاثیرات محلی تغییرات اقلیمی است که نگرانی زیادي را براي هاي ). از نقاط ضعف مدل2004
دهد که شرایط نامناسبی مطالعات نشان می). Stephen and Downing, 2001مناطق ناامن غذایی به وجود آورده است(

ا بی توجهی به تغییرات اقلیمی هبراي تامین غذا، حداقل دو دهه ي آینده وجود خواهد داشت، اما نقص اصلی این مدل
است که تهدیدي جدي براي تامین غذا است، در بسیاري از مناطق در کشورهاي در حال توسعه معیشت و دسترسی به 

 .)Parry et al., 1999, 2004; Döös and Shaw, 1999; IPCC, 2001a(غذا وابسته به بارش و تولیدات زراعی است
سایر محصوالت دامی تحت تاثیر روند تولید محصوالت کشاورزي به عنوان همچنین عرضه محصوالت گوشتی و 

که به معنی ارتباط  محصوالت خوراکی قرار خواهد گرفت، این تولیدات مستقماً متاثر از پیامدهاي اقلیمی خواهد بود
هاي لیمی بر سیستمیرات اقمعیشت و تامین غذاي خانوار با تغییرات اقلیمی مرتبط است و بدبختانه آگاهی کمی از تاثیر تغی

تاثیر تغییرات  ).Ziervogel and Calder؛ FAO, 2008a, Downing, 2003 ،2002تامین غذا و معیشت وجود دارد(
ن ي باشد. این استراتژي به دلیل ایامواد غذایی باید یک اولویت منطقهآب و هوایی بر تولید محصول و دسترسی به 

می هاي آسیب پذیر از تغییرات اقلیبه شرایط آب و هوایی حساس است و یکی از بخش واقعیت است که کشاورزي ذاتاً
عمدتاً مطالعات نشان دادند که تغییرات آب و هوایی تاثیر . )Bryant et al,2000; Parry et al,1999جهانی است(

ها نشان دادند و خروجی بررسی  گذاردزیادي بر عملکرد محصوالت کشاورزي دارد. در نهایت بر امنیت غذایی تاثیر می
کاهش خواهد  ٪9به  ٪21تا  ٪20که در کشورهاي جنوب صحراي آفریقا و جنوب آسیا، بهره وري کشاورزي از

دهد که تولید محصوالت کشاورزي در هر هکتار، ) نشان میWFP 2016گزارش جهانی غذا ( .)Liliana, 2005یافت(
یابد، یعنی مواد غذایی تولید شده قادر به پاسخگویی تقاضاي هانی افزایش میبه طور متوسط، با نرخ کمتر از جمعیت ج

) گزارش داد که آب و هوا بر میزان تولید و تغییر الگوهاي FAO 2011جهانی نیست، سازمان خوار و بارکشاورزي (
 طق روستایی را به خطرتواند معیشت مناگذارد. رخدادهاي اقلیمی مانند خشکسالی میمختلف مواد غذایی تاثیر می

تواند بر جمعیت محلی مانند روستاهاي کوچک بیشتر اثر گذار این مخاطرات می .)Harshita, 2013بیاندازد(
 Skoufias(مناطق روستایی در آسیا وضعیت بدي در اثر پیامدهاي تغییر اقلیم دارند  .)Selvaraju et al., 2006(باشد

et al., 2011(.  دهدبه کاهش تولیدات کشاورزي شده و قیمت مواد غذایی را افزایش میاین پیامدها منجر)Rosegrant, 

ها را افزایش داده و پدیده مهاجرت طبیعی و انسانی شده و تنشهاي مجموعه این رخدادها نهایتاً منجر به چالش ).2011
مطالعات  .)Warner, 2010; Barnett and Webber, 2010; Laczko and Aghazarm, 2009(کند را تشدید می

به  )1395متعددي در ارتباط با پیامدهاي تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی انجام گرفته است، طوالبی نژاد و همکاران(
ارزیابی  سازگاري کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهاي روستایی شهرستان پلدختر 

درصد از خانوارهاي مورد بررسی، آگاه بودند که تغییرات آب و هوا  97دهد هاي آنان نشان میهپرداختند، نتایج یافت
روي داده و اثرات زیادي بر روي تولید محصوالت کشاورزي آنها داشته است. از میان اثرات تغییرات آب و هوایی، 

منی ا ترین نقش را در نامحصوالت مهم و در مورد آثار احتمالی این تغییرات، کاهش سطح زیرکشت خشکسالی و سیل،
) به تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی بر امنیت غذایی در ایران 1393غذایی کشاورزان داشته است. خیرطال و همکاران(

معیشت روستایی در غنارا واکاوي  ) پیامدهاي تغییرات اقلیمی در امنیت غذایی و2012پرداختند. اکوجو و دیگران(
این پژوهش نشان داد که جوامعی که تا کنون هرگز سیل و خشکسالی را تجربه نکرده اند، در حال حاضر نتایج ، نمودند

اند. کانولی و طبیعی و پیامدهاي آن بر امنیت غذایی مواجه شدههاي این پدیدههاي با آن روبرو هستند، با واقعیت
د. اختر علی کنند پرداختنکه در صحراي افریقا زندگی می) به بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر خانوارهایی 2016دیگران(

انطباق تغییرات اقلیمی و تأثیرات بر امنیت غذایی و هاي ) به ارزیابی استفاده کشاورزان از شیوه2017و اوالف ارنستین(
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ستند، ش را دارا هدهد که کشاورزان جوان و کسانی که سطح باالتري از آموزفقر در پاکستان پرداختند. نتایج نشان می
هاي کنند. منطقه مورد مطالعه در جنوب استان خراسان جنوبی با تداوم خشکسالیسازگاري استفاده میهاي بیشتر از  شیوه

گسترده و شدید مواجه بوده است. معیشت بیشتر ساکنین این منطقه کشاورزي و دامداري است که با رخداد 
منابع آب سطحی و زیر زمینی و خشک شدن قنوات به خطر افتاده است. دو دهه گذشته و کاهش هاي خشکسالی

گردد اند. در این راستا این سوال مطرح میداده و یا اقدام به مهاجرت نمودهخانوارهاي روستایی این منطقه یا تغییر شغل 
م است و معیشت خانوارهاي امنیت غذایی متاثر از تغییرات اقلیمی در منطقه مورد مطالعه کداهاي که مهمترین جنبه

روستایی این منطقه از نظر کیفی و کمی چه تغییراتی نموده است. محیط زیست شکننده و بحران منابع آب متاثیر از 
زیستی را نابود کرده و زیست پذیري روستاهاي خراسان هاي ي گذشته بسیاري از کانونشدید در دو دهههاي خشکسالی

ن را به حداقل رسانده است. این وضعیت بحرانی کننده را تغییرات اقلیمی ایجاد کرده است. جنوبی به ویژه در جنوب آ
ی گذارد، بر تامین غذاي کافی است، یعنی کمیت محصوالت غذایتغییر اقلیم نخستین تاثیري که در منطقه مورد مطالعه می

این پژوهش به دنبال ارزیابی پیامدهاي  .ار باشدي بعدي روي سالمت غذا تاثیر گذدهد. در مرحلهرا تحت شعاع قرار می
و  ،تغییرات آب و هوایی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی است که به عنوان یک فاجعه پنهان در حال رخداد است

هدف آن ارزیابی خطرات آب و هوایی و تأثیرات آن بر تأمین امنیت غذایی خانوار در جوامع کشاورزي روستایی در 
  غان شهرستان نهبندان است.دهستان می

 معرفی منطقه مورد مطالعه
سرشماري عمومی نفوس و   است. بر پایه  استان خراسان جنوبی شهرستان نهبندان مرکزي بخش  دهستانی در  میغان
بیش  1395تا  1385نفر بوده است. جمعیت این دهستان در طی دهه  4026این دهستان جمعیت  11395سال   در مسکن

 درصد کاهش یافته است.  18از 

  
  : موقعیت جغرافیایی آن در استان خراسان جنوبی3شکل   : موقعیت طبیعی دهستان میغان2شکل

  
  روش پژوهش

خانوارهاي روستایی مهیا گردید. جامعه آماري را ساکنین اصلی بر اساس مشاهدات میدانی و مصاحبه با هاي داده
 1179کنند، تشکیل داده اند. جامعه آماري این پژوهش، شامل روستایی که در منطقه مورد مطالعه، زندگی و فعالیت می

به صورت  خانوار روستایی 290). 1395باشد(مرکز آمار ایران،روستا) می 40در دهستان میغان( 3966خانوار با جمعیت 
سال فعالیت  20ساله بوده و  40تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند، شرکت کنندگان حداقل 

اند. در این راستا فرصتی به وجود آمد تا تجربه خانوارها در ارتباط با تغییرات اقلیمی مورد سنجش قرار کشاورزي داشته
بارندگی، مقدار دما، عملکرد محصول و الگوهاي معیشتی، منابع اطالعات این  گیرد. مشاهدات انجام شده بر روي میزان
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تحقیق بود. در مرحله بعدي تاثیرات تغییر اقلیم بر معیشت و امنیت غذایی خانوارها مورد ارزیابی قرار گرفت. مصاحبه 
ي ان علت است که مطالعات اولیهکیفی به ایهاي جمع آوري دادههاي با خانوارهاي روستایی  و استفاده از سایر روش

پاسخ دهندگان را در ارتباط با مسئله پژوهش آشکار نماید. مردم روستاها، هاي کند تا دیدگاهرا براي محققان فراهم می
ر ثیر تغییرات آب و هوایی بتري در مورد چگونگی تأاطالعات دقیقاز جمله معتمدین محلی و خانوارهاي روستایی که 

  ی داشتند جامعه هدف این پژوهش جهت مصاحبه بودند.امنیت غذای
معیشتی(فعالیت کشاورزي و هاي ...)، استراتژي اطالعات جمعیتی خانوارهاي شرکت کننده(تعداد اعضا، سن، جنس و

حدي مخاطرات اقلیمی مانند هاي غیر کشاورزي) ادراك جامعه از تغییرات اقلیم(تغییرات دما، بارش و رخداد
هاي ها و گرماهاي شدید و غیره..) در سواالت مصاحبه ارائه شد. بخشی از سواالت مصاحبه به پاسخخشکسالی

آنها در گذشته و حال حاضر در ارتباط با تغییرات محیطی از جمله شدت خشکسالی  هاي کشاورزان در ارتباط با تجربه
ي از منابع طبیعی(به ویژه آب) اختصاص یافت. و کاهش بارش و همچنین، موانع و راهکارهاي آنان براي بهره بردار

اطالعات کلیدي مصاحبه تصویر کلی از معیشت و امنیت غذایی فراهم کرده و واکنش جامعه ي روستایی را در برابر 
  مخاطرات اقلیمی نشان میدهد. 

  سنجش ناامنی غذایی خانوارهاي روستاییهاي مقیاس :1جدول
شماره   متغیر ها

  سوال
  Q1  ماه گذشته نگران دسترسی به غذاي کافی خانواده بوده اید؟ یا احساس ناامنی براي بدست آورن غذا کرده اید؟آیا در یک 

در یک ماه گذشته آیا شما یا هر عضو خانوارتان، به دلیل کمبود دیگر غذاهاي مرسوم مجبور به خوردن غذاهاي دیگر بوده 
 اید؟

Q2  

  Q3 خانوار به دلیل فقدان سرمایه غذاي کمی خوردید؟در یک ماه گذشته آیا شما یا هر عضو 
در یک ماه گذشته آیا شما یا هر عضو خانوار مجبور به خوردن غذایی بوده اید که واقعاً تمایلی به خوردن آن نداشته اید  و 

 ها بوده است ؟این به علت کمبود سرمایه براي به دست آوردن سایر غذا

Q4  

یا هر یک از اعضاي خانواده مجبور بودیده اید غذاي کمتري بخورید یا اینکه احساس کردید که  در یک ماه گذشته آیا شما
 نیاز به غذا دارید ولی غذاي کافی وجود ندارد؟

Q5  

  Q6 در یک ماه گذشته آیا شما یا هر یک از اعضاي خانواده مجبور به صرف غذاي کمتر در روز شده اید زیرا غذا ي کافی نبود؟
یک ماه گذشته، به دلیل کمبود منابع براي تهیه غذا، هیچ غذایی براي خوردن  یا حتی هر نوع غذاي خانگی وجود در طول 
 نداشت؟

Q7  

  Q8 در یک ماه، آیا شما یا هر عضو خانواده شب را گرسنه خوابیده اید، زیرا غذاي کافی وجود نداشت؟
را بدون غذا خوردن سپري کرده اید، زیرا غذاي )روز و شب(آیا در طول یک ماه گذشته شما یا هر عضو خانواده تمام وقت 

 کافی نبود؟

Q9  

 Connolly-Boutin. L,Smit. B, (2016)منبع: 

  امنی غذایی خانوار شاخص سنجش مقیاس دسترسی نا
گردد. در این سطوح با استفاده از دو شاخص به ارزیابی امنیت این پژوهش امنیت غذیی در دو سطح ارزیابی می در

  غذایی خانوارهاي روستایی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. 

  شاخص شرایط دسترسی به ناامنی غذایی خانوار روستایی
دهند. در رابطه زیر را به پرسش خاصی ارائه می "بله"این شاخص نشان دهنده درصد خانوارهایی است که با پاسخ 

 "درصد خانوارهایی دسترسی مناسب به غذا را ندارند"گردد. به عنوان مثال: شرایط ناامنی غذایی خانوارها بررسی می
  گردد:این شاخص توسط رابطه زیر محاسبه می
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  نامنی غذایی خانوارهاي روستایی =هاي شاخص دامنه: 1رابطه 

  
دهد. این شاخص خالصه اي از اطالعات یک یا چند رفتار شایع در حوزه امنیت غذایی خانوارهاي روستایی ارائه می

توان به اضطراب و عدم قطعیت براي بدست آوردن غذا، کیفیت از مهمترین رفتارهاي مورد سنجش این شاخص می
 "بله"ود. به عنوان مثال: درصد خانوارهایی که پاسخ کافی و مصرف غذاي کافی براي اعضاي خانوار روستایی اشاره نم

درصد خانوارهاي با کیفیت غذایی "را به هر یک از شرایط در یک دامنه یا جنبه ي خاص را داده است. به عنوان مثال: 
  . "کافی

  
خانوارهاي روستایی در نهایت به چهار دسته در ارتباط با امنیت غذایی تقسیم شدند: امنیت غذایی(یک خانواده داراي 

، امنیت غذایی خفیف(بعضی از خانوارها )کند(دسترسی) را تجربه نمیامنی غذا امنیت غذایی که هیچگونه شرایط نا
نداشتن غذاي کافی هستند و گاهی و  یا به ندرت رژیم غذایی یکنواخت را داشته و یا غذاي ناامنی غذا(دسترسی) نگران 

کنند(روز و شب بدون غذا یاگرسنه کردند. این گروه هیچکدام از شرایط سخت غذایی را تجربه نمیکمتري مصرف می
گاه و یا اغلب، خود را  ،غذاي کم، امنیت غذایی متوسط(این گروه خوردن با یک رژیم غذایی یکنواخت یا )خوابیدن)

کند و این غذایی میهاي غذایی یا تعداد وعدههاي قربانی کرده و یا شروع به کم کردن مقدار آن با کاهش میزان وعده
امن شدید غذایی اغلب به کاهش میزان  امنی غذایی(یک خانواده نا افتد)، ناشرایط به ندرت یا گاهی اوقات اتفاق می

(شب و روز بدون داشتن غذا یا گرسنه ي هر یک از شرایط شدیدیا تجربه غذایی وهاي غذا یا تعداد وعدهاي هوعده
روز گذشته به عنوان  30کند حتی یک بار در اي که یکی از این موارد را تجربه میخوابیدن) حتی اگر اغلب هر خانواده

  امنی شدید غذا مورد توجه قرار گرفته است).  نا
-1395سال( 32رات اقلیمی عالوه بر سنجش ادراك کشاورزان و جامعه ي روستایی توسط آمار روند بارش در تغیی

 سنجش بارش و همچنین تغییرات دما بههاي ) گذشته انجام گرفت. براي آشکارسازي تغییرات اقلیمی از شاخص1363
 تغییر اقلم استفاده شده است. هاي عنوان پیامد

 )RAIبارندگی( شاخص ناهنجاریهاي

شاخص ناهنجاریهاي بارش توسط روي ارایه شد. این شاخص، بارندگی ماه یا سال معینی را بر روي مقیاس خطی که  
  کند. مراحل محاسبه این شاخص بصورت زیراست:شود ارزیابی میها حاصل میاز روي سري داده

محاسبه میانگین دراز مدت بارندگی ساالنه( -1
-

Pدر ایستگاه مورد نظر (  
  )Mمورد از بزرگترین مقادیر بارندگی اتفاق افتاده در دوره مطالعاتی( 10استخراج میانگین  -2
  )X(مورد از کمترین مقادیر بارندگی اتفاق افتاده در دوره مطالعاتی 10استخراج میانگین  -3

) با میانگین دراز مدت. چنانچهPهاي بارندگی ساالنه (مقایسه داده
-

ñ PP باشد آنگاه RAI ) و اگر 2از رابطه (
-

áPP 
 ).1389 آید(برنا و همکاران،) بدست می3از رابطه ( RAI باشد

Q1-Q7 = وارهاي پاسخ دهندهنتعداد خا 

   =Q1-Q7  کل خانوارهاي پاسخ دهنده 
۱۰۰ ×  

Or Q1-Q4 or Q1-Q3   Q1-Q2 =  تعداد خانوارهاي پاسخ
 دهنده

 =Q2 or Q3 or Q4دهنده کل خانوارهاي پاسخ 
۱۰۰ ×  
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3  : 2رابطه   /RAI P P M P
- -é ùæ ö æ ö= - -ç ÷ ç ÷ê úè ø è øë û

  

3  : 3رابطه   /RAI P P X P
- -é ùæ ö æ ö= - - -ç ÷ ç ÷ê úè ø è øë û

  

 33ها افزایش یافته و شدت و تداوم آنها بیشتر شده است. تعداد خشکسالیتغییرات بارش نشان داد که دهه اخیر رخداد 
باشد مورد از آن خشکسالی متوسط می 3مورد از آن خشکسالی ضعیف و  23ماهه رخ داده که  3خشکسالی در مقیاس 

داده است.  رخ -12/1با شدت  1382مورد از آنها خشکسالی شدید بوده است و شدیدترین خشکسالی در زمستان  2و 
مورد آن از نوع خشکسالی متوسط  4مورد آن ضعیف،  5مورد خشکسالی رخداده است که  10ماهه تعداد  12در مقیاس 

ماهه) در سال  12مورد دیگر از نوع خشکسالی شدید بوده است. شدیدترین دوره خشکسالی در مقیاس ساالنه( 1و 
  ناهنجاري مثبت و در حالت دوم منفی است. بوقوع پیوسته است. در حالت اول -32/1با شدت  1386

  هاي خشکسالی مورد بررسیطبقات مختلف شاخص :1جدول 

  خشکسالی طبقات شدت  RAI شاخص

 نرمال /+3تا   -/3

 خشکسالی ضعیف -/3تا   -2/1

 خشکسالی متوسط -2/1تا   -1/2

 خشکسالی شدید -1/2تا   -3

  بسیار شدید خشکسالی -3کمتر از 
 

  تغییرات اقلیمی نهبندانمدلسازي 
، اقلیم A1B ) تحت سناریوهاي تغییر اقلیم Hadcm2گردش عمومی جو (مدل هاي در این پژوهش با استفاده از مدل

اسفاده شد. نخست اقلیم  Marksimنهبندان و منطقه مورد مطالعه شبیه سازي گردید. براي این کار از پردازشگر اقلیمی 
یک پردازنده   MarkSim مقایسه گردید. 2018شبیه سازي و سپس این مدلسازي با اقلیم سال  2010منطقه براي سال 

دما و تابش را با زنجیره  کند تا ضرایب بارش،کالس آب و هوا در سراسر جهان استفاده می 720هواشناسی است که از 
است زیرا آن را به یک مدل مارکوف  "تصادفی (ریزمقیاس نمایی) downscaling"ه معناي مارکف را محاسبه کند. این ب

 Jonesکند(آب و هوایی براي این نرم افزار استفاده میهاي کند و از آن براي تولید دادهمتصل می GCMبه خروجی 

and Thornton,2013به هاداده این تطویل یا گذشته دورة در هاایستگاه هايداده بازسازي براي میتوان ). از این مدل 

  .کرد استفاده محلی مقیاس در بررسی مورد منطقۀ آیندة اقلیم براي ارزیابی نهایت، در و آینده دورة
تم شود. تنها نکته این است که سیستغییر آب و هوا توسط که در دنیاي واقعی است، توسط این مدل شبیه سازي می 

 هايهاي رگرسیون از نزدیکترین خوشهکامال جدیدي را مدل کند، مگر اینکه با استخراج مدلتواند آب و هواي نمی
تواند به ساخت آب و هواي جدید در یک منطقه با توجه به داده اقلیمی استفاده نماید، اما پس از آن این مدل سازي می

 GCMاسب با مدل هاي(گردش عمومی جو) موجود کمک کرده و آن را بازسازي و شبیه سازي کند، که با متنهاي 
). نتایج مدلسازي اقلیمی منطقه مورد مطالعه نشان داد که این دما در حال افزایش و بارش در حال Wilby,2009باشد(

درصد کاهش  23باشد. همچین بارش می 8/0و براي دوره سرد  5/0باشد. مقدار افزایش دما براي دوره گرم کاهش می
  د.دهرا نشان می
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    HAdcm2با مدل  2010: شبیه سازي دما براي سال 4شکل

  HAdcm2با مدل  2018: شبیه سازي دما براي سال 5شکل

ي اخر دوره مورد مطالعه میانگین دماي دهد که در دههمی نشانبررسی روند دما به عنوان یکی از پیامدهاي تغییر اقلیم 
 سال اخیر رخ داده است(شکل 10دهد که دماهاي حدي منطقه در نشان میها منطقه داراي روند صعودي بوده است. داده

  ). 7شماره 

 
  هاي خشکسالی در منطقه مورد مطالعه: دوره6شکل

  
  تغییرات میانگین ساالنه دما در ایستگاه نهبندان :7شکل

  ي تحقیقیافته ها
تغییرات اقلیمی هاي سواالتی که مربوط به ویژگیخانوار) به  290نمایندگان خانوارهاي روستایی(هاي این مطالعه پاسخ

غذایی  ناامنیهاي گروهی، ویژگیهاي ست را سنجش نمود. از طریق بحثدر منطقه و تاثیر آن بر متغیرهاي امنیت غذایی
 ٪31ساله بودند.  60تا  40خانوارها بین  ٪65پژوهش نشان داد که، هاي خانوارهاي مورد بررسی قرار گرفت. یافته

روستایی جامعه آماري زن بودند. همچنین مشخص شد که اکثر اعضاي خانواده بالغ زن بودند هاي سرپرست خانوار
 ٪24باشند، این در حالی است که سرپرستان خانوار داراي تحصیالت عالی(لیسانس و باالتر) می ٪0,5)؛ و فقط 48٪(

  بودند.افراد بیسواد 
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و سیالب) در منطقه مورد مطالعه رخ  نتایج مطالعه نشان داد که تغییرات اقلیمی و پیامدهاي آن(خشکسالی و ریزگرد 
داده است. در این منطقه تاکنون هرگز سه فاجعه خشکسالی، گردوغبار و گرما ي شدید به این شدت و تداوم رخ نداده 

گرم در فصول سرد از پیامدهاي تغییر اقلیم است که به هاي دوره است. تغییر زمان و شدت بارش و همچنین وقوع
امنی غذایی بوجود  صورت مستقیم بخش کشاورزي منطقه را درگیر نموده و معاش خانوارها را به خطر انداخته و نا

اعث باقلیمی آسیب پذیر است و این آسیب پذیري هاي آمده است. به همین دلیل کشاورزي میغان در برابر  شوك
اقتصادي و افزایش قیمت مواد غذایی شده است. قابلیت دسترسی به مواد غذایی و ثبات عرضه آن، متاثر از هاي بحران

به میدانی و مصاحهاي الگوهاي تغییر اقلیم  است که منجر به کاهش تولید محصوالت کشاورزي شده است. بررسی
ر سطح خانوار ناشی از تغییرات آب و هوایی است. تغییر چرخه امنی غذایی د مستقیم با کشاورزان نشان داد که نا

ها به طور بالقوه یا دائم در فقر، بازتاب تغییر آب و هوا در این منطقه معیشت عمومی و در نتیجه قرار گرفتن خانواده
ارند، ي داست. نتیجه این تغییرات بی نظمی الگوهاي بارندگی است. همان طور که کشاورزان تولید محصول کمتر

که محصول  انددسترسی به مواد غذایی نیز به صورت جدي تحت تاثیر قرار گرفته است و کشاورزان دچار شرایطی شده
 کنند و این وضعیت اقتصاد خانوار را بحرانی کرده است. شرکت کنندگان در پژوهش ادعا نمودند که نامازاد تولید نمی

د، منابع تولیهاي ها به جاي سرمایه گذاري در فعالیتاثیر گذار است. خانوادهامنی غذایی بر معیشت پایدار در روستا ت
ی بهداشتهاي منابع مورد استفاده براي حمایت از آموزش کودکان، مراقبتکنند. مثالً، ه سوي مصرف هدایت میرا ب

ي اساسی خانوار تخصیص داده براي حصول اطمینان از تامین غذا اعضاي خانواده، اشتغال و توسعه کشاورزي، مجدداً
شود. بین شرکت کنندگان در پژوهش، اتفاق نظر وجود دارد که به طور مداوم ضمانت امنیت غذایی از طریق تغییرات می

گذارد. گروههاي خانوار در این روستاها شود، زیرا تغییرات آب و هوایی بر آنها اثر میآب و هوایی به چالش کشیده می
ها شرایط استرس زایی را شکل دارند و تولید و تهیه مواد غذایی براي خانواده ی از امنیت غذایی برخوراز تعادل ظریف

 امنی غذایی به یک پدیده طبیعی تبدیل شده است و برخی داده است. شرکت کنندگان در این تحقیق معتقد بودند که نا
کشد با احساس نامنی یا عدم امنیت غذایی مواجه طول میخانوارها در یک دوره از سال که معموالً از اسفند تا خرداد 

در این  امنی غذایی رسد که ناشود. به نظر میهستند. تغییر در آب و هوا باعث تغییر در ثروت مردم روستایی میغان می
 کردند کهعملی و واقعی را در بحث امنیت غذایی بوجود آورد. شرکت کنندگان پژوهش مشاهده هاي روستاها نگرانی
ي گذشته در منطقه مطالعاتی همچنان افزایش طول و شدت فصل خشک در حال افزایش است. درجه در طول دو دهه

حرارت در حال افزایش است و همه اقشار، از جمله کشاورزان و ساکنان روستایی، از این واقعیت آگاه هستند. رخداد 
ان زایی مکرر و بیابهاي شود و منجر به خشکسالیاي بی اعتبار میهخشک به طور فزایندهاي بارش و انتظار پایان دوره

گردد. شرکت کنندگان در این پژوهش همچنین اظهار داشتند که روزها و شبهاي غبار در همان فصول می و و ایجاد گرد
شتر بیان تحقیقات بیها در کشاورزي افزایش یافته است. شرکت کنندگان در گرم فراوانتر شده است و آفات و بیماري

امنی  نمودند که تغییرات آب و هوایی در طول زمان توانایی کشاورزان را کاهش داده است، این امر موجب افزایش نا
شود. یکی غذایی، به ویژه براي روستاییان فقیر و آسیب پذیر شده است که شامل اکثریت ساکنان روستایی این منطقه می

ثیر بر منابع آب است که منابع آب سطحی و زیرزمینی تحت منطقه مطالعه تأ ر آب و هوا درثیرات عمده تغییأدیگر از ت
که  ها  فصلی و اتفاقیفشار قرار دارند. تغییرات آب و هوایی منجر به خشک شدن بسیاري از جریانات آبی و رودخانه

اري از کشاورزان در طول فصل شد، شده است، بسیبراي مصرف حیوانات و آبیاري در مقیاس کوچک استفاده می
ده و گذارد. فصل خشک منجر به فقر گستربیکار هستند. این شرایط به شدت بر امنیت غذایی تاثیر می خشکی عمالً

امنی غذایی شکل پنهان(گرسنگی پنهان)  گردد که این ناناامنی غذایی و کاهش کیفیت غذاي در دسترس در منطقه می
ه به دلیل معیشت کشاورزي وابسته ب فقیر در مناطق روستایی که عمدتاًهاي ایی ثبات خانوادهدارد. در مجموع ناامنی غذ

کند. در واقع تغییر در آب و را دچار چالش جدي میاند کشاورزي هستند و به تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر شده
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بیعی مانند(زمین و باروري خاك و آب) سرمایه اي به عنوان مثال سرمایه طسرمایههاي هوا منجر به تغییر در دارایی
اجتماعی مانند(مشارکت در جامعه روستایی) سرمایه مالی مانند(محصوالت زراعی و باغی، دام و خانه ها) سرمایه مالی 

ها) که همه آنها عمدتا تحت تأثیر معیشت قرار مانند(از دست دادن درآمد مزرعه) و سرمایه انسانی از جمله(بیماري
تقیم باشد به طور مستوسعه روستا که شامل تولید محصوالت کشاورزي میهاي ها و استراتژيگردد. فعالیتند، میدار

گردد. در این بین زنان و کودکان آسیب پذیرترند. باید به این موضوع اشاره کرد که کمبود آب و کاهش بارش متاثر می
دسته جمعی بر سر منابع طبیعی بازي هاي اجتماعی و نزاعهاي تنشیکی از مسائلی است که نقش اساسی را در بروز 

) در کشت محصوالت کشاورزي مشغول به کار بودند یا در مزرعه دیگران فعالیت داشتند ٪96کند. اکثر خانوارها (می
ت. تمامی خانوارهاي نشان داده شده اس 3ها در جدول امنی غذایی خانوار فعالیت دامداري نیز داشتند. شرایط نا ٪57و 

ر اند. بیشت) نگرانی و عدم اطمینان به عرضه مواد غذایی و دسترسی به غذا را داشته٪100روستایی منطقه مورد مطالعه(
  ). ٪67و  ٪79(مواد غذایی با کیفیت پایین و کاهش مواد غذایی (اندخانوارها حداقل دو جنبه ناامنی غذایی را تجربه کرده

  خانوارهاي روستایی مربوط به امنیت غذاییهاي پاسخ :2 جدول
  درصد مرتبط با ناامنی غذایی خانوارهاي جنبه

  100  اضطراب و عدم اطمینان
  79  ها به کیفیت غذاي مناسبعدم دسترسی خانوار

  67  یکاف يمصرف غذا

خانوار  هستند، باال بود. برخی خانوارها با که داراي نگرانی و عدم اطمینان از تامین مواد غذایی هایی فراوانی خانواده
(توان مالی اندك) و مصرف مواد غذایی با کیفیت پایین ون حق انتخاب و فقط به علت اجبارخوردن انواع غذاهایی که بد

ی یو همچنین تنوع غذااند امنی غذایی قرار دارند. این خانوارها هم مقدار و هم کیفیت غذاي پایینی داشته در شرایط نا
این خانوارها بوده است. اکثر خانوارهاي پرسش شونده در طبقه امنیت غذایی خفیف قرار هاي پایین نیز جزو ویژگی

کوچکتر ابراز کرده اند. اکثر خانوارها هاي امنی غذایی را خوردن وعده مقابله با ناهاي و برخی از استراتژياند گرفته
یی هستند که نشان دهنده شیوع باالي ناامنی غذایی در میان خانوارها در این منطقه امنی غذا داراي نمره باالیی براي نا

  است. و این ناامنی غذایی پنهان است. 
  )N290شرایط دسترسی به ناامنی غذایی خانوار( :3جدول

   هفته گذشته 4خانوارها در ارتباط با ناامنی غذایی در هاي فراوانی تجربه
  یک یا دو بار  سه تا ده بار  بیش از ده بار  کل  شرایط ناامنی غذایی

  نگرانی و عدم اطمینان در عرضه مواد غذایی  161  93  26  290
  استراتژي مقابله با مصرف مواد غذایی با کیفیت پایین  

  حذف ترجیح در انتخاب نوع غذا  171  91  28  290
 محدود کردن تنوع غذایی  156  103  31  290

کمیت مواد غذاییمقابله با هاي مولفه     
  مصرف یک وعده غذایی کوچکتر از نیاز واقعی  182  97  11  290
  کم کردت یک وعده غذایی در روز  168  109  13  290
  شب را گرسنه خوابیدن  213  45  32  290
 تمام شب و روز را گرسنه بودن  262  18  10  290

  هاي تحقیق)یافته(منبع:  
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 9خاص امنیت غذایی در پاسخ به هاي در دستههاي غذایی با قرار دادن خانوادهبررسی نهایی سطح امنیت ناشی از مواد 
)، امنیت 4شماره  باشند(جدولامنی متوسط می امنی غذایی نشان داد که بیشتر خانوارها دچار نا سوال اساسی سنجش نا

د براي تامین مواد غذایی خود متکی ) بودند. پاسخ دهندگان معتقد بودند که آنها به خری٪51طبقه امنیت غذایی متوسط (
دولتی مانند(کمیته امداد امام خمینی) متکی بود که کفاف تهیه هاي از کشاورزي و کمک بودند. درآمد خانوارها عمدتاً

 مواد غذایی را نداشت. 
  )N290گروهبندي خانوارها بر اساس امنیت غذایی خانوارهاي روستایی( :4جدول

    امنیت غذایی  امنیت غذایی خفیف  غذایی متوسطامنیت   ناامنی غذایی
  تعداد خانوارها در هر گروه  47  69 148  26

 کنند. اگرچهکنند، خریداري میخانوارها مقادیر محدودي از انواع غذاهایی را که به افزایش سطح امنیت غذایی کمک می
نامناسب کشاورزي و منابع آبی اندك تولید غذا هاي خانوارها مشغول فعالیت کشاورزي بودند، ولی با توجه به شیوه

کشاورزي این منطقه سنتی است و ماهیت اقلیمی منطقه نامنظم است. کشاورزان هاي وجود داشت. به طور کلی فعالیت
ها یخشکسالکنند. خانوارهایی که نگران براي تامین معاش در معادن و یا شهرها و روستاهاي خارج از این دهستان کار می

توان با این واقعیت تایید کرد که و کاهش منابع آبی بودند، سطح باالي از عدم امنیت غذا را نشان دادند. این را می
ه دهد کها همچنین نشان میشوند. یافتهخانوارها در آینده با شرایط آب و هوایی ویرانگر تغییرات اقلیمی مواجه می

، رفترات منفی زیادي بر امنیت غذایی خانوار روستایی دارند. همانطور که انتظار میالگوهاي اقلیمی نامناسب اث
امنی غذایی باالیی بودند. این خانوارها منابع بسیار  که تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی بودند، داراي ناهایی خانوار

 ,and Singhقرار گیرد، و تأیید مشاهدات توانست در رسیدگی به امنیت غذایی مورد استفاده محدودي داشتند که می

2010) Aggarwal .که جوامع روستایی به علت قابلیت انطباق کم، مستعد اثرات ویرانگر تغییرات اقلیمی هستند (
کاهش باروري خاك ناشی از فرسایش خاك تحت تاثیر شرایط بی نظم آب و هوایی موجب ایجاد شرایط  براي ناامنی 

  ت. غذایی خانوار شده اس

  نتیجه گیري

هاي اخیر در منطقه موردن مطالعه مشاهده و تجربه شده است. براي کاهش این خطرات، تغییرات اقلیمی، به ویژه در سال
باشد. نیاز به انتخاب رویکرد جدید و سیاستی یکپارچه براي حفاظت از منابع طبیعی در برابر پیامدهاي تغییر اقلیم می

فاق شود، جایی که اکثریت قریب به اتهوایی تقریبا در تمام نقاط روستایی احساس می واضح است که تغییرات آب و
براي بقاي خود به آب و هوا و منابع طبیعی متکی هستند. این شرایط امنیت غذایی و معیشت روستایی را به  مردم صرفاً
خانوار جوامع کشاورزي  290ذایی، بین اندازد. این پژوهش به ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر امنیت غخطر می

 روستایی در دهستان میغان نهبندان انجام شد. این پژوهش نشان داد که تمام خانوارهاي مورد ارزیابی در میغان، از نا
امن غذا بودند. با توجه به تجربیات خانوارهاي  نا از خانوارهاي مورد بررسی شدیداً ٪9برند، امنی غذایی رنج می

منطقه مورد مطالعه از شرایط اقلیمی و سیستم  کشاورزي، پیامدهاي تغییرات آب و هوایی مورد سنجش قرار  روستایی
گرفت. در این پژوهش استدالل شده است که خانوارها نگران کشاورزي خود بوده، که به طور کلی در برابر تغییر اقلیم 

هاي انوار دارد. ارائه اطالعات به کشاورزان در زمینه فعالیتآسیب پذیر هستند. این امر تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی خ
امنی غذا خانوار خواهد داشت. چنین  خوب کشاورزي، از جمله مدیریت آب و خاك، تاثیر مستقیم بر کاهش سطح نا

ه خدمات ان بمقابله با شرایط نامساعد آب و هوایی است، از این رو نیاز به دسترسی کشاورزهاي اطالعاتی شامل مکانیزم
ترویج کشاورزي اهمیت دارد. آمادگی کشاورزان براي پیامدهاي نامطلوب آب و هوایی ضروري است، زیرا آنان با توجه 
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دانستند که  برخی از رخدادهاي جدید از جمله شیوع بیماري و آفات کشاورزي و تداوم خشکسالی از به تجربه می
ی به منابع اقتصادي کافی نداشتند و نیاز به کمک دولتی دارند تا بتوانند رخدادهاي جدید منطقه است. کشاورزان دسترس

آب و هوایی آماده شوند. افزایش درآمد خانوارها نقش مهمی در کاهش اثرات خطرات آب و هوایی هاي براي چالش
اورزي غیر کشهاي الیتکشاورزي به فعهاي کند. تنوع بخشی و چند کاري از فعالیتبر امنیت غذایی خانوارها ایفا می

دولتی دارند، مقاومت بیشتري هاي که درآمد اندك دارند، اهمیت دارد. خانوارهایی که دریافت کمکهایی براي خانوار
راي حمایت نیز باید بهایی نسبت به تأثیرات خطرات آب و هوایی داشته و امنیت غذایی نسبتاً بهتري دارند. مکانیسم

هاي پایین محصوالت کشاورزي در جهت افزایش انعطاف پذیري کشاورزان در مقابله با چالشاي هکشاورزان از قیمت
تغییرات آب و هوایی در نتیجه یک روند نگران کننده است که در منطقه به تدریج فراگیر شده و  آب و هوا بوجود آید.
 برد و در نهایت بر معیشت و امنیت غذاییمیهاي روستایی را از بین گاهاقتصادي سکونتهاي منابع طبیعی و سرمایه

مردم روستایی آسیب پذیر تاثیر گذار است. بنابراین باید در یک تصمیم فوري و استراتژیک براي کاهش اثرات منفی آن 
اعتماد به نفس خود را از دست اند اقدام کرد. در این شرایط مردمی که سالهاست دچار خشکسالی و تغییر اقلیم بوده

زیرا که منابع طبیعی منطقه از جمله منابع آب ناپایدار شده و تخریب گردیده اند. مردم تغییرات آب و هوا را اند دهدا
ها اتخاذ نمایند. به طور خاص، موارد زیر ممکن و جایگزین براي این چالشهاي اند، بنابراین باید راه حلدرك کرده

  باشند:امنی غذایی در منطقه می مسئله ناحل هاي ها و خط مشیمهمترین استراتژي
 طبیعی، اجتماعی، مالی، فیزیکی وهاي فقرا و افراد آسیب پذیر، از لحاظ اقتصادي ناهمگن هستند و سرمایه ·

انسانی آنها نیز متفاوت است و آب و هوا به صورت افتراقی بر آنها تاثیر گذار است. بنابراین نیاز به شناسایی 
مناسب براي هر گروه هاي فقیر و آسیب پذیر براي هدف گذاري و انتخاب استراتژيهاي متفاوت از گروه

  در برابر تغییرات آب و هوا نیاز است. 
امنیت غذایی وابسته به دسترسی به مواد غذایی، بهره برداري و ثبات معیشت خانوار است که همه آنها تحت  ·

منی ا انتخابی باید براي رفع اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی و  ناتاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. راهبردهاي 
  .غذایی تمرکز کنند

جدید، کشاورزي پیشرفته و افزایش بهره وري تشویق شوند و براي انجام هاي کشاورزان به استفاده از شیوه ·
  جدید، دولت و بخش خصوصی سرمایه گذاري کرده و حمایت نمایند. هاي فن آوري

دهد که تغییرات اقلیمی به صورت نتایج این پژوهش با دیگر مطالعات در ایران و دیگر نقاط جهان نشان میمقایسه 
ه ي اخیر امنیت غذایی روستائیان دهستان میغان را نشانمستقیم بر معیشت خانوارهاي روستایی تاثیر گذار بوده و در دهه

)در ارتباط 2017)، اختر علی و اوالف ارنستیان(1396د طوالبی نژاد(رفته است. مقایسه نتایج مقاله با مطالعات دیگر مانن
  همخوانی دارد. با تاثیر پیامدهاي تغییر اقلیم بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی
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