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         چکیده

سازمان های  مداخالت  گستره  و  حدود  بررسی  به  مقاله  این 
غیردولتی در سازگاری با تغییرات اقلیمی می پردازد و حاکی از آن 
است که این مداخالت چندین ساله، موجب افزایش ظرفیت تطابق 
و سازگاری کشاورزان غنا با تغییرات آب و هوایی شده است. این 
مقاله با تکیه بر تجربیات کشاورزان مجمع شهرداری ساولوگو در 
غنا، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا شیوه های سازگاری 
سازمان های غیردولتی، به اندازه کافی بومی شده و پیشرو هستند 
تا متضمن سازگاری پایدار باشند؟ مطالعه حاضر با بهره برداری از 
می گیرد.  قرار  تفسیری  پارادایم  چارچوب  در  کیفی  رویکرد  یک 
داده های این پژوهش، حاصل مصاحبه و بحث گروهی متمرکز با 

سازمان های غیردولتی و کشاورزان در شهرداری است.
مؤسسات،  که  مختلفی  مداخالت  که  می دهد  نشان  مطالعه  این 
توسعه  راستای  در  بین المللی  غیردولتی  سازمان های  به ویژه 
ظرفیت کشاورزان برای مشارکت فعال آنان در فرآیندهای تغییر، 
جهت به حداقل رساندن تأثیرات منفی تغییرات آب و هوایی انجام 
می دهند، بسیار حیاتی و حائز اهمیت هستند. آنها به طورمستقیم 
کشاورزان  ظرفیت سازی  به منظور  را  فعالیت هایی  غیرمستقیم  و 
ایجاد می کنند. کارهایی همچون ارائه اطالعات به کشاورزان در 
ایجاد  آن بر عملکرد و معیشت،  مورد تغییرات آب و هوا و تأثیر 

مهارت و دانش در کشاورزان برای رویارویی مناسب با تغییرات 
سرمایه گذاری های  برای  زیربنایی  کارهای  پایه ریزی  اقلیمی، 
مختلف، کمک رسانی مستقیم جهت تحمل و از پس مخارج زندگی 
برآمدن، انجام کمک های مالی برای ایجاد سرمایه های معیشتی 
و تعهد هم افزایی در سیاست گذاری از جمله این فعالیت ها هستند. 
این عوامل تعیین کننده ظرفیت انطباقی، درون دادهای جالبی را 
از نظر راهنمای گزینه های مدیریتی فراهم می کند، مدیریتی که 
به دنبال افزایش ظرفیت سازگاری جوامع در مواجهه با تغییرات 
اقلیمی است. چنین نتایجی در روشنگری و اطالع بخشی سیاست 

و عمل در سطح ملی و محلی، بسیار مهم و قابل توجه هستند.

واژگان کلیدی: تغییرات اقلیم، سازگاری، سازمان های مردم 
نهاد، ظرفیت تطابق، کشاورزان
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1. Chan

مشاهده  غیرعادی  رویدادهای  شدت  و  تکرار  دریا،  سطح  آمدن 
سی  پی  آی   ،2018 فلدمن؛  و  هارت   ،2018، )چان1  است.  شده 
سی، 2018(. سایر اثرات ناشی از اقلیم از جمله سیل و خشکسالی 
و  عمومی  توسعه  به  دستیابی  که  است  زیاد  بسیار  طوالنی مدت 
اساسا،  می دهد.  قرار  جدی  تهدیدهای  شرایط  در  را  فقر  کاهش 
شده است که تغییرات اقلیمی نیاز به اقدام سریع و  این طورگفته 
فوری دارد؛ زیرا هزینه پیشگیرانه و محتاطانه در مقایسه با هزینه 

عملیات دیرهنگام و معوقه، جزئی تر وکمتر خواهد بود.
به  معین،  مکان  هر  در  هوا  و  آب  آسیب پذیری  و  تخریب  میزان 
معرض  در  افراد  نسبت  غیرطبیعی،  رویدادهای  شدت  و  فراوانی 
خطر، پیشروی آن، ثروت و شرایط اقتصادی )تولید ناخالص داخلی، 
فقر(، نهادهای سیاسی غالب و اراده سیاسی برای اولویت بخشی به 
استراتژی های انطباقی بستگی دارد. آفریقا در برابر تغییرات اقلیمی 
و تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر شناخته شده است.این امر 
عمدتاً به دلیل مشکالت اقتصادی و اجتماعی و عوامل استرس زای 
متعددی است که قرار گرفتن در معرض و حساسیت را در سراسر 
قاره نسبت به شرایط جوی و آب و هوا تشدید می کند. تغییرات آب 
و هوایی استرس را بر سیستم های غذایی در آفریقا افزایش داده 
است، به طوری که بیش از 50 درصد از جمعیت این کشور با ناامنی 
غذایی مرتبط با تغییرات آب و هوایی مواجه هستند و پیش بینی 
می شود این منطقه تا سال 2020 حدود 250 میلیون تن کسری 

مواد غذایی را تجربه کند.
و  است  یافته  افزایش  اسهالی  بیماری های  و  ماالریا  همچنین 
عوض  در  دارد.  قاره همیشه وجود  این  نواحی  اکثر  در  که  کم آبی 
عقیده بر این است که نتیجه این تغییر و تحوالت، افزایش تعداد 
پناهندگان و مهاجران زیست محیطی است. افراد برای سازگاری 
با سیستم های اکولوژیکی، اجتماعی یا اقتصادی الزم است تا در 
پاسخ به محرک های اقلیمی واقعی یا مورد انتظار و تاثیرات آن ها 
سیستم های  هدف  این  به  دستیابی  برای  دهند.  تطبیق  را  خود 
انسانی باید تالش خود را بر تعدیل آسیب و یا بهره برداری از منافع 
متمرکز کنند. این انطباق می تواند توسط تک تک افراد و یا توسط 

دولت انجام شود.
علی رغم اینکه این فرایندها متعلق به زمان های طوالنی و دوره های 
استفاده  کوتاه مدت  در  تطبیقی  راهبردهای  از  است،  مدت  بلند 
و  باشند  پیش بینی کننده  می توانند  سازگاری  فرایندهای  می شود. 
مانع بروز هر اتفاقی شوند و به صورت خودجوش و مستقل همچون 
راهبردهای داوطلبانه که برای مهار تاثیرات سپری می شوند و در 
زمان منقضی عمل می کنند و یا مانند اقدامات راهبردی که جهت 
متوقف کردن آثار و پیامدها به کار گرفته می شوند برنامه ریزی شده 

باشند. سازگاری و انطباق با تغییرات اقلیمی هم در زمان حال و 
هم آینده، برای کاهش خسارت و نیز بهره برداری از فرصت های 
با  مواجهه  رویکردهای  اینکه  ضمن  است.  ضروری  امری  آینده 
این تغییرات بایستی متنوع و متغیر باشند. ادغام رویکردهای پایین 
می تواند  که  می کند  فراهم  را  ساختاری  پایین  به  باال  از  و  باال  به 
شامل مواردی همچون ارزیابی خطر، آسیب پذیری و قابلیت درگیر 
و  سازگاری  گزینه های  اولویت بندی  و  مختلف  ذینفعان  کردن 
گروه های هدف باشد. رویکرد پایین به باال به طور مشخص تعامل 
اوضاع  میزان  و  ماهیت  و  می کند  تسهیل  را  مربوطه  ذینفعان  با 
اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی آسیب پذیری های کنونی ناشی از 
عوامل مختلف استرس زا را در نظر می گیرد و در نتیجه تصمیمات 

هوشمندانه ای برای مدیریت ریسک های آینده اتخاذ می کند.
به همین ترتیب رویکرد از باال به پایین اطالعاتی را ارائه می دهد 
که می تواند گزینه های سازگاری آب و هوا و اولویت های ذینفعان 
را شکل دهد. در سطح محلی سازمان های غیردولتی نقش قابل 
گروه های  و  جوامع  به  محیطی  زیست  خدمات  ارائه  در  توجهی 
اصلی  بازیگران  به  سازمان ها  این  گرفته اند.  برعهده  آسیب پذیر 
اندوخته های  تجمیع  سازگاری،  کمپین های  کردن  عملیاتی  در 
و  دولتی  مشارکت  و  هوایی  و  آب  تغییرات  با  ارتباط  مالی، 
خط مشی گذاری برای سازگاری موثر تبدیل شده اند. سازمان های 
آب  تغییرات  به  کمک  و  پاسخگویی  در  مهمی  نقش  غیردولتی 
و هوایی در افریقا و حوزه بین المللی ایفا می کنند. به عنوان مثال 
غیردولتی  سازمان های  دولت،  چندین  تصمیم گیری  هیئت  اخیرا 
را به عنوان نقش آفرینان اصلی تولید دانش، تعیین نقاط پرخطر و 
هوایی  و  آب  تغییرات  حوزه  در  جامعه  توانمندسازی  و  آسیب پذیر 
شناسایی کرده اند. سازمان های غیردولتی که در بخش های زیست 
محیطی و اجتماعی کار می کنند، در موقعیت مناسبی برای تقویت 
اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری  و  کاهش  برای  متنوع  رویکردهای 
مربوط  نگرانی های  غیردولتی  سازمان های  برخی  برای  هستند. 
به تغییرات آب و هوا برآمده از حمایت های محیط زیستی است. 
برای برخی دیگر، تغییرات آب و هوا موجب بیشتر شدن تقالی 
مستمر جهت مهار فقر و سایر اشکال نابرابری اجتماعی می شود 
و تعهد سازمان های غیردولتی به توسعه پایدار، چارچوب مشترکی 
تا  می کند  فراهم  غیردولتی  سازمان های  از  بسیاری  فعالیت  برای 
چالش های تغییرات اقلیمی زا کنترل کنند. راهبردها یا مداخالت 
تغییرات  به  پایدار  پاسخ  تقویت  برای  که  غیردولتی  سازمان های 
به  زنجیره  چندین  در  می توان  را  می گیرد  صورت  هوایی  و  آب 
شرح زیر مشخص کرد. محلی به جهانی، از باال به پایین، حمایت 
و ظرفیت سازی و از نظر سیاسی اصالح طلب تا انقالبی. مهم تر 
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راهبردی  چند  نهاد  مردم  سازمان های  کارهای  از  بسیاری  آن  از 
است و ترکیب متنوعی از این عناصر را در قالب گرو ه هایی که با 
سایر سازمان ها همکاری می کنند ایجاد می کند و موجب پویایی 
سیاسی و منابع قابل دسترس می شوند. تحقیقات در مورد تجربه 
سازمان های غیردولتی نشان می دهد که همکاری بین سازمان ها 
کارزارهای  و  محلی  گروه های  بین  دانش  جریان  تسهیل  برای 
تبلیغاتی گسترده تر، چارچوب بندی مجدد چالش ها به عنوان راه حل، 
درک مزایای متعدد انطباق انسجام فعالیت های مراقبت از محیط 
زیست با کاهش فقر و یکپارچگی ظرفیت سازی با حمایت از تغییر 
اجتماعی شانس دستیابی به تغییرات مورد نیاز برای سازگاری پایدار 
با تغییرات آب و هوا را افزایش می دهد. سازمان های غیردولتی در 
سازگاری جامعه مدار به دلیل بحرانی بودن تغییرات آب و هوا بسیار 
بر  تالش ها  بیشتر  اخیر  دهه های  در  این  بر  عالوه  هستند.  مهم 
رویکردهای باال به پایین متمرکز شده است تا رویکردهای پایین به 
باال حذف شوند. در غنا دگرگون پذیری شدید آب و هوا نگران کننده 
است و کشاورزان خرده مالک در معرض تاثیرات نامساعد تغییرات 
آب و هوایی هستند. مخصوصا در شمال غنا به نظر می رسد به دلیل 
معضالت جغرافیایی و اجتماعی- اقتصادی عجیبی که ساالنه با آنها 
مواجه می شوند، بیشتر در معرض خطر شدید آسیب های مستقیم و 
غیرمستقیم حوادث اقلیمی قرار دارند. این منطقه عمدتا یک منطقه 
خشک با خشکسالی های شدیدتر و چشم اندازهای کویری است و 
به نظر می رسد افزایش سطوح تغییرات آب و هوایی این کشاورزان، 
خرده مالک را بارها در معرض شرایط شدید آب و هوایی از جمله 
الگوهای بارشی ضعیف، آتش سوزی جنگل ها، فرسایش خاک و 
از دست دادن حاصلخیزی خاک قرار می دهد. مشاهده شده است 
میان  در  غذا  و  آب  کمبود  و  دام  زراعی،  محصوالت  تخریب  که 
شدن  غرقاب  و  محصول  عملکرد  کاهش  و  پا  خرده  کشاورزان 
زمین های زراعی در اکثر جوامع منطقه به اوج خود رسیده است. 
شناسایی و ادغام راهبردهای تطبیقی نیرومند توسط سازمان های 
غیردولتی به عنوان مسیر ضروری تر برای انطباق با اثرات تغییرات 
آب و هوا تعیین شده است. اگرچه سازمان های غیردولتی زیادی 
آب  تغییرات  مداخالت  از  مختلفی  انواع  که  دارد  وجود  منطقه  در 
و هوایی را ارائه می کنند؛ اما هیچ گونه تایید عینی در کورد تاثیر 
این میانجیگری های سازمان های غیردولتی بر امرار معاش ایجاد 
نشده است. از این رو مطالعه به دنبال پاسخگویی به سواالت مهم 
سازمان های  رهبری  به  سازگاری  مختلف  راهبردهای  بود:  زیر 
مردم نهاد غیردولتی در این منطقه چیست؟ خروجی های اجتماعی- 
این  اجرای  محدودکننده  چالش های  و  راهبردها  این  اقتصادی 

مداخالت چیست؟

         چارچوب نظری

دیدگاه  برخالف   ،)1993( نیتینگ1  رابرت  خرد  مالکیت  الگوی 
دارد  مساله  این  بر  داللت  کشاورزی،  تکامل  نظریه های  در  رایج 
که شیوه  مالکیت خرد نسبت به کشاورزی صنعتی که به شدت به 
سوخت های فسیلی، کودهای شیمیایی و آفت کش ها و علف کش ها 
وابسته است، کارآمدتر بوده و از نظر زیست محیطی موجب تخریب 
کمتری  می شود. مالکیت خرد عبارت از تجزیه و تحلیلی دقیق از 
کارایی کشاورزی و حفظ منابع در سراسر جهان به وسیله مالکان 
خرد است که وضع معیشت را بهبود می بخشد و موجب کاهش فقر 
می شود. با تکیه بر این فرض تئوریک، دوره  تغییرات آب و هوایی 
ما را به توجه بیشتر و اقدامات پیشگیرانه فرا می خواند تا با توسعه 
و پیشبرد مالکیت های خرد بتوان نیازهای غذایی جهانی را تامین 
کرد. کشاورزان خرده پا باید با استفاده از نیروی کار خانگی تولید 
را تشدید کنند تا به سازگاری با انرژی کارآمد، کم نهاده و موفق 
دست یابند. بنابراین، نقش سازمان های غیردولتی برای کمک به 
کشاورزان خرده  مالک در مدیریت عاقالنه و پایدار میراث خانوار 
برای دستیابی به استفاده ساالنه از زمین، تولید بیشتر در واحد سطح 
با حداقل آسیب زیست محیطی ضروری است. این نظریه همچنین 
نشان می دهد که اشتراکات اساسی و مهمی در میان فرهنگ های 
خرده مالکی وجود دارد. به عنوان مثال، کشاورزی خرده مالکی، در 
هر کجا که انجام شود، به شدت به نیروی کار خانگی وابسته است. 
وابستگی کمتر این روش به مکانیزاسیون و مواد شیمیایی )در حد 
صفر(، به دلیل ردپای کمتر آن بر محیط زیست، آن را جایگزینی 
مناسب برای بیشتر سیستم های کشاورزی صنعتی غالب ساخته 
است. از این رو سازمان های غیردولتی را به همکاران احتمالی برای 
اشتراک گذاری اطالعات آب و هوا و استراتژی های هوشمند بومی 

تبدیل می کند.
خانواده ها/ اجتماعات کوچک توسط ساختارهایی اجتماعی احاطه 
شده اند که تعیین می کند چه چیزی درست یا غلط است، بنابراین 
به عنوان  شود.  می  تعیین  نهادها  این  توسط  کشاورزی  شیوه های 
مثال، رهبران، نظام های پادشاهی، سازمان های غیر دولتی و مقامات 
دولتی محلی، نهادهای قدرتمند ی هستند که قوانین و مقرراتی را 
برای هدایت جامعه و در نتیجه شیوه های کشاورزی تدوین می کنند. 
می کند.  ارائه  مطالعه  این  به  مربوط  را  متنوعی  مسایِل  نظریه  این 
خرده  کشاورزی  مفهوم  درک  برای  مبنایی  است  قادر  همچنین 
مالکی، فعالیت ها و چشم اندازهای آن و نقش حضور نهادی در تقویت 
کشاورزی خرده مالک برای افزایش معیشت را فراهم کند. وانگهی، 
این تئوری به رد این افسانه کمک می کند که فقط کشاورزی مدرن، 
در مقیاس بزرگ، مکانیزه و علمی می تواند غذای مورد نیاز برای 

1. Robert Netting
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تغذیه جمعیت جهان را فراهم کند.
تغییر  درآمد،  سطوح  افزایِش  با  همراه  جهان  جمعیت  سریع  رشد 
عامل  هوا،  و  آب  تغییرات  همه  از  مهم تر  و  غذایی  الگوهای  در 
تشدیدکننده اقدامات مختلف در کشاورزی صنعتی برای پاسخ به 
این نگرانی ها بود. با این حال، این نظریه قابلیت کشاورزی خرده 
جهان  جمعیت  برای  غذا  تامین  در  بودن  کارآمد  برای  را  مالکی 
همچنین،  است.  کرده  مشخص  کمتر  محیطی  زیست  هزینه  با 
شناسایی مؤسسات به عنوان ستون فقرات خرده مالک های امروزی، 
کمک  مداخله گر  متغیرهای  درک  به  که  است  ضروری  مؤلفه ای 
می کند که ممکن است به عنوان عقب نشینی یا توانمندسازی برای 

خرده مالکی پایدار و افزایش معیشت عمل کنند.

        روش پژوهش

این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی برای جمع آوری و تحلیل داده ها 
انجام شد. برای این منظور ده اجتماع به طور تصادفی از شهرداری 
نانتون/ساولوگا1 انتخاب شدند. مناطق انتخاب شده عبارت بودند از: 
نامباگال2 ، دیپاله3 ، پانگ تامله4 ، زوگو5 ، نانتون کوروگو6 ، ژیون7، 
نانتون/ساولوگا  شهرداری  نیالگو11.  و  نیکو10  گوشیه9،  تاریکپا8، 
غنا  کشور  شمالی  منطقه  شهرهای  کالن  شهرداری    28 از  یکی 

است که به «مجامع شهرداری و بخشداری»12 وابسته می باشد.
که  زمان  آن  داگومبای13  غربی  منطقه  شورای  از  شهرداری  این 
در  حوزه  این  شد.  جدا  بود  ساولوگو16  و  تولون15  تاماله14،  شامل 
بخش شمالی منطقه شمالی غنا واقع شده است و دارای مساحتی 
هر  در  نفر   68,9 جمعیت  تراکم  با  مربع  کیلومتر   2022,6 حدود 
کیلومتر مربع است. جمعیت آن 139283 نفر شامل 67531 مرد 
و 71752 زن است. دلیل انتخاب این منطقه برای مطالعه، وجود 
کشاورزان  عمدتاً  که  است  روستایی  و  شهری  مختلط  جمعیت 
خرده پا هستند و سهم زیادی در تولید محصول منطقه ای دارند. در 
این منطقه جریاِن گسترده ای از سازمان های غیردولتی فعال  هستند 
که کشاورزان را در مداخالت مختلف تغییرات آب و هوایی که با 

مسایل معیشتی آنها مربوط است، مشارکت می دهند. )شکل 1(
در هر یک از این اجتماع ها بحث گروهی متمرکز17 با کشاورزان 
مورد  در  اطالعاتی  روش،  این  گرفتن  به کار  طریِق  از  شد.  انجام 
توسط  شده  اجرا  سازگاری  راهبرد های  کشاورزان،  فعالیت های 
سازمان های غیردولتی و نتیجه استراتژی های انطباق بر معیشت 
در  سازگاری  مداخالت  بررسی  متعاقباً  شد.  فراهم  کشاورزان 

شدند  داوطلب  کشاورز  ده  شد.  انجام  کشاورزان  با  مزرعه  سطح 
فعالیت های  طریق  از  که  را  سازگاری  مداخالت  از  نمونه هایی  تا 

سازمان های غیردولتی انجام می دهند، نشان دهند.
شود،  فهمیده  بهتر  مداخالت  سیاستی  دیدگاه  که  این  هدف  با 
کشاورزان  به  که  منتخب  غیردولتی  سازمان های  نمایندگان  با 
از  داده ها  جمع آوری  برای  شد.  مصاحبه  نیز  بودند،  شده  معرفی 
سوی کشاورزان و نمایندگان سازمان های غیردولتی، از راهنمای 
مصاحبه شونده ساختاریافته استفاده شد. برای کشاورزان، راهنمای 
بخش«الف»  بنابراین،  شد.  تقسیم  بخش  سه  به  شونده  مصاحبه 
جمع آوری  کشاورزان  زمینه  ویژگی های  مورد  در  را  اطالعاتی 
بخش«ث»،  و  بود  مداخالت  سازگارِی  مورد  در  بخش«ب»  کرد، 
منافع/ نتایج مداخالت را مورد توجه قرار می داد. محور اصلی در 
راهنمای مصاحبه برای نمایندگان سازمان های غیردولتی متمرکز 
بر چالش هایی است که سازمان های غیردولتی در اجرای دستور 
همچنین  هستند.  مواجه  آن  با  روستایی  جوامع  در  سازگاری  کار 
مقیاس لیکرت)1. کاماًل مخالفم، 2. مخالفم، 3. نسبتاً موافقم، 4. 
موافقم و 5. کاماًل موافقم( نیز برای امکان گزینه های مختلف در 

انتخاب ها استفاده شد.
همان طور که کرسول17)2014( استدالل کرده است، مصاحبه ها به 
محققان اجازه می دهد تا اطالعات عمیق برای کمک به شناسایی 
مسائل جزیی مربوط به مشارکت سازمان های غیردولتی در سطح 
این اجتماعات را جمع آوری کنند. از آنجا که هیچ چارچوب نمونه ای 
با  مصاحبه شوندگان  نداشت،  وجود  احتمالی  نمونه گیری  برای 

استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند
مصاحبه ها بین 25 تا 35 دقیقه به طول انجامید. در مجموع، این 
مطالعه شامل 80 کشاورز و 10 نماینده مردم نهاد بود. دلیل و هدف 
مطالعه به اندازه کافی برای همه شرکت کنندگان توضیح داده شد. 
مصاحبه شوندگان رضایت دادند که با میل خود شرکت کنند یا هر 
زمانی که فکر می کردند دیگر عالقه ای به ادامه کار ندارند، دوباره 
بتوانند تصمیم بگیرند. داده های حاصل از مصاحبه رونویسی و به 
صورت موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که امکان ارائه 
و بحث در مورد داده ها را فراهم کرد. کشاورزانی که در این مطالعه 
سیب زمینی  و  بادام زمینی  ارزن،  ذرت،  کشاورزان  کردند،  شرکت 
بودند؛ زیرا این محصوالت عمده محصوالت غذایی تولید شده در 

منطقه را تشکیل می دهند.

1. Savelugu/Nanton
2. Nambagla
3. Dipale
4. Pong Tamale
5. Zoggu
6. Nanton-Kurugu
7. Zion

8. Tarikpaa
9. Gushie
10. Nyeko
11. Nyolugu
12. Municipal and District Assemblies
13. Dagomba
14. Tamale

15. Tolon 
16. Savelugu
17. Focus Group Discussion
18. Creswell
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          نتایج و بحث

مداخالت سازگاری به رهبری سازمان های مردم نهاد

و  تهیه  است،  شده  داده  نشان   1 شماره  جدول  در  که  همچنان 
استفاده از کود کمپوست )%7/12(، استفاده از محصوالت مقاوم به 
خشکی )%1/12(، ارائه اطالعات اقلیمی و مدیریت پسماند از جمله 
مداخالت رایج سازمان های غیردولتی کشاورزان بودند. کشاورزان 
توسط سازمان های غیردولتی مختلف در مورد چگونگی تهیه کود 
کودی  کمپوست،  کود  دیدند.  آموزش  خود  خام  مواد  از  کمپوست 
کم هزینه است که با آموزش و دانش مناسب به راحتی تهیه می شود. 
در بیشتر موارد، کشاورزان مواد خامی را در اختیار دارند که می توان 
از آنها برای تولید کود کمپوست استفاده کرد، اما دانش و درک الزم 
برای تبدیل این مواد خام به کود ممکن است وجود نداشته باشد. 
برخی از سازمان های غیردولتی، به عنوان راهی برای ایجاد ظرفیت 
کشاورزان برای انطباق با تغییرات آب و هوایی در منطقه، کشاورزان 
کود  از  استفاده  و  تهیه  مورد  در  دقیق  نمایش های  و  آموزش  در  را 

کمپوست درگیر کردند. 
یک مصاحبه شونده )کشاورز زن( اظهار داشت:

ما یاد گرفته ایم که چگونه چاله ای حفر کرده و فضوالت حیوانات، 
بقایای لوبیا چشم بلبلی، ذرت یا ارزن را جمع آوری و در آن بگذاریم. 

اگر باران نمی بارد مقداری آب و خاکستر به آن اضافه کرده و رویش را 
بپوشانیم. باقیمانده را رها کرده تا تجزیه شود. وقتی فصل کشاورزی 
شروع شد، آن را یا در مزرعه پخش می کنیم تا تراکتور آن را با ماسه و 
خاک آمیخته و پخش کند و یا اجازه می دهیم قبل از اینکه کمپوست 
را در کنار محصوالت قرار دهیم گیاهان رشد کنند. ما این روش را به 
خوبی نمی دانستیم، اما با فعالیت سازمان های مردم نهاد، همه ما یاد 

گرفته ایم که این روش را اجرا کنیم.
استفاده از محصوالت مقاوم به خشکی توسط برخی سازمان های 
خشکسالی  سال  چندین  شد.  معرفی  کشاورزان  به  غیردولتی 
محصوالت  کشت  در  عقب گرد  یک  منطقه  این  در  طوالنی مدت 
زراعی بوده و در نتیجه به شدت باعث ناامنی غذایی در این منطقه 
شده است. محصوالت مقاوم به خشکی بهبود یافته به کشاورزان 
بهره وری  بهبود  و  خشکسالی  اثرات  کاهش  به  تا  شدند  معرفی 
محصول کمک کنند. دانه های ذرت و بالل مقاوم به بی آبی عمدتًا 
توسط کشاورزان استفاده می شد. این بذرها براساس بذرهایی که 
کشاورزان از قبل استفاده می کردند، طراحی شدند تا متناسب با بافت 

خاک و آب و هوا باشند.
یک مصاحبه شونده، کشاورز مرد اظهار داشت:

شرکت «همکاری توسعه آلمان» 1 در 5 سال گذشته وانداتا2 )بذر ذرت 
مقاوم به خشکی( را به ما عرضه کرده است. قبل از شروع فصل، بذر 

1. German Development Cooperation
2. Wandata

جدول شماره 1: مداخالت سازگاری به رهبری سازمان های مردم نهاد در منطقه

درصدپاسخ هاتجربیات انطباق

4512.7تهیه و استفاده از کود نباتات
4312.1استفاده از نهال های مقاوم به خشکی

4011.3ارائه اطالعات اقلیمی
3810.7مدیریت پسماند

3610.2درختکاری/ جنگل کاری
329.0سایر فعالیت های معیشتی

257.1کشت مخلوط

226.2کاشت ردیف/خط
205.6کشت متناوب

185.1استفاده از کود دامی
185.1ایجاد کمربندهای آتش نشانی

174.8زمین الیزرع
354100.0کل
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ذرت به وزارت خواربار و کشاورزی، یعنی جایی که همه ما برای بذر 
به آنجا می رویم، تحویل داده می شود. آنها نحوه کاشت بذر ذرت را 
از طریق مزارع نمایشی به ما نشان دادند و بسیار موفق بوده است. 
بسیاری از ما توانسته ایم از آنچه به ما داده اند بذر بیشتری تولید کنیم 

و هر فصل از این بذرها استفاده می کنیم.
برای  هوا  و  آب  وضعیت  درباره  اطالعات  ارایه  به  مربوط  خدمات 
زودهنگام،  هشدار  سیستم های  دارد.  اهمیت  بسیار  کشاورزان 
اقلیمی  خدمات  آب وهوا،  رویدادهای  پیش بینی  و  به روزرسانی  
هوشمندی  هستند که کشاورزان را هوشیار و در حالت آماده باش نگه 
می دارند. در جوامع روستایی، خدمات آب و هوایی جهِت کمک به 
کشاورزان روستایی برای سازگاری و کاهش تغییرات آب و هوایی 
ضروری است. در این بررسی مشخص شد که برخی از سازمان های 
غیردولتی، خدمات آب و هوایی از جمله: ارائه اطالعات آب و هوا 
بر روی تلفن های همراه کشاورزان، بحث های رادیویی به زبان های 
رایج مناطق و راه اندازی ایستگاه های هواشناسی مجزا ارائه می کردند 
کاشت درخت/ جنگل کاری نقش مهمی در افزایش انعطاف پذیری 
از  استفاده  دارد.  خرده پا  کشاورزان  بر  هوایی  و  آب  تغییرات  اثرات 
درختان و درختچه ها در کشاورزی می تواند به افزایش درآمد مزارع و 
تنوع بخشیدن به تولید و در نتیجه گسترش ریسک در تولید کشاورزی 
کمک کند. )نیاگائت و همکاران 1 ، 2015 ( درختان و درختچه ها با 
کاهش اثرات رویدادهای شدید آب و هوایی، مانند باران های شدید، 
خشکسالی و طوفان های شن، به عنوان حائلی در برابر تلفات تولید 
مرتبط با آب و هوا عمل می کنند )رافا و دیگران2 ، 2015(. مدیریت 
پسماند قابلیت افزایش مواد مغذی خاک، ارگانیسم های میکروبی و 
ایجاد انعطاف پذیری خاک در برابر فرسایش و تخریب را داراست 
)دیک واتهیت و دیگران3 ، 2014( و نیاز به ورودی های خارجی را 

و  ساقه ها  برگ ها،   .)2015 همکاران،  و  )نیاگائت  می دهد  کاهش 
باران  و  باد  گرما،  برابر  در  را  خاک  سطح  محصوالت،  ساقه های 
محافظت می کند. خاک را خنک تر نگاه می دارد و رطوبت را در اثر 
تبخیر کاهش می دهد )رافا و دیگران، 2015(. احتمااًل، این دالیل 
این  معرفی  برای  غیردولتی  سازمان های  اقدام  انگیزه  محسوس 

شیوه ها )مدیریت پسماند و جنگل کاری( به کشاورزان بود.
روند بروز تدریجی خطرات مزمن مرتبط با تغییرات آب و هوایی، 
انگیزه سازگاری فراتر از سطح مزرعه را فراهم کرده است )پرکینز 
از  خارج  فعالیت های   )2018 ، فیگ5  و  ثورپ  ، 2018؛  دیگران4  و 
مزرعه به عنوان راه  حل ها و/یا روش های مازاد و موثر برای دستیابی 

به نیازهای سازگاری دیده می شود )ِسنِویراتنِه و دیگران6 ، 2012(. 
غیردولتی  سازمان های  از  برخی  که  شد  مشاهده  بررسی  این  در 
معیشتی  فعالیت های  به  متعارف  کارهای  عالوه بر  را  کشاورزان 

دیگری مانند تجارت، نجاری، سبد فروشی مشغول می کردند.
آرزوهای  و  زندگی  اقلیمی  تغییرات   )2014( دیک واتهیت  گفته  به 
کشاورزان خرده مالک و جوامع آنها را تغییر داده و این موضوع ادامه 
از  نیرومندی  سازگاری  ظرفیت  می توانند  کشاورزان  داشت.  خواهد 
طریق مداخالت سازگاری در سطح مزرعه و خارج از مزرعه ایجاد کنند.

         مزایا و نتایج افزایش معیشت  

اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری  در  غیردولتی  سازمان های  مشارکت 
منجر به افزایش بهره وری محصول )45,0%(، کاهش هزینه تولید 
خاک  حاصل خیزی  بهبود   ،)%37( زنان  توانمندسازی   ،)%42,0(

)34,0%( و درآمد اضافی )33%( شد. ساخت کودهای نباتی و استفاده 

از کود دامی از منابع ارگانیک مواد مغذی برای رشد گیاهان و حفظ 
آب است. آنها در افزایش بهره وری محصول و کاهش هزینه تولید 
کشاورزان کارآمد هستند )پراجت و دیگران7 ،2016؛ فائو8 ،2015( 
آن  از  یا  محدود  را  مغذی  مواد  رقابت  نیز  دور/ردیف  راه  از  کاشت 
جلوگیری می کند. معمواًل کشاورزان این تصور را دارند که کاشت 
و  باالتر  بهره وری  با  همراه  زمین  قطعه  یک  در  محصول  چندین 
،2016؛  دیگران9  و  )پارانهوس  است  متراکم»  «کاشت  نتیجه  در 
داسابومورمی و دیگران10 ، 2014(. محصول متراکم به رقیبی برای 
آب، نیتروژن، نور خورشید و سایر مواد مغذی که مانع رشد می شوند 
تبدیل می شوند. کاهش رشد به یک ویژگی مشترک محصوالتی 
تبدیل می شود که شلوغ بوده اند. استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی 
فرصتی را برای جلوگیری از تلفات ناشی از تغییرات آب و هوایی فراهم 
می کند. کشاورزان می توانند در مواجهه با خشکسالی طوالنی مدت به 
حداکثر برداشت دست یابند. اظهارات کشاورزان افزایش بهره وری 
مداخالت  مزایای  به عنوان  خاک  حاصل خیزی  بهبود  و  محصول 
سازگاری توسط سازمان های غیردولتی احتمااًل می تواند در نتیجه 
اجرای شیوه های سازگاری مانند تهیه و استفاده از کود کمپوست، 
کاشت ردیفی / از راه دور، استفاده از کود حیاط مزرعه و استفاده باشد. 
از دانه های مقاوم به خشکی. مصاحبه شونده )کشاورز زن( تایید کرد: 
من قباًل از این 2 جریب زمین 2 کیسه ذرت می گرفتم، اما از آنجایی 
که آموزش دیده ام باقیمانده خود را در مزرعه بگذارم، از کمپوست و 
کود کشاورزی استفاده کنم، اکنون تا 8 کیسه یا بیشتر محصول در 

همان قطعه زمین دریافت می کنم.

1. Nyagaet al.
2.Raffa et al.
3. Dikgwatlheet al.
4. Perkins et al.
5. Thorpe and Figge
6. Seneviratne et al.

7. Proiett et al.
8. FAO
9. Paranhos et al
10. Dusabumuremyi et al.
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مصاحبه شونده دیگر )کشاورز مرد( تکرار کرد:
دانه های ذرت عرضه شده بسیار خوب هستند. وقتی از این دانه ها 
استفاده می کنیم آفتاب )خشکسالی( نمی تواند محصوالت ما را از بین 
ببرد. من زمانی که از دانه های قدیمی استفاده می کردم تا 3 کیسه 
ذرت می گرفتم، حاال با این دانه ها تا 15 کیسه ذرت می گیرم. من 
می توانم هزینه مدرسه، سالمتی فرزندان خود را بپردازم و مقداری از 
پول را برای سرمایه گذاری مجدد در مزرعه خود در آغاز فصل جدید 

مصرف کنم.
گروه های آسیب پذیر از جمله زنان، مهاجران، سالمندان و معلوالن 
در جوامع خرده مالک، به عنوان کسانی که در معرض شدید خطر 
اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی قرار دارند، معرفی شده اند )باجلی 
و دیگران1 ،2016؛ آوور2 ،2015(. به عنوان مثال، دسترسی زنان به 
زمین در اکثر مناطق شمالی غنا، چالش مهمی بوده است که مانع 
از فعالیت اقتصادی زنان شده است )بوتا و دیگران3 ؛ بدینگتون و 
بهره برداری،  برای  زمین  به  دسترسی  برای  زنان   )2012، دیگران4 
متکی به سرپرستان خانواده خود )بیشتر مردان( هستند )برناریس 
دیگران7،  و  کاالنکا  2016؛   ، دیگران6  و  کای  ،2016؛  دیگران5  و 
با  موثر  سازگاری  راستای  در  زنان  تحمل  افزایش  برای   .)2011
تغییرات آب و هوایی، برخی از سازمان های غیردولتی استراتژی های 
زنان  کرده اند.  ارائه  آسیب پذیر  گروه های  برای  را  خاصی  هدفمند 

در خصوص راه های افزایش بهره وری در قطعه کوچکی از زمین، 
برای  مغذی  مواد  از  استفاده  و  برداشت  از  پس  ضایعات  مدیریت 
عملکرد بیشتر، آموزش دیدند. فراتر از سطح مزرعه، کشاورزان زن در 
زمینه تجارت دخانیات، تولید روغن بادام زمینی، تجارت خرد و کنترل 
بهداشت )به عنوان مسئول بهداشت( آموزش دیدند و برای مراقبت از 
خانواده های خود، مشارکت در تصمیم گیری در جامعه و کاهش فقر 

توانمندتر شدند. یک کشاورز زن چنین گفت:
است  مدتی  کرده اند.  زیادی  کمک  ما  به  نهاد  مردم  سازمان های 
که باران نمی آید و اگر هم بیاید در زمان نامناسبی می آید و این بر 
معیشت ما تأثیر گذاشته است. برخی از سازمان های غیردولتی به ما 
یاد می دهند که چگونه کره شی8 ، بادام زمینی و برنج، برای فروش 
تولید و بسته بندی سبد انجام دهیم. این کار مهمی بوده است، زیرا 
می توانم برای پرداخت هزینه های مدرسه و بهداشت فرزندان خود 
پول جمع آوری کنم. همچنین توانسته ام یک فروشگاه مواد غذایی 

باز کنم که درآمد بیشتری عایدم می شود.
همکاری کشاورزان در فعالیت های مختلف سازگاری، نیز هزینه تولید 
را کاهش می دهد. کشاورزان خرده پا می توانند به مواد خام خود برای 
تولید کود و استفاده در مزارع خود تکیه کنند. در بلندمدت، کشاورزان 
نیز درآمد بیشتری کسب می کنند که برای سایر فعالیت های معیشتی 

و تقویت بیشتر اوضاع اقتصادی آنها استفاده می شود.

1. Bajeli et al.
2. Aworh
3. Botha et al.
4. Beddington et al.
5. Bournaris et al.
6. Cai et al.
7. Calanca et al.
8. shea butter

جدول شماره 2: چالش هایی که سازمان های غیردولتی در اجرای مداخالت سازگاری با آن روبرو هستند

آلفای کرونباخروش  های کیفیمیانگینچالش ها

2,123,820,87اهداف متنوع و/یا متضاد
2,421,890,84همکاری/شبکه ناکافی

2,351,870,76مشکل در نشان دادن موفقیت و مزایای سازگاری
1,872,540,82فقدان تداوم یا پایداری پروژه ها

2,002,010,79کمبود بودجه

2,321,770,83حکمرانی ضعیف
3,103,780,77ارتباط ضعیف
1,042,010,85ظرفیت محدود
2,073,020,78دخالت سیاسی
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          چالش هایی که سازمان های غیردولتی در اجرای 
مداخالت سازگاری با آن مواجه هستند

سازمان های  است،  شده  داده  نشان   2 جدول  در  که  همان طور 
متعددی  موانع  با  اقلیمی  تغییرات  مداخالت  انجام  در  غیردولتی 
مواجه هستند. مثل عدم تداوم و پایداری پروژه ها )میانگین=1,78(، 
) ناکافی  همکاری/شبکه  سازی  )میانگین=1,04(،  محدود  ظرفیت 
همچنین  )میانگین=2,32).  ضعیف  حکمرانی  و  میانگین=2,42( 
مداخله سیاسی، اهداف مختلف و/یا متضاد و دشواری در حصول 
موفقیت و مزایای سازگاری از جمله چالش های اصلی این سازمان ها 
مصاحبه  مورد  غیردولتی  سازمان های  از  بسیاری  شده اند.  عنوان 
اذعان داشتند که ظرفیت سازمانی محدودی دارند. با جهانی شدن 
غیردولتی  سازمان های  از  بسیاری  تکنولوژیکی،  سریع  تغییرات  و 
نیاز به وسعت بخشیدن به سیستم های عملیاتی خود دارند که به 
سختی در بین سازمان های غیردولتی وجود نداشت. توانایی ناکافی 
و  رهبری  مالی،  کمک های  جمع آوری  حکمرانی،  حوزه های  در 
مدیریت و حوزه های فنی توسعه، مواردی هستند که به عنوان عوامل 
موثر بر کاهش اثربخشی قدرت سازمان های غیردولتی در اجرای 

موفقیت آمیز مداخالت تغییر اقلیم شناخته شده اند.
حکومت داری ضعیف در کل بخش، در شورای سازمان های غیردولتی 
سازمان های غیردولتی فردی به رسمیت شناخته شد.  و در درون 
دانش حکمرانی خوب در افزایش ظرفیت سازمان های غیردولتی 
در تجمیع بودجه، گسترش مشارکت های انطباقی استراتژیک، اجرا 
و ارزیابی موفقیت ها نکته قابل توجه و حائز اهمیتی است )کای و 
دیگران،2016؛ کاالنکا و دیگران،2011(. فهم ضعیفی از الزام وجود 
هیئت مدیره و نقش و وظایف آنها در سازمان های غیردولتی وجود 
داشت و این موضوع در میان برخی از سازمان های غیردولتی متداول 
حکمرانی  به  دستیابی  شرکت کنندگان  از  برخی  اظهار  به  بنا  بود. 
خوب با بنیانگذارانی که مایل به مالکیت سازمان های غیردولتی خود 
و رسیدن به اهداف خود هستند، کار دشواری است. با این وجود، 
شرکت کنندگانی که درک بهتری از حکمرانی خوب داشتند، اذعان 
کردند که حکمرانی با پاسخگویی و شفافیت سازمان های غیردولتی 
سازمان های  از  بسیاری  رایج  مشکالت  از  یکی  است.  مرتبط 
غیردولتی کمبود بودجه بود. آنها معضل تامین بودجه کافی، مناسب 
و مستمر برای کار خود را به عنوان عقب گرد برای دستیابی به اهداف 
و اهداف اقلیمی بیان کردند. وابستگی زیادی به اهداکنندگان وجود 
دارد و تمایل به تغییردر فعالیت های مشارکت مبتنی بر اولویت های 
اهداکنندگان است که این خود منجر به عدم ثبات مالی، تداوم پروژه 

و سازمانی می شود.
با توجه به نظر برناریس و همکاران)2016(، سازمان ها نیازدارند تا با 

همکاری و شبکه سازی، اطالعات و استراتژی های سازگاری مؤثر 
را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. همچنین نیاز است که سازمان های 
غیردولتی به جای مداخله های یکباره، از آنچه قباًل بوده است، تسلط 
مابین  ضعیف  شبکه سازی  و  همکاری  وجود،  این  با  اما  کنند؛  پیدا 
سازمان های غیردولتی منطقه وجود داشت. در نتیجه، تالش های 
از  یادگیری  عدم  و  جامعه  سطح  در  متضاد  راهبردهای  مضاعف، 
تجربه واقعی، مانع از جهت گیری روشن مداخالت می شد. به همین 
دلیل سازمان های غیردولتی قادر به بررسی علل ساختاری محلی 
غیردولتی  سازمان های  نبودند.  توسعه نیافتگی  و  محرومیت  فقر، 
نیز به دلیل سوء ظن زیاد در میان یکدیگر رشد می کنند. همچنین 
پنهان کاری و عدم شفافیت وجود دارد، بنابراین میانجی گری ها در 
سطح جامعه، بدون ترسیم نقشه درست از جامعه اتفاق می افتد. در 
نتیجه، برخی از سازمان های غیردولتی بدون توجه به نوآوری های 

موجود در جامعه، پروژه ها را اجرا می کنند.

           نتیجه گیری و به کار بستن سیاست ها

بی شک تغییرات آب و هوایی برای جوامع روستایی، به ویژه جوامع 
وابسته به کشاورزی، امری نگران کننده است. بدون مشارکت های 
انطباقی عملی و مدبرانه، معاش جوامع همواره در معرض مخاطرات 
زیادی قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه موجب شدت یافتن پناهندگان 
زیست محیطی، مهاجران بومی و ناامنی غذایی می شود. دولت ها 
بر  هوایی  و  آب  تغییرات  که  کنند  حاصل  اطمینان  اینکه  برای 
ایفا  را  خود  نقش  نمی گذارند،  کنترل  از  خارج  تأثیری  شهروندان 
می کنند. با این وجود، فعالیت های دولت به تنهایی ممکن است برای 

جلوگیری از تغییرات اقلیمی در حال افزایش کافی نباشد.
بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی از نظر تأثیرگذاری بر 
کارهای اجرایی مربوط به شرایط آب و هوایی و اختصاص منابع به 
این موضوع، مسئولیت بیشتری دارند. به عنوان مثال، در سطح محلی 
و درخصوص کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی، سازمان های 
غیردولتی، از جمله گروه های اجتماعی هستند که کامال شناخته شده  
هستند. این مطالعه نشان داد که سازمان های غیردولتی در کمک به 
کشاورزان برای تغییر اقلیم از طریق مداخالت سازگاری در مزارع و 
خارج از آن در مواردی مانند تهیه و استفاده از کود نباتات، استفاده 
از محصوالت مقاوم به بی آبی و خشکی، ارائه اطالعات اقلیمی و 
سایر فعالیت های معیشتی مؤثر بودند. انجام این میانجی گری ها در 
بیشتر،  بهره وری  ارتقای  به ویژه  کشاورزان  معاش  امرار  حوزه های 
بهبود حاصل خیزی خاک، توانمندسازی زنان و کاهش هزینه های 

تولید برای کشاورزان مشخص شده است.
برای  را  بیشتری  درآمدهای  می توانستند  کشاورزان  اینکه  مهم تر 
بهداشت  و  مدرسه  هزینه های  مثل  خود  خانواده های  از  حمایت 
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کودکان، اختصاص دهند. آنها به طور کلی توانستند شرایط معیشتی 
بهتری را برای خانواده های خود فراهم کنند. این مطالعه نتیجه گیری 
می کند که دولت، بیشتر سازمان های غیردولتی را تشویق می کند تا 
در جوامع روستایی فعالیت کنند تا از این طریق ظرفیت کشاورزان 
و افراد جامعه را برای سازگاری بیشتر با تغییرات آب و هوایی ایجاد 
نماید. این مطالعه همچنین از سازمان های غیردولتی می خواهد که 
مفهوم مشارکت اجتماعی را در فعالیت های خود بپذیرند. این امر به 
این سازمان ها اجازه می دهد تا برای اطمینان از تداوم فعالیت های 

خود، بودجه داخلی تولید کنند. اتکای صرف به وجوه اهداکنندگان و 
به تبع آن کمبود بودجه ممکن است منجر به نابود شدن سازمان های 
غیردولتی شود و در نتیجه استمرار فعالیت های آنها را کاهش دهد. در 
نهایت این مطالعه بیانگر نیاز به همکاری قوی تر میان سازمان های 
غیردولتی )اعم از بین المللی و محلی( است تا با به اشتراک گذاشتن 
اطالعات و کار مؤثر بتوانند موجب تقویت، تداوم و پایداری مشارکت 

و دستیابی به نیازهای بلندمدت شوند.
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