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 چكيده
به تغییر اقلیم برای عشایر استان فارس، پذیری معیشتی نسبتبه بررسی درک خانوار و سنجش آسیب نوشتاراین 

خانوار عشایری از  393ای، در مجموع تعداد ای چند مرحلهگیری خوشهپرداخته است. با استفاده از روش نمونه
تخاب شده و اطالعات اولیه، از عمله، فارسیمدان، کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ایل قشقایی، ان هایهطایف

شامل دو  نوشتاردست آمده است. این به های ساختار یافتهاستفاده از پرسشنامهی حضوری با طریق مصاحبه
    شاخص قسمت است. در قسمت اول، درک خانوار عشایری از تغییر اقلیم ارزیابی شده و در قسمت دوم، 

دارای دهد، خانوارهای مورد بررسی حاسبه شده است. نتایج نشان میبه تغییر اقلیم مپذیری معیشتی نسبتآسیب
که بیشتر در معرض تغییر اقلیم  ،فارسیمدان و عمله هایهطایف ،بر نتایجبنا  ند.هستاز تغییر اقلیم  درک مناسب

کشکولی بزرگ و کوچک  ، ولی در مقابل عشایر دو طایفههستندباال  پذیریسازشظرفیت اند، دارای قرار داشته
ظرفیت  داراییشت متکی بر دامداری سنتی بوده و اند، دارای معکه کمتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشته

دلیل تخریب به "فارسیمدان" خانوارهای عشایری طایفهد. همچنین، باشنمیدر برابر شرایط پایین  سازگاری
ظرفیت  دلیلبه "عمله" طایفهو عشایر  (33/5پذیری معیشتی )برابر آسیبشاخص  دارای بیشترین ،باالی مراتع

 ستند. ( ه44/4)برابر پذیری معیشتی آسیبشاخص دارای کمترین  ،در برابر تغییر اقلیمباال  سازگاری
 

 JEL: D01 ،Q54 ،Q57بندی طبقه

 ، معیشت.خانوار درک ، تغییر اقلیم،پذیریآسیبکليدی:  واژگان
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 قدمهم

از کشورها قرار گذاری بسیاری های اخیر، موضوع تغییر اقلیم در چارچوب سیاستدر سال

 طور مستقیم و غیرمستقیم به فعالیتآب و هوایی، که به هاینوساناقلیم به  داشته است. تغییر

بر این، تنوع آب و هوایی که در  افزوندهد و بشر نسبت داده شده و ترکیب اتمسفر را تغییر می

(. 4112، 1)آموس و همکاران شودقابل مشاهده است، اطالق می همانندهای زمانی طی دوره

تغییر اقلیم در بین ده عامل تهدیدآمیز بشر، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.  پدیده

 های انجام شدهنتایج بررسیهای تغییر اقلیم است. تغییر الگوی بارش و افزایش دما از نشانه

و  4111، 4)نیکولس داردمنفی  هایگذاریاثرد، تغییر اقلیم بر محیط زیست نیز اننشان داده

طبیعی مراتع نیز اثرگذار  بوم نظامکه، تغییر اقلیم بر طوریبه (.4114، 3ایفینیوبی و همکاران

زایی، فرسایش و باعث کاهش تولید علوفه، تغییر کیفیت مراتع، در برخی موارد بیابان است

. در شودمیهای جانوری و گیاهی تغییر ساختار پوشش گیاهی و انقراض گونه نتیجهخاک در 

چرای بیش از حد دام از مراتع نیز باعث تخریب گسترده مراتع  هایی،پذیریکنار چنین تغییر

 هایرخداد پدیدهطبیعی مراتع زمینه را برای  در بوم نظام، دگرگونی افزون بر این. شودمی

ی بازخورد بین تغییر اقلیم و ترتیب، رابطهستعد ساخته است. بدینطبیعی، از جمله سیل م

  (.4112، 2)بول و همکارانمحیط، وجود دارد تخریب زیست

های تولیدی ی عشایری کشور در استان فارس قرار دارد، که به فعالیتترین جامعهبزرگ

راین، معیشت عشایر دامداری، زراعی و ... برای امرار معاش خود مشغول هستند. بناب گوناگون

 به تغییر اقلیمپذیری نسبتروی آسیب زیادی هایبررسیپذیر است. اقلیم آسیب به تغییرنسبت

خطر پذیری معیشتی را تابعی از سه بعد، در معرض اغلب آسیب هااین بررسی اند.تمرکز داشته

؛ کاتر و 4111، 5)کیلی و ادجر انددر نظر گرفته پذیریسازشحساسیت و درجه تن، ار داشقر

، 9؛ ریید و همکاران4117، 8؛ فوسیل4112؛ ادجر، 4112، 7؛ اسمیت و واندیل4113، 2همکاران

دهد، که یک خانوار یا قرار داشتن نشان میخطر در معرض  (.4112؛ آموس و همکاران، 4113

                                           
.Amos et al 1 
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Reed et al. 9 
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      رخداد پدیدهطبیعی قرار داشته است.  هایرخداد پدیدهجامعه تا چه حد در معرض 

های متوالی، سیل بهاره، سرمازدگی در استان فارس از یک سو و تخریب مراتع از سالیخشک

ای رار داده است. حساسیت درجهق اقلیم در معرض تغییری عشایری را سوی دیگر، جامعه

ا جامعه تحت تاثیر قرار گرفته است. با توجه به وابستگی عشایر به خانوار ی یکاست، که 

به های اخیر درجه حساسیت خانوارهای عشایری نسبتهای دامداری و زراعی، در سالفعالیت

طبیعی و تخریب مراتع منجر به  هایرخداد پدیدهای که گونههتغییر اقلیم افزایش یافته است. ب

 رویاروییبرای  به توانایی خانوار یا جامعه پذیریسازشده است. ها شکاهش منابع معیشتی آن

پذیری ی آسیبدهندهسه بعد نشان ایناشاره دارد. ترکیب  اقلیم تغییر هااثرگذاریو بازیابی از 

تغییر اقلیم  بر المللیهیئت بینتوسط است. این ترکیب  به تغییر اقلیممعیشتی عشایر نسبت

(1IPCC برای ارزیابی )؛ 4119، 4)هان و همکاران پذیری معیشتی تعریف شده استآسیب

 (.4112؛ آموس و همکاران، 4113، 2؛ شاه و همکاران4114، 3سینیر و همکاران

ارائه رهیافتی برای  ،پذیری معیشتی، به سه منظوراستفاده از شاخص برای ارزیابی آسیب

و  تطبیقیهای ی برنامهتوسعههای توسعه سیاستی، تامین اطالعات برای ارزیابی چارچوب

از (. 4113)شاه و همکاران،  شودپذیری، استفاده مینجش آسیبابزاری برای استانداردسازی س

در ( 4112) های اخیر انجام شده است، آموس و همکارانکه در سال هایییبررسجمله 

 5ا ایبموستایی در مناطق ساحلی آکوخانوار ر 111پذیری معیشتی آسیبهای خود بررسی

در نیجریه  ارزیابیکه خانوارهای روستایی مورد  ،اند. نتایج نشان دادنیجریه را ارزیابی کرده

پذیری در جزء فرعی درجه حساسیت پذیری متوسط هستند، اما شاخص آسیبدارای آسیب

پذیری آسیب دست آمده است، که نشان ازاقلیمی باالتر از شش به هایپذیریبه تغییرنسبت

آب دریا و ها در برابر باال آمدن خانوارجزء فرعی را دارد، چون سکونتگاه  اینباالی خانوارها در 

( 4113)زیادی شده است. شاه و همکاران  آسیب و زیاناقلیم دچار  سیل در پی تغییر رویداد

اند. رداختهپ 2و توباگو پذیری معیشتی جوامع کشاورز و ماهیگیر جزایر ترینیدادبه بررسی آسیب

آسیب اخیر متحمل  هایدر سال در شمال آمریکای جنوبی که 8و کارونی 7مناطق ساحلی ناریوا

                                           
Change Climate on Panel Intergovernmental 1 

Hahn et al. 2 

Cinner et al. 3 
Shah et al. 4 

Ibom Akwa 5 

Tobagoand  Trinidad 6 
Nariva 7 

Caroni 8 
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پذیری معیشتی ، با استفاده از شاخص آسیبشدههای طبیعی زیادی از پدیده هایو زیان

 آوری شده و نتایج نشانگردهای خانوار از طریق پرسشنامه اند. اطالعات داراییمقایسه شده

های طبیعی، تامین آب اقتصادی، تنوع آب و هوایی و پدیده -های اجتماعیدهد، که ویژگیمی

دلیل وضعیت پذیری دو منطقه است. ناریوا بهمهم در تفاوت آسیب یو امنیت غذایی از اجزا

    های طبیعی، تامین نامناسب آب و تغذیه ضعیف دارای پدیده رخدادنامساعد اقلیمی و 

خانوارهای ساحل ناریوا دارای  بیشتر، افزون بر اینبه کارونی است. باالتر نسبت پذیریآسیب

        باشد، که باعث فعالیت اصلی کشاورزی و ماهیگیری بوده و سرپرست خانوار زن می

پذیری معیشتی را برای آسیب( 4114)ها شده است. سینر و همکاران پذیری باالی آنآسیب

به ج کشور آفریقایی کنیا، تانزانیا، سیشل، موریس و ماداگاسکار نسبتجامعه ساحلی در پن 24

پذیری در کنیا باالترین و اقلیم بررسی کردند. نتایج نشان داده که آسیب تغییر هایگذاریاثر

  که  ،نشان داد انجام شده هاینتایج بررسیبندی جمعا دارد. ر میزاندر موریس کمترین 

منظور به گذارانیاستس یبرا یخوب یراهنمامعیشتی  یپذیریبآس یابعاد و اجزا گیریاندازه

برای اتخاذ و اجرای را  آناندر نتیجه و  است های رو به روی خانوارشناسایی محدودیت

ر این در ایران بررسی جامعی د اما تا کنون کند.می کمک تطبیقی مناسب، هایمجموعه اقدام

 رابطه انجام نشده است. 

درک  دارای زمانی اثربخش هستند، که خانوار عشایری در برابر تغییر اقلیم یتطبیق هایاقدام

 و برای کشف بهترین مجموعهباشد  خود در برابر آن پذیریآسیب تغییر اقلیم و صحیح از

های پذیرش فنآوریهای الزم و ی، به یادگیری دانش محلی، کسب مهارتتطبیق هایاقدام

(. 4112؛ آموس و همکاران، 4119، 4آپاتا و همکاران؛ 4115، 1گروسمان و پاتبپردازد )، نوین

در  یماقل ییراستان فارس از تغ یریعشا یدرک خانوارها یارزیاببا هدف  بررسی ینا ین،بنابرا

 است انجام شده یی،قشقا یلکوچک ا یبزرگ و کشکول یکشکول یمدان،عمله، فارس یفهچهار طا

نمونه،  یریعشا خانوارهای یبرا یماقل تغییر بهنسبت یشتیمع پذیرییبآس یابیو به ارز

  پرداخته است.

  

                                           
Grothmann and Patt 1 

Apata et al. 2 



 09درک خانوارها و آسیب پذیری...

 روش تحقیق

 به تغییر اقلیمنسبت معیشتی پذیریآسیب و هادرک خانوار ارزیابی

آوری گردصورت بهسازی درک خانوار از تغییر اقلیم یکمّبرای ی ختشنایک رهیافت روش

با استفاده از پرسشنامه  محیطیو زیست یاقلیم هایتغیرماز  درک خانوار ازاطالعات اولیه 

، متغیرهای اقلیمی مجموعه تغییر اقلیم ازخانوار عشایر  درک و ارزیابی برای بررسیاست. 

و متغیر  دمای محیطی بارش، از تغییر میزان بارندگی، زمان بارش، دوره هاشامل: درک خانوار

. از طریق ه استدر نظر گرفته شد صورت درک خانوار از تغییر کیفیت مرتعبه ،محیطیزیست

متغیرهای اقلیمی  هایبه نوساننسبت ن، درک آنانمونهمصاحبه حضوری با خانوارهای عشایری 

شده ی ( کم3ّ( و زیاد )4(، متوسط )1(، کم )1هیچ وجه )محیطی در چهار سطح بهو زیست

، 4آفونو و نیابیز؛ 4111دیوکوتا و همکاران،  ؛4111، 1؛ آکویا4119)آپاتا و همکاران،  است

، 2؛ تامبو و ابدوالی4114، 3؛ هاکیو و همکاران4114فریدمن و همکاران، -کامبیست؛ 4114

به  هابررسیبرخی در ، افزون بر این (.4112؛ آموس و همکاران، 4113؛ شاه و همکاران، 4113

متغیرهای  یدر زمینهبا آمار سازمان هواشناسی  از متغیرهای اقلیمی درک خانوارهای مقایسه

فریدمن و -؛ کامبیست4111، 2؛ دیوکوتا و همکاران4114، 5)دانکیلمن اندمربوطه پرداخته

 (.4114، 7همکاران

اقلیم بر  به تغییرپذیری معیشتی خانوارهای عشایری نسبتآسیب محاسبه برای، در قسمت دوم

( و شاخص 8LVIپذیری معیشتی )دو شاخص آسیب( 4112) همکاران آموس ورهیافت  پایه

صورت میانگین وزنی به پذیری معیشتیشاخص آسیبکه ( وجود دارد، LVI-IPCCتلفیقی )

درجه حساسیت و  قرار داشتن، خطر در معرضسه بعد تابعی از شاخص تلفیقی اصلی و  اجزای

است،  اصلیدارای پنج جزء  در سطح خانوارپذیری معیشتی شاخص آسیب. است پذیریسازش

 روشاصلی و فرعی و  اجزای که هر جزء اصلی نیز از تعدادی جزء فرعی تشکیل شده است.

 . (4112)آموس و همکاران،  ( مشخص شده است1فرعی در جدول ) یمحاسبه اجزا

                                           
Acquah 1 

Nwabezeand  Aphunu 2 

Haque et al. 3 
Tambo and Abdoulaye 4 

Dankelman 5 

.Devkota et al 6 
Friedman et al.-Combest 7 

Livelihood Vulnerability Index 8 



 2/2931/شماره 21اقتصاد کشاورزی/جلد  00

 فرعی پذیری معیشتی و نحوه محاسبه اجزایاصلی و فرعی در شاخص آسیب یاجزا (1)جدول 
 فرعی سبه اجزایمحا روش فرعی یاجزا اصلی اجزای

های اجتماعی ویژگی

 خانوار

 افراد خانوار شمارسال( تقسیم بر کل  22تا  12اعضای خانوار در سن کار ) شمارنسبت  معکوس شاخص نسبت وابستگی

 (2( تا تحصیالت دانشگاهی )1سواد )متغیر ترتیبی، از بی تحصیالت سرپرست خانوار

 های معیشتیراهبرد

 خانوار

 درصد( 111 تا 1درصدی از درآمد خانوار از فعالیت دامداری ) خانوار درآمد از دامداری درآمد سهم

 (درصد 111 تا 1)زراعی  فعالیت از خانوار درآمد از درصدی خانوار درآمد از کشاورزی درآمد سهم

 ای بلی یا خیرصورت دو گزینهبه هافعالیت دیگردرآمد خانوار از 

 پذیریسازشظرفیت 

 خانوار

 (3) کامل پذیریسازش تا( 1) سازگارینا از ترتیبی، متغیر پذیریمیزان سازش

های داراییحساسیت 

 خانوار

 اندشده های مشترک انسان و دامبیماری سال اخیر دچار 11در طی  که خانوار اعضای شمارنسبت  اعضای خانوار که دچار بیماری شدند شمار

 خانوار افراد شمار کل به

-سهمی از غذای خانوار که از دامداری سنتی به

 آیددست می

 درصد( 111تا  1دامداری سنتی )درصدی از غذای خانوار از 

 زیست بومهای طبیعی در پدیده شماروارد شده به کل  شمار بارهای آسیب و زیاننسبت  های طبیعی بوم در برابر پدیدهویژگی زیست

 کاهش از کشاورزی و دامداری درآمد تاثیرپذیری تاثیرپذیری درآمد خانوار

 بارندگی

 (3توجه ) شایان( تا تاثیرپذیری 1تاثیرپذیری ) نبودمتغیر ترتیبی، از 

از افزایش  کشاورزیتاثیرپذیری درآمد دامداری و 

 دما

 (3توجه ) شایان( تا تاثیرپذیری 1تاثیرپذیری ) نبودمتغیر ترتیبی، از 

 (3توجه ) شایان( تا تاثیرپذیری 1تاثیرپذیری ) نبودمتغیر ترتیبی، از  تاثیرپذیری درآمد دامداری از تخریب مرتع

   4112آموس و همکاران، : منبع                         
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  ، های خانوارداراییو حساسیت  تاثیرپذیری درآمد خانوارباید توجه داشت که دو جزء اصلی 

های ، راهبرداجتماعی خانوارهای بهتر و اجزای اصلی ویژگی و صورت معیارهای کمتربه

نظر گرفته بهتر در و صورت معیارهای بیشتر ، بهخانوار پذیریسازشظرفیت و  خانوار معیشتی

( سهم 1، سه جزء فرعی: خانوار های معیشتیبرای مثال، در محاسبه جزء اصلی راهبرد. اندشده

( دسترسی خانوار به 3و  کشاورزی( سهم درآمدی از فعالیت 4درآمدی از فعالیت دامداری، 

به تغییر اقلیم حساس شدت نسبتفرعی اول و دوم، به یمنابع درآمدی، وجود دارد. اجزا دیگر

پذیری نسبت به حالتی های اول و دوم برابر باشد، آسیبهستند. اگر سهم درآمدی برای فعالیت

بیانگر سهم درآمدی  iSیابد. بنابراین، اگر شود، کاهش می در نظر گرفتهکه تنها یک فعالیت 

 (:1) گاه با در نظر گرفتن رابطهباشد، آن کشاورزیهای دامداری و خانوار از فعالیت

 (1) ∑𝑆𝑖
2

2

𝑖=1

 

بودن ارزش به عدد یک، بیانگر تنوع معیشتی کمتر  است. نزدیک 1تا  5/1ها بین دامنه ارزش

 است: شده پذیرفتهگرفته صورت  های(، اصالح4) است. بنابراین با توجه به رابطه

(4) 1 −∑𝑆𝑖
2

2

𝑖=1

 

تر بودن ارزش به صفر، نشان از قرار دارد. نزدیک 5/1(، بین صفر تا 4) های رابطهدامنه ارزش

سازی شده به دو منبع کمیپذیری درآمدی نسبتترتیب، آسیببدین  تنوع معیشتی کمتر دارد.

 (، در نظر گرفته شده است:3) صورت رابطههای معیشتی بهراهبرداست. در نهایت، شاخص 

(3) 𝐿𝑆 = (1 −∑𝑆𝑖
2

2

𝑖=1

) + 𝐷𝑗  

آیا شما دارای منبع درآمدی "خانوار به سوال  پاسخیک متغیر مجازی است. اگر  jDکه در آن، 

 پرسش خانوار به این پاسخاگر و  گیردمی یکگاه ارزش ، آنبلی باشد "دیگری نیز هستید؟

قرار  5/1های معیشتی در دامنه صفر و . پس جزء اصلی راهبردگیرد، ارزش صفر میخیر باشد

 (. 4112)آموس و همکاران،  گیردمی

ها در شوند، برای آنگیری نمیمقیاس یکسان اندازه پایهفرعی بر  یاجزا همهجا که، ز آنا

 یپذیری خانوار عشایری در هر یک از اجزااستانداردسازی انجام شده است. آسیب 11-1فاصله 

پذیری کمتر دارد. ای که نزدیک بودن ارزش به صفر، نشان از آسیبگونههمشخص شده است. ب

 (، است:2ی )رابطه ابربرفرآیند استانداردسازی 
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(2) 

 

 

𝑆𝑆𝑢𝑏𝑖𝑗 =

{
 
 
 

 
 
 (

𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑗 − 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑗
) × 10;

هایدارایی خانوار تاثیرپذیری درآمد خانوار و حساسیت 

10 − (
𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑗 − 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑗
) × 10;           

ویژگیهای اجتماعی خانوار، راهبردهای معیشتی خانوار و ظرفیت سازشپذیری خانوار  

 

minjV  وmaxjV های جزء فرعی ارزش بیشترینو  کمترینترتیب بهj، ijV  ارزش جزء فرعیj  در

پذیری آسیب شاخص و است iو خانوار  jارزش استاندارد شده برای جزء فرعی  ijSSubو  iخانوار 

 ( تعریف شده است:5) صورت رابطهبه (LVIمعیشتی )

(5) 𝐿𝑉𝐼 =∑
1

𝑚
(∑𝐿𝐸𝑖𝑗

3

𝑗=1

+∑𝐶𝐸𝐶𝑆𝑖𝑗

3

𝑗=1

+∑𝑆𝐷𝑃𝑖𝑗

2

𝑗=1

+∑𝐿𝑆𝑖𝑗

1

𝑗=1

+∑𝐿𝐴𝑖𝑗

1

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

 

، تاثیرپذیری درآمد خانوار LEفرعی،  اجزای شمار mپذیری معیشتی، شاخص آسیب LVIکه 

CECS  های خانوار،داراییحساسیت SDP خانوارهای اجتماعی ویژگی ،LS های راهبرد

  (. 4112)آموس و همکاران،  هستندخانوار  پذیریسازشظرفیت  LAو خانوار معیشتی 

( برای هر یک از خانوارهای LVI-IPCC(، شاخص تلفیقی )2با استفاده از رابطه )همچنین، 

 محاسبه شد: ،ارزیابیعشایری مورد 

(2) 𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (𝑒𝑖 − 𝑎𝑖) ∗ 𝑠𝑖 

 iو درجه حساسیت در خانوار  پذیریسازشقرار داشتن،  خطر ترتیب در معرضبه isو  ie ،iaکه 

قرار داشتن شامل جزء خطر  در معرض بعد ،. باید توجه داشت در محاسبه این شاخصهستند

های داراییدرجه حساسیت شامل جزء اصلی حساسیت  بعد ،تاثیرپذیری درآمد خانواراصلی 

 های معیشتیراهبرد، اجتماعی خانوارهای اصلی ویژگی یشامل اجزا پذیریسازش بعدو  خانوار

 (.4119)هان و همکاران،  هستندخانوار  پذیریسازش ظرفیت و خانوار
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 آوری اطالعات از عشایرگرد

برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.  1ایای چند مرحلهگیری خوشهاز روش نمونه

روش تصادفی ساده با توجه به گیری، همچنین، برای تعیین حجم نمونه در هر مرحله نمونه

  (.4114، 4)اسچیفر و همکاران کار رفته است( به7) رابطه

(7) 𝑛 =
𝑁𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝐷 + 𝑝(1 − 𝑝)
 

 هایحلهحجم جامعه در مر Nگیری، مختلف نمونه هایحلهحجم نمونه در مر nکه در آن 

 اقلیمهای سازگار با تغییر نسبتی از خانوارهای عشایری که به فعالیتp گیری، مختلف نمونه

𝐷آن  پایه)که بر  %11، 3ی خطا( مشغول هستند و دامنهکشاورزی دامداری و غیر )غیر =

𝐵2 با توجه به (. 4114)اسچیفر و همکاران،  دست آمده است( در نظر گرفته شده استبه ⁄4

ی دوم در مرحله ای اولیه،عنوان واحد نمونهبهایل قشقایی  در آغازگیری، این روش نمونه

مورد  هایهعنوان طایفبه، کوچککشکولی عمله، فارسیمدان، کشکولی بزرگ و  هایهطایف

است. در نهایت،  ای در هر طایفه مشخص شدههای نمونهسپس، تیرهاند. ، انتخاب شدهارزیابی

تعیین  ایای چند مرحلهگیری خوشهروش نمونهی چهارم در مرحلهعشایری خانوار  393تعداد 

پرسشنامه با توجه به  است. ها تکمیل شدهپرسشنامه 1395در تابستان  صورت حضوریبه و

و  (4114، آفونو و نیابیز؛ 4114فریدمن و همکاران، -کامبیست) ای درک خانوارادبیات پایه

( 4113؛ شاه و همکاران، 4119)هان و همکاران،  به تغییر اقلیمپذیری معیشتی نسبتآسیب

 تنظیم شده است. 

 بحث  نتایج و

 یریعشا یخانوارها یاقتصاد -یاجتماع هاییژگیو

 .است شده داده نشان( 4) جدول درنمونه  یریعشا یخانوارها یاقتصاد -یاجتماع هایویژگی

سن سرپرست  یرمتغ یفراوان یشترینبدارای  ییقشقا یلاکه  دهد،نشان می (4جدول ) یجنتا

 یم،اقل ییرتغالملل ینب کنوانسیون کهجااز آن( است. %49سال )برابر  21-51 یخانوار در دامنه

     یبررس یشترب یاده ساله  بلندمدت انیزم یدوره یکرا در  یمیاقل یرهایمتغ هاینوسان

   تغییر اقلیمشاهد  یشتریهر چه سن سرپرست خانوار باالتر باشد با احتمال ب کند،یم

                                           
 Multiple stage cluster sampling 1 

. Scheaffer et al 2 

Bound on the error 3 
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. استمراتع( بوده  یفیتبارش، دما و ک یزمان بارش، طول دوره ی،بارندگ یزانمدر  هاینوسان)

  .شندبا یماقل ییراز تغ ییدرک باال یدارا دهندگانانتظار بر آن است که پاسخ ین،بنابرا

 اقتصادی خانوارهای عشایری -های اجتماعیویژگی (2)جدول
 هایویژگی

 اقتصادی -اجتماعی
 1395گیری در سال نمونه

 ایل قشقایی وچکککشکولی  کشکولی بزرگ فارسیمدان عمله
   سن سرپرست خانوار

 %83/2 %41/8 %19/9 %34/1 %98/4 سال 15-31

 %59/19 %15/31 %91/15 %27/12 %22/19 سال 31-21

 %21/43 %27/19 %77/12 %23/47 %38/47 سال 21-51

 %11/49 %95/44 %95/34 %89/34 %38/47 سال 51-21

 %12/43 %13/18 %48/47 %29/43 %24/44 سال 21از بیشتر 
 میانگین 

 )انحراف استاندارد(
42/51 

(24/11) 
27/54 

(92/9) 
25/54 

(43/12) 
23/28 

(12/15) 
37/51 

(29/14) 
   خانوار تحصیالت سرپرست

 %89/32 %98/21 %59/22 %41/32 %55/31 سوادبی

 %32/19 %82/9 %91/15 %15/41 %81/43 ابتدایی

 %72/12 %27/19 %84/2 %89/7 %42/41 راهنمایی

 %82/41 %31/41 %18/18 %34/42 %22/19 متوسطه

 %15/8 %41/8 %51/14 %53/11 %72/2 دانشگاهی
 میانگین 

 )انحراف استاندارد(
24/1 

(45/1) 
58/1 

(25/1) 
32/1 

(51/1) 
22/1 

(24/1) 
22/1 

(38/1) 
   اشتغال اصلی

 %19/28 %97/81 %34/92 %42/81 %15/22 دامداری

 %92/11 %1 %1 %22/4 %79/42 کشاورزی

 %32/2 %1 %1 %42/5 %51/14 صنایع دستی

 %29/13 %13/18 %28/5 %82/11 %22/12 سایر

 های تحقیق: یافتهمنبع

 هایاز سرپرست %97/81و  %74/74، %31/72، %38/77 ترتیببه(، 4بر نتایج جدول )بنا 

 کار قرار دارند. یبزرگ و کوچک در سن قانون یکشکول یمدان،عمله، فارس هایایفهخانوار در ط

در  ترتیب، بهیدانشگاه یالتخانوار با تحص هایدرصد سرپرستهمچنین، بیشترین و کمترین 

    نتایجعالوه، به .هستند( %72/2( و عمله )برابر %51/14کشکولی بزرگ )برابر  هایطایفه

 به ایل قشقایی نمونه در هایاز خانواردرصد  19/28که تنها  ،آن است گویای گیرینمونه

که تنوع  هد،دمی نشان نتایج یقدق یبررس .دارند یتفعال اصلی شغل عنوانبه یدامدار فعالیت
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، %51/14: یدست یع، صنا%79/42: ی، کشاورز%15/22: ی)دامدار "عمله" یفهدر طا یشتیمع

 است.  هاهیفطا یراز سا یشتر( ب%22/12مشاغل:  یرسا

  اقلیم عشایری از تغییر هایرسی درک خانوارنتایج بر

محیطی، در زیست و متغیرهای اقلیمی هاینوسانعشایری از  هاینتایج بررسی درک خانوار

 ( نشان داده شده است. 3جدول )

 گویان(پاسخ %محیطی )زیست متغیرهای اقلیمی و هایایری از نوسانعش هایدرک خانوار (3)جدول 

 زیاد متوسط کم به هیچ وجه متغیرهای مورد مطالعه نمونه هایهطایف

 22/93 95/5 59/1 1 میزان بارندگی متغیرهای اقلیمی عمله

 57/3 27/91 72/2 1 زمان بارش  

 22/93 95/5 59/1 1 ی بارشدوره  

 22/93 95/5 59/1 1 ماد  

 15/92 72/2 19/1 1 کیفیت مرتع محیطیمتغیر زیست 

 28/43 34/72 1 1 میزان بارندگی متغیرهای اقلیمی فارسیمدان

 82/11 82/11 34/72 1 زمان بارش  

 72/19 23/77 23/4 1 ی بارشدوره  

 28/43 75 34/1 1 دما  

 15/41 23/77 34/1 1 کیفیت مرتع محیطیمتغیر زیست 

 52/19 21/74 15/8 1 میزان بارندگی متغیرهای اقلیمی کشکولی بزرگ

 21/2 12/42 11/71 15/1 زمان بارش  

 23/42 54/25 15/8 1 ی بارشدوره  

 18/34 44/23 21/2 1 دما  

 73/48 84/27 25/3 1 کیفیت مرتع محیطیمتغیر زیست 

 49/11 28/85 43/3 1 میزان بارندگی متغیرهای اقلیمی کشکولی کوچک

 43/3 97/41 19/72 21/1 زمان بارش  

 12/8 11/87 82/2 1 ی بارشدوره  

 49/11 87/83 82/2 1 دما  

 35/19 25/81 1 1 کیفیت مرتع محیطیمتغیر زیست 

 های تحقیق: یافتهمنبع

محیطی را در زیست و دهندگان تغییر متغیرهای اقلیمیدهد، پاسخ( نشان می3نتایج جدول )

درصد باالیی از عشایر اند. هیچ وجه، کم، متوسط و زیاد( درک کردهبهشامل سطوح مختلف )

را در سطح زیاد درک  (ندگی)کاهش بار تغییر میزان بارندگی "عمله"ه ایفی طدهندهپاسخ
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با احتمال بیشتری در معرض  طایفهاین اند. این بدان معناست، که خانوارهای عشایری در کرده

 در  ارزیابیخانوارهای عشایری مورد  بیشتراند. سالی قرار داشتهناشی از خشک هایخطر

نیمه دوم سال( را در سطوح کم و متوسط بارش در مختلف، تغییر زمان بارش ) هایهطایف

 )کاهش دوره( ی بارشدوره تغییر "عمله" دهندگان طایفهاز پاسخدرصد  22/93اند. درک کرده

فارسیمدان، کشکولی بزرگ و کشکولی  هایهعشایر طایف درصد باالیی ازرا در سطح زیاد و 

 دمای محیطی تغییر در زمینهاند. ی بارش را در سطح متوسط درک کردهکوچک کاهش دوره

           بیشتر را در سطح زیاد و افزایش دما "عمله"خانوارهای عشایری طایفه )افزایش دما( نیز بیشتر 

را در  دمافارسیمدان، کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک افزایش  هایهدهندگان طایفپاسخ

خانوارهای عشایری درصد  15/92اند. در نهایت، تخریب مرتع توسط سطح متوسط درک کرده

در سطح متوسط ارزیابی  طور معمولبه هاهطایف دیگرتوسط در سطح زیاد و  "عمله" طایفه

 اقلیمی هایپذیریعشایری نقش مهمی در درک تغییر هایشخصی خانوار هایآموزهشده است. 

 معیشتی را در معرض خطر قرار داده است. هایداراییمحیطی دارد، زیرا زیست     و

آوری شده از سازمان گرداقلیم با اطالعات  درک خانوارهای عشایری از تغییر ،بررسیدر این 

 ارزیابیمورد  هایهایفهای طبومزیست مای بارندگی و دهواشناسی استان فارس در زمینه

های ماهانه در شهرستان مایبارندگی و د میانگیناطالعات هواشناسی برای مقایسه شده است. 

کشکولی بزرگ و کوچک( و  هایهایفبوم ط(، سپیدان )زیست"عمله"بوم طایفه اقلید )زیست

 گونه که مشاهدههماناده شده. ( نشان د1) ( در شکل"فارسیمدان"بوم طایفه )زیست شیراز

اقلیم  عشایری از تغییر هایروی درک خانوارآوری شده توسط پرسشنامه گردشود، اطالعات می

(، 1باتوجه به نتایج شکل )راستا است. ( با اطالعات سازمان هواشناسی هم)الگوی بارش و دما

ه دو شهرستان ب( نسبت"عمله"بوم بارندگی ماهانه شهرستان اقلید )زیست میانگیننمودار 

تغییر در بارندگی  "عمله"که عشایر طایفه  استتر است و انتظار بر این سپیدان و شیراز پایین

دهد، درصد بسیار باالیی از ( نیز نشان می3نتایج جدول ) پایهرا بهتر درک کرده باشند. بر این 

 اند. اشاره داشته ( به کاهش میزان بارندگی در سطح زیاد%22/93برابر ) "عمله"عشایر طایفه 
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درک عشایر چهار طایفه در مورد تغییر زمان بارش نیز دقیق و درست است، چنانچه در شکل 
ی دوم سال است و کمتر در شش طور معمول در نیمهشود، زمان بارندگی به( مشاهده می1)

ماهه اول سال بارندگی شایان توجه رخ داده است. همچنین، بر پایه اطالعات سازمان 
هواشناسی استان فارس روند افزایشی در دمای سه شهرستان مشخص شده است. با توجه به 

الیی از بر افزایش دما در سطح زیاد و درصد با "عمله"(، بیشتر عشایر طایفه 3نتایج جدول )
 اند. به افزایش دما در سطح متوسط اشاره داشته هاهعشایر دیگر طایف

 به تغییر اقلیمپذیری معیشتی نسبتنتایج آسیب
در جدول طایفه پذیری معیشتی در سطح مختلف آسیب یاز سنجش اجزا دست آمدهبهنتایج 

 ( آورده شده است. 2)
نمونه در ایل قشقایی هایطایفهپذیری معیشتی برای نتایج آسیب(4)جدول   

عوامل سهیم در 
IPCC 

 LVIاصلی و فرعی در  یاجزا

 نمونه هایهطایف
ایل 

 فارسیمدان عمله قشقایی
کشکولی 

 بزرگ

کشکولی 

 کوچک

قرار  خطر در معرض

 داشتن
  تاثیرپذیری درآمد خانوار

 31/8 72/2 44/7 51/9 79/9 بارندگیکاهش  

 45/8 84/2 44/7 18/9 79/9 مادافزایش  

 27/7 15/2 39/7 38/9 72/7 تخریب مرتع 

  های خانوارداراییحساسیت  درجه حساسیت

 
اعضای خانوار که دچار  شمار

 بیماری شدند
52/1 41/1 32/1 44/1 33/1 

 
سهم غذای خانوار از دامداری 

 سنتی
82/1 41/4 97/3 74/4 29/4 

 48/3 17/1 99/1 84/2 13/2 بومزیستویژگی  

  اجتماعی خانوارهای ویژگی پذیریسازش

 53/7 31/7 35/7 71/7 78/7 معکوس شاخص نسبت وابستگی 

 15/2 35/3 35/3 95/3 92/5 سطح تحصیالت سرپرست خانوار 

  خانوار معیشتی راهبرد 

 48/2 17/1 29/1 22/5 84/8 شاخص تنوع معیشتی 

  خانوار پذیریسازشظرفیت  

 29/2 2/4 82/1 79/2 93/8 پذیریمیزان سازش 

 22/2 34/5 31/5 92/2 11/5 (LVIپذیری معیشتی )شاخص آسیب

 54/3 45/9 27/2 14/2 89/5 (LVI-IPCCشاخص تلفیقی )
 های تحقیق: یافتهمنبع                 
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عمله، فارسیمدان، کشکولی بزرگ و  هایطایفهپذیری خانوارهای عشایری میزان آسیب

جزء فرعی بعد در معرض خطر قرار  نخستین) "بارندگیکاهش "کشکولی کوچک در جزء 

بیش از  "عمله"شده است. بنابراین، طایفه  72/2و  44/7، 51/9، 79/9ترتیب برابر داشتن( به

. رآمد قرار داردکاهش بارندگی بر د منفی ناشی از هایگذاریدر معرض تاثیر هاهطایف دیگر

پذیری در جزء ترتیب بیشترین و کمترین میزان آسیبهداد، که بهمچنین، نتایج نشان 

( است. 84/2برابر ( و کشکولی کوچک )79/9برابر عمله ) هایطایفهمربوط به  "مادافزایش "

در طایفه  ارزیابیبر درآمد خانوارهای عشایری مورد  دمای محیطیب، افزایش متوسط تبدین تر

کشکولی "در طایفه  ارزیابیبیشترین تاثیر منفی و بر خانوارهای عشایری مورد  "عمله"

، میزان تاثیرپذیری درآمد خانوار "تخریب مرتع"در جزء . ردکمترین تاثیر منفی را دا "کوچک

مورد های ی طایفههمهبیشتر از پنج است و معیشت ها ی طایفههمهاز تخریب مرتع برای 

که، بیشترین ایگونهه. بدارد تا حد متوسط و زیادی در معرض تخریب مرتع قرار ارزیابی

برابر ) "فارسیمدان"در طایفه  ارزیابیتاثیرپذیری از تخریب مرتع مربوط به خانوارهای مورد 

در طایفه  ارزیابی( و کمترین تاثیرپذیری از تخریب مرتع مربوط به خانوارهای مورد 38/9

  است.( 15/2برابر ) "کوچککشکولی "

، که بیشترین و کمترین دادنشان  "انداعضای خانوار که دچار بیماری شده شمار"نتایج در جزء 

( است. در 41/1برابر ( و فارسیمدان )52/1برابر عمله ) هایطایفهپذیری مربوط به میزان آسیب

کشکولی "شود، که خانوارهای طایفه مشاهده می "سهم غذای خانوار از دامداری سنتی"جزء 

هستند، زیرا درصد باالتری از غذای اصلی ( 97/3)برابر  پذیریدارای باالترین آسیب "بزرگ

دارای کمترین  "عمله"طایفه  کنند. در مقابل، عشایرمین میخود را از دامداری سنتی تا

بازار طریق هستند، چون منبع اصلی تامین غذا در این طایفه از ( 82/1)برابر پذیری آسیب

عمله،  هایطایفهپذیری دهد، که میزان آسیبنشان می "بومزیست ویژگی" نتایج جزء است.

 17/1و  99/1، 84/2، 13/2ترتیب برابر فارسیمدان، کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک، به

طبیعی  هایپدیدهناشی از  هاییب و زیانآساست. بنابراین، بیشترین و کمترین میزان 

 عمله و کشکولی است.  هایطایفهبوم ترتیب برای زیستسالی و سرمازدگی( به)خشک

دلیل هم به "عمله" د، که طایفهدانشان  اجتماعی خانوارهای فرعی در ویژگی یبررسی اجزا

سطح تحصیالت "( و 78/7برابر ) "نسبت وابستگیشاخص معکوس "نمره باال در جزء 

قرار دارد. در مقابل  هادیگر طایفهبه ( در وضعیت بهتری نسبت92/5برابر ) "سرپرست خانوار
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، دارای بیشترین نسبت وابستگی و کمترین سطح تحصیالت "کشکولی کوچک"طایفه 

قرار دارد. نتایج نشان  هادیگر طایفهسرپرست خانوار بوده و در بدترین وضعیت در مقایسه با 

 هایطایفهترتیب مربوط به ، به"شاخص تنوع معیشتی"که بیشترین و کمترین میزان  د،دا

ایفه ( است. برخی خانوارهای عشایری در ط17/1برابر ( و کشکولی کوچک )84/8برابر عمله )

 بیشتراند. اما، اقلیم به فعالیت صنایع دستی روی آورده با تغییر پذیریسازشبرای  "عمله"

کشکولی بزرگ و کوچک بر معیشت مبتنی بر دامداری  هایطایفهخانوارهای عشایری در 

برابر باال ) "پذیریمیزان سازش"دارای  "عمله" خانوارهای عشایری در طایفه سنتی تکیه دارند.

 ( هستند. 82/1برابر پذیری پایین )سازشدارای میزان  "کشکولی بزرگ"( و طایفه 93/8

 "فارسیمدان"پذیری مربوط به طایفه باالترین آسیبد، که دانشان  LVIنتایج محاسبه شاخص 

از  ارزیابیمورد  هایطایفهترتیب  LVI پایهاست. بنابراین بر  "عمله"و کمترین مربوط به طایفه 

(، کشکولی 31/5(، کشکولی بزرگ )34/5پذیری عبارت است از: فارسیمدان )نظر مقدار آسیب

-طایفه( نیز ترتیب LVI-IPCCنتایج شاخص تلفیقی ) بنا بر (.22/2( و عمله )92/2)کوچک 

 (.2به همین صورت است )جدول  ارزیابیمورد  های

جا صورت یکبه LVI-IPCCاز نظر عوامل سهیم در محاسبه  ارزیابیمورد  هایطایفهوضعیت 

 ( نشان داده شده است. 4در شکل )

 
 نمونه هایطایفهبرای  LVI-IPCCسهیم در  هایعاملنمودار مثلثی  (2)شکل 

در معرض خطر قرار داشتن

سازش پذیریدرجه حساسیت

عمله فارسیمدان کشکولی کوچک کشکولی بزرگ
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کوچک، کمتر کشکولی کشکولی بزرگ و  هایهایفکه طشود، با اینه که مالحظه میگونهمان

پذیری سازشدر معرض خطر قرار داشته و دارای کمترین درجه حساسیت هستند، اما از 

 با شرایط خطر دارا هستند. رویاروییکمتری در 

 پیشنهادهاگیری و نتیجه 
اهش میزان بارندگی ویژه کبه اقلیم دارای درک خوبی از تغییر ارزیابیعشایر مورد  ،بر نتایجبنا 

 یانگینروی ماز سازمان هواشناسی  آوری شدهگردکه، اطالعات طوری، هستند. بهدماو افزایش 

 ،دارد. همچنینهمخوانی در این زمینه ماهانه با دیدگاه خانوارهای عشایری  مایبارندگی و د

 دارای  ارزیابیمورد  هایطایفهداد، که عشایر  پذیری معیشتی نشاننتایج سنجش آسیب

(، شاه و همکاران 4119هان و همکاران ) هاییافته اساس بر پذیری متفاوت هستند وآسیب

     هر دو شاخص نیز ( 4115) 1و همکاران ی( و پانت4112(، آموس و همکاران )4113)

 یمناطق مختلف دارا یبرا( LVI-IPCC) یقی( و شاخص تلفLVI) یشتیمع پذیرییبآس

 پذیریسازشو  یتدر سه بعد در معرض خطر قرار داشتن، درجه حساس یاساس هایتفاوت

عمله و  هایهدر طایف ارزیابیمعیشت خانوارهای مورد ، این بررسیهای با توجه به یافتههستند. 

باال در  پذیریسازش، ولی دارای قرار دارداقلیم  تغییرخطر فارسیمدان تا حد زیادی در معرض 

اقلیم  عمله و فارسیمدان در برابر تغییر هایهطایف یعشایرخانوارهای با خطر هستند. رویارویی 

مقابل دارای شاخص تنوع معیشتی باال هستند. اما در  ی را انجام داده وهای چنداقدام

تغییر خطر کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک کمتر در معرض  هایایفهخانوارهای عشایری ط

بسیار پایین  پذیریسازشو از این رو دارای  رندتخریب مرتع( قرار داو  سیلسالی، اقلیم )خشک

تنوع  ای که، عشایر کشکولی دارای شاخصگونهطبیعی هستند. بههای رخداد پدیدهدر برابر 

بررسی عنوان منبع اصلی معیشت تکیه دارند. و بر دامداری سنتی بههستند معیشتی پایین 

 2یرکو است یازینو ب (4114) 3و همکاران یز، ست(4114) 4یکاالآشوک و ساس هایبررسی یجنتا

 پذیرییبآس یشباعث افزا یسنت یو دامدار یکشاورز ییهبر پا یشت، که معنشان داد( 4113)

 (،4111) 5و همکاران یفیناست هایبررسی هاییافتهشده است. در مقابل،  یماقل تغییر بهنسبت

                                           
1 Panthi et al.  
2 Ashok and Sasikala 
3 Sietz et al.  
4 Biazin and Sterk 
5 Steffen et al.  
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یی که نشان دادند، خانوارها (4112) 4یسالمو ا یکیوتوف و (4113) 1رانو همکا ییآج -یآنتوو

  یشتیمع پذیرییبباال هستند، آس یشتیتنوع مع یمناسب بوده و دارا یریپذسازش دارای

 یکه برا شودیم یشنهادپ ین،مقاوم هستند. بنابرا یماقل ییرباشد و در برابر تغیم پایین هاآن

 ،کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک هایهایفط یرعشا یشتمع یتحفاظت و بهبود وضع

های سازگار با تغییر اقلیم در معیشتی خانوارها تنوع بیشتری یابد و مجموعه فعالیت راهبردهای

 در برابر  هاهپذیری این طایفسازشکار گرفته شود، تا دامداری سنتی بهکنار کشاورزی و 

  های اقلیمی افزایش یابد.پدیده
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