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 قشقایی ریعشا یخانوارها یقیتطب هاییاستراتژ یسازگار

 یشتیمع یرپذیبیآس یبا الگوها

 1سمانه غزالی، منصور زیبایی
 

 
 چكيده

از خدمات  یاریبر بس یینوسانات آب و هوا ندهیآ راتیاست. تأث یچالش جوامع بشر نیبزرگتر میاقل رییتغ
وابسته هستند،  یعیبه منابع طب شتریکه ب ریعشا رینظ یروشن است افراد ،اما .نامشخص است یستمیاکوس

بالقوه اثرات  ریتأث هشکا یبرا یریجوامع عشا یقرار خواهند گرفت. خانوارها رتأثی تحت شدتاحتماالً به
مشارکت کنند. اگر خانوارها درک  میاقل رییبا تغ یدر اقدامات الزم جهت سازگار دیآب و هوا با راتیینامطلوب تغ

 ،یداشته باشند و از دانش بوم یزندگ یواقع اتیتجرب یخود بر مبنا شتیمع یرپذیبیات و آساز خطر یدرست
مؤثرتر  یاستفاده کنند، اقدامات انطباق یقیتطب هاییمجموعه از استراتژ نیبهتر افتنی یبرا آوریفن و هامهارت

شده توسط  اتخاذ تطبیقی یهایاستراتژ یسازگار یراستا، مطالعه حاضر با هدف بررس نیخواهد بود. در ا
بزرگ  لیاز ا ریعشا 393مشتمل بر  ایها انجام شده است. نمونهآن یرپذیبیآس یبا الگوها ریعشاخانوارهای 

. ندانتخاب شدای گیری تصادفی چندمرحلهاز طریق روش نمونهاطالعات الزم  آوریمصاحبه و جمع یبرا ییقشقا
متفاوت است.  ایمالحظه قابل طوربه گرید ریبه عشا ریعشا کیاز  یشتیمع یرپذیبیآس ، نشان داد جینتا

با در نظر گرفتن ابعاد  کاویبر اساس روش داده یشتیمع یرپذیبیآس لو مستق زیمتما یالگو 11تعداد  ن،یهمچن
 یسازگار ،یرپذیبیآس یسه الگو استثنایاستخراج شد. به LVI-IPCCو  LVI کردیاز رو یرپذیبیمختلف آس

ه بشاید بتوان گفت،  ،نیوجود ندارد. بنابرا یشتیمع یرپذیبیآس یاتخاذ شده و الگوها هاییاستراتژ نیب یبخو
-افتهیدهد.  شیافزا ییآب و هوا راتییرا در برابر تغ ریعشا آوریتاب تواندیم یسازگار مناسباقدامات  یریکارگ

 تیریمد هاییآنها با اتخاذ استراتژ یشتیعم یرپذیبیجهت کاهش آس ریبه عشا تواندیمطالعه م نیا های
 .کمک کند سک،یر
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 مقدمه

را  یادیو توجه ز هانیاست که نگرا یجهان یجامعه یروبرو هایاز ابر چالش یکی میاقل رییتغ

 یدولت نیب ئتیارائه شده است. ه میاقل رییتغ یبرا یگوناگون فیاست. تعاربه خود جلب کرده 

بازه  کیکه در  ییآب و هوا طیشرا داریمعن یآمار راتیی(، آن را تغIPCC, 7002) میاقل رییتغ

 ،یآمار راتییتغ نی. چنداندیم ابد،ییتداوم م شتریب ایدهه  کی معمول طوربه یطوالن یزمان

سازمان ملل متحد در  ونی. حال آنکه کنوانسباشدیم یعیحوادث طب شامل تعداد و شدت

 ایبشر  هایتیفعال یجهیکه در نت ییرا نوسانات آب و هوا میاقل ریی، تغمیاقل رییتغ ینهیزم

 رییتغ نی. بنابراکندیم فیتعر دهد،یم رییاتمسفر را تغ بیرخ داده و ترک یعیطب یدگرگون

فصل بارش،  انیزمان شروع و پا یعنیپراکنش باران،  رییارت، تغدرجه حر شیشامل افزا م،یاقل

نامنظم  گر،یآن در مناطق د لیمنتج به س شیمناطق و افزا یدر برخ یکاهش مقدار بارندگ

 باشدیمانند رعد و برق و طوفان م ،یشدت اختالالت جو شیو افزا یبارندگ یالگو شدن

(Gebrehiwot, 7012اکثر دانشمندان بر ا .)طوربه ندهیدر آ میاقل رییتغ یدهیباورند که پد نی 

 ,.Ifeanyiobi et alدشوار خواهد بود ) اریو مقابله با آن بس افتیادامه خواهد  تریگسترده

بشر، رتبه اول را به خود اختصاص داده  زیآم دیتهد دهیده پد نیکه در ب دهیپد نی(. ا7017

(. Kurukulasuriya et al., 7002) دهدیر مقرا رتأثی تحت شدتمختلف را به هایاست  بخش

 ,Nichollsشناخته شده است ) ،یستیز طیمح یجد دتهدی عنوانبه میاقل رتغیی مثال، طوربه

7011; Ifeanyiobi et al., 7017از جمله  ،یستیز طمحی طیبر شرا میاقل رییتغ کهایگونه(. به

مراتع، در  تیفیک رییعلوفه، تغ دیولمراتع اثرگذار بوده و باعث کاهش ت یعیطب ستمیاکوس

 هایو انقراض گونه یاهیساختار پوشش گ رییخاک در اثر تغ شیفرسا ،زاییابانیب موارد یبرخ

 (.Bull et al., 7012) شودیم یاهیو گ یجانور

 ریبا توجه به تغ یسنت یو دامدار یکشاورز هایتیدرآمد حاصل از فعال ر،یاخ هایدر سال

 علتاز خانوارها به یاریبس ن،یاست. افزون بر ا افتهیکاهش  یستیز طیمح نییپا تیفیو ک میاقل

 لیس ،یمانند خشکسال ،یعیطب هایدهیها در برابر پدآن شتمعی داشتن قرار خطر معرض در

 You) اندشده یادیمراتع، متحمل خسارت ز یعیطب ستمیاکوس بیو تخر یو سرمازدگ امهنگبنا

& Zhang, 7012میاقل رییتغ یدولت نیب ئتیس گزارش ه(. بر اسا (IPCC, 7001خانوارها ،)ی 

(. Wiest  et al., 7012) اندبوده میاقل رتغیی بهنسبت یرپذیبیآس نیشتریب یکم درآمد دارا

را  یشتیمع یرپذیبیآس م،یاقل ریینسبت به تغ یرپذیبیآس ینهیمطالعات انجام شده در زم
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در نظر گرفته  یرپذیو انطباق تیقرار داشتن، درجه حساساز سه بعد، در معرض خطر  یتابع

 ;Kelly & Adger, 7000; Cutter et al., 7002; Smit & Wandel, 7002; Adger, 7002است )

Fussel, 7002; Reed et al., 7012خانوار  کیکه  دهدی(. در معرض خطر قرار داشتن، نشان م

 یدرجه ت،یقرار دارد. حساس یعیطب هایدهیجامعه تا چه اندازه در معرض خطر پد ای

 هایتیفعال یاست. با توجه به وابستگ یعیطب هایدهیجامعه از پد ایخانوار  یریرپذیتأث

 یخانوارها تیدرجه حساس ریاخ هایدر سال ،یرونیب طیشرا به یسنت یو دامدار یکشاورز

منجر به  یعیحوادث طب کهایگونهاست. به افتهی شیافزا میاقل رییکشاورز و دامدار نسبت به تغ

مقابله و  یجامعه برا ایخانوار  ییبه توانا یرپذیآنها شده است. انطباق یشتیکاهش منابع مع

 یرپذیبیآس یدهندهسه بعد نشان نیا بیاشاره دارد. ترک م،یاقل رییاز اثرات تغ یابیباز

 ,.Ebi et al., 7002; Hahn et al., 7002; Cinner et alاست ) میاقل ریینسبت به تغ یشتیمع

7017; Shah et al., 7012; Amos et al., 7012ی، ضرورت اجراهاییچالش نی(. با توجه به چن 

کشاورزان و  یرپذیبآسی کاهش منظوربه میاقل رییانطباق در برابر تغ یاقدامات مناسب برا

 یتمام دیبا ،یقیاقدامات تطب نیچن زآمیموفق یاجرا ی. براگرددیمشخص م یدامداران سنت

باشند  میاقل رییخود نسبت به تغ یرپذیبیاز خطرات و آس حیدرک صح یدارا نفعانیذ

(Grothmann & Patt, 7002و برا )از دانش  یقتطبی اقداماتمجموعه  نیبه بهتر یابیدست ی

 ,.Apata et al) ندیمناسب، استفاده نما یهاآوریفن رشیالزم و پذ هایکسب مهارت ،یمحل

اتخاذ شده  یقیتطب هاییاستراتژ یسازگار یبررسبر این اساس، مطالعه حاضر با هدف (. 7002

 ی انجام گردید. رپذیبیآس یبا الگوها

 ایموجود در مجموعه داده یالگوها توانیم یرپذیبیآس یاصل یسنجش ابعاد و اجزاطریق از 

 ،هایینهیدر زم کاویادهدروش اگر چه کاوی را استخراج نمود. روش داده یرکارگیبزرگ با به

-نهیاست، اما در زم یعیکاربرد وس یو مخابرات دارا یپزشک قاتیتحق ،یتجار هایمانند برنامه

 یاصل یاجزا نیدر ب دی. کشف دانش جدباشدیم یدیروش جد یو خشکسال میاقل رییتغ ی

کاهش اثرات نامطلوب  یآگاهانه برا سازیمیبه تصم تواندیم میاقل ریینسبت به تغ یرپذیبیآس

 (. Tadesee et al., 7002; Li et al., 7002; Sietz et al., 7017) دیمساعدت نما

از روش  یرگیبا بهره کایدر منطقه نبراسکا آمر یمیاقل هایو شاخص یخشکسال نیب ارتباط

 حاصل از روش یشد. الگوها یبررس یسنت یآمار هایمتفاوت از روش ایوهیبه ش ،کاویداده

ارائه دادند  یجهت کاهش اثرات خشکسال گذاریاستیس یرا برا یمشخص ریمس ،کاویداده
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(Tadesee et al., 7002عالوه بر ا .)طیبا توجه به شرا یرپذیبیآس یالگوها افتنی منظوربه ن،ی 

استفاده  کاویاز روش داده نیچ کوانگیدر منطقه دانج یو اثرات انسان یستیز طیمح ،یاقتصاد

و  یستیز طیو مح یاقتصاد یرپذیبیآس عیتوز لیو تحل هیضمن بحث و تجز قیتحق جیتاشد. ن

 ها،افتهی نای اساس بر که داد دسترا به یرپذیبیمتفاوت آس یپنج الگو آن،مسائل مرتبط با 

و  یرپذیبیآس یستیز طیو مح یعوامل اقتصاد عیبا توجه به توز یمتفاوت یاقدامات حفاظت

 یباال ی(. با توجه به وابستگLi et al., 7002شده است ) شنهادیبا آن، پمتناظر  یالگوها

نسبت به  یرپذیبیآس یالگوها ،یعیطب هایدهیدر پرو به پد  نوپال یآلت یخانوارها شتیمع

اطالعات از  آوریو جمع ایخوشه لیتحل افتیمنطقه با استفاده از ره نیا یعیطب هایدهیپد

متفاوت  یچهار الگو یدهندهنشان جی(. نتاSietz et al., 7017د )خانوار نمونه انجام ش 782

برداشت، منابع  سکیمختلف، از جمله ر هاینهیدر زم ارهابر اساس تفاوت خانو یرپذیبیآس

به درک  تواندیم یاطالعات نیبه چن یابیبود. دست یرکشاورزیو درآمد غ التیتحص ،یکشاورز

مناسب  هاییآن و اتخاذ استراتژ یاصل یساس اجزابر ا یرپذیبینسبت به آس تریقیعم

 یرپذیبیآس یدر قالب دو مطالعه مستقل، الگو رانیدر ا. دیکمک نما یرپذیبیکاهش آس

قرار گرفته است. در مطالعه اول که  یمورد بررس کاویداده بر اساس روش یکشاورز یخانوارها

 ،یدر ابعاد اقتصاد یرپذیبآسی به توجه با شد، انجام فارس استان شمال کارانگندم یبرا

(. Iraji et al., 7012استخراج شد ) یرپذیبیآس مستقلو  زیمتما یهفت الگو ،یو فن یاجتماع

 یرپذیبیآس یو والدز، الگوها باریم کردروی از آمده دستبه جیدر مطالعه دوم، بر اساس نتا

 در که داد نشان آمده دستبه ایهافتهیشد.  یبختگان بررس زیکشاورزان در منطقه حوضه آبر

در  یزریوجود دارند که هر نوع برنامه یرپذیبیمستقل آس یمهم، ده الگو زیحوضه آبر نای

 & Nasrnia) ردیالگوها صورت گ نیبا توجه به ا دیبا یبحران خشکسال ای سکیر تیریمد نهیزم

Zibaei, 7012.)  

عیشتی خانوارهای عشایر نسبت به تغییر پذیری مدر مطالعه حاضر پس از کشف الگوهای آسیب

هدف  ب،یترت نیبدهای تطبیقی اتخاذ شده در هر الگو بررسی شده است. اقلیم، استراتژی

با  ییقشقا ریاتخاذ شده توسط عشا یقیتطب هاییاستراتژ یسازگار یمطالعه حاضر بررس

 نیگذشته در ا مطالعه حاضر نسبت به مطالعات یاست. برتر یشتیمع یرپذیبیآس یالگوها

کاهش  برای یقیتطب یهایدر اتخاذ استراتژ ریعشا یبرا یمناسب یراهنماتواند میاست که 

 . باشد میاقل ریینسبت به تغ یشتیمع یریپذبیآس
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 روش تحقیق
بر  کاویبا استفاده از روش داده یشتیمع یرپذیبیآس یاستخراج الگوها ینحوهدر این قسمت، 

  Cross Industrial Standard Process for Data Mining(CRISP-DMاساس مدل مرجع )
 یریعشا یدر سطح خانوارها ی معیشتیرپذیبیآس یتوجه شود که بررس دیاست. باه شد انیب

  الزم است. کاویروش داده یرکارگیبه یبرا

 پذیری معیشتی خانوار عشایرآسیب

 ریینسبت به تغ انفرادی صورت هب یریعشا یخانوارها یشتیمع یرپذیبیمطالعه، آس نیدر ا

دو   زا افتیره نیدر ا است. شده حیتشر Amos et al. (7012) افتیبا استفاده از ره میاقل

روابط  .شودیاستفاده م ( LVI-IPCC) یقی( و شاخص تلفLVI) یشتیمع یرپذیبیشاخص آس

 :پذیری معیشتی و شاخص تلفیقی هستند( به ترتیب نشانگر شاخص آسیب7( و )1)

(1) 

 
(7) 

 
-بیآس یاجزابه ترتیب بیانگر وزن اجزای اصلی و اجزای اصلی هستند.  Mو  Wکه در آن 

 م،یاقل رییو تغ یعیطب هایدهیپد تیدرآمد خانوار، وضع یریرپذیعبارتند از: تأث (jی )رپذی

 تیمنابع آب، وضع تیوضع ه،یتغذ تیبهداشت، وضع تیسکونتگاه، وضع تیمرتع، وضع تیوضع

 یوابستگ تیو وضع شت،یعدم انطباق مع ،یشتیتنوع مع تیوضع ،یتیو جمع یتماعاج

 & Ghazaliی. هریک از این اجزای اصلی از تعدادی اجزای فرعی تشکیل شده است )اجتماع

Zibaei, 7018 ،همچنین .)e ،a و ،s انطباقدر معرض خطر قرار داشتن،  به ترتیب بیانگر-

 (.  Amos et al., 7012هستند ) تیدرجه حساسپذیری، و 

 

 CRISP-DM مدل مرجع

. جزء باشدی( مشتمل بر هشت جزء مCRISP-DM) کاویداده یاستاندارد فرا صنعت ندیفرآ

 یابیارز یمناسب برا یارهایحل شوند و مع دیکه با سؤاالتی درک صورتاول، درک مسئله  به

 ازیمورد ن یمناسب و ابزارها یمنابع اطالعات ییشناسا ازمندنی هااست. جزء دوم، درک داده
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اطالعات و  لیو تبد سازیبه اطالعات، پاک یابدستی شامل هاداده سازیآماده م،است. جزء سو

 و هاروش ییشناسا یمدل برا یزری. جزء چهارم، برنامهباشدیاطالعات م تیفیتحقق ک

 یو بررس یدیکل هایشاخص انتخاب صورتبه سازیاست. جزء پنجم، مدل ییاجرا اناتجری

با توجه به هدف مسئله و  جیشامل سنجش نتا یابیششم، ارز زءباشد. جیآنها م نیروابط ب

 یلیتحل یندهایفرآ سازیکپارچهی صورتاست. جزء هفتم، استقرار به شنهاداتیو پ جیارتباط نتا

 یلیتحل ی( چرخه1. جزء هشتم، نظارت است. در شکل )باشدیم یاتیعمل هایستمیدر س

( نشان داده شده است CRISP-DM) کاویداده یصنعت رااستاندارد ف ندفرآی اساس بر هاهداد

(Storey & Song, 7012.) 

 طوربه ،کاویروش داده ینشانگر مراحل مختلف اجرا کاویداده یاستاندارد فرا صنعت ندیفرآ

ی شتیعم یرپذیبیآس یالگوها نتعیی صورتر پژوهش حاضر شامل طرح مسئله، بهد خالصه

 یورود اجزای محاسبه صورتمناسب، به هایاطالعات و ساخت شاخص آوریجمع باشد؛می

کشف  ،ایخوشه لیتحل هایمدل از استفاده صورتبه حل،است؛ کشف راه یالگوساز یبرا

 کهایگونهحاصل شده به جینتا لتحلی صورتبه ،یابیارز باشد؛یم یانجمن نیو قوان انحرافات

 (.    Chapman et al., 7000شده باشد، است ) نیر تامهدف مورد نظ

 یرونیب رهی. داستیحل مسئله ن یبرا افتهیمتعمی کارراه کیاز  شیب یزیچ کاویدر واقع داده

مسئله  کیحل  کهایگونهاست، به کاویبودن داده یچرخش تیماه یدهنده( نشان1در شکل )

 باشد.  گرید یپژوهششروع  یبرا ییراهنما تواندیم کاویداده

 ی( و بررسCRISP-DM) کاویداده یاستاندارد فرا صنعت ندیانجام مراحل مختلف فرآ یبرا

                   افزایاز بسته نرم ،کاویبا استفاده از روش داده یشتیمع یرپذیبیآسی الگوها

SPSS Modeler 1880 استفاده شد. 
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 کاویداده یاستاندارد فرا صنعت ندفرآی ساسا بر هاداده یلیتحل یچرخه. 1شکل 

 یریپذبیآس یبا الگو یقیتطب یهایاستراتژ یسازگار یبررس

پذیری های آسیبپذیری، نمرههای تطبیقی با الگوهای آسیببرای بررسی سازگاری استراتژی

( و شاخص LVI) یشتیمع یرپذیبیشاخص آسگیرد. اگر نمره هر دو مورد توجه قرار می

های تطبیقی مناسبی در الگویی پایین محاسبه شود، بنابراین استراتژی (LVI-IPCC) یقیتلف

های پذیری اتخاذ شده است و سازگاری خوبی بین استراتژیتوسط عشایر آن الگوی آسیب

 (. Zorom et al., 7012پذیری وجود دارد )تطبیقی با الگوهای آسیب
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 اهداده آوریو منابع جمع گیریروش نمونه

( است و هر واحد رهیت فه،یطا ل،ی)ا ییشامل واحدها یریعشا یجامعه نکهیبا توجه به ا

حجم نمونه  نییتع یبرا  ایچند مرحله یاخوشه یرگیاز خانوارهاست، روش نمونه یامجموعه

 تینمونه و در نها هایرهینمونه، ت فینمونه، طوا لیا بترتیروش، به نیاستفاده شد. بر اساس ا

 ،یرگیحجم نمونه در هر مرحله نمونه نییتع یبرا ن،ینمونه انتخاب شد. همچن یهارخانوا

 (:Scheaffer et al., 7017) است رفته کاربه( 2ساده با توجه به رابطه ) یروش تصادف

(2                                                                 ) 

حجم جامعه در مراحل مختلف  N ،یرگیدر مراحل مختلف نمونه حجم نمونه nکه در آن 

-تیفعال یکه دارا یرگیدر مراحل مختلف نمونه یریعشا یاز خانوارها یدرصد q ،یرگینمونه

 بر که) درصد 10 ، خطا( هستند و دامنه یرکشاورزیغ هایتی)فعال میاقل رییسازگار با تغ های

 .است شده گرفته نظر در( آمد دستبه  آن اساس

 نتایج و بحث

  یشتیمع یرپذیبیآس یالگوها

مهم  اریها بسآن سازیو آماده هاادهدو فاز شناخت و درک دکاوی، روش داده یرکارگیبا به

 در پرت نقاط و شدهگم هایارزش ،یسازگار ،یشامل بازه منطق یاساس یژگیهستند. چهار و

( نشان 1در جدول ) یورود یاجزا تیفیک یبررس جینتاشده است.  یبررس ایداده مجموعه

( 10،0در بازه ) یدورو یاجزا ریمقاد دهد،ینشان م جنتای که گونهداده شده است. همان

کمتر از  نیو همچن انهیو م نیانگیم ریبودن مقاد کیشده است. با توجه به نزد یاستانداردساز

 نیآخر جیدر نظر گرفته شده است. نتا یورود یاجزا ینرمال برا عیتوز ،یبودن چولگ کی

 نی. بدداردوجود ن ایشدهارزش گم چیه ایکه در مجموعه داده دهد،ینشان م زیستون ن

 تیفیو ک تیکم یدارا کاویبا استفاده از روش داده یالگوساز یبرا ایمجموعه داده ب،یترت

 مناسب است. 

 پذیری معیشتی لگوسازی آسیبهای ورودی برای انتایج بررسی کیفیت داده( 1جدول )

 چولگی میانه میانگین حداکثر حداقل اجزای ورودی
 های ارزش

 شدهگم

 0 -27/0 00/10 22/2 00/10 22/1 تأثیرپذیری درآمد خانوار

 0 78/0 22/2 21/2 72/8 22/0 های طبیعی و تغییر اقلیموضعیت پدیده

 0 28/0 22/2 21/2 00/10 0 وضعیت مرتع
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 0 78/0 22/2 22/2 00/10 0 تگاهوضعیت سکون

 0 22/0 12/1 22/1 20/2 0 وضعیت بهداشت

 0 -20/0 22/2 21/2 12/2 12/1 وضعیت تغذیه

 0 22/0 22/7 72/7 00/10 0 وضعیت منابع آب

 0 -72/0 00/2 27/2 00/10 0 وضعیت اجتماعی و جمعیتی

 0 -21/0 72/2 02/2 20/2 72/1 وضعیت تنوع معیشتی

 0 20/0 22/2 72/2 00/10 0 اق معیشتعدم انطب

 0 -28/0 00/10 82/2 00/10 20/7 وضعیت وابستگی اجتماعی

 های تحقیقماخذ: یافته
( 7در جدول ) یانجمن نیروش قوان قیاز طر یشتیمع یرپذیبیآس یاستخراج الگوها جینتا

 نیستخراج است. اقابل ا یشتیمع یرپذیبیآس الگوی 12 تعداد بالقوه طورارائه شده است. به

 دستبه ریمقاد کهایگونهبرخوردار هستند. به یکشف شده از درجه اعتبار قابل قبول یالگو 12

سطح  نباالتری انداز الگوها توانسته کیاست، که هر  نیا انگریب نانیاطم اریمع برای آمده

 نیشتریب 12و  12، 8، 2، 7 یدرصد، را به خود اختصاص دهند. الگوها 100ممکن،  نانیاطم

 یریپذبیحاکم بودن آس انگری، ب7 الگوی. اندرا به خود اختصاص داده یبانیپشت اریمع ریقادم

خانوار  22است، که  یشتیتنوع مع تیسکونتگاه و وضع تیوضع ه،یتغذ تیوضع یدر اجزا

 ه،یتغذ تیوضع یدر اجزا یرپذیبینشانگر آس 2 ی. الگوردگییتحت مطالعه را در بر م یریعشا

در  یریپذبینشانگر آس 8 یمرتع و الگو تیو وضع یشتیتنوع مع تیوضع نتگاه،سکو تیوضع

درآمد خانوار  یریرپذیو تأث یشتیتنوع مع تیسکونتگاه، وضع تیوضع ه،یتغذ تیوضع یاجزا

را در  یرپذیبیدر واقع آس 12 ی. الگوشوندیرا شامل م ریعشا 22و  22تعداد  بترتیبوده و به

 یریرپذیمرتع و تأث تیوضع ،یشتیتنوع مع تیسکونتگاه، وضع تیوضع ه،یتغذ تیوضع یاجزا

 یرا در اجزا یرپذیبیآس 12 یالگو تیو در نها( خانوار 22) دهدیدرآمد خانوار نشان م

تنوع  تیوضع ،یاجتماع یوابستگ تیوضع ،یتیو جمع یاجتماع تیوضع ه،یتغذ تیوضع

    .ردگییرا در بر م یریار عشاخانو 22مرتع نشان داده و  تیو وضع یشتیمع
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 ی انجمن نیبا استفاده از روش قوان یشتیمع یرپذیبیآس یالگوها( 2جدول )

 پذیری معیشتیماهیت الگوی آسیب الگو
معیار 

 پشتیبانی

معیار 

 اطمینان

تعداد 

 مشاهدات

 72 100 22/2 1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )*1(=وضعیت بهداشت) 1

 22 100 22/8 1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=وضعیت تغذیه) 7

 72 100 22/2 1(=وضعیت مرتع، )1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت بهداشت) 2

 72 100 22/2 1یری درآمد خانوار(=، )تأثیرپذ1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت بهداشت) 2

 72 100 11/2 1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=های طبیعی و تغییر اقلیموضعیت پدیده) 2

 72 100 82/2 1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=وضعیت تغذیه) 2

 22 100 20/8 1(=وضعیت مرتع، )1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=وضعیت تغذیه) 2

 22 100 22/8 1، )تأثیرپذیری درآمد خانوار(=1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=وضعیت تغذیه) 8

 72 100 22/2 1،  )تأثیرپذیری درآمد خانوار(=1(=وضعیت مرتع، )1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت بهداشت) 2

 72 100 11/2 1(=وضعیت مرتع،  )1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=های طبیعی و تغییر اقلیمپدیده)وضعیت  10

 72 100 11/2 1، )تأثیرپذیری درآمد(=1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=اقلیم های طبیعی و تغییرپدیده)وضعیت  11

 72 100 82/2 1(=وضعیت مرتع، )1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=وضعیت تغذیه) 17

 72 100 82/2 1، )تأثیرپذیری درآمد خانوار(=1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=عیت سکونتگاهوض، )1(=وضعیت تغذیه) 12

 22 100 20/8 1(=تأثیرپذیری درآمد خانوار، )1(=وضعیت مرتع، )1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت سکونتگاه، )1(=وضعیت تغذیه) 12

 22 100 27/2 1(=وضعیت مرتع، )1(=وضعیت تنوع معیشتی، )1(=وضعیت وابستگی اجتماعی، )1(=جتماعی و جمعیتیوضعیت ا، )1(=وضعیت تغذیه) 12

 نشده است. گزارشصفر هستند، در جدول  یرپذیبیآس یکه در هر الگو دارا ییاجزا ،یورود یبودن تعداد اجزا ادیز لدلیبه .بودن جزء است رپذیبیآس انگریب 1*: 

 های تحقیقماخذ: یافته
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 یریعشا یخانوارها یقیتطب هاییاستراتژ
در شش دسته، مشتمل بر  میاقل رییدر برابر تغ یریعشا یخانوارها یقیتطب هاییاستراتژ

-گروه ریو سا یتنوع درآمد ؛یو باغ یزراع تیریآب؛ مد تیریمرتع؛ مد تیریدام؛ مد تیریمد

 میاقل رییدر برابر تغ یقیتطب هاییراتژمورد مطالعه بر حسب است ریعشا عی. توزاندشده بندی

کاهش  یقیتطب ی(، سه استراتژ2جدول ) جی( نشان داده شده است. بر اساس نتا2در جدول )

، 20/72برابر با  ینسب یفراوان یدارا بترتیبه یاریروش آب رییو تغ یدست فیاندازه گله، تعل

 یقیاقدامات تطب گریاز د شیب یسه استراتژ نیا کهایگونهدرصد هستند، به 20/2و  70/72

  .اندمورد مطالعه انتخاب شده یریعشا یتوسط خانوارها

در  یشتیمع یرپذیبیآس یالگو 12در  یقیتطب هاییشش گروه استراتژ یرکارگیبه ینحوه

 یریعشا یکه تنها خانوارها دهد،ی( نشان م2جدول ) جی( نشان داده شده است. نتا2جدول )

 یخانوارها دارا نای. انداستفاده کرده یقیتطب هاییز تمام شش گروه استراتژا 11شماره  یالگو

 بیترتبه LVI-IPCCو  LVI هایبر اساس شاخص یشتیمع یرپذیبیآس نیانگیم نیترکم

  هستند. -88/1و  70/2برابر با 

-، به8و  2، 2شماره  یدام در سه الگو تیریمد یقیتطب یاستراتژ( 2بر اساس نتایج جدول )

 نیاتخاذ شده است. ا گرید یرپذیبیآس یاز الگوها شیدرصد و ب 21و  22، 22 زانمیبه بترتی

 نیدر ا یریعشا یخانوارها رایاعمال نشده است، ز 12و  12، 12 یدر الگوها یقیتطب یاستراتژ

 زانمیبه گرید یدام در الگوها تیریمد یهستند. استراتژ یداردام تیسه الگو فاقد فعال

شماره  یکاربرد در الگوها نیشتریب یمرتع دارا تیریمد یاستفاده شده است. استراتژ یمتوسط

 یرکارگیبا به 12و  12، 12شماره  یدرصد بوده است. الگوها 22و  72برابر با  بترتی، به2و  1

انتخاب از  نیشتریب یدرصد دارا 22و  22، 21برابر با  بترتیبه ،آب تیریمد یقیتطب یاستراتژ

 یدر الگوها یو باغ یزراع تیریمد یقیتطب یاند. اعمال استراتژبوده یقیتطب یتراتژاس نیا

بوده  گرید یرپذیبیآس یاز الگوها شیدرصد ب 22و  27 زانیمبه بترتی، به12و  2شماره 

 یشتیمع یرپذیبیآس یتنها توسط شش الگو یتنوع درآمد یهیبر پا یقیتطب یاست. استراتژ

 رییانطباق در برابر تغ یبرا یخوب نهیگز ،یتنوع درآمد شیافزا نکهیا اعمال شده است، حال

 22 زانمی، به10شماره  یدر الگو یقیتطب یاستراتژ نیکاربرد ا زانیم نیشتری. بباشدیم میاقل

درصد  21 زانمیبه 12 یدر الگو یقیتطب هاییاستراتژ ریگروه سا ت،یدرصد بوده است. در نها

  الگو بوده است. نیکاربرد در ا نیشتریب دارای که ،است شده گرفته کاربه
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  میاقل رییدر برابر تغ یقیتطب هاییبر حسب استراتژ یریعشا یخانوارها عیتوز( 3جدول )

 استراتژی تطبیقی در برابر تغییر اقلیم
 فراوانی

 )تعداد(

 سبینفراوانی 

 )درصد(

 20/72 202 اندازه گلهکاهش  مدیریت دام

 70/72 207 تعلیف دستی 

 70/0 7 چوپان خدمات از استفاده 

 20/0 2 بیمه دام 

 70/0 7 جایگزینی بز بجای گوسفند 

 10/0 1 سنتی دامداری برای ادامه مساعدتر مناطق به جابجایی 

 10/0 1 خرید و فروش دام 

 70/2 22 قرق مرتع مدیریت مرتع

 20/0 2 مرتعداری طرح در مشارکت 

 10/0 1 در مصرف آب جوییصرفه مدیریت آب

 20/2 81 تغییر روش آبیاری 

 70/2 22 تغییر محل چاه 

 70/0 7 اجاره اشتراکی چاه 

 20/0 2 کنی چاهکف 

 10/1 11 ساخت استخر 

 20/2 22 کاهش سطح زیر کشت مدیریت زراعی و باغی

 10/0 1 تغییر الگوی کشت 

 20/0 2 اجاره دادن زمین 

 20/0 2 بیمه محصوالت 

 20/2 22 عدم کشت دیم 

 تنوع درآمدی
های تولیدی: صنایع دستی، روی آوردن به دیگر فعالیت

 زنبورداری
8 80/0 

 
داری، های خدماتی: کارگری، مغازهروی آوردن به دیگر فعالیت

 رانندگی و ...
17 70/1 

 20/7 20 فروش کامل گله سایر

 10/1 11 رها کردن کشاورزی 

 10/0 1 مهاجرت 

 های تحقیقخذ: یافتهما
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  مختلف )بر حسب درصد( یالگو 11 کتفکیبه یریعشا یتوسط خانوارها یقیتطب هاییاتخاذ استراتژ( 4جدول )
 یشتیمع یرپذیبیآس یالگوها 

 
 2الگو  8الگو  2الگو  2الگو  2الگو  2الگو  2الگو  7الگو  1الگو 

الگو 

10 
 11الگو 

الگو 

17 

الگو 

12 

الگو 

12 

الگو 

12 

استراتژی 

 تطبیقی:

               

 - - - 22 78 20 22 21 22 22 22 22 22 22 22 مدیریت دام

 - - - - 8 12 12 2 2 2 - 2 22 - 72 مدیریت مرتع

 22 22 21 18 72 2 8 7 72 78 1 2 2 10 - مدیریت آب

مدیریت زراعی و 

 باغی
12 72 2 72 27 72 17 77 72 2 72 18 78 72 22 

 2 77 - 7 8 22 - - - 2 - - - - - رآمدیتنوع د

 2 12 21 2 8 - - - 72 - - - - 2 - سایر

پذیری آسیب

 معیشتی:

               

بر اساس شاخص 
LVI 

11/1 11/6 11/8 61/6 23/7 13/6 17/6 44/6 33/6 22/4 22/3 18/6 21/6 21/1 18/1 

بر اساس شاخص 
LVI-IPCC 

74/11 11/17 64/16 68/14 41/12 32/12 41/11 12/8 24/11 43/3 88/1- 27/11 21/16 12/6 16/1 

 های تحقیقماخذ: یافته
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 پذیریی با الگوهای آسیبریعشا یخانوارها یقیتطب هاییاستراتژسازگاری 

های تطبیقی و تعیین استراتژی ،کاویدادهبر اساس روش  یشتیمع یرپذیبیمختلف آس یپس از استخراج الگوها

مختلف با  یبا الگوها یقیتطب هاییاستراتژ یسازگار پذیری معیشتی،توسط عشایر در هر الگوی آسیباتخاذ شده 

پذیری بر اساس این رهیافت نمره آسیب قرار گرفته است. یمورد بررس Zorom et al. (7012) افتیاستفاده از ره

شماره  یالگوها ریتنها عشااشد. بنابراین، بدر مقایسه با سایر الگوها کمتر می 12، و 11، 10معیشتی در سه الگوی 

 نیب یمناسب یسازگار که،ایگونهبه. اندمناسب عمل کرده ایوهشیبه یقیتطب هاییدر اتخاذ استراتژ 12و  11، 10

 وجود دارد.  یشتیمع یرپذیبیآس یبا الگوها یریعشا یاعمال شده توسط خانوارها هاییاستراتژ

 رییو تغ یعیطب هایدهیپد تی)وضع یباال در اجزا یرپذیبیزان آسیم یدارا 10ماره ش یالگو یریعشا یخانوارها

باشند. در مقابل، می مرتع( تیوضع ی،شتیتنوع مع تی، وضعیاجتماع یوابستگ تیسکونتگاه، وضع تیوضع م،یاقل

 یاست که دارا یغلآوردن به مشا روی صورتبه 10شماره  یالگو یریعشا یخانوارها یمناسب برا یقیتطب یاستراتژ

طور که درجه حرارت وابسته باشد. همان شیو افزا یدرآمد باال باشند و درآمد آن مشاغل کمتر به کاهش بارندگ

بهبود  نیهمچن .اندمنظور بهره گرفته نیا یبرا یمدتنوع درآ یاز استراتژ 10شماره  یالگو ریعشا شود،یمشاهده م

( عشایر به استراتژی تطبیقی مدیریت 2بر اساس نتایج جدول ) .ردیوجه قرار گمورد ت دیالگو با نیمراتع در ا تیوضع

 اند. مرتع نیز توجه داشته

 تیسکونتگاه، وضع تیوضع م،یاقل رییو تغ یعیطب هایدهیپد تی)وضعی اصل یدر اجزا 11شماره  یالگو ریشاع

جدول  جیبه نتا ی. نگاهستنده یرپذیبیآس یدرآمد( دارا یریرپذیتأث ،یشتیتنوع مع تیوضع ،یاجتماع یوابستگ

 . داناستفاده کرده یقیتطب یاستراتژ هایگروه یالگو از تمام نیا ریکه عشا دهد،ی( نشان م2)

 تیوضع ،یشتیتنوع مع تیسکونتگاه، وضع تیوضع ه،یتغذ تی)وضع یاصل ایجزادر  12شماره  یالگو یخانوارها

 بترتیبه میاقل رییانطباق در برابر تغ یالگو برا نیا ریباشند. عشایم رپذیبیآس اریبس درآمد( یریرپذیمرتع، تأث

 یمناسبنسبتا  یسازگار ن،بنابرای. اندرا اتخاذ نموده یو تنوع درآمد یو باغ یزراع تیریآب، مد تیریمد هایتیاولو

د. اگر عشایر این الگو داروجود  یرپذیبیآس ایجزاالگو با  نیا ریانتخاب شده توسط عشا یقیتطب هاییاستراتژ نیب

 پذیری را بهبود بیشتری بخشند.توانند نمره آسیباستراتژی تطبیقی مدیریت مرتع را نیز مورد توجه قرار دهند می

. در شودیموارد مشاهده م ریدر سا یرپذیبیآس یاتخاذ شده و الگوها هاییاستراتژ نیب ینییپا یدر مقابل، سازگار

الگوها را  نیا یشتیمع یرپذیبیآس زانیمناسب، م یقیتطب هاییاستراتژ جیو ترو یرفبا مع توانیم یطیشرا نیچن

 هایالگوها و در قالب مدل نیموجود در ا یریعشا یخانوارهاتعامل با  قیاز طر دیکار با نیکاهش داد. اما قطعا ا

 .  انجام شود انیبن -عامل
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
ها آن یسنت شتیمع دیداشته و باعث تهد یریعشا یجامعه یندگزبر  یاثرات مهم میاقل رییتغ ر،یاخ هایدر سال

 های تطبیقیاستراتژی ،آب و هوا راتییبالقوه اثرات نامطلوب تغ ریکاهش تاث یبرا ریعشا یشده است. خانوارها

پذیری الگوی آسیب 12ی حاضر نشان داد،  نخست، نتایج مطالعه .انداتخاذ کرده میاقل رییتغ متنوعی در برابر

پذیری نشانگر جزء ورودی وجود دارد. در واقع، هر الگوی آسیب 11کارگیری کاوی با بهمعیشتی بر اساس روش داده

 رییدر برابر تغ ریاتخاذ شده توسط عشا یقیتطب هاییاستراتژپذیری است. سپس، روابط بین اجزای مختلف آسیب

در  یقیتطب هاییاستراتژ نیا که،ایگونهبه نشان داده شده است. یشتیعم یرپذیبیآس یالگوها کتفکیبه میاقل

 بندیدسته ریو سا یتنوع درآمد ؛یو باغ یزراع تیریآب؛ مد تیریمرتع؛ مد تیریدام؛ مد تیریشش گروه، شامل مد

 یدارا بترتیبه یرایروش آب رییو تغ یدست فیاقدامات کاهش اندازه گله، تعل ،یقیتطب هاییاستراتژ نی. در باندشده

 یقیتطب هاییاستراتژ یسازگار در نهایت،درصد هستند.  20/2و  70/72، 20/72برابر با  ینسب یفراوان نیشتریب

 دهد،ینشان م جنتای کهگونهشده است. همان یبررس یرپذیبیآس یبا الگوها یریعشا یاتخاذ شده توسط خانوارها

 و اندمناسب عمل کرده ایوهشیبه یقیتطب هاییدر انتخاب استراتژ 12و  11، 10شماره  یالگوها ریتنها عشا

وجود  یشتیمع یرپذیبیآس یبا الگوها یریعشا یاتخاذ شده توسط خانوارها هاییاستراتژ نیمناسب ب سازگاری

  است. نییپا یسازگار نیا ،یرپذیبیآس یالگوها ریدارد. در سا

 توانیم یطیشرا نیوجود دارد. در چن یرپذیبیآس یاز الگوها یتعداد و یقیتطب هاییاستراتژ نیب نییپا یسازگار

 دیکار با نیالگوها را کاهش داد. ا نیا یشتیمع یرپذیبیآس زانیمناسب، م یقیتطب هاییاستراتژ جیو ترو یبا معرف

  ام شود.انج انیبن -عامل هایو در قالب مدل لگوهاا نیموجود در ا یریعشا یتعامل با خانوارها قیاز طر

پذیر هستند اما تنها تعداد محدودی از آن پذیری معیشتی از نظر وضعیت تنوع معیشتی آسیبتمامی الگوهای آسیب

شود که خانوارهای عشایر برای تنوع اند. لذا پیشنهاد میالگوها از استراتژی تطبیقی تنوع درآمدی استفاده کرده

د. اتخاذ چنین استراتژی تطبیقی عالوه بر سازگاری عشایر در برابر های درآمدزا تشویق و حمایت شونبخشیدن گزینه

 آورد.  تغییر اقلیم باعث بهبود وضعیت درآمدی آنها شده و کاهش وابستگی اجتماعی نیز به ارمغان می

عالوه بر این استراتژی تطبیقی مدیریت مرتع به صورت قرق مرتع و مشارکت در طرح مرتعداری در الگوهایی که از 

پذیری عشایر در برابر تغییر اقلیم را کاهش دهد. بنابراین تواند آسیبپذیر هستند مینظر وضعیت مرتع آسیب

تر راهنمایی و انتقال یابند و به منظور شود که خانوارهای عشایر این الگوها به مراتع با وضعیت مناسبپیشنهاد می

  مشارکت آنها در طرح مرتعداری تدابیری اندیشیده شود.
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