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 چکیده
 شده تبدیل اقتصادی و اجتماعي و محيطيزیست مشکل یک به آن از ناشي هایآسيب و اقليمي تغييرات نامطلوب اثرهای امروزه    

 بندیاولویت و مؤثر سازوکارهای شناسایي برای مهم گام یک اقليمي، تغييرات به محلي اجتماعات پذیریآسيب ارزیابي. است
 -ميداني تحقيقات نوع از تحقيق این .شودمي سازگاری ظرفيت افزایش و پذیریانعطاف قابليت ارتقای باعث که است مدیریت
 و سيدایاز آقابرار، روستای سه در اقليمي تغييرات به پذیریآسيب پرسشنامه تکميل و ميداني مشاهده از استفاده با که است پيمایشي
 سازگاری ظرفيت و حساسيت گرفتن، قرار معرض در ازجمله پذیریآسيب هایشاخص براساس قصرشيرین شهرستان در سيداحمد

 تحليل قبيل از آماری هایآزمون از استفاده اب نهایت در که شده تکميل هدف هایگروه بين در هانامهپرسش .است شده بررسي
 قرار معرض در هایمؤلفه که دهدمي نشان نتایج .است انجام شده شدهآوریجمع اطالعات وتحليلتجزیه لوین و فيشر واریانس،

 خشک اقليم یک در روستا سه بين معناداری اختالف همچنين بوده، پذیرآسيب قصرشيرین شهرستان در اقتصاد و حساسيت گرفتن،
 13/3 مقدار با سيدایاز روستای و 30/3 با برابر سيداحمد روستای ،43/3 مقدار با آقابرار روستای پذیریآسيب ميزان و ندارد وجود
 دررا  محيطي پذیریآسيب ميزان باالترین 1/4 مقدار با احمد سيد روستای همچنين .است بوده پذیریآسيب متوسط مقدار از باالتر

 يتموقع اقليمي، رویدادهای دليل به حساسيت و گرفتن قرار معرض در هایمؤلفه پذیریآسيب ميزان .داشت اقليم تغيير با مواجهه
 فقر دليل به اقتصاد مؤلفه باالی پذیریآسيب همچنين. باشدمي اقليم و طبيعي منابع به محلي اجتماعات يشتمع يو وابستگ يایيجغراف

 پذیریآسيب سبب اقتصاد و حساسيت گرفتن، قرار معرض در لفهؤمسه  پذیریيبآس .است اجتماعات فيزیکي سرمایه کمبود و
 تأثير سازگاری در آنها توانایي یا و تمایل کشورها، و محلي اجتماعات سازگاری بر عوامل این. است شده مطالعه مورد اجتماعات

 .دهد پاسخ اقليمي تغييرات يمنف تأثيرات به مؤثر طوربه تواندمي محلي مشارکت با دولتکه طوریبه. گذاردمي

 
 .قصرشيرین ،حساسيت اقليمي، تغييرات پذیری،آسيب محلي، اجتماعات :کلیدی هایواژه

 
 مقدمه

تر پدیده تغيير اقليم و طرح آثار منظور بررسي دقيقبه
های نسلبار و مخرب این پدیده برای نسل کنوني و زیان

الدول تغيير بينت ئهيبا نام ای سسهؤم 1988در سال  آینده،
با همکاری دو سازمان جهاني هواشناسي  (IPCC)اقليم 

(WMO) زیست سازمان ملل متحد و برنامه محيط
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(UNEP) .توسط  سه گروه کاری تشکيل شدIPCC  ایجاد
مطالعه و ارزیابي اطالعات علمي،  شد. گروه کاری اول به

درک پدیده تغيير اقليم مياجتماعي و فني برای -اقتصادی
 بالقوه پدیده تغيير اقليم،ثيرات أتپردازد، گروه کاری دوم 

های مختلف تحت آن پذیری سيستمتطبيق با پدیده و آسيب
 هایاثرکند و گروه سوم کاهش را بررسي و ارزیابي مي

 Massah) دهدناشي از این پدیده را مورد بررسي قرار مي

Bavani, & Ashofteh, 2007). ،آسيب واتسون و همکاران
به حدی که تغييرات اقليم ممکن است آسيب یا  را پذیری
این  که دنکنمي تعریف به یک سيستم وارد کندرا  يخسارت

با  سازگاری توانایي بلکه به نه تنها به حساسيت سيستم، حد
 .(Watson, 1996)شرایط جدید اقليمي نيز بستگي دارد 

توان تغيير اقليم را مي پذیری بهکند که آسيبمي اشاره کاتر
زیان در ضرر و احتمال  به سه بخش مجزا تجزیه کرد؛

توانایي برای واکنش اجتماعي و ویژگي مواجهه با خطر،
او آسيب. از یک مکان از قبيل موقعيت جغرافيایي يهای

یک فرد یا  احتمال اینکه"عنوان تغيير اقليم را به پذیری به
منفي توسط یک خطر قرار ثير أتتحت  گروه در معرض و

آسيب IPCC .(Cutter, 1996) "کندتعریف مي گرفته
ميزان  عنوان تابعي از در معرض قرار گرفتن،پذیری را به

لفه ؤماین سه  کند.مي فحساسيت و ظرفيت سازگاری تعری
پذیری یک سيستم برای از عوامل کليدی در تعيين آسيب

تغيير اقليم و ارائه اطالعات مفيد برای ارزیابي و کاهش 
های شاخص .(IPCC, 20072014) باشدتهدیدات اقليم مي

اقليم شامل افزایش درجه  تغيير قرارگرفتن در معرض
باران شدید، خشکسالي و باال آمدن سطح دریا مي حرارت،

به و گرمایش جهانيثير أتبيني کرده که پيش IPCCباشد. 
 دنبال آن احتمال امواج شدید گرما، باران شدید، خشکسالي،

سطح آب دریاها در طول  نبحران گرمسيری و باال آمد
 در همچنين .(2005et al Parry ,.)زمان ادامه خواهد داشت 

درجه حساسيت یک سيستم به خطرات  شاخص حساسيت،
اقليم نه تنها به شرایط جغرافيایي بلکه به عوامل اقتصادی و 

 ها نيز بستگي دارد.اجتماعي از قبيل جمعيت و زیرساخت
استفاده از  ي،تواند وضعيت جغرافيایحساسيت مي شاخص

زمين، مشخصات فردی و ساختار صنعتي مانند وابستگي به 
ظرفيت کشاورزی و ميزان تنوع صنعتي را شامل شود.

سازگاری توانایي یک سيستم را برای از عهده برآمدن با حد 
سازگاری به  طورکلي، ظرفيتبه کند.اقليم توصيف مي

و وری فنادسترسي به  تغييرات اقليم به منابع فيزیکي،
توانمندی نهادی و توزیع منابع  ها،انواع زیرساخت اطالعات،

 های اقتصادی،همچنين از توانایي بستگي دارد.
نهادی و  ظرفيت اجتماعي،سرمایه فيزیکي،های زیرساخت

های توانایي شود.ها تشکيل ميدر دسترس بودن داده
برای کاهش آسيبرا اقتصادی، منابع اقتصادی موجود 

 .(Yohe & Tol, 2002) دهدبه تغيير اقليم نشان ميپذیری 
 در ماهيگير روستای 30 از تحقيقي گپتا، در و سناپاتي

و  Versova ،Madh ،Khar ،Mahim) روستاهای بمبئي،

Worli ،)و اقليمي تغييرات اقتصادی و اجتماعي پيامدهای 
 .دادند قرار بررسي ماهيگير را مورد اجتماعات پذیریآسيب

 و (SLA) پایدار معيشت رویکردهای از پژوهش این در
 هاشاخص انتخاب برای( MCA) چندمعياره وتحليلتجزیه

کرده استفاده شده انتخاب هایشاخص به وزن تخصيص و
محدودیت دليل به پذیریآسيب که دهدمي نشان نتایج اند.

 .دارد وجود ماهيگيری جامعه ميان در مالي و فيزیکي های
 به ماهيگير روستاهای در پذیریآسيب نمرات در اختالف

 حاصل منافع و دانش منابع، به دسترسي مقابله، راهبردهای
 ,Senapati & Gupta) شودمي مربوط محلي دولت از

پذیری جمعيت تحقيقي درباره ارزیابي فضایي آسيب .(2017
 در این تحقق از در نپال انجام شده است. اقليميبه تغييرات 

نقشه تهيه برای (CVI) اقليمي پذیریآسيب شاخص روش
نشان نتایج  استفاده گردیده است. اقليمي پذیریآسيب های
پذیری سازگاری بزرگترین علت آسيبکه کمبود ظرفيتداد 

 & Mainali) در نپال است اقليميجمعيت به تغييرات 

Pricope, 2017). 

انساني  اجتماعاتمحيط طبيعي و قابل ذکر است که 
در بخش کشاورزی به شدت به شرایط اقليمي وابسته  ویژهبه

پذیری باالی آن نسبت به است. نتيجه این وابستگي، آسيب
رود وقوع بر این اساس انتظار مي تغييرات اقليمي بوده است.
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باری به همراه داشته پدیده در آینده، پيامدهای زیاناین 
پژوهش درصدد است که آسيباین  ،در این راستا باشد.

در سه  تغيير اقليم محلي را در برابر اجتماعاتپذیری 
 در شهرستان قصرشيرین بررسي نماید. واقع  یروستا
 
 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

شده  واقع استان کرمانشاهدر  قصرشيرین شهرستان
شهرستان قصرشيرین از شمال و غرب به کشور  .است
های تاناز شرق به شهرس ،از جنوب به استان ایالم ،عراق
، این شهرستان .شودذهاب و گيالنغرب محدود ميسرپل

درجه  31جغرافيایي و در  طولدقيقه  45درجه و  35در 
متری از  400با ارتفاع جغرافيایي،  عرضدقيقه  34و 

کيلومتری شهر کرمانشاه، در مسير  167سطح دریا و در 
ميانگين  .دارد قرار خسروی –آباد غرب راه اصلي اسالم

گراد و گرمدرجه سانتي 5تا  5/2سردترین ماه سال بين 
گراد و ميزان درجه سانتي 46تا  45ترین ماه سال بين 

. متر در نوسان استميلي 450تا  350بارندگي بين 
آب  اقتصاد قصرشيرین بيشتر به کشاورزی وابسته است.

 .گرددميمين أتاز رودخانه الوند  منطقه کشاورزی
از کوه و گذردز درون شهر قصرشيرین ميرودخانه الوند ا

علت ه ب گيرد.ذهاب سرچشمه ميشرقي سرپلهای شمال
 گندم، ماننداز تنوع محصوالت کشاورزی  اقليميشرایط 

انواع مرکبات  جات، انگور یاقوتي،ذرت، انواع صيفي
 باشد.سبزیجات )کاهو( برخوردار مي و ليموشيرین ویژهبه
شهر منابع نفتي نيز وجود دارد که این حال در اطراف  با
قصرشيرین به دليل . شوندميزان کمي استخراج ميبه

 های بلند و همچنين محصوالت متنوع کشاورزینخل
  است.بوده مورد توجه

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1 شکل

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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مکاني برای همزیستي اقوام مختلف  دیرباز از شهر این
است. شهرستان قصرشيرین به مذاهب مختلف بوده و کرد

و  دليل کمبود نزوالت جوی و محدودیت در استحصال آب
 تمشکال ها در این منطقه باعثریزگردهمچنين وجود 

های کشاورزی نيز اثر بر فعاليتشده و  هاتنفسي برای انسان
کاهش کمي و کيفي محصوالت و باعث  گذاشتهمنفي 

 های فراواني روبرو شده است.با چالشو  کشاورزی گردیده
 پذیریميزان آسيب موردجامعي در  تاکنون مطالعهسویي  از

آن انجام نشده  محلي نسبت به تغييرات اقليمي اجتماعات
برای انجام این پژوهش سه روستای آقابرار، سيدایاز  است.

آسيبرای مطالعه در رابطه با و سيداحمد در قصرشيرین ب
محلي نسبت به تغييرات اقليمي به صورت  اجتماعات پذیری

بندی تصادفي انتخاب گردیدند. این منطقه بر اساس طبقه
 .باشدسليانوف دارای اقليم خشک مي

 
 با مواجهه در یمحل اجتماعات یریپذبیآس سنجش روش

 یمیاقل راتییتغ
 ،پيمایشي است -توصيفي-تحليليروش پژوهش از نوع 

باشد و نتایج آن قابليت بههمچنين از نظر هدف کاربردی مي
 . داردربط را ها و نهادهای ذیکارگيری در سازمان

در  پذیریآسيب ارزیابيسنجش و  برای رویکرد نوع دو
 بينيپيش تأثيرات اساس بر اول نوع .نظر گرفته شده است

به .است پذیرآسيب کشور یا و بخش منطقه، یک بر شده
 سناریوهای و اقليمي تغييرات از مطالعات نوع این طورکلي،

 علمي سازیشبيه هایمدل اساس بر که کندمي استفاده بارش
 تغييرات اثرهای کيفي وتحليلتجزیه اساس بر دوم نوع .است

 مشارکتي فرایند ماتریس یک از استفاده با اقليمي
 . Yoon, 2015)  and Ludeña & et al(Ludenaاست

تواند مي که است شاخص بر رویکرد مبتني دوم، روش
 این .گيرد قرار استفاده مورد پذیریآسيب گيریاندازه برای

 انتخاب و هاشاخص از مجموعه یک اساس توسعه بر روش
 یا اصلي مؤلفه وتحليلتجزیه کارشناسان، نظر طریق از آنها

 روش، این در بنابراین .است گذشته وقایع با ارتباط
 پذیریآسيب ارزیابي برای انتخاب هایروش و هاشاخص

 چالش پذیریآسيب هایشاخص تعيين هستند. مهم بسيار
 ارزیابي برای مختلفي هایشاخص .است برانگيز
 هایشاخص اما دارد، وجود اقليمي تغييرات بهپذیری آسيب

 متفاوت است ممکن مختلف هستند که مناطق در خاصي
  است خاص زمينه و مکان بر مبتني پذیریآسيب زیرا باشد،

, 2019).et al.(Jamshidi  
 پدیده هر از ترکيبي معيار یک عنوانبه شاخص یک

 هایشاخص توسط آن ابعاد که شودمي توصيف اجتماعي
 در تحليل واحدهای عنوانبه که گرددمي منعکس مختلف

 لفهؤم سه برای تحقيق این در شوند. بنابراین،مي گرفته نظر
 و استخراج پذیریآسيب شاخص زیادی تعداد پذیری،آسيب

کارشناسان و با  نظر طریق از هاشاخص از ایمجموعه بعد
 انتخاب از پس .شدند انتخاب استفاده از مطالعات گذشته

 برخي منطقه مورد مطالعه شرایط گرفتن نظر در با هاشاخص
 .گردیدند تغييرات اعمال

 
  میاقل راتییدر مواجهه با تغ یریپذبیآس سنجش

 ,Füssel & Kleinبا توجه به مرور منابع انجام شده )

آسيبهای اوليه برای ارزیابي شاخصدر این تحقيق ( 2006
 و پذیری جامعه محلي در برابر تغييرات اقليمي مشخص

های مورد نظر نهایي شاخصداني بعد از بازدیدهای مي آنگاه
در مواجهه با تغيير  پذیریآسيبسنجش ميزان  برای گردید.

 در معرض قرار گرفتن، مختلف شامللفه ؤمهفت  اقليم
حساسيت، اقتصادی، اجتماعي، زیرساخت، دانش فردی و 

چارچوب مفهومي و ارتباط  مشخص گردیدند. دولت
 شده است.نشان داده  2با یکدیگر در شکل ها لفهؤم
 

 یآمار نمونه وجامعه 
توجه به وسعت بسيار زیاد  آماری با برای انتخاب نمونه

سه روستای آقابرار، سيدایاز و سيداحمد به  جامعه آماری
بعد از انجام  عنوان نمونه انتخاب گردیدند.صورت تصادفي به
تحقيقي های گزارشای و بررسي اجمالي مطالعات کتابخانه
 تحقيقات ميداني پرسشنامه تدوین گردید،قابل دسترس و 

محلي در  اجتماعاتپرسشنامه در بين افراد  78سپس تعداد 
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 برای ابتدا .شدسطح سه روستای هدف در این تحقيق توزیع 
و با تأیيد  روایي پرسشنامه شده،آوری جمعهای تحليل داده

در معرض قرارگرفتن، حساسيت های شاخصآلفای کرونباخ 
به  7/0 و 6/0، 7/0ترتيب برابر با گاری بهو ظرفيت ساز

چه همبستگي بين  هرالبته . پرداخته شد گردآوری اطالعات
از وجود واریانس مشترک  حکایت، باشدبيشتر  واالتئس

 .داردها شاخص هایباال و در جهت مثبت بين واریانس

توصيفي و های آزمونبرای انجام محاسبات آماری از 
برای بدست آورن ميانگين و  استتحليلي استفاده شده 

هریک از پذیری آسيبدر هر روستا و ميانگين پذیری آسيب
، آزمون یکسان بودن یا نبودن دو یا چند جامعه و هامؤلفه

های تحليل ترتيب از آزمونبهها نمونههمگني واریانس در 
 و آزمون لوین استفاده شده است. Fواریانس، آزمون 

 

 
 (Füssel & Klein, 2006)پذیری آسیب ارزیابی برای پذیریآسیب  اقلیمی مدل مفهومی ارتباط تغییرات -2شکل 

 
 جینتا
 در یمحل اجتماعات یریپذبیآس بر ثرؤم یهالفهؤم لیتحل

  میاقل رییتغ با مواجهه
پذیری هریک از سنجش ميزان آسيب 1جدول  نتایج

در مواجهه با را پذیری در جوامع هدف آسيبهای مؤلفه
 ميزان دهد.تغيير اقليم در منطقه مورد مطالعه نشان مي

مورد بررسي  یدر سه روستاها مؤلفه پذیریآسيب
پذیری همچنين با توجه به ميانگين آسيب متفاوت بوده،

پذیری در منطقه مورد بررسي ميزان آسيبها مؤلفه
اجتماعي و زیرساخت در روستای سيدایاز، های مؤلفه

مؤلفه روستاهای سيدایاز و آقابرار و  دانش فردی در
آقابرار و سيداحمد کمتر از ميانگين  یدولت در روستاها

در  باشند.پذیری بوده و معنادار نميمتوسط آسيب
حساسيت و اقتصاد  گرفتن،ردر معرض قراهای مؤلفه

آزمون معنادار و فرض اما ميانگين باالتر از متوسط است. 
توان شود و ميصفر مبتني بر یکساني توزیع رد مي

تفاوت از مقدار متوسط استنباط نمود که مقدار ميانگين م
است. همچنين با توجه به مثبت بودن حدود کمينه و 

که توزیع آماری کرد توان بيان مي ،هامؤلفهبيشينه تمامي 
 با در نظر گرفتن یک درصد خطای نوع اول است.
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 پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییر اقلیم آسیبهای لفهؤممیانگین  -1 جدول

 نهيشيب نهيکم SE اريمع انحراف نيانگيم تعداد روستا لفهؤم

 قرار معرض در

 گرفتن

 آقابرار

 داحمديس

 ازیدايس

 يکل

30 

30 

18 

78 

00/4 

10/4 

94/3 

02/4 

58/0 

30/0 

63/0 

50/0 

10/0 

05/0 

150/0 

05/0 

78/3 

98/3 

62/3 

91/3 

21/4 

21//4 

26/4 

14/4 

 

 تيحساس

 آقابرار

 داحمديس

 ازیدايس

 يکل

30 

30 

18 

78 

93/3 

83/3 

16/3 

71/3 

52/0 

74/0 

09/1 

82/0 

09/0 

13/0 

25/0 

09/0 

73/3 

55/3 

20/2 

53/3 

12/4 

11/4 

71/3 

90/3 

 

 اقتصاد

 آقابرار

 داحمديس

 ازیدايس

 يکل

30 

30 

18 

78 

50/3 

56/3 

27/3 

47/3 

90/0 

10/1 

017/1 

00/1 

16/0 

20/0 

23/0 

11/0 

16/3 

15/3 

77/2 

24/3 

83/3 

97/3 

78/3 

70/3 

 

 ياجتماع

 آقابرار

 داحمديس

 ازیدايس

 يکل

30 

30 

18 

78 

16/3 

10/3 

66/2 

02/3 

28/1 

12/1 

02/1 

17/1 

23/0 

20/0 

24/0 

13/0 

68/2 

67/2 

15/2 

76/2 

64/3 

52/3 

17/3 

29/3 

 

 رساختیز

 آقابرار

 داحمديس

 ازیدايس

 يکل

30 

30 

18 

78 

38/3 

88/3 

33/2 

94/2 

98/0 

10/1 

90/0 

08/0 

18/0 

20/0 

21/0 

12/0 

01/3 

47/2 

88/1 

70/2 

75/3 

29/3 

78/2 

19/3 

 

 یفرددانش

 آقابرار

 داحمديس

 ازیدايس

 يکل

30 

30 

18 

78 

40/2 

10/3 

83/2 

76/2 

10/1 

99/0 

09/1 

09/1 

20/0 

18/0 

25/0 

12/0 

98/1 

72/2 

28/2 

52/2 

81/2 

47/3 

37/3 

01/3 

 

 دولت

 آقابرار

 داحمديس

 ازیدايس

 يکل

30 

30 

18 

78 

46/2 

70/2 

11/3 

70/2 

10/1 

05/1 

96/0 

07/1 

20/0 

19/0 

22/0 

12/0 

05/2 

30/2 

63/2 

46/2 

87/2 

09/3 

59/3 

94/2 
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سطح معناداری با توجه به  2طبق نتایج ارائه شده جدول 
توان بيان ميباشد مي 00/0حساسيت که ميزان آن مؤلفه 

پذیری در روستاهای منطقه خشک نمود که از لحاظ آسيب
سطح معناداری ها مؤلفهباشد و در سایر اختالف معنادار مي

توان نتيجه گرفت در مي کهنحویاست، به 05/0بيشتر از 
ر دها مؤلفهتفاوت معناداری وجود ندارد و ها مؤلفهواریانس 

 باشند. منطقه مورد مطالعه همگن مي

 
 پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییر اقلیم آسیبهای لفهؤمبرابری واریانس  آزمون -2 جدول

 سطح معنيداری درجه آزادی 2 درجه آزادی 1 آماره لوین مؤلفهها

 ns 0/17 75 2 1/81 در معرض قرار گرفتن

 **0/00 75 2 6/66 حساسيت

 ns 0/59 75 2 0/52 اقتصاد

 ns 0/14 75 2 2/01 اجتماعي

 ns 0/42 75 2 0/85 زیرساخت

 ns 0/71 75 2 0/33 دانش فردی

 ns 0/65 75 2 0/42 دولت

* 95/0 ،** 99/0 ، ns داری معنی عدم 

 

 حساسايت و  زیرسااخت، های مؤلفهمعناداری  سطح
توان بيان نمود ميو  باشدمي 05/0از  کمتر دانش فردی

 در روساتاهای منطقاه ماورد    پذیری،که از لحاظ آسيب
سطح ها مؤلفهباشد و در سایر مطالعه اختالف معنادار مي

توان نتيجاه  ميرو است، ازاین 05/0معناداری بيشتر از 
تفاوت معنااداری وجاود   ها مؤلفهگرفت که در واریانس 

نتایج ارائه  3در جدول )باشد همگن ميها مؤلفهندارد و 
 .(شده است

 
 مواجهه در یمحل اجتماعات یریپذبیآس زانیممقایسه 

 میاقل رییتغ با
پذیری نتایج حاصل از سنجش ميزان آسيب 4جدول 

اجتماعااات محلااي را در مواجهااه بااا تغيياار اقلاايم در  
دهاد.  روستاهای آقابرار، سيداحمد و سيدایاز نشان ماي 

پذیری باالتر از که در هر سه روستا ميزان آسيبطوریبه
(. ولي عدم 3باشد )باالتر از عدد پذیری ميآستانه آسيب

بيشاتر   43/3ستای آقابرار باا مياانگين   مطلوبيت در رو
کااه روسااتای ساايداحمد بااا ميااانگين نحااویبااوده، بااه

نسبت به روستای سيدایاز از وضعيت  3/3پذیری آسيب
باشاد، همچناين روساتای    تاری برخاوردار ماي   مطلوب

، دارای کمتاارین مياازان  13/3ساايدایاز بااا ميااانگين  
ه پذیری در بين سه روستای مورد بررسي در منطقآسيب

پذیری باشد. همچنين ميانگين کل آسيبمورد مطالعه مي
باشد مي 31/3محلي در سه روستای ذکرشده  اجتماعات

تاوان بياان   که باالتر از حد ميانگين است. بناابراین ماي  
محلي در هر سه  پذیری اجتماعاتنمود که ميزان آسيب

روستای منطقه در مواجهه با پدیده تغيير اقليم بااالتر از  
 باشد.ستانه ميحد آ
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 پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییر اقلیم آسیبهای لفهؤمتجزیه واریانس میانگین  -3 جدول

 یداريمعن سطح F آماره مربعات نيانگيم یآزاد درجه مربعات مجموع یریپذبيآس لفهؤم

 قرار معرض در

 گرفتن

 یيروستا نيب

 یيروستا درون

 کل

30/0 

64/19 

94/19 

2 

75 

77 

15/0 

26/0 
58/0  ns 56/0 

 

 تيحساس

 یيروستا نيب

 یيروستا درون

 کل

26/7 

53/44 

79/51 

2 

75 

77 

63/3 

59/0 
11/6 **00/0 

 

 اقتصاد

 یيروستا نيب

 یيروستا درون

 کل

97/0 

47/76 

44/77 

2 

75 

77 

48/0 

02/1 
47/0  ns 623/0 

 

 ياجتماع

 یيروستا نيب

 یيروستا درون

 کل

08/3 

86/102 

94/105 

2 

75 

77 

54/1 

37/1 
12/1  ns 33/0 

 

 رساختیز

 یيروستا نيب

 یيروستا درون

 کل

61/12 

68/77 

29/90 

2 

75 

77 

30/6 

03/1 
08/6 **00/0 

 

 یفرد دانش

 یيروستا نيب

 یيروستا درون

 کل

44/7 

40/84 

84/91 

2 

75 

77 

72/3 

12/1 
30/3 **042/0 

 

 دولت

 یيروستا نيب

 یيروستا درون

 کل

67/4 

54/83 

21/88 

2 

75 

77 

33/2 

11/1 
09/2 ns  13/0 

* 95/0 ،** 99/0 ، ns داری معنی عدم 

 
 پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییر اقلیم میانگین آسیب -4 جدول

 بيشينه کمينه خطای استاندارد انحراف معيار ميانگين تعداد روستا

 3/73 3/13 0/14 0/79 3/43 30 آقابرار

 3/63 2/96 0/16 0/88 3/30 30 سيداحمد

 3/51 2/75 0/17 0/76 3/13 18 سيدایاز

 3/49 3/12 0/09 0/82 3/31 78 کل
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با توجه به است بيان شده 5نتایجي که در جدول  طبق
توان بيان مي اشدبمي 34/0که برابر  سطح معناداریمقدار 

در واریانس جوامع تفاوت معناداری وجود ندارد و  نمود که
 ها همگن هستند.نمونه

 
 پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییر اقلیم واریانس آسیب برابری آزمون -5 جدول

 سطح معنيداری درجه آزادی 2 درجه آزادی 1 آماره لوین

1/07 2 75 ns0/34  
* 95/0 ،** 99/0 ، ns داری معنی عدم 

 

و همچنين با  6ارائه شده در جدول  نتایج به توجه با
از  توان بيان نمود کهمي 48/0سطح معناداری  به توجه

پذیری اختالف معناداری بين سه روستا در لحاظ آسيب
پذیری در ميانگين آسيب بنابراینمنطقه خشک وجود ندارد. 

همچنين با توجه  باشد.خشک برابر مي بين روستاهای منطقه
دهنده همگن نشان 24/0سطح معناداری  7نتایج جدول  به

بودن سه روستای سيدایاز، سيداحمد و آقابرار در منطقه 
 .استخشک 

 
 اقلیم  پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییرتجزیه واریانس میانگین آسیب -6 جدول

 سطح معنيداری F آماره  ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات آسيبپذیری

 ns 0/48 0/72 0/49 2 0/98 بين روستایي

   0/68 75 51/06 درون روستایي

    77 52/05 کل
* 95/0 ،** 99/0 ، ns داری معنی عدم 

 
 اقلیم  پذیری اجتماعات محلی در مواجهه با تغییرهای همگن آسیبزیر مجموعه -7 جدول

 آلفا=0/05 تعداد روستا

 ns 3/13 18 سيدایاز

 ns 3/30 30 سيداحمد

 ns 3/43 30 آقابرار

 ns 0/24  سطح معنيداری
* 95/0 ،** 99/0 ، ns داری معنی عدم 

 
  بحث

 منابع و هااکوسيستم ،اجتماعات پذیریآسيب ارزیابي
 شناسایي برای مهم گام یک اقليمي، تغييرات به وابسته

 باعث که است مدیریت بندیاولویت و ثرؤم سازوکارهای

یا  درجه پذیریآسيب .شودمي پذیریانعطاف قابليت ارتقای
 هایاثر به حساس گونه یا سيستم یک که است یمعيار

 نهاآ با مقابله به و قادر شودمياقليمي  تغييرات نامطلوب
 عوامل) ثرؤم عوامل به نيست که این موضوع بستگي
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 عوامل) سيستم سازگاری ظرفيت و حساسيت ،(بيروني
 به کشور یک پذیریآسيب .(IPCC, 2007) دارد( ذاتي
 کرد، گيریاندازه طور مستقيمبه توانرا نمياقليم  تغيير

 به است ممکن مشروع هنجاری هایتفاوتکه طوریبه
 مجموع شاخص نسبت به متنوع اطالعاتي منابع بر شدت
اصلي تراکم خطرات  هایچالش .بگذارد ثيرأت پذیریآسيب

 مسائل مربوط به اقتصاد، از: عبارتند اقليمي حال و آینده
 شامل اقليم تغيير مستقيمغير هایاثر دیگر و انسان سالمت
 که در نامطلوب و مفيد هایاثر و کم ثبات و باثبات تأثيرات

 دهد. رخ مي مختلف مناطق یا و هابخش
پذیری ميزان آسيب تحقيقات انجام شده بر اساس

روستاهای آقابرار، سيداحمد و سيدایاز که در اقليم خشک و 
 3/3، 43/3ترتيب برابر با مقادیر اند بهخشک واقع شدهنيمه

پذیری باشد که باالتر از مقدار متوسط آسيبمي 13/3 و
 پذیرليمي آسيببه تغييرات اق این بدان معناست که بوده،

 گرفتن، در معرض قرار هایلفهؤم همچنين. باشندمي
باشد پذیری ميحساسيت و اقتصاد باالتر از متوسط آسيب

در معرض قرار گرفتن و های لفهؤمپذیری که آسيب
حساسيت به دليل عوامل اقليمي، غيراقليمي و موقعيت 

 و اقليمي تغييراتو جغرافيایي منطقه مورد مطالعه بوده 
 طبيعي منابع دسترسي و کيفيت دسترسي، ،اقليمي رویدادهای

 هاینظام بر گسترده تأثير به منجر این .دهدمي تغيير را
 که روستایي اجتماعات .شودمي آنها اقتصادی و اجتماعي

 به کنندمي تکيه اکوسيستم خدمات و کاالها به طور مستقيمبه
همچنين  .هستند پذیرترآسيب اقليمي تغييرات هایاثر

 .باشدمي فقراقتصاد به دليل لفه ؤمپذیری باالی آسيب
 سطح محدود، اقتصادی منابع دارای کشورهایکه طوریبه

 ضعيف، هایمهارت و اطالعات ،وریفنا پایين
 و ضعيف و ناکارآمد نهادهای ضعيف، هایزیرساخت

 ظرفيت دارای منابع، به کم دسترسي و نابرابر توانمندسازی
 هستند پذیرآسيب بسيار و سازگاری برای کمتری

(2005Patt, &Grothmann ).  دارای فقر  که کسانيالبته
این بدین معني  باشند،مي بيشتری خطر معرض در هستند

 سرمایه دارای که فردی یا گروهي خانوار، جامعه،است که 

 قرار توليد عدم خطر معرض در هستند، سرمایه فاقد یا و کم
 سرمایه .گذاردمي اثر آنها معيشت بر احتماال که دنگيرمي

 را معيشتي راهکارهای تا دهدمي اجازه مردم به فيزیکي
افزایش  را آنها پذیریانعطاف توانایي که دهند توسعه

 سرپرست ثروت و سن جنسيت، تحصيالت، سطح .دهدمي
 هوا، و آب به مربوط اطالعات اعتبار، به دسترسي خانوار،
 ثيرأت پذیریبر آسيب حرارت درجه و اجتماعي سرمایه

 هایدارایي که افرادی (. et al.Deressa,2009) گذاردمي
 .اندنداشته که هستند افرادی از بهتر طورکليبه دارند فيزیکي

 اجتماعي، هایدارایي و سازگاری ظرفيت بين مثبت رابطه
 2018Thathsarani) است فيزیکي هایدارایي و اقتصادی

Gunaratne, &.) و پذیریآسيب یندافر دو واقع، در 
 تقویت باعث احتماال اقليمي تغييرات به سازگاری

 نمرات در اختالفکه  شوندمي نابرابر اقتصادی ساختارهای
 به روستایي مورد مطالعه اجتماعات در پذیریآسيب
 حاصل منافع و دانش منابع، به دسترسي مقابله، هایراهبرد

 سازگاری ظرفيت بر این عوامل ،شودمي مربوط دولت از
 در آنها توانایي یا و تمایل کشورها، روستایي و اجتماعات
 مشارکت با باید دولتکه طوریبهگذارد. مي ثيرأت سازگاری

 ثيراتأت به ثرؤم طوربه تا کند کار محلي اجتماعات و محلي
  .دهد پاسخ اقليمي تغييرات

 باالی ميزان پایين، تکنولوژی از استفاده همچنين
 ضعيف هایزیرساخت ضعيف، هایمهارت جوانان، مهاجرت

آسيب نابرابر توانمندسازی ضعيف و ناکارآمد نهادهای و
 از محلي اجتماعات همچنين. دهدمي افزایش را پذیری
 هایجنبه به توجه با شرایط ظرفيت سازگاری لحاظ

 هستند حساس که اجتماعاتيباشند، مي پذیرآسيب اقتصادی
 انطباق ظرفيتو  دارند قرار اقليمي تغييرات معرض در و

آمدن با  کنار به قادر جوامعي هستند که، ندارند کافي
نتایج تحقيقات  .باشندنمي خارجي کمک خطرات بدون

) ,Pandey& Bardsleyباشدمي این مطلبید ؤممختلف نيز 

Mainali, &  ;Senapati, & Gupta, 2017 ;2015

), 2017et alAdu  ;Pricope, 2017 .همچنين ميزان آسيب
پذیری محيطي در مواجهه با تغيير اقليم در منطقه مورد 
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دليل موقعيت جغرافيایي و قرارگرفتن در منطقه  مطالعه به
نتایج این بخش مشابه نتایج مطالعه  .باشدخشک باال مي

Yenneti  است( 2016)و همکاران.Senbeta  و 

Olsson(2009)، بي های فقير وخانواده که دادند نشان 
ثير أتتحت  عمدتا بزرگ هایخانواده و زنان کودکان، زمين،
نيز Kaplan (2005 ،) و Makoka .است اقليمي هایشوک

 عوامل از وسيعي گستره از ناشي پذیریآسيب که کردند بيان
 مانند فرهنگي-اجتماعي و محيطي اقتصادی، نهادی، سياسي،

 و شخصي منابع فقدان سازماني، هایشکاف کافي، دانش
 و Mbakahya همچنين .است ناقص قوانين و مالي

Ndiema (2015)و فقر مانند مليعوا که کردند ، استدالل 
 نابرابری تحصيل، پایين سطوح سالمت، ضعف گرسنگي،
 به دسترسي عدم و خطرناک و شکننده موقعيت جنسيتي،

 .کندمي کمک پذیریآسيب به خدمات و منابع
 توان بيان نمود که اکثریتبر اساس نتایج این تحقيق مي

آسيب اقليمي تغييراتبه سبب مواجهه با  محلي اجتماعات
 حمایت به نياز سازگاری ظرفيت بهبود برای و هستند پذیر

باید  حال،بااین .دارند سياسي حتي و مالي آموزشي،
 ثيرأت تحت را محلي اجتماعات پذیریآسيب که يمتغيرهای

 در .شوند گرفته نظر در آینده هایبرنامه در دهندمي قرار
 به محلي اجتماعات سازگاری ظرفيت تقویت نهایت،

 قرار گيرد، سياستمداران کار دستور در باید اقليمي تغييرات
 و جغرافيایي مختلف مناطق بين تفاوت نياز است اما

 .گرفته شود نظر در اجتماعي و اقتصادی شرایط همچنين
 توان نتيجه گرفت که مفهومميهای تحقيق یافتهبر اساس 

 محدود ساده معلولي و علت رابطه یک به نباید پذیریآسيب
مواجهه با تغييرات اقليمي یک  پذیری درآسيب شود، بلکه

معرض  های درباشد که به شاخصپدیده چند بعدی مي
)اقتصاد،  سازگاریقرارگرفتن، حساسيت و ظرفيت 

اجتماعي، زیرساخت، دانش فردی و دولت( بستگي دارد. 
های حمایتي در بخش زیرساخت، اقتصادی، ارائه سياست

بهرهبا های مرتبط اجتماعي و دانش فردی از سوی سازمان
تکميل و تکامل جامعه اطالعاتي در روستاها مانند برداران، 

زی فرهنگ شفاهي ساارتقای سواد اطالعاتي آنان و نزدیک

تغيير الگوی کشت  روستائيان با فرهنگ مکتوب دیجيتال و
در مقابله با  اجتماعاتاز راهکارهای تطبيق و توانمندسازی 

های تغييرات اقليمي در مناطق آسيب کاهش زیان ناشي از
 باشد.هدف مي
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Abstract 

    Nowadays, the adverse effects of climate change and its damaging effects have become an 

environmental, social and economic problem. Assessing the vulnerability of local communities 

to climate change as an important step in identifying effective mechanisms and prioritizing 

management will be enhancing flexibility and increasing adaptability. This research is field-

survey research, performed by using field observation and completing a vulnerability 

questionnaire to climate change in three villages of Aghabarar, Seyyed Ayaz, and Seyyed 

Ahmad in Qasrshirin city. The study was based on the vulnerability indexes such as exposure, 

sensitivity, and adaptation capacity. Questionnaires were completed among the target groups, 

which were finally analyzed using statistical tests such as the analysis of variance, Fisher, and 

Levin. The results showed that the components of exposure, sensitivity, and economy in Qasr 

Shirin city were vulnerable. Also, there was no significant difference between the three villages 

in a dry climate, and the vulnerability of Aghabarar village was 3.43, Seyyed Ahmad village 

was 3.30, and Seyyed Ayaz village with a value of 3.13 was higher than the average value of 

vulnerability. Also, Seyyed Ahmad village had the highest level of environmental vulnerability 

in the face of climate change with a value of 4.1. The vulnerability of exposure components and 

sensitivity is due to climatic events, geographical location, and dependence of local 

communities on natural resources and climate. Also, the high vulnerability of the economic 

component is due to the poverty and lack of physical capital of the communities. The 

vulnerability of the three components of exposure, susceptibility, and economics has caused the 

vulnerability of the communities studied. These factors affect the compatibility of local 

communities and countries, their willingness, or ability to adapt. The government with local 

involvement can effectively respond to the negative effects of climate change as well. 
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