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 های ایران از تغییرات اقلیمی پذیری استانسنجش آسیب

 2زکریا فرج زاده، 1فاطمه عساکره

 چکیده

توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. این پدیده در مورد ایران با توجه به ویژه در کشورهای درحالپذیری ناشی از آن بهتغییر اقلیم و آسیب

ها و تفاوت در میزان برخورداری از تری را فرآهم نماید. در مورد ایران تنوع باالی استانری بیشپذیتواند زمینه آسیبشرایط اقلیمی آن می

های ایران و ارزیابی پذیری استانباشد. مطالعه حاضر با هدف سنجش آسیبتر میامکان مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند ارزیابی بیش

پذیری در قالب محاسبه سه بعد شامل مواجهه، حساسیت و ها صورت گرفت. سنجش آسیبسیبها برای مقابله با آمیزان آمادگی آن

چنین از دهی ساده و فازی انجام شد. برای هر یک از ابعاد، متغیرهای متعددی به کار گرفته شد. همظرفیت تطبیقی و با دو روش وزن

های ها از آخرین دادهزگاری محاسبه گردید. برای محاسبه شاخصپذیری و شاخص آمادگی، نمره نهایی یا شاخص ساتفاضل شاخص آسیب

ها پذیری تفاوت زیادی میان آنپذیر هستند و از نگاه آسیبها آسیبها مشخص گردید تمام استانموجود استفاده شد. بر اساس یافته

وبختیاری و البرز با مقدار شاخص چهارمحال های بوشهر،شود. استانتری مشاهده میشود اما از نظر آمادگی تفاوت بیشمشاهده نمی

-ترین آسیبدارای کم56/0-56/0های ایالم، قزوین و اصفهان با مقدار عددی پذیری را نشان دادند و استانترین آسیببیش 56/0-66/0

که این رقم برای آمد در حالیدست به 45/0آمده از روش فازی، شاخص آمادگی تهران حدود دستپذیری ارزیابی شدند. بر اساس مقادیر به

های سمنان، آمد و استان دستبه 56/0چنین مقدار نمره نهایی یا شاخص سازگاری برای تهران باشد. هممی 56/0ها کمتر از سایر استان

 در رتبه های بعد قرار گرفتند.   56/0-54/0قزوین و اصفهان با مقدار شاخص 

 یری، آمادگی، سازگاریپذتغییر اقلیم، آسیبواژگان کلیدی: 
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 مقدمه   

تغییر اقلیم به هرگونه تغییر در وضعیت اقلیمی ، (IPCC1الدول تغییر اقلیم )ی بینبنا بر تعریف کمیته

ی وسیلهشود که از طریق تغییرات در مقادیر میانگین یا تغییرپذیری در مشخصات آن )بهگفته می

تر ادامه یابد زمانی معموالً در حدود یک دهه یا بیش باشد و برای دورههای آماری( قابل شناسایی آزمون

(IPCC, 2007تغییر دما و بارش به .)که با تغییر هر  شوندی مهم تغییر اقلیم محسوب میعنوان دو مؤلفه

ریفی دیگر (. در تعMalakootikhah and Farajzadeh, 2020دهد )کدام از این عوامل، تغییرات اقلیم رخ می

 معین را زمانی دوره یک طی در هواشناسی هایداده متوسط در دارمعنی تغییر( Mander, 1994) مندر

 عنوانبه اقلیم تغییر از های جدی و گسترده اقتصادی، امروزهپیامد به توجه با .نامیده است اقلیم تغییر

ای که برآوردها گونهبه(. Reidsma et al., 2009) شودمی یاد محیطیزیست هایچالش ترینمهم از یکی

 داخلی ناخالص تولید درصد 7 تا 1 معادل گرادسانتی درجه 2 تا زمینکره  دمای افزایش دهدنشان می

 است ممکن برسد، گرادسانتی درجه 5 به افزایش این که در صورتی و خسارت ایجاد خواهد کرد جهانی،

 (.Kemfert, 2008) افزایش یابد جهانی داخلی ناخالص یدتول درصد 03 این خسارت تا

توسعه اثرات منفی رود کشورهای در حالاثر تغییر اقلیم بر تمامی کشورها یکسان نیست. اما انتظار می

 وهواییآب تغییرات اثرات مقابل در توسعهدرحال کشورهای(. Stern, 2007تری را متحمل شوند )بیش

-آسیب باالی برخوردارند. عواملی مانند سطح سازگاری برای تریپایین ظرفیت پذیرترند زیرا ازآسیب

 فقر و سرانه داخلی ناخالص تولید پایین سطح انطباق، برای محدود سازمانی و مالی هایتوانایی پذیری،

 کشورها را تشدید نماید این در وهواییآب تغییرات از ناشی تواند پیامدهای نامطلوب می گسترده

.(IPCC, 2014) کشورهای ویژهو به کشورها اقتصادی رشد برای تهدیدی اقلیم تغییر گفت توانمی لذا 

تواند ضمن می وهواییآب راتییکه تغ البته شواهدی نیز وجود دارد دال بر این .خواهد بود توسعهدرحال

 Kovats) رمغان آوردبه اهایی نیز فرصت کره شمالیی کشورهای نیمکشاورز یبرا های جدی،ایجاد چالش

et al., 2014) پذیری شودتوسعه موجب آسیبرود در کشورهای درحالاما انتظار می. 

که شامل تغییر معیار این پویایی افزون بر این .(Blauhut et al., 2015)پذیری فرآیندی پویا است آسیب

پذیری ها از آسیبراد و گروهتواند به معنی تفاوت در تلقی افپذیری در طول زمان است میسنجش آسیب

                                           
1- Intergovernmental Panel on Climate Change 
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 Downing)پذیری دشوار است (. از همین رو  تعیین معیار برای آسیبNasrnia and Zibaei, 2017نیز باشد )

et al., 2001)1وهواییآبپذیری . شاخص آسیب(CVI)  ارایه شد ) 2335برای نخستین بار در سالSullivan 

2005, and Meighهای کلیدی عنوان کرد و مورد استفاده قرار ان یکی از شاخصعنو( و یونسکو آن را به

عنوان تلفیقی از سه عامل پذیری بهنظر از تعدد متغیرهای مورد استفاده، آسیبطور کلی صرفداد. به

)انطباق( معرفی شده است که برای هر 4و ظرفیت تطبیقی 0، حساسیت2درمعرض قرارگرفتن )مواجهه(

-گیرد. تلفیق این عوامل بهغیرها یا معیارهای متعددی مورد استفاده قرار مییک از سه عامل یادشده مت

این سه جنبه )عامل( در . (Adger et al., 2004کند )پذیری یک سیستم را تعیین میطور مشترک آسیب

شود پذیری یاد میشوند که از آن تحت عنوان شاخص آسیبقالب یک شاخص با یکدیگر ترکیب می

(., 2008Nardo et al). 

کننده نیازهای های تأمینپذیری جامعه و بخشمیزان تحریکاز در معرض قرار گرفتن )مواجهه( عبارت  

ی کنندههای تأمیناست. حساسیت نیز درجه اثرپذیری مردم و بخش وهواییآبانسان از تغییر شرایط 

های ایش میزان وابستگی به بخششود. افزهای ایجادشده توسط اقلیم را شامل میاز آشفتگی نیاز مردم

-وهوا و نسبت جمعیتی که در معرض خطر تغییر اقلیم قرار دارند میدارای حساسیت باال نسبت به آب

های تولیدی در تطبیقی توانایی جامعه و بخشچنین ظرفیت تواند باعث افزایش حساسیت شود. هم

 ,.Chen et alگیرد )هوایی  را در بر میوآب بار و منفی حوادثجهت کاهش اثرپذیری از پیامدهای زیان

2015.) 

هایی برای سازگاری با اجتماعی با چالش-همه کشورها بسته به موقعیت جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی 

وهوا برای کمک پذیری در مقابل تغییرات آبتغییر اقلیم روبرو هستند. لذا در هر کشوری شناخت آسیب

بینی پذیری انجام پیش. از جمله اقدامات برای مقابله با آسیب(IPCC, 2014)به سازگاری ضروری است 

 باارزش بسیار اقتصادی هایفعالیت ها برای تمامبینیوهوایی است. هر چند این پیشمتغیرهای آب

های بینیپیش مؤثر انتقال چگونگی مسائل این از یکی دارد؛ وجود مهم مسأله دو همواره  هستند، اما

 از ی کشاورزاناستفاده چگونگی و میزان دیگر، مسأله است و جامعه پذیرآسیب هایبه بخش ام شدهانج

از همین رو الزم است   (.Changnon et al., 1999جوی است ) شرایط برابر در آمادگی برای هابینیپیش

                                           
1 . Climate Vulnerability Index (CVI) 
2 . Exposure 
3 . Sensitivity 
4.  Adaptive capacity 
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 مرکز صورت گیرد. های آمادگی و مقابله نیز توهوایی بر روی جنبهبینی متغیرهای آبعالوه بر پیش

 یهاتفاوت ایی درسطح منطقهکشور هر درپذیری، شده برای سنجش آسیببرحسب متغیرهای معرفی

-ای که ممکن است کاهش آسیبگونه. به(Mohammadkhani and Jamali, 2015) دارد وجود مالحظهقابل

ر عین حال، ارزیابی ای نباشد. دپذیری در سطح منطقهپذیری در سطح ملی به معنای کاهش آسیب

ای مهم است زیرا ممکن است بر اساس زمان و مکان متفاوت اقدامات پذیری در سطح منطقهآسیب

در همین خصوص شواهدی وجود  .(Rivas et al., 2018-Monterrosoای متفاوتی مورد نیاز باشد )مقابله

تر جمعیتناطق داخلی کمدهد مناطق ساحلی پرجمعیت چین احتماالً نسبت به مدارد که نشان می

وهوای های جنوبی آن که در آبی آمازون برزیل در مقایسه با قسمتچنین حوضهپذیرتر است. همآسیب

تر متأثر زایی( بیشزدایی و بیابان)به دلیل جنگل وهواییآبمعتدل قرار دارند ممکن است از تغییرات 

صورت پذیری به(. لذا ضرورت دارد که آسیب ,.2020Abdelzaher et alتری ببینند )بیش شده و آسیب

خصوص در مورد ایران که خود دارای ای در درون یک کشور مطالعه شود. این ضرورت بهمحلی یا منطقه

های در دسترس در سطح تنوع اقلیمی باالیی است اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به محدودیت داده

 نی استفاده نمود.های استاتوان از دادهمنطقه می

-طوری که میزان بارندگی ایران حدود یکرود بهوهوایی کم باران جهان به شمار میایران از مناطق آب

و  خشک استمتر، دارای اقلیمی خشک و نیمهمیلی 273سوم متوسط جهانی است و با بارندگی ساالنه 

بود آب بر تولید کشاورزی تأثیر یکی از کشورهایی است که با کمبود جدی آب مواجه است و این کم

افزون بر این، شواهدی از افزایش دما نیز وجود دارد  (.Barani and Karami, 2019)زیادی خواهد داشت 

(Malakootikhah and Farajzadeh, 2020 .)همراه افزایش دمای هوا بیانگر این است کاهش میزان بارش، به

تر شده است و روند کاهشی بارش در ایران بر عدی خشکطور تصای گذشته بهکه ایران طی چند دهه

رسد ایران از تغییرات نظر میلذا به(. Jajafi, 2017 Alizadeh Choobary andخالف میانگین جهانی است )

-نکته حایز اهمیت آن است که کاهش رشد اقتصادی ایران میپذیر خواهد بود. بسیار آسیب وهواییآب

پذیری در کل اقتصاد دهد آسیبشواهد نشان می 1تر از بخش کشاورزی باشد.تواند حتی به مراتب باال

تر از بخش کشاورزی نیست و لذا باید کل اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد. از سوی دارای اهمیتی کم

                                           
که درحالی دارد. همراهبه رابخش کشاورزی  کاهش تولید درصد 5/2 از بیش آن، میانگین به نسبت دما افزایش سانتیگراد درجه یک -1

 گرادسانتی ازای یک درجه نیز در ایران اقتصاد سطح زد. درخواهد  رقم را تولیدکاهش درصد 4/3از  بیش گیبارند در کاهش یک درصد

 (.Malakootikhah and Farajzadeh, 2020یابد ) کاهش درصد 5-6/6میزان  به تولید رودمی انتظار دما، افزایش میانگین



 

9481 

 

پذیری برای سنجش آسیبای نیز حایز اهمیت است. از همین رو در این مطالعه های منطقهدیگر تفاوت

 های استانی انجام شده است. ایران با استفاده از داده اقتصاد

های مختلفی بر زندگی جوامع تأثیرگذار است. این دهد تغییر اقلیم از جنبهمطالعات گذشته نشان می 

(. Pytric et al., 2010)شود مشاهده می های کشاورزیویژه فعالیتها و بهفعالیت اثرگذاری در مورد همه

( و حتی Kovats et al., 2014کره شمالی )از پیامدهای مثبت ناشی از تغییر اقلیم در نیمهر چند شواهدی 

رسد عمدتاً اثرات نظر میاما به( هم مشاهده شده است Momeni and Zibaei, 2013ایران )استان فارس( )

توان به دو می را وهواییآبپذیری از تغییرات ی آسیبشده در حوزهباشد. مطالعات انجامبار میزیان

اند و پذیری را در سطح خرد و در میان خانوارها ارزیابی کردهها آسیببرخی از آنگروه تقسیم نمود. 

گیرند. دسته دوم شامل مطالعاتی است که سطح کالن و بخش اغلب مطالعات، در این گروه قرار می

ز تمرکز مطالعات معطوف به دسته اول اند. در میان مطالعات داخلی نیکشاورزی را مورد توجه قرار داده

طور که توان گفت در سطح خرد همانپذیری میبوده است. در بیان تفاوت این دو سطح از مطالعه آسیب

پذیری دارای ابعاد مختلفی ( نیز آمده است آسیبNasnia and Zibaei, 2017در مطالعه نصرنیا و زیبایی )

فرهنگی است. اما در سطح کالن -، تکنیکی و اجتماعیهمانند اقتصادی، زیرساختی، روانشناختی

چنین عوامل کننده و همعوامل تعیین اندای یا زیربخش اغلب مطالعات تالش کردهکشوری و منطقه

پذیری و آمادگی مقابله را شناسایی نمایند. وجه مشترک هر دو گروه یادشده ارایه اثرگذار بر آسیب

است از دوگروه یادشده مطالعات است. در این بخش تالش شده  پذیریهایی برای سنجش آسیبشاخص

 متعددی مرور شود.

ی مطالعهاند پذیری پرداختههایی برای سنجش آسیباز جمله مطالعاتی که به ارزیابی و ارایه شاخص  

پذیری کشاورزی در ها را در ارزیابی آسیبنقش شاخص ست کها (Neset et al., 2019) نست و همکاران

پذیری شامل شده برای سنجش آسیبکار گرفتههای بهشاخص .کردند وهوایی بررسیبرابر تغییرات آب

که بر پذیری ارزیابی آسیببودند.  درمعرض قرار گرفتن )مواجهه(، حساسیت و ظرفیت تطبیقیسه گروه 

و  ارایهو چگونگی های کمی و کیفی حاکی از نیاز به ادغام جنبهاساس نظرسنجی از کارشناسان انجام شد 

ی بود. البته این مطالعه آمادگی کشاورزی را ارزیابی نکرده است. مطالعه هاکارگیری این شاخصهب

 برای کشاورزان آمادگی و پذیریآسیب سنجش( نیز با هدف Mahboobi et al., 2018محبوبی وهمکاران )

های اقتصادی شامل آسیب ینترمهم داد نشانسالی در شهرستان کاشمر، خشک شرایط با مواجهه

 "محصول تولید در گذاریسرمایه میزان کاهش و تولید هایهزینه افزایش منطقه، در علوفه شدنگران"
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 خانواده، اعضای تعداد سن، کشاورزی، کار سابقه بین دارمعنی رابطه چنین مشخص گردیدهم .باشدمی

 با مواجهه برای گویاندسترس پاسخ در تجهیزات و امکانات میزان و کشاورزی هایفعالیت درآمد میزان

( Eshetu, 2020) ی اشتومطالعهوجود دارد.  سالیخشک از ناشی هایآسیب از آنان ارزیابی و سالیخشک

های پذیری خانوارگیری سطح آسیبپذیری و اندازهی آسیبکنندهنیز که با هدف شناخت عوامل تعیین

-سالی انجام شد نشان داد آسیببر عدم امنیت غذایی ناشی از خشکروستایی در جنوب اتیوپی در برا

رطوبت بسیار گسترده است. ویژه در مناطق کمپذیری در برابر امنیت غذایی در مناطق مورد مطالعه به

-توجهی آسیبها نشان داد درآمد مزرعه، استفاده از آبیاری و اعتبارات به میزان قابلچنین یافتههم

  در مطالعه مشابه دیگری برنت دهد.های روستایی را در برابر عدم امنیت غذایی کاهش میپذیری خانوار

)Brant, 2007(پذیری خانوارهای روستایی در برزیل را شامل دسترسی به سیستم آبیاری، عوامل آسیب

 بازنشستگی  عنوان نمود.و حقوق  مزرعهی زمین، تولیدات درآمد غیرکشاورزی، اندازه

 رفاهی اثرات که داد نشان( Momeni and Zibaei, 2013ی مؤمنی و زیبایی )مطالعه یران نیز نتایجدر ا  

کنندگان از مصرف فراتر تولیدکنندگان در مورد اثرات است اما این مثبت موارد تربیش در اقلیم تغییر

 نهایت در یابد.می افزایش درصد 10تا  سناریو ترینترین و مرطوبگرم در رفاه است. مشخص گردید

. البته کندتری ایفا مینسبت به بارندگی نقش بیش جامعه، رفاه تغییر در حرارت درجه که شد مشخص

های مطالعه نصرنیا و بودن موقعیت در استان فارس نیست چرا که یافتهاین یافته به معنی مطلوب

ای کشاورزی استان فارس حتی قبل درصد خانواره 07( نشان داد بیش از Nasrnia et al., 2018همکاران )

درصد  55سالی این رقم به بیش از پذیر هستند و با وقوع خشکسالی آسیباز وقوع پدیده خشک

( Hoseini  and Sharifzadeh, 2009زاده )و شریف ی حسینیدر سطح استانی مطالعهکند. افزایش پیدا می

سالی ناشی از ساختار پذیری در برابر خشکد آسیبدانیز که در روستاهای استان کرمان انجام شد نشان

های مسئول، عوامل اقتصادی و اجتماعی، نظام معیشت خانوار، ضعف در زیرساختارها، محدودیت ارگان

نشان  ( نیز,.Ekrami et al 2015) و همکاران اکرامی باشد.می وهواییآبشناختی و عوامل روان-فرهنگی

برای  (AHP1)و تحلیل سلسله مراتبی (GIS9) جغرافیایی اطالعات سیستم هایقابلیت توان ازدادند می

 تفت شهرستان کشاورزی اقدام نمود. این مطالعه در سالیخشک از ناشی پذیریی آسیبنقشه یتهیه

 انجام شد.

                                           
1- Geographic Information System 

2- Analytic Hierarchy Process 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
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 تر مورد توجه بوده و مطالعاتپذیری کمی آسیبکنندهارزیابی در سطح کالن و تحلیل عوامل تعیین     

  )Sarkodie and Strezov, 2019(از معدود مطالعات، سارکودی و استریزوفمعدودی در دسترس است. 

کشور  192آمادگی سازگاری در  وهوایی وپذیری و تغییر شرایط آباست که به بررسی ارتباط بین آسیب

است و در  وهواییآب پذیرترین قاره در برابر تغییراتعنوان آسیبداد آفریقا به پرداختند. نتایج نشان

که پذیری باالیی دارد در حالیتطبیقی آسیبهای در معرض قرار گرفتن )مواجهه( و ظرفیتمورد شاخص

-یافته از جمله نروژ، سوئیس، کانادا، سوئد، انگلستان، فنالند، فرانسه، اسپانیا و آلمان بهکشورهای توسعه

 کهتحقیق دیگری  اقلیم برخوردار هستند.بر تغییرتری در براپذیری کمدلیل قدرت اقتصادی از آسیب

 ت عبدالظاهر و همکاراناسپذیری و آمادگی مقابله را شناسایی نموده عوامل اثرگذار بر آسیب

(Abdelzaher et al., 2020می )پذیری ناشی از باشد که تأثیر درجه نوآوری یک کشور در مقابله با آسیب

پذیری یک کشور را داد نوآوری آسیب نمودند. نتایج این مطالعه نشانرا ارزیابی  وهواییآبتغییرات 

پذیری در برابر تغییرات اذعان داشتند که آسیب )Busby et al., 2014( کند. باسبی و همکارانتعدیل می

شود. رانی )دولت( نیز ایجاد میمحیطی نه تنها توسط عوامل فیزیکی بلکه در اثر عوامل مرتبط با حکم

، اجتماعی و سیاسی ممکن است حساسیت کشورها و ظرفیت مقابله ا اظهار داشتند شرایط جمعیتیهآن

 تقویت کند. وهواییآبرا نسبت به تغییرات 

هوایی محمدخانی و جمالی وپذیری در برابر تغییرات آبدر ایران نیز در رابطه با ارزیابی آسیب  

(Mohammadkhani and Jamali, 2015) ده از شاخص آسیب پذیری با استفا(CVI) های نشان دادند استان

ترین سازگاری با تغییرات اقلیم را نسبت به پذیری و به تبع آن کمترین میزان آسیبالبرز و همدان بیش

 پذیری نسبی را دارا هستند.ترین میزان آسیبها دارند و خوزستان و تهران کمسایر استان

پذیری و های آسیبمطالعات موجود، در سطح خانوارها به ارایه شاخص طور که مشاهده شد اغلبهمان  

اند و در سطح منطقه با استفاده از متغیرهای سطح کالن مطالعات اندکی پذیری پرداختهارزیابی آسیب

پذیری و میزان آمادگی برای وجود دارد. با توجه به همین خأل مطالعه حاضر  با هدف سنجش میزان آسیب

ا پیامدهای تغییرات اقلیمی در میان استان های ایران انجام شد. برای این منظور از متغیرهای مقابله ب

 متعددی استفاده شده است که در بخش بعد معرفی شده است.

 مبانی نظری و روش تحقیق
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 قرار گرفتندر معرضپذیری از سه بعد طور که در ابتدای مطالعه نیز عنوان شد شاخص آسیبهمان

-پذیری به(. آسیبNeset et al., 2019شود )ی )انطباق( تشکیل میقیتطب تیو ظرف تی، حساس()مواجهه

ها متغیرها یا معیارهای شود که برای هر یک از آنعنوان تلفیقی از سه عامل یادشده در نظر گرفته می

تم مورد پذیری سیسطور مشترک آسیبها بهگیرد. تلفیق این شاخصمتعددی مورد استفاده قرار می

کردن ابعاد دلیل توانایی در لحاظهای ترکیبی به(. شاخصAdger et al., 2004کند )مطالعه را تعیین می

ها معموأل برای تهیه (. از این شاخصNardo et al., 2008پذیری مناسب هستند )متعدد برای ارزیابی آسیب

ها و همچنین رای محاسبه این شاخصب .(Preston et al., 2017شود )پذیری استفاده مینقشه آسیب

( ,.Chen et al., 2015; Neset et al., 2019; Abdelzaher et al 2020شاخص آمادگی با مرور ادبیات موجود )

 (. 1متغیرهای زیر انتخاب گردید )جدول 

  
 پذیری و آمادگیهای آسیب(: متغیرهای مورد استفاده در محاسبه شاخص1جدول )    

 متغیرهای شاخص ص مواجههمتغیرهای شاخ
 حساسیت 

 متغیرهای شاخص 
 ظرفیت تطبیقی

متغیرهای شاخص  
 آمادگی

 ضریب تغییرات دمای
 1055-97بهار دوره 

 ضریب جینی شهری  نرخ بیکاری تراکم جمعیت

 ضریب تغییرات دمای
 1055-97تابستان دوره 

 سهم اشتغال
 بخش کشاورزی)%(

  درآمد سرانه روستایی
ضریب جینی 

 ستاییرو

 ضریب تغییرات دمای
 1055-97پاییز دوره 

 سهم مساحت اراضی
 زراعی و باغی

سرانه سطح زیرکشت خانوار 
 روستایی

نرخ باسوادی مردان  
 سال 15باالتر از 

 ضریب تغییرات دمای
 1055-97زمستان دوره 

  مصرف کود اوره )در هکتار( درصد سطح زیرکشت آبی
نرخ باسوادی زنان 

 سال 15باالتر از 
 تغییرات بارندگی بهار

 )%(1053نسبت به دهه  1093دهه 
 متوسط عملکرد گندم

مصرف کود سوپرفسفات )در 
 هکتار(

 
نسبت افراد با درجه 

 دکتری به جمعیت
 تغییرات بارندگی تابستان دهه

 )%(1053نسبت به دهه  1093
  مصرف سایر کودها )در هکتار( متوسط عملکرد جو

درصد خانوارهای 
 اینترنت دارای

 تغییرات بارندگی پاییز دهه
 )%(1053نسبت به دهه  1093

   متوسط عملکرد ذرت
سرانه پرونده قضایی 
 )در هزار نفر جمعیت(

 تغییرات بارندگی زمستان دهه
 )%(1053نسبت به دهه  1093

   متوسط عملکرد برنج
نسبت سرمایه گذاری 

 GDPبه 

 تغییرات روزهای یخبندان دهه
 )%(1053ه دهه نسبت ب 1093

 شاخص تنوع
)سهم سطح زیرکشت 

 غالت(

 سرانه سرمایه گذاری  

 اشتغال خصوصی )%(    
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محاسبه شاخص آسیب پذیری به دو روش انجام شد. در روش اول برای تمامی ابعاد آن وزن یکسانی 

منظور بهلحاظ گردید و سپس با وزن یکسان مقدار متوسط محاسبه گردید. در روش دوم از الگوی فازی 

دهی استفاده شد که در ادامه معرفی شده است. افزون بر آسیب پذیری، شاخص آمادگی نیز محاسبه وزن

( شاخص Chen et al., 2015گردید و در نهایت با استفاده از روش ارایه شده توسط چن و همکاران )

 دست آمد.سازگاری به

 وزن یکسان متغیرها با و آمادگیپذیریهای آسیبی شاخصروش اول: محاسبه

تبدیل شدند  1و  3و به مقادیر بین  های متغیرها بدون واحددر این روش ابتدا با استفاده از رابطه زیر داده

(Chen et al., 2015.) 

 
(1)  

در رابطه باال مقدار مرجع از میان مقدار حداقل و مقدار حداکثر انتخاب می شود. اگر در مورد متغیری 

عنوان مقدار مرجع خواهد بود. کثر( آن مطلوب باشد مقدار حداقل )حداکثر( بهمقادیر حداقل )حدا

پذیری مقدار صفر و برای محاسبه شاخص آمادگی برای محاسبه شاخص آسیب "جهت"همچنین پارامتر 

 (.Chen et al., 2015مقدار ثابت یک اختیار می کند )

می شود که مقادیر باالتر برای  1-3در دامنه استفاده از رابطه فوق منجر به ایجاد مقادیری نرمال   

پذیری باالتر و مقادیر باالتر برای شاخص آمادگی به معنی آمادگی پذیری به معنی آسیبمعیارهای آسیب

پذیری و آمادگی نمره نهایی های آسیببود. تلفیق شاخصپذیری خواهد بیشتر برای مقابله با آسیب

شود. این الگوی عنوان شاخص سازگاری تعبیر میهد که از آن بهدرا نتیجه می Gain-NDموسوم به 

 گیرد:قرار می 1-3( ارایه شده است در دامنه Chen et al., 2015و همکاران )محاسبه که توسط چن

 
(2) 

 پذیری و آمادگی با وزن غیریکسان )روش فازی(های آسیبی شاخصروش دوم: محاسبه

مه نیز آمده است وزن هر یک از متغیرها بر اساس میزان تفات میان طور که در ادادر این روش همان

تری تری داشته باشد وزن بزرگشود و هر چه مقدار یک متغیر دامنه تغییرات بیشمشاهدات تعیین می
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فرض می کنیم به آن تعلق خواهد گرفت.  Ni ,1   وN و  ها( مورد مطالعهتعداد نقاط )استان Mj ,1  j 

برای  jمقداری است که متغیر ijxکنیم که چنین فرض مینیز متغیرهای منتخب مورد استفاده است. هم

بندی کنیم که طی صورت صعودی رتبهکند. اگر مقادیر متغیرهای مورد استفاده را بهاختیار می i استان

تر باشد آنگاه تابع تر یا آمادگی کمپذیری بیششده به معنی آسیبآن مقادیر باالتر برای متغیر یاد 

Bernger & Verdier-صورت زیر تعریف نمود )توان بهرا می ij)(یعنی iرا برای منطقه  jعضویت متغیر 

Chouchane, 2007:) 
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min)(که در آن   i

jij xMinx   و)(max i

jij xMaxx  تابع .)(ij درجه آسیب )پذیری )آمادگیi امین استان را

صورت نزولی مرتب کنیم تابع همین ترتیب اگر متغیرها را بهکند. بهگیری میاندازه jمتغیر   نسبت به

 صورت زیر تعریف خواهد شد:  به ij)(عضویت 
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پذیری )آمادگی( منطقه بوده و مقادیری بین صفر و یک توابع یادشده توابعی افزایشی از درجه آسیب

ای گونهکه متغیرهای مورد استفاده نامتجانس هستند لذا الزم است بهکنند. با توجه به ایناختیار می

(  Cerioli and Zani, 1990) و زنیولی متجانس گردند. در این مطالعه با استفاده از روش پیشنهادی سری

 صورت زیر تعیین گردید: برای تابع عضویت متغیرهای مورد استفاده میانگین وزن هندسی به

(5                                                                                     )



M

i

jj iwi
1

)()( 
 

و  0jwدر رابطه فوق 



M

j

jw
1

 Chiapero and) است. چیپرو و مارتینتی jوزن متغیر jw. در این رابطه  1

Martinetti, 1996ها باشد. این معیار ارتباط ( معتقدند مقادیر وزن متغیرها باید بین حداکثر و حداقل آن
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 Berngerگردد )صورت زیر تعریف میاین اساس وزن متغیرها به کند. برمتقابل میان متغیرها را لحاظ می

Chouchane, 2007-& Verdier:) 

(6)                                                                               
)

1
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1 j
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jj
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   (7                                                          )                           
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است. تابع لگاریتمی نیز  jها نسبت به شاخص تابعی معکوس از میانگین سطح شاخص jwدر رابطه فوق 

 باشد. بیانگر آن است که سطح شاخص تابعی غیرخطی از متغیرهای مورد استفاده می

ها بر اساس این شاخص بندی استانایی( اقدام به گروهسازگاری )نمره نه پس از محاسبه مقادیر شاخص 

ها در این رهیافت ابتدا تعداد گروه. ای استفاده شدای دو مرحلهتحلیل خوشهگردید. برای این منظور 

بندی مشاهدات، شوند. این روش برای دستهبندی میمیانگین گروه-kمشخص و سپس با استفاده از روش 

ترین فاصله به مشاهده مرکزی )میانگین( دهد که دارای نزدیکای نسبت میهابتدا هر قلم را به خوش

ترین دسته ها محاسبه و آن را مجدداً به نزدیکاست. سپس فاصله اقلیدسی هر مشاهده را از مرکز دسته

 ,Johnson and Wichernدهد. فاصله اقلیدسی بین دو مشاهده نیز به شکل زیر است )دوباره تخصیص می

2012:) 

(5)                                                                )()(),( yxAyxyxd  

1که درآن  SA  وS های رقیب برای های نمونه است. در مقایسه با روشها و کواریانسماتریس واریانس

(. مزیت این روش در آن Johnson and Wichern, 2012شود )ای کردن این روش ترجیح داده میخوشه

بندی نمود توان مشاهدات را تقسیمهای قابل تقسیم میاست که بدون نیاز به اطالع از تعداد خوشه

(SPSS Inc., 2002.)  

( در سطح 1های مورد استفاده در این مطالعه مقادیر هر یک از متغیرهای معرفی شده در جدول )داده  

از منابع مختلف شامل سالنامه آماری مرکز آمار ایران، پایگاه اطالعاتی بانک مرکزی باشد که ها میاستان

وهوایی شامل مقادیر بارندگی و تعداد روزهای یخو سازمان هواشناسی استخراج گردید. متغیرهای آب

-97مورد استفاده قرار گرفت. دما برای دوره  1093و  1053های صورت مقادیر متوسط دههبندان به

برای متغیرهای نرخ بیکاری،  1095های سال کار گرفته شد. از دادهصورت میانگین دوره بهبه1055

های گذاری، اشتغال بخش کشاورزی و اشتغال بخش خصوصی استفاده شده است. مقادیر دادهسرمایه

 باشد.  می 1095سایر متغیرها نیز متعلق به سال 
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 بحث و نتایج

خش ارایه شده است. بخش اول مبتنی بر روش اول معرفی شده در بخش روش یافته های مطالعه در دو ب

گیرد یا در وقع روش پذیری وزن یکسانی در نظر میتحقیق است که برای هر سه جزء شاخص های آسیب

-های حاصل از روش فازی آمده است که برای اجزای این شاخص وزنغیروزنی است. در بخش دوم یافته

 می دهد.های متفاوتی نسبت 

 نتایج روش غیروزنی

پذیری )ظرفیت تطبیقی، حساسیت و مواجهه(، آمادگی و نتایج حاصل از محاسبه اجزای شاخص آسیب

منظور رعایت ( ارایه شده است. به0( تا )1چنین نمودارها )( و هم2سازگاری برای هر استان در جدول )

-است. هم( ارایه شده1در قالب نمودار ) پذیریآمده برای هر سه شاخص آسیبدستاختصار نتایج به

باشد لذا از همین نمودار صورت میانگین سه جز میکه شاخص ترکیبی نیز خود بهچنین با توجه به این

است. زیرا مقادیری که برای ی استنباط در خصوص مقدار شاخص ترکیبی نیز استفاده شده برای ارائه

برابر با یک سوم مجموع سه جزئی است که در نمودار  است در واقع دست آمدهشاخص ترکیبی به

 مشاهده می شود. 

های پذیری )ظرفیت تطبیقی( در برابر تغییرات اقلیم برای استانی شاخص آسیبی محاسبهنتیجه     

ی شود که محدوده( مشخص می1( و نمودار )2است. از نتایج حاصل از جدول ) ( آمده1ایران در نمودار )

طور که باشد. همانمی 655/3تا  177/3پذیری)ظرفیت تطبیقی( دربرابر تغییرات اقلیم از یبشاخص آس

-( دارای کم254/3( و کردستان )252/3(، اردبیل)177/3های زنجان )شود به ترتیب استانمشاهده می

ترتیب  ( نیز به639/3( و خوزستان )651/3(، بوشهر )655/3های البرز )ترین ظرفیت تطبیقی و استان

رسد بر اساس این شاخص، الگوی باشند. به نظر میترین )باالترین( ظرفیت انطباق میدارای بیش

های برخوردار مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، جغرافیایی چندانی قابل تصور نیست زیرا استان

دهد که ممکن نشان می اند. این نتایجپذیر قرار گرفتههای آسیبخوزستان و مازندران در زمره استان

ها در مورد برخی از متغیرهای کشاورزی فارغ از شرایط کالن استان دارای شرایط است برخی از استان

ها باشند. نکته احتمالی در مورد این شاخص آن است که معموالً با افزایش بهتری نسبت به سایر استان

های برخوردار یابد و استاننیز افزایش میپذیری مصرف نهاده کودشیمیایی در این شاخص میزان آسیب

 معموالً مصرف کودشیمایی باالیی دارند. 
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 266/3ی دهد که این شاخص در دامنه( نشان می1ی شاخص حساسیت نیز در نمودار )نتایج محاسبه     

ترین ( به ترتیب کم045/3( و ایالم )265/3(، اصفهان )266/3های فارس )قرار دارد. استان 659/3تا 

( نیز به ترتیب 555/3( و زنجان )574/3(، خراسان شمالی )659/3پذیری )حساسیت( و بوشهر )آسیب

تر هم طور که پیشها دارند. همانی استانپذیری)حساسیت( را نسبت به بقیهترین( آسیبباالترین)بیش

تواند ت و لذا میمشخص گردید متغیرهای این گروه عمدتاً ناظر بر متغیرهای عملکرد محصوالت اس

ها را در مناطق روستایی نشان دهد. برخالف شاخص ظرفیت تطبیقی، وری میان استانتفاوت بهره

پذیر قرار دارند. محاسبه ترآسیبهای کمی کشاورزی در زمره استانویژه در حوزههای برخوردار بهاستان

 قرار دارد.  -13/3در حدود  ضریب همبستگی این دو شاخص نیز نشان داد همبستگی بین دو شاخص
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 ان )روش غیر وزنی(های ایرپذیری، آمادگی و سازگاری در میان استانهای آسیب(: مقادیر شاخص2جدول )
 آمادگی  سازگاری

 

  آسیب پذیری

 ینمره
 نهایی

 
شاخص 
 آمادگی

 شاخص
آسیب  ترکیبی

 پذیری
 حساسیت مواجهه

ظرفیت 
 تطبیقی

 استان

 آذربایجان شرقی 049/3 429/3 515/3 402/3  467/3  515/3
 آذربایجان غربی 097/3 452/3 479/3 450/3  507/3  542/3

 اردبیل 250/3 460/3 630/3 449/3  527/3  509/3

 اصفهان 501/3 265/3 049/3 050/3  503/3  570/3

 البرز 655/3 533/3 521/3 559/3  550/3  512/3

 ایالم 069/3 046/3 033/3 005/3  414/3  505/3

 بوشهر 652/3 659/3 473/3 594/3  064/3  055/3

 تهران 525/3 445/3 454/3 454/3  705/3  625/3

417/3  421/3  557/3 

705/3 475/3 545/3 
چهارمحال 
 وبختیاری

 خراسان جنوبی 057/3 550/3 425/3 456/3  512/3  525/3

 خراسان رضوی 533/3 530/3 445/3 454/3  497/3  536/3

 خراسان شمالی 045/3 575/3 403/3 453/3  405/3  494/3

 انخوزست 639/3 051/3 073/3 440/3  437/3  452/3

 زنجان 177/3 559/3 625/3 454/3  562/3  554/3

 سمنان 293/3 446/3 451/3 095/3  579/3  592/3

065/3  232/3  466/3 

092/3 400/3 570/3 
 سیستان

 وبلوچستان

 فارس 445/3 267/3 539/3 437/3  459/3  541/3

 قزوین 051/3 066/3 052/3 056/3  563/3  632/3

 قم 452/3 071/3 593/3 451/3  402/3  475/3

 کردستان 255/3 496/3 539/3 403/3  450/3  511/3

 کرمان 455/3 097/3 463/3 445/3  413/3  451/3

 کرمانشاه 456/3 060/3 455/3 426/3  517/3  545/3

 و بویراحمدکهگیلویه  534/3 099/3 091/3 401/3  041/3  455/3

 گلستان 545/3 453/3 055/3 471/3  416/3  470/3

 گیالن 496/3 415/3 500/3 451/3  554/3  506/3

 لرستان 440/3 403/3 039/3 094/3  515/3  562/3

 مازندران 515/3 410/3 097/3 442/3  613/3  554/3

 مرکزی 090/3 415/3 473/3 427/3  535/3  509/3

 هرمزگان 550/3 099/3 009/3 403/3  065/3  469/3

 همدان 019/3 463/3 527/3 405/3  512/3  509/3

 یزد 475/3 409/3 524/3 453/3  635/3  562/3

 های تحقیقمأخذ: یافته
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است ( آمده 1طور که در نمودار )آمده برای شاخص مواجهه )در معرض قرارگرفتن( نیز هماندستنتایج به

م های ایالترین مقدار آن به ترتیب مربوط به استانکند و کمنوسان می 299/3-705/3در دامنه  

های ( و باالترین مقدار آن نیز به ترتیب به استان009/3( و هرمزگان )035/3(، لرستان )299/3)

( اختصاص دارد. مشابه دو شاخص قبل 632/32( و اردبیل)627/3(، زنجان )705/3بختیاری)وچهارمحال

و هوایی است در  شود. این شاخص که مبتنی بر متغیرهای آبدر اینجا نیز الگوی جغرافیایی مشاهده نمی

دهد که تغییرات متغیرهای آب و هوایی دارای الگوی جغرافیایی خاصی نیست و در تمام واقع نشان می

چنین شود. همپذیری مشاهده میها اعم از میانگین بارندگی باال و پایین در سطوح مختلف آسیباستان

بستگی منفی در بستگی نشان داد این شاخص با شاخص ظرفیت تطبیقی هممحاسبه مقادیر ضریب هم

 قراردارد.  0/3دارد و این همبستگی با شاخص حساسیت مثبت و در سطح  2/3حدود 

پذیری ترکیبی )کل( که میانگین حسابی سه شاخص ظرفیت تطبیقی، حساسیت و شاخص آسیب   

-ه در مقایسه با سه شاخص پیشین دامنه نوسان کمقرار دارد ک 005/3-590/3مواجهه است در دامنه 

-ها آسیبها حداقل در برخی از شاخصدهد و این تلویحاً به معنی آن است که تمام استانتری نشان می

های زنجان، اردبیل و کردستان و پذیری به ترتیب متعلق به استانترین آسیبپذیری باالتری دارند. کم

توان گفت حدود یب به البرز، بوشهر و خوزستان تعلق دارد. در مجموع میترتپذیری بهباالترین آسیب

های دهند و استانتر برخوردار تشکیل میهای کمپذیر را استانتر آسیبهای کمیک سوم از استان

های تهران، توان به استانپذیرتر قرار دارند. از آن جمله میبزرگ و برخوردار عمدتاً در نیمه آسیب

بستگی نیز ی ضریب هم، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی و گیالن اشاره نمود. محاسبهاصفهان

قرار دارد و لذا هیچ یک از  52/3-6/3بستگی شاخص ترکیبی با سه شاخص دیگر در دامنه داد همنشان

 باشند.سه جزء به تنهایی قادر به اثرگذاری قابل مالحظه بر آسیب پذیری کل نمی
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 پذیری(:  اجزای شاخص آسیب1) نمودار

دهد که مقدار ها نشان میآمادگی را برای استانی شاخص ( نیز نتایج حاصل از محاسبه2نمودار )     

بویراحمد و وبلوچستان، کهگیلویهوهای سیستانقرار دارد و استان 23/3-70/3شاخص آمادگی بین 

ی آمادگی را ترتیب باالترین نمرهمازندران و یزد نیز به های تهران،ترین آمادگی و استانبوشهر دارای کم

شود. به این ها عنوان شد در این نمودار مشاهده میتر تحت عنوان برخورداری استانچه پیشدارند. آن

شوند و ی باالتر نمودار مشاهده میآمادگی عمدتاً در نیمه های برخوردار از نظر سطحترتیب که استان

مالحظه با سایر باشد. البته استان تهران دارای اختالف قابلی دارای شیب مالیمی میافزایش آمادگ

 حال الزاماً توزیع جغرافیایی مشهود وجود ندارد. باشد. در عینها میاستان
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 پذیری:  شاخص آمادگی مقابله با آسیب(2) نمودار

طور که دیده ( آمده است. همان0ر نمودار)پذیری یا سازگاری دنتایج محاسبه نمره نهایی مواجه با آسیب

ی نهایی بختیاری دارای نمرهووبلوچستان، بوشهر و چهارمحالهای سیستانترتیب استانشود بهمی

 یترین نمرههای تهران، قزوین، سمنان نیز به ترتیب بیشچنین استانتر و هم)سازگاری( کم

پذیری زیاد و آمادگی کم های یادشده دارای آسیبه استانکنهایی)سازگاری( را دارند. باتوجه به این

-های قزوین و سمنان نیز بهاند. استانی نهایی )سازگاری( را به خود اختصاص دادهترین نمرهبودند کم

گرفتند ی نهایی )سازگاری( باال قرارهای با دارای نمرهتر جزو استانپذیری کمدلیل آمادگی باال و آسیب

 باشد. پذیری باال و هم دارای آمادگی باال میتهران هم دارای آسیب اما استان
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 (ND-GAINپذیری )ی نهایی مواجه با آسیب(:  نمره0) نمودار

 نتایج روش فازی

های آسیب پذیری، آمادگی و سازگاری به روش فازی ارایه در این بخش نتایج حاصل از محاسبه شاخص

( آمده است. در این 6( تا )4( و نمودارهای )0سبات نیز در جدول )شده است. نتایج این قسمت از محا

-منظور رعایت اختصار تنها بر روی تفاوتاست و بهبا روش اول تحلیل شده  صورت مقایسهبخش نتایج به

شده از های محاسبهکنیم. افزون بر این مقادیر شاخصبندی دو روش تمرکز میهای مشاهده شده در رتبه

 ر قالب نقشه جغرافیایی ارایه شده است.دو روش د

 های ایران )روش فازی(پذیری، آمادگی و سازگاری در میان استانهای آسیب(: مقادیر شاخص0جدول )

 استان
 شاخص

 پذیریآسیب  

 شاخص

 آمادگی 

 شاخص 

 سازگاری
 استان

 شاخص 

 پذیریآسیب 

 شاخص 

 آمادگی

 شاخص 

 سازگاری

50/3 آذربایجان شرقی  02/3  34/3  41/3 02/3 49/3 فارس 
56/3 آذربایجان غربی  00/3  09/3  47/3 05/3 42/3 قزوین 

55/3 اردبیل  00/3  09/3  43/3 05/3 56/3 قم 
45/3 اصفهان  07/3  46/3  07/3 27/3 54/3 کردستان 

59/3 البرز  09/3  43/3  06/3 27/3 56/3 کرمان 
41/3 ایالم  29/3  44/3  41/3 04/3 51/3 کرمانشاه 
62/3 هربوش  23/3  29/3  کهگیلویه 

 وبویراحمد

52/3 23/3 04/3 

50/3 تهران  54/3  65/3  05/3 25/3 59/3 گلستان 
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چهارمحال 
 وبختیاری

65/3  25/3  02/3  09/3 06/3 55/3 گیالن 

57/3 خراسان جنوبی  04/3  09/3  40/3 04/3 47/3 لرستان 
55/3 خراسان رضوی  00/3  07/3  40/3 42/3 56/3 مازندران 

59/3 راسان شمالیخ  29/3  05/3  43/3 02/3 52/3 مرکزی 
52/3 خوزستان  24/3  06/3  05/3 21/3 51/3 هرمزگان 

54/3 زنجان  09/3  40/3  42/3 00/3 53/3 همدان 
45/3 سمنان  44/3  45/3  40/3 40/3 47/3 یزد 

سیستان 
55/3 وبلوچستان  12/3  29/3  

 

   
 های تحقیقمأخذ: یافته

چنین دست آمد. همدرصد به 93پذیری ضریب همبستگی میان دو روش بیش از سیبدر مورد شاخص آ   

دست آمده برای دو استان یعنی حدود یک سوم، رتبه به 01استان از مجموع  13گردید در مورد مشخص

ها عبارتند از اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، سمنان، فارس، قزوین، گیالن، روش یکسان بود. این استان

دارد. به عبارت دیگر پذیری در سطح پایینی قرار ها میزان آسیبرستان و یزد. در مورد اغلب این استانل

چنین در مورد حدود یک سوم از پذیر تعارض کمی دارند. همتر آسیبهای کمدو روش در مورد استان

روش یا دارای رتبه یکسان  استان در دو 21رتبه بود. به این ترتیب  2یا  1استان( تفاوت رتبه  9ها )آن

ترین تفاوت در مورد استان تهران و خراسان شمالی دیده هستند یا حداکثر دو رتبه تفاوت دارند. بیش

پذیری رو به رتبه تفاوت نشان دادند. البته در مورد استان تهران میزان آسیب 13و  14شد که به ترتیب 

امین استان تغییر یافته است. اما 15پذیر به تان آسیبکاهش گذاشته و رتبه استان تهران از چهارمین اس

تر نشان داد در است. بررسی دقیق پذیری افرایش یافتهدر مورد استان خراسان شمالی میزان آسیب

پذیری ترین دالیل بهبود رتبه و کاهش آسیبمورد استان تهران باال بودن عملکرد تولید غالت از مهم

چنین در مورد استان خراسان شمالی ت پایین عوامل اقلیمی هم مؤثر است. هماست. عالوه بر این نوسانا

بودن سطح درآمد روستایی که خود ناشی از عملکرد پایین است و اشتغال باالی طور مشخص پایینبه

آمیز قرار ی کودشیمیایی موقعیت این استان را در شرایط مخاطرهکشاورزی در کنار استفاده زیاد از نهاده

ده است. تعلق گرفتن وزن باال به این عوامل در روش فازی موجب تنزل رتبه استان خراسان شمالی دا

زیرکشت دارند که در مورد قم متغیرهای میزان سطحهای بعدی قم و کردستان قراراست. در رتبهشده 

یری شده است پذآبی باال و اشتغال پایین کشاورزی در کنار درآمد سرانه باال موجب کاهش شدت آسیب

که در مورد کردستان همانند خراسان شمالی عملکرد پایین و مصرف باالی کودشیمیایی میزان در حالی
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( مشخص است با وزن دادن به 4( و نمودار)0طور که در جدول )است. همان پذیری را افزایش دادهآسیب

-شهر و البرز تعلق گرفته است وکمبختیاری، بووپذیری به ترتیب به چهارمحالترین آسیبمتغیرها بیش

 پذیری نیز به ترتیب متعلق به ایالم، قزوین و اصفهان می باشد. ترین آسیب

 

 پذیری )روش فازی(:  شاخص آسیب(4) نمودار

 

 دهی ساده و فازیپذیری بر اساس روش وزن(: توزیع جغرافیایی شاخص آسیب1شکل )

چنین دست آمد. همدرصد به 57ی میان دو روش بیش از بستگدر مورد شاخص آمادگی نیز ضریب هم 

ها آمده برای دو روش یکسان بود. این استاندستی بهاستان، رتبه 01استان از مجموع  10در مورد 

شمالی، خوزستان، رضوی، خراسان  وبختیاری، خراسانشرقی، تهران، چهارمحال عبارتند از آذربایجان

چنین در مورد حدود یک سوم ، کرمان، گلستان، گیالن، هرمزگان و یزد. همبلوچستانوزنجان، سیستان

استان در دو روش یا دارای رتبه یکسان  22رتبه بود. به این ترتیب  2یا  1استان( تفاوت رتبه  9از آنها )
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بندی دو روش در مورد رسد در مجموع تفاوت رتبهنظر میهستند یا حداکثر دو رتبه تفاوت دارند. به

ترین تفاوت در مورد استان قم، تر است. بیشپذیری نیز کمشاخص آمادگی حتی از شاخص آسیب

رتبه تفاوت نشان دادند که در مورد استان  5و  6، 12غربی و کردستان دیده شد که به ترتیب آذربایجان

است. اما در مورد  تغییر یافته 13به رتبه  22یافته و رتبه استان قم  از رتبه قم میزان آمادگی افزایش

تر استان قم نشان است. بررسی عمیقغربی و کردستان میزان آمادگی کاهش یافته های آذربایجاناستان

ها از داد باال بودن میزان تحصیالت و پایین بودن ضریب جینی در این استان در مقایسه با سایر استان

-چنین در مورد استان آذربایجاناستان است. هم ی آن و افزایش آمادگی اینترین دالیل بهبود رتبهمهم

چنین پایین بودن میزان باسوادی گذاری و همسرمایهطور مشخص پایین بودن سرانهغربی و کردستان به

ی آمادگی به روش ها را در آمادگی پایین قرار داده است. نتایج محاسبهزنان و مردان موقعیت این استان

ترین آمادگی به ترتیب متعلق به دهد بیش( ارایه شده است نشان می5ودار )( و نم0فازی که در جدول )

بلوچستان، وهای سیستانترین آمادگی نیز به ترتیب مربوط به استانتهران، سمنان و یزد است وکم

-ها میبویراحمد است. یکی از نکات بسیار حایز اهمیت فاصله تهران با سایر استانوبوشهر و کهگیلویه

قرار دارد، این نمره برای  12/3-44/3ها به جز تهران در دامنه که نمره آمادگی تمامی استانشد. در حالیبا

درصد باالترین آمادگی ممکن در ایران برخوردار  54است. به بیان دیگر تهران از  54/3تهران حدود 

سد. نقشه جغرافیایی نیز ردرصد می 12وبلوچستان تنها به است و این آمادگی در مورد استان سیستان

های واقع در شمال غربی اندکی کاهش یافته طور نسبی آمادگی استاندهد در روش فازی بهنشان می

 (. 2است )شکل 
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 پذیری(:  شاخص آمادگی مقابله با آسیب5) نمودار

  

 دهی ساده و فازی(: توزیع جغرافیایی شاخص آمادگی بر اساس روش وزن2شکل )

( که تحت عنوان شاخص سازگاری ارایه شده ND-GAINپذیری )با نمره نهایی مواجه با آسیب در رابطه  

استان  01استان از مجموع  13دست آمد و مشخص گردید درصد به 5/56بستگی است نیز ضریب هم

ی بهها( دارای اختالف رتاستان دیگر )تقریباً نصف استان 15باشند و ی یکسان در دو روش میدارای رتبه

( 5غربی )( و آذربایجان9(، قم )13های ایالم )ترین تفاوت رتبه نیز متعلق به استانهستند. بیش 0تا  1

باشد. در خصوص استان ایالم بهبود شاخص آمادگی در روش فازی موجب بهبود رتبه آن شده است. می
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وجب بهبود سازگاری شده مالحظه شاخص آمادگی در حالی مکه در مورد استان قم بهبود قابلدر حالی

کند. در مورد استان آذربایجان غربی نیز روش پذیری آن را باالتر ارزیابی میاست که روش فازی آسیب

( آمده 6( و نمودار )0طور که در جدول )طور محسوسی آمادگی پایینی ارزیابی نموده است. همانفازی به

-های سیستانترین نمره را استان، سمنان، قزوین و کمهای تهرانترتیب استانترین نمره را بهاست بیش

ها از وبختیاری دارند. بر اساس نقشه جغرافیایی نیز اختالف میان استانوبلوچستان، بوشهر، چهارمحال

ها را اندکی تعدیل که روش فازی تفاوت آنشود در حالینظر آمادگی در روش غیروزنی باالتر دیده می

 (.0نموده است )شکل 

 

 ( یا شاخص سازگاری به روش فازیND-GAIN(:  نمره نهایی )6) نمودار
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 دهی ساده و فازی(: توزیع جغرافیایی شاخص سازگاری )نمره نهایی( بر اساس روش وزن0شکل )

ها از نظر نمره شاخص سازگاری به سه گروه تقسیم ای استاندر انتها با استفاده از روش تحلیل خوشه 

آمده از دستهای بهبندی از رتبهه اشاره است که با توجه به برتری نسبی روش فازی در رتبهشدند. الزم ب

طور مشخص ( آمده است. به4بندی در نقشه جغرافیایی شکل )این روش استفاده شد. نتایج خوشه

تری پایین هایهای واقع در حاشیه از رتبههای مرکزی ایران در رتبه باالتری قرار دارند و استاناستان

استان در نوار مرزی هستند.  5ترین رتبه، استان واقع در پایین 7ای که از میان برخوردار هستند. به گونه

پذیرتر قرار های آسیبهای نوار شمالی ایران در زمره استاناز نکات حایز اهمیت آن است که استان

شوند از نظر های غربی که محروم تلقی میاناند. از دیگر نکات قابل توجه آن است که برخی از استگرفته

 ها شرایط بهتری دارند. پذیری در مقایسه با سایر استانآسیب

 
 ها بر اساس شاخص سازگاریبندی استان(: گروه4شکل )
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

Choobary dehAliza ( و بارندگی ایران )Malakootikhah and Farajzadeh, 2020های دما )روند موجود داده

and Jajafi, 2017پذیری ( حاکی از جدی بودن تغییر اقلیم در ایران است. شواهد موجود جهانی نیز آسیب

(Kemfert, 2008و به )توسعه را گوشزد می کند پذیری کشاورزی کشورهای درحالطور مشخص آسیب

(Stern, 2007در چنین شرایطی کنکاش موقعیت ایران به دلیل تنوع اق .) لیمی باال و متوسط بارندگی

توان در ها را میپذیری میان استان( بسیار حایز اهمیت است. در مجموع آسیبUNFCCC, 2015پایین )

پذیرترین وبختیاری و البرز در زمره آسیبهای بوشهر، چهارمحالسطح باالیی ارزیابی نمود. استان

شوند. در پذیر محسوب میهای کمتر آسیبستانهای ایالم و قزوین و اصفهان جزو اها و استاناستان

ها در هر دو روش چندان باال نیست و ها را در نظر نگیریم تفاوت میان سایر استانصورتی که این استان

های توان از وزنتر میپذیر عنوان نمود. در اینجا برای مقایسه دقیقتوان آسیبها را میلذا تمامی استان

-توان گفت متغیرهای ایجادکننده زمینه آسیبفازی استفاده نمود. در مجموع میارایه شده توسط روش 

شود و بر پذیری در قالب دو گروه قابل تقسیم است؛ گروه اول متغیرهای شاخص مواجهه را شامل می

ها هستند ها مشخص شد متغیرهای مواجهه دارای باالترین نقش در ایجاد تفاوت میان استاناساس یافته

شود. که این مجموعه عمدتاً متغیرهای اقلیمی مانند پراکنش بارندگی و متوسط دما را شامل میلیدر حا

پذیری تا حد زیادی ناشی از متغیرهای خارج از کنترل است توان گفت بخش مهمی از زمینه آسیبلذا می

توان شامل را مییابی نخواهد بود. گروه دوم و اقدامات مقتضی چندانی در خصوص این گروه قابل دست

متغیرهایی دانست که تا حدودی قابل کنترل و تغییر است. در میان این گروه نیز مجموعه متغیرهای ناظر 

توان به درآمد سرانه روستایی، متوسط بر درآمد حایز اهمیت باالیی هستند. از جمله این متغیرها می

ره نمود. تمام این متغیرها در قالب درآمد بردار و میزان عملکرد غالت منتخب اشازیرکشت هر بهرهسطح

-شود. هم( در برزیل نیز مشاهده میBrant, 2007های مشابهی در مطالعه برنت )قابل تقسیم است. یافته

شود چنین متغیرهای ساختار اشتغال نیز از اهمیت باالیی برخوردار هستند. در همین خصوص توصیه می

 پذیرتر فرآهم شود.های آسیبپذیری استانزمینه کاهش آسیبهای هدفمند گذاریبا انجام سرمایه

پذیری قدرت مانور که در مورد متغیرهای آسیبگذاران بیش از آنریزان و سیاسترسد برنامهبه نظر می  

و دامنه انتخاب داشته باشند در خصوص متغیرهای ایجاد آمادگی برای مقابله، از فرصت بهتری برخودار 

گذاری است و ترین عامل ایجادکننده تفاوت، سرمایهان متغیرهای ایجاد آمادگی نیز بیشهستند. در می

رسد به همین دلیل استان تهران حایز باالترین سطح آمادگی است. این در حالی است که نظر میبه
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در پذیری استان تهران ( آسیبMohammadkhani and Jamali, 2015همانند مطالعه محمدخوانی و جمالی )

توان طور مشخص میسطح باالیی ارزیابی شد. از دیگر متغیرهای حایز اهمیت نیز میزان تحصیالت یا به

گذاری در اقتصاد ایران، در این گفت میزان سرمایه انسانی است. با توجه به نقش باالی دولت در سرمایه

لویت مبتنی بر ایجاد آمادگی ها از اوها در میان استانگذاریشود انجام سرمایهخصوص نیز توصیه می

های ناشی از تغییر اقلیم برخوردار باشد. در همین زمینه الزم به اشاره است که در برای مقابله با آسیب

گذاری سوم از مجموع سرمایهها حدود یکهمواره بیش از یک چهارم و در برخی از سال 1052-95دوره 

 (Central Bank of Iran, 2016ایران توسط دولت انجام شده است )

های نوار هایی مانند استاندر مجموع نیز بر اساس نمره سازگاری مشخص شد که لحاظ نمودن استان 

سالی چندان دقیق نیست و استفاده از های برخوردار و مقاوم در مقابل خشکشمالی در زمره استان

پذیری ( ابعاد متفاوتی از آسیبChen et al., 2015; Neset et al., 2019معیارهای جهانی مطرح در مطالعات )

طور ها مورد استفاده قرار گیرد. در همین خصوص بهگذاریتواند برای سیاستکند که میرا آشکار می

بندی باالیی برخوردار توان اشاره نمود که از قدرت تمایز و رتبهمشخص به استفاده از روش فازی می

تری برای انجام های بیشدر مطالعات آتی از متغیرها و دادهتوان توصیه نمود است. در عین حال می

 تر مطالعه استفاده نمایند.دقیق
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