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Climate Changes affect human societies in different ways, but in the 

meantime, local communities, especially agricultural sectors, are the 

most related part of the climate. These features have made local 

communities to the pivot point of policy discussions and research 

projects on climate change. In this research, an indicator-based method 

was used to analyze the local vulnerability in confronting of climate 

change. Using a field survey and a tool for measuring the vulnerability 

facing climate change in target areas in Kermanshah Province, a semi-

arid climate has been investigated based on vulnerability indicators 

facing climate change, exposure, sensitivity and adaptive capacity. 

Climate changes have affected people in different ways, such as loss of 

agricultural, flooding, rising temperature land and water shortages on 

people's livelihoods, and the vulnerability of rural communities. The 

evaluation of the vulnerability of rural communities in the face of 

climate change in the three villages Gawkel (3.1), Gravand (2.93) and 

Shahrak hlth (2.73). The vulnerability in this region is due to non-

climatic factors such as the case study and the sensitivity to climate 

change and inappropriate factors such as household livelihoods and 

infrastructure. Due to of the high compatibility capacity, the village 

Shahrak Helteh, has been more desirable than the two villages of 

Gawkel and Gravand. Also, Gravand Village has the highest 

environmental vulnerability of 16.4. The countries with the lowest 

income levels are more vulnerable and less resilient, while those with 

the highest income are the least vulnerable and most resilient.  
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 کرمانشاه استان در وهواییآب تغییرات و جوامع پذیری آسیب وضعیّت بین ارتباط رسیبر

 8سامانیاکبر نظری، علی8، مهدی قربانی*8آرش ملکیان، 8یپروین محمد

 .منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران اء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدةگروه احی 8

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 از ناشیی  تیثییرات  همچنیین  و به تغییر اقلیم مربوط خطرات و ها ریسک با جوامع انسانی و محیط

مسیتقیم   طور مسیتقیم و یییر  مختلف و به هایروشاقلیم به  وضعیّتتغییر در  .هستند روروبه آن

بخی   وییژه  اجتماعیات محلییی بیه   در ایین مییان    اامّی د، دهی  میی تحت تثییر قرار را  جوامع انسانی

محیور الیلی   هیا اجتماعیات محلییی را بیه      این ویژگیی ترین بخ  به اقلیم بوده،  وابسته ،کشاورزی

. در نوشیتار  تغییر اقلیم تبدیل کرده است بارةشده درانجام پژوهشیهای  های سیاسی و پروژه بحث

 اقلیمی استفاده تغییرات در رویارویی با یریپذ آسیب تحلیل برای شاخص بر مبتنی پی  رو روش

پذیری به تغیییرات اقلیمیی در منیاطق     نامه، آسیببا استفاده از مشاهدة میدانی و ابزار پرس  .شد

خشیک و بیا توجّیه بیه     هدف در استان کرمانشیاه بررسیی شید. نوشیتار پیی  رو در اقلییم نیمیه       

و ظرفیت سیازگاری   حسّاسیترارگرفتن، پذیری به تغییرات اقلیمی، درمعرض ق های آسیب شاخص

 ی،کشیاورز  یهیا  نیدادن زمی مختلیف همچیون ازدسیت    یهیا  وهیبه ش اقلیمی راتییتغبوده است. 

پیذیری جوامیع   و سیبب آسییب  میردم اییر گذاشیته،     شتیبر مع ،و کمبود آبسیالب، افزای  دما 

تایی در روییارویی  پذیری اجتماعات روس روستایی شده است. نتایج حالل از سنج  میزان آسیب

( اسییت، 42/3) ( و شیهر  هلتیه  32/3(، گراونیید )8/2بیا تغیییر اقلییم در سییه روسیتای گاوکیل )     

جغرافییایی منطقیم میورد     موقعیّیت اقلیمیی ماننید    ییر عوامل دلیلاین منطقه به پذیری در آسیب

ها و  خانواده یمعیشت های دارایی مانند به تغییرات اقلیمی و عوامل ییر اقلیمی حسّاسیتمطالعه و 

دلیل بیاببودن ظرفییت سیازگاری، مطلوبییت بیشیتری      است و روستای شهر  هلته به زیرساخت

 88/7نسبت به دو روستای گاوکل و گراونید داشیته اسیتم همچنیین روسیتای گراونید بیا مقیدار         

ی ریپیذ  بیتیر درآمید، آسی    نییح پیا وسطی دارا یکشورهاپذیری محیطی را دارد.  بیشترین آسیب

و مقیاوم  داشیته   یکمتیر  ریپیذ  بی، آسی تردرآمد بیاب  یدارا یکمتر، و افرادی ریپذ و انعطاف رشتیب

  هستند.

 تاریخچم مقاله:
 8231فروردین  32 دریافت

 8231شهریور  37 پذیرش

 8231آبان  87دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
تغیییر   پیذیری، جامعیم محلییی،    آسیب

 اقلیم، ظرفیت سازگاری، کرمانشاه.
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 مهمقدّ
 انسیانی،  جوامیع  و محیطی زیست عوامل تولیدی، مختلف های بخ  بر اقلیم متقابل و گسترده تثییر به توجّه با

 کیه  شیود  میی  ییاد  یکیم  و بیست قرن محیطی زیست های چال  ترین مهم از یکیمنزلم به اقلیم تغییر از امروزه

 تغیییر  پدییدة  انسیانی  اییرات  به توجّه با .(3003 ،8)ریدسما دارد دنبالبه اقتصادی و اعیاجتم یجدّ پیامدهای

 اییرات  تحلییل  به هاپژوه  در بزم است زیرساختی و اقتصادی روانی، فرهنگی، اجتماعی، ایرات ازجمله اقلیم

 هیای  سیسیتم  پاییداری  یمپیاردا  در کیه  مفاهیمی از یکی شود. پرداخته محیطی و انسانی نگاه از نیز پدیده این

 پژوهشگران از بسیاری توافق مورد هایریفتع از یکی است. پذیری آسیب مفهوم ،شده مطرح محیطی - انسانی

 مقابلیه  بینی، پی  برای هاآن توانایی ازلحاظ جامعه، یا فرد های ویژگی و خصولیات پذیری آسیب که است این

 و 3)بلیکیی  دنشیو  میی  تعییین  دیمتعیدّ  عوامیل بیا   هیا یژگیی و این .است طبیعی مخاطرات درمقابل مقاومت و

 پیذیری،  آسییب  (،3008) اقلیمیی  تغییرات المللیبین کمیتم تعریف براساس .(3001 ،2پاووب م8337 همکاران،

  .(3001 ،7)کانون است سیستم به خارجی زایتن   محری یک انتظار مورد و بزرگ ب،مخری آیار سنج 

پیذیری اقلیمیی    شاخص آسیب .(3008 ،همکاران و 3نگیداون) است مشکل پذیری آسیب برای معیار تعیین 

 هیای  شیاخص  از یکیی  مثابیم بیه  را آن یونسکو و 8 میغ و سولیوانکه  شد ارائه 3003 سال در بارنخستین برای

 انسیازم  آب جهیانی  متوسیع  گزارش در شاخص این از .اندهداد قرار استفاده موردپذیری آسیب ارزیابی کلیدی

 مکیان  هیر  در را انسیانی  پذیری آسیب تواند می اقلیمی پذیری آسیب شاخص است. شده استفاده نیز حدمتی ملل

 مقییاس  در فیزیکیی  و اجتمیاعی  عوامل از ای گسترده طیف شاخص، این دهد. نمای  یکمّ لورت به دلخواهی

 ایین  آوردندسیت بیه  بیرای  .است شده هئارا آبی فقر شاخص مفاهیم مپایبر شاخص این دهد. می نشان را مکانی

 از ای بینانیه واقع برآورد تا شده ادیام یکدیگر با فیزیکی و محیطیزیست اقتصادی، اجتماعی، های داده شاخص،

 در اجتمیاعی  و اقتصیادی  محیطیی،  زیسیت  هیای  شیاخص  .(3003 ،میغ و سولیوان) دهند هئارا را پذیری آسیب

 بسیته  شیاخص  ساختار شوند. می استفاده طبیعی های اکوسیستم و انسان شرایط دادننشان برای جهان سراسر

 اند: شده شناسایی ها شاخص برای ساختار نوع دو است. متفاوت ،شده گرفته درنظر گزارش نیاز و گیری اندازه به

 معلیولی  و تعلیی  روابط دوم، مدست و کنند می گیری اندازه را سیستم شرایط که ندسته ساختارهایی ل،اوّ مدست

 و کنیونی  شیرایط  کیه  هسیتند  یادشیده  مدست دو از ترکیبی امروزی های شاخص از بسیاری .گیرند می اندازه ار

  .(3080 ، همکاران و 4آلتو) ندکن می شناسایی را ندبخش می شدّت را وضعیّت که عواملی

 هیا  آن پذیری آسیب میزان و نددار طبیعی بالیای دربرابر متفاوتی سازگاری توان مردم معتقدند پژوهشگران

 خیود  اوج بیه  قبیل  سیال  30 در 1آشیز  از لعود کتاب انتشار با باور، این نیست. یکسان طبیعی بالیای برابر در

 بالییای  برابیر  در مردم پذیری آسیب نحوة و میزان به نسبت پژوهشگران دیدگاه آن، انتشار با کهطوریهب رسید.

 نبایید  طبیعیی  بالییای  بروز هنگام دریافتند، پژوهشگران مانز گذشت با و مروربه درواقع، یافتم تکامل طبیعی

 توانیایی  تیوان  میی  هیا،  آن در فعلی سازگاری میزان به توجّه ضمن بلکه، مدید دفاع بی قربانیان لورتبه را مردم
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 ی افیزا  هیای  راه از یکیی  کیه  بردنید  پی آنان همچنین، داد. افزای  ها بحران این با مقابله منظوربه نیز را آنان

 و اندرسیون ) است آنان میان در هبالقوّ های فرلت و موجود منابع از درست استفادة ی،محلی جوامع در سازگاری

  (.8313 ،8وودرو

 روسیتای  محیطیی  زیست مناطق در و خانوار سطح در را اجتماعی های اکوسیستم پذیری آسیب پژوهشگران

 هیای  شاخص به مربوط های داده .دندکر بررسی اییوهوآب مختلف منطقم سه در هیمالیا در کالیگندکی حوضم

 280 بیا  گرفتهلورت های مصاحبه راهاز اجتماعی های اکوسیستم سازگاری ظرفیت و حسّاسیت بودن،درمعرض

 – پیذیری اجتمیاعی  آسییب  شیاخص  از اسیتفاده  بیا  را پیذیری  آسییب  شیاخص  سیس   مشید  آوری جمع خانوار

 لاوّ درجیم  در خانوارهیا،  مییان  در پیذیری  آسییب  سیطح  پیژوه   این براساس ،دهکر محاسبه 3محیطی زیست

 خانوارهیای  از بسییاری  اینکیه  و اسیت  هیا  خانواده معیشتی های دارایی مانند اقلیمی ییر مختلف عوامل دلیل به

پیذیری   شیاخص آسییب   همچنین م(3083 ،2یباردسل و یپاند) اند هاشتد محدود بسیار سازگاری ظرفیت نسالی

 برونیگ  منطقیم  در تذرّ کشیاورز  کوچیک  خانوارهیای  بر دسترسی و استفاده از منیابع آب در معیشت با تثکید 

 تغیییرات  بیه  3ونچیی  شیهر  در کشیاورز  هیای  خیانواده  پذیری آسیب که داد نشان نتایج .اندکرده بررسیرا 7هافو

 بیر  افیزون  مدهسیتن  8تچییمن  شهر در که است کسانی از بیشتر بهداشت و یذایی شرایط یی،وهواآب و اقلیمی

 هیای  جنبیه  کیید بیر  ثت بیا  سیازگاری  ظرفیت شرایط ازلحاظ ،های ونچی و تچیمنشهر کشاورز خانوارهای این،

 شیهر  هیای  خیانواده د کیه  شی ص مقایسه و مشیخی  معیشت، و اجتماعی های شبکه شناختی،تجمعیّ – اجتماعی

 .(3081 ،همکاران و 4آودو) هستند ترپذیر آسیب تچیمن شهر به نسبت ونچی،

 تغیییرات  بیا  روییارویی  در ییذایی  امنیت پیامدهای بر تمرکز با را کشور سطح در پذیری آسیب پژوهشی در

 از تعیدادی  دربرابیر  کشورها بندی رتبه و امتیازدادن روش با کشور 803 برای ،دریایی ماهیگیری در ییوهواآب

 کردنید  ارزیابی را سازگاری رفیتظ و حسّاسیت معرض، در یریقرارگ معیارهای ازجمله پذیری آسیب معیارهای

 مهسیتند  ترپذیر آسیب بتین آمریکای و اقیانوسیه آسیا، آفریقا، در توسعهدرحال کشورهای که گرفتند نتیجه و

 درییایی  میاهیگیری  در ییوهیوا آب از ناشی ایرات به را پذیری آسیب بیشترین که کشورهاییاز  دوسوم از بی 

 ،همکیاران  و 1دینیگ ) هسیتند  وابسیته  میاهی  مینتیث  الیلی  منبع مثابمبه لیداخ دریایی گیریماهی به دارند،

 ارزییابی  3اقلیمیی  پیذیری  آسییب  شاخص از استفاده با ایران های استان سطح در اقلیمی پذیری آسیب .(3084

 پیرو و پذیری آسیب میزان بیشترین البرز و همدان های استان که داد نشان پژوه  از حالل نتایج ماست هشد

 هیای  اسیتان  دیگیر،  ازسیوی  مدارنید  هیا  استان سایر به نسبت را اقلیمی تغییرات با سازگاری قدرت کمترین نآ

 مییزان  کمتیرین  ،80داخلیی  ناخیالص  تولیید  لینعت  و سوادی با نرخ ینی، آب منابع دلیلبه تهران و خوزستان

 .(8237 جمالی، و یمحمدخان) دارند را نسبی پذیری آسیب

 پژوه  این کاربرد ،است ضروری امری قلیمیا تغییرات به پذیری آسیب بررسی ،شد تهگف آنچه به توجّه با

                                                                                                                                               
1- Anderson & Woodrow 

2- Social-ecological vulnerability index  

3- Pandey & Bardsley 

4- Brong-Ahafo 

5- Wan Chi 

6- Techiman 

7- Adu 

8- Ding 

9- Climate Vulnerability Index  

10- Gross domestic product.  
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 و گیذاران  سیاسیت  بیه  کمک و اقلیمی تغییرات به کرمانشاه استان یمحلی اجتماعات پذیری آسیب میزان تعیین

 اقلیمی تغییرات با مقابله و سازگاری برای یمحلی اجتماعات توانمندسازی راهکارهای کارگیریبه در ریزان برنامه

 اجتماعیات  در را یاقلیمی  تغیییرات  به پذیری آسیب حاضر پژوه  است. پدیده این احتمالی های زیان کاه  و

 .دنک یم بررسی کرمانشاه استان یروستا سه در یمحلی

 بررسی مورد ةمنطق فیمعرّ
 مرکیز  کرمانشیاه  .است شده واقع کشور یربی ضلع ممیان در مربع، کیلومتر 37870 مساحت با کرمانشاه ستانا

 و آب منیابع  و عمتنوّ یوهواآب با استان این .است  راه این از آن اقتصادی درآمد بیشتر و است ایران کشاورزی

 پیژوه   انجیام  بیرای  اسیتان  این در است. برخوردار کشاورزی متوسع برای بسیاربابیی ةبالقوّ امکانات از خا 

 اقلیمیی  بنیدی  طبقیه  اسیاس بر مدندش انتخاب تصادفی ورطبه ر  هلتهشه و گراوند گاوکل، روستای سه حاضر

   (.8 )شکل دارد متفاوت اقلیمش   کرمانشاه استان سلیانینف

 8 مرابطی  از سیلیانینف  ضیریب  اسیت.  اسیتوار  گرما به بارندگی نسبت براساس روش این سلیانینف: بندی طبقه

 .(8237 رسولی، و یارسالن) شود می محاسبه

 = C                                                                                        8 رابطم
∑ 

    ∑ 
 

C: مسلیانینف ضریب ∑P: گراد سانتی درجم 80از بابتر دما که سال از هایی ماه در مترمیلی به بارندگی مجموع 

 کیلی  تعیداد  در ضرب گراد سانتی درجم 80 از بابتر دمای با هایی ماه در حرارت درجم عیتجمّ مقدار :H∑ استم

 ماه. هر روزهای

 ریزش سبب زاگرس، ارتفاعات با برخورد در که است ایمدیترانه مرطوب رژیم تثییر تحت استان یوهواآب

 حیرارت  درجیم  مییانگین  و متیر  میلیی  34/703 سابنم بارندگی طمتوسّ دارای استان این ،دشو می باران و برف

 .است دریا سطح از متر 8700 طمتوسّ ارتفاع با و گرادسانتی درجم 3/83

 
 مطالعه مورد منطقة اقلیم انواع و جغرافیایی موقعیّت .1 شکل
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 ها روش و مواد
 اقتصادسنجی الگوی های روش :از نداعبارت ییوهواآب تغییرات به پذیری آسیب ارزیابی برای ها روش ترین رایج

 هیای  داده بررسیی  از روش ایین  .دارد ریشیه  توسیعه  و فقیر  ادبییات  در اقتصادسینجی  الگیوی  روش ،شاخص و

 را اجتمیاعی  مختلیف  هیای  گیروه  پیذیری  آسییب  سطح تا کند می استفاده خانوار سطح در اقتصادی - اجتماعی

 کیلی  از هیا  شیاخص  از برخی انتخاب براساس پذیری آسیب گیری اندازه برای شاخص روش .کند تحلیل و تجزیه

 دادن نشیان  بیرای  شیده انتخیاب  هیای  شاخص ترکیب مندنظام طوربه سس  و هبالقوّ های شاخص از ای جموعهم

 (،3003) 2سیولکاپین  و کومیار  ،(8333) 3کلیی  و آدگیر  .(3001 ،همکیاران  و 8درسا)است  پذیری آسیب سطح

 ،(3008) همکیاران  و 4انهی  ،(3001) همکیاران  و 8نییون  ،(3003) 3بکن و مورنو (،3003) 7نارایانان و پاتنیک

 و 88سیییدل (،3088) همکییاران و 80تامییب ،(3088) همکییاران و 3ورنییدراناترا ،(3080) همکییاران و 1نلسییون

 پیذیری  آسییب  تحلییل  بیرای  شیاخص  بیر  مبتنیی  رویکیرد  از (3083) همکاران و 83مایتی و (3088) همکاران

 م(3084 ،همکیاران  و یتیمیا ) کردنید  دهاسیتفا  خیود  مطالعیه  میورد  منطقم در ییوهواآب تغییرات به اجتماعی

نوشتار پیی    در ییوهواآب تغییرات با رویارویی در پذیری آسیب تحلیل برای شاخص بر مبتنی روش بنابراین،

 ظرفییت  و حسّاسییت  قرارگیرفتن،  درمعیرض  شیامل  مطالعیه  این در بررسی مورد های شاخص .شد استفاده رو

 منامی پرسی   های گویه ند،هست دولت و فردی دان  زیرساخت، ی،اجتماع اقتصادی، عوامل شامل که سازگاری

 کارشناسیان  نظیر  بیا  و کرمانشاه استان یمحلی اجتماعات سطح در یادشده های شاخص به توجّه با پذیری آسیب

 د.ش تنظیم و تهیه

 روش اسیت،  بیوده  کرمانشیاه  اسیتان  سیطح  در یمحلیی  اجتماعیات  برگیرندةدرحاضر  پژوه جامعم آماری 

 جوامع افراد بین در نامهپرس  بنابراین دمش استفاده روستاها انتخاب برای سیستماتیک - تصادفی گیری هنمون

 در بررسیی  میورد  نمونیم  تعیداد  درنهایت شدم توزیع شهر  هلته و گراوند گاوکل، روستای سه سطح در یمحلی

 د.ش تعیین نفر حاضر نود پژوه 

 کیه  شید  اسیتفاده  اقلیمیی  تغیییرات  بیه  پذیری آسیب العاتاطی وریآجمع اللی ابزار منزلمهب نامهپرس  از

 و حسّاسییت  قرارگیرفتن،  )درمعیرض  اقلییم  تغیییر  با رویارویی در پذیری آسیب آمیخته عامل هفت بردارندةدر

 ایین  در .اسیت  دولیت(  فیردی و  دانی   زیرسیاخت،  اجتمیاعی،  اقتصیادی،  عوامیل  شامل که سازگاری ظرفیت

 بیرای  کیه  ابیزاری  ،اسیت   شیده  استفاده لیکرت ای گزینهپنج بندی درجه مقیاس از ییپاسخگو برای امهن پرس 

 سیازگاری  بررسیی  راسیتای در باشید.  برخیوردار  اعتبیار  از بایید  لاوّ گام در ،دشو می استفاده ها داده آوریجمع

 ،کردنید  ییید ثت و بررسیی  مربوطیه  کارشناسیان  را آن رواییی  ،یمحلیی  اجتماعیات  با نامهپرس  این هایپرس 

 ،48/0 مقیدار  بیا  کرنبیاخ  آلفیای  ضیریب  از مختلیف  های شاخص بین درونی هماهنگی سنج  برای همچنین
                                                                                                                                               
1- Deressa 

2- Adger & Kelly 

3- Kumar & Tholkappian 

4- Patnaik & Narayanan 

5- Moreno & Becken 

6- Nyong 

7- Haan 

8- Nelson 

9- Ravindranath 

10- Tambe  

11- Seidl 

12- Maiti 
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 شید.  پرداختیه  العیات اطی گردآوری به سس  ماست شده استفاده اعتماد قابلیت یا پایایی ضرایب از یکی مثابم به

 .اسیت  بیاب  پاییایی  ةدهنید نشان 1/0 از ترباب و قبول قابل 1/0 تا 8/0 بین کرونباخ آلفای ضریب معمولطور  به

 از کهریی  کرونبیاخ  آلفیای  ضیریب  مقیدار  .اسیت  بهتیر  ،باشد ترنزدیک یک به عدد این هرچه که است بدیهی

 است. شده ارائه 8 جدول در ها فهلیمؤ

 هیای  روش از بایید  ،کیرد  تفسییر  درنهاییت  و تحلییل  و تجزیه را شده آوری جمع العاتاطی بتوان اینکه برای 

 افیزار نیرم  از اسیتفاده  با F آزمون ،لوین آزمون واریان ، تحلیل آزمون ازحاضر  پژوه  در کرد. استفاده آماری

 از اسیتفاده  بیا  را شیده آوریجمیع  هیای  داده پژوهشیگران  روش، ایین  در اسیت.  شده استفاده 8اس.پی.اس.اس.

 دهد. می نشان را پذیری آسیب با اقلیمی تغییرات 3 شکل کنند. می بندیطبقه و خالله آماری های شاخص

 پذیری های آسیب شدة هریک از مؤلّفه. آلفای کرونباخ محاسبه1جدول 

 آلفای کرونباخ مؤلّفه

 48/0 درمعرض قرارگرفتن

 83/0 حسّاسیت

 80/0 اقتصاد

 88/0 اجتماعی

 82/0 زیرساخت

 48/0 دان  فردی

 41/0 دولت

 
 پذیری آسیب با اقلیمی اتتغییر ارتباط مفهومی چارچوب .2 شکل

                                                                                                                                               
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 نتایج

 اقلیم تغییر با رویارویی در پذیری آسیب بر رثّمؤ های فهلّؤم وضعیّت تحلیل

 اقلییم  تغیییر  بیا  روییارویی  در را هیدف  جوامع در پذیری آسیب های فهلیمؤ از هریک پذیری آسیب بررسی نتایج

 مییانگین  بیه  توجّیه  بیا  اسیتم  متفاوت ررسیب مورد روستای سه در ها همؤلیف پذیری آسیب میزان دهد. می نشان

 ،حسّاسییت  قرارگیرفتن،  درمعرض های همؤلیف پذیری آسیب میزان ،بررسی مورد منطقم در ها همؤلیف پذیری آسیب

 بیر  مبتنیی  لیفر  فیرض  و دارمعنیی  آزمیون  درنتیجیه است.  بابتر پذیری آسیب میانگین از زیرساخت و اقتصاد

و سیایر   متفیاوت اسیت  ط از مقدار متوسّی  میانگین مقدار که دکر استنباط وانت می و شود می رد توزیع یکسانی

 از کمتیر  2/3 و 3/3 ،1/3 ،0/3 عیددی  مقیدار  با ترتیببه دولت و فردی دان  زیرساخت، اجتماعی، های فهلیمؤ

 و کمینیه  حیدود  بیودن مثبیت  به توجّه با همچنین ستمنی دارمعنی آزمون ،بوده پذیری آسیب طمتوسّ میانگین

 گرفتیه  درنظیر  لاوّ نوع خطای %8 درنظرگرفتن با آماری توزیع که داشت بیان توان می ها، همؤلیف تمامی بیشینم

 .(3 )جدول شود می

  اقلیم تغییر با رویارویی در یمحلّ اجتماعات پذیری آسیب های همؤلّف میانگین .2 جدول

 بیشینه کمینه SE معیار انحراف میانگین تعداد روستا فهلّؤم

 قرارگرفتن درمعرض

 گاوکل

 گراوند

 هلته شهر 

 کل

20 

20 

20 

30 

40/2 

88/7 

78/2 

44/2 

12/0 

32/0 

32/0 

12/0 

83/0 

03/0 

84/0 

01/0 

21/2 

38/2 

88/2 

80/2 

08/7 

28/7 

18/2 

33/2 

 حسّاسیت

 گاوکل

 گراوند

 هلته شهر 

 کل

20 

20 

20 

30 

02/0 

80/2 

38/2 

70/2 

11/0 

00/8 

38/0 

14/0 

88/0 

81/0 

80/0 

03/0 

40/3 

33/2 

23/2 

38/2 

28/2 

34/2 

44/2 

31/2 

 اقتصاد

 گاوکل

 گراوند

 هلته شهر 

 کل

20 

20 

20 

30 

28/2 

02/2 

70/3 

32/3 

33/0 

34/8 

08/8 

84/8 

81/0 

32/0 

83/0 

83/0 

33/3 

33/3 

00/3 

81/3 

42/2 

30/2 

43/3 

81/2 

 اجتماعی

 گاوکل

 گراوند

 هلته شهر 

 کل

20 

20 

20 

30 

40/3 

18/8 

82/8 

08/3 

32/8 

80/8 

33/0 

84/8 

33/0 

30/0 

88/0 

83/0 

32/3 

73/8 

31/8 

18/8 

88/2 

34/3 

34/8 

28/3 

 زیرساخت

 گاوکل

 گراوند

 هلته شهر 

 کل

20 

20 

20 

30 

32/3 

03/2 

80/3 

18/3 

38/0 

03/8 

03/8 

08/8 

84/0 

81/0 

83/0 

80/0 

34/3 

88/3 

30/3 

87/3 

33/2 

72/2 

33/3 

04/2 

 فردی دان 

 گاوکل

 گراوند

 هلته شهر 

 کل

20 

20 

20 

30 

80/3 

88/3 

70/3 

33/3 

82/8 

38/8 

00/8 

82/8 

30/0 

32/0 

81/0 

88/0 

38/3 

83/3 

03/3 

28/3 

03/2 

87/2 

44/3 

43/3 

 دولت

 گاوکل

 گراوند

 هلته شهر 

 کل

20 

20 

20 

30 

32/3 

38/3 

70/3 

20/3 

82/8 

33/8 

00/8 

88/8 

30/0 

33/0 

81/0 

88/0 

10/8 

10/8 

03/3 

08/3 

83/3 

43/3 

44/3 

32/3 
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 اقتصیاد  و حسّاسییت  قرارگرفتن، درمعرض های همؤلیف واریان  که دکر بیان توان می شدهارائه نتایج براساس 

 اسیت  معنیی بیدین  ندهست 078/0 و 027/0 ،003/0 با برابر ترتیببه ها آن میزان که داریمعنی سطح توجّه با

 سیطح  هیا  همؤلیفی  سیایر  در همچنیین  و دارنید  یدارنیی مع تفیاوت  خشیک  نیمه منطقم در ها همؤلیف واریان  که

 خشیک  نیمیه  منطقیم  در هیا  همؤلیف این واریان  در که گرفت نتیجه توان می که است 03/0 از بیشتر داری معنی

 .(2 )جدول هستند همگن ها همؤلیف و ندارد وجود داریمعنی تفاوت

 یها همؤلیف در پذیری آسیب میانگین که دکر انبی توان می 03/0 سطح در داریمعنی سطح نتایج به توجّه با 

 اسیتم  همگین  هیا  همؤلیفی  واریان  و یستن دارمعنی دولت و اجتماعی اقتصاد، ،حسّاسیت گرفتن،قرار درمعرض

 کیه  معنیی یین  بد استم 03/0 از بی  داریمعنی سطح دولت و فردی دان  زیرساخت، های همؤلیف در همچنین

 .(7 )جدول ندهست دارمعنی منطقه در ها همؤلیف پذیری آسیب واریان  میانگین

 پذیری اجتماعات محلّی در رویارویی با تغییر اقلیم های آسیب برابری واریانس مؤلّفه . آزمون3جدول 

 داریسطح معنی 2درجة آزادی  1درجة آزادی  آمارة لوین هامؤلّفه

 00/0** 14 3 88/8 درمعرض قرارگرفتن
 02/0** 14 3 33/2 حسّاسیت
 07/0** 14 3 83/2 اقتصاد
 ns 88/0 14 3 30/3 اجتماعی
 ns 28/0 14 3 02/8 زیرساخت
 ns 88/0 14 3 33/3 دان  فردی
 ns 33/0 14 3 37/8 دولت

 داریعدم معنی ns؛ 55/0 **؛ 59/0 *

 اقلیم تغییر با مواجهه در یمحلّ اجتماعات پذیری آسیب های همؤلّف میانگین واریانس تجزیة .4 جدول

 یدارمعنی سطح F آمارة مربعات میانگین آزادی درجة مربعات مجموع پذیری آسیب فهلّمؤ

 گرفتن قرار معرض در
 روستایی بین
 روستاییدرون

 کل

83/4 
32/32 
33/88 

3 
14 
13 

18/2 
83/0 

87/8 **00/0 

 حسّاسیت
 روستایی بین
 روستاییدرون

 کل

08/8 
32/88 
80/84 

3 
14 
13 

02/2 
40/0 

31/7 **08/0 

 اقتصاد
 روستایی بین
 روستاییدرون

 کل

78/87 
82/803 
80/832 

3 
14 
13 

32/4 
33/8 

48/3 **00/0 

 اجتماعی
 روستایی بین
 روستاییدرون

 کل

18/81 
42/807 
800/832 

3 
14 
13 

72/3 
30/8 

12/4 **00/0 

 زیرساخت
 روستایی بین
 روستاییدرون

 کل

34/2 
37/13 
38/33 

3 
14 
13 

828/8 
038/8 

333/8 ns 303/0 

 فردی دان 
 روستایی بین
 روستاییدرون

 کل

83/8 
08/882 
33/887 

3 
14 
13 

34/0 
20/8 

77/0 ns 87/0 

 دولت
 روستایی بین
 روستاییدرون

 کل

78/0 
72/880 
30/880 

3 
14 
13 

32/0 
38/8 

81/0 ns 12/0 

 داریمعنی عدم ns؛ 55/0 **؛59/0 *
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 اقلیم تغییر با رویارویی در یحلّم اجتماعات پذیری آسیب میزان ةمقایس

 و گراونید  گاوکیل،  روسیتای  سیه  در اقلییم  تغیییر  با رویارویی در یمحلی اجتماعات پذیری آسیب میزان سنج 

 روسیتای  د.هسیتن  متفاوت پذیری آسیب نظراز روستا سه که دهد می نشان مطالعه مورد منطقم در هلته شهر 

 میییانگین بییا گراونید  روسییتای ولییی ،دارد بهتیری  طلوبیییتم 42/3 پیذیری  آسیییب میییانگین بیا  هلتییهشیهر   

 بیا  گاوکیل  روسیتای  همچنین ،دارد هلته شهر  روستای به نسبت بیشتری مطلوبیت عدم 32/3 پذیری آسیب

 پیذیری  آسییب  مییانگین  .اسیت  پیذیرترین  آسییب  و مطلوبییت  عدم بیشترین دارای 8/2 پذیری آسیب میانگین

 میورد  منطقیم  یمحلی اجتماعات که دکر بیان توان می که (3 )جدول است 33/3 روستا سه در یمحلی اجتماعات

 ند.هست پذیر آسیب اقلیم تغییر پدیدة با رویارویی در مطالعه

 نتیجیه  تیوان  می (،8 جدول) است 882/0 برابر اریدمعنی سطح ةآمددستهب مقدار لوین آزمون به توجّه با

 بیه  توجّیه  بیا  د.نهسیت  همگین  و ندارد وجود داریمعنی تفاوت بررسی مورد اجتماعات واریان  بین که گرفت

 سیت نی دار یمعنی  روسیتا  سیه  بیین  اختالف پذیری، آسیب ازلحاظ که دکر بیان توان می 20/0 یدارمعنی سطح

   (.4 )جدول

 ،شیهر  هلتیه   روستاهای بودنهمگن دهندةنشان ،874/0 یدارمعنی سطح ،آمدهدستهب نتایج به توجّه با

 .(2 )شکل است مطالعه مورد منطقم در گاوکل و گراوند

 پذیری اجتماعات محلّی در رویارویی با تغییر اقلیم . میانگین آسیب9جدول 

 بیشینه کمینه استاندارد خطای معیار انحراف میانگین تعداد روستا

 23/2 1003/3 87/0 10/0 80/2 20 گاوکل
 23/2 3211/3 83/0 03/8 32/3 20 گراوند
 03/2 7038/3 83/0 18/0 42/3 20 هشهر  هلت

 88/2 42/3 03/0 38/0 33/3 30 کل

 پذیری اجتماعات محلّی در رویارویی با تغییر اقلیم  برابری واریانس آسیب . آزمون6جدول

 داریسطح معنی 2درجة آزادی  1درجة آزادی  آمارة لوین
13/8 3 14 ns88/0 

 داریعدم معنی ns؛55/0 **؛59/0*

 پذیری اجتماعات محلّی در رویارویی با تغییر اقلیم  تجزیة واریانس آسیب. 7جدول 

 داریسطح معنی Fآمارة  میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات پذیری آسیب

 ns20/0 30/8 08/8 3 03/3 بین روستایی
   12/0 14 32/43 درون روستایی

    13 33/47 کل

 یدارعدم معنی ns؛ 55/0 **؛ 59/0 *

  
 اقلیم تغییر با رویارویی در یمحلّ اجتماعات پذیری آسیب همگن های زیرمجموعه .3 شکل

3/42 3/32 
2/8 

 گاوکل گراوند شهر  هلته

 03/ آلفا 
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 بحث

 شیده  تبیدیل  اقتصیادی  و اجتمیاعی  ،محیطی زیست یمشکل به پذیری آسیب و اقلیمی تغییرات نامطلوب ایرات

 شناسیایی  برای یمهمّ گام ،اقلیمی تغییرات به وابسته منابع و ها اکوسیستم ها، گونه پذیری آسیب ارزیابی است.

 پیذیری  آسییب  شیود.  می پذیریانعطاف قابلیت ارتقای باعث که است مدیریت بندی اولویت و رییمؤ سازوکارهای

 بیا  مقابلیه  بیه  قیادر است کیه   ییوهواآب تغییرات نامطلوب ایرات بهیک سیستم یا گونه  حسّاسیت از ای درجه

 ذاتیی(  )عوامیل  سیستم سازگاری ظرفیت و حسّاسیتبیرونی(،  عوامل) مؤییر عوامل به موضوع این نبوده، ها آن

  .(3004 ،8اقلیم تغییر تیدولبین تئهی) داردبستگی 

 زمینیم  اگیر  یحتیی  کیردم  گییری  انیدازه  مستقیم طوربه توان نمی را وهواآب تغییر به کشور یک پذیری آسیب

 بیه  نسبت عمتنوّ العاتیاطی منابع بر تشدّهب است ممکن مشروع هنجاری های تفاوت باشد، روشن گیری تصمیم

 از: نید اعبیارت  آینده و حال اقلیمی خطرات تراکم اللی های چال  بگذارد. تثییر پذیری آسیب شاخص مجموع

 شیامل  وهیوا آب تغیییر  مسیتقیم   یییر  اییرات  دیگیر  و انسان سالمت ها، زیرساخت ،اجتماعی - یاقتصاد مسائل

 بنیابر  دهیدم  میی  رخ مختلیف  منیاطق  ییا  هیا  بخی   در کیه  نیامطلوب  و مفید ایرات و یباتکم و بایبات اتتثییر

 اتتغیییر  بیا  روییارویی  در مطالعیه  میورد  جوامیع  در پیذیری  آسیب های همؤلیف بررسی ،حاضر پژوه  های  یافته

 و بیوده  متفیاوت  بررسیی  ردمیو  جامعیم  سه در ها همؤلیف پذیری آسیب میزان که دهد می نشان منطقه در یاقلیم

 طمتوسّی  گینمییان  از زیرسیاخت  و اقتصیاد  ،حسّاسییت  قرارگیرفتن،  درمعیرض  هیای  همؤلیف پذیری آسیب میزان

 طمتوسّ میانگین از کمتر ،دولت و فردی دان  زیرساخت، اجتماعی، های همؤلیف سایر و است بابتر پذیری آسیب

 شیرایط  ،زیرساخت و اقتصاد ،اسیتحسّ های همؤلیف که داشت بیان توان می ترتیببدین است. بوده پذیریبآسی

 در حسّاسییت  د.نی نک میی  بیشیتر  را سیسیتم  حسّاسیت و داده افزای  را جوامع پذیری آسیب و دندارن مناسبی

 منجیر  انسیانی  جوامع در اجتماعی و اقتصادی فروپاشی به تواند می زمین ییوهواآب وضعیّت تغییر با رویارویی

 اقتصیادی  رشد کاه  به% 30تا  تواند می موجود روند ادامم گذارد. یبرجا جهانی جنگ مانند خساراتی و شود

 تولیید  %8 تنهیا  حاضر حال در زمین ییوهواآب وضعیّت تغییر مشکل با مقابله کهدرحالی شود، منجر جهان در

 .(8218 ،آشفته و بوانی مساح) داد خواهد اختصاص خودبه را کشورها داخلی ناخالص

 و تمییدّکوتییاه در آب کمبییود بییا رویییارویی در را حسّاسیییت بیشییترین رزیکشییاو محصییوبت ازآنجاکییه 

 ترتییب بدین هستند، وابسته کشاورزی برای آب منابع بر تشدّبه روستایی جوامع همچنین دارند، تمدّ طوبنی

 م3001 همکیاران،  و 3)لییو  هسیتند  یمحلیی  هیای پذیریآسیب مطالعات در تحلیل و تجزیه برای رایج واحدهای

 افیزای   منظیور به دسترس در فیزیکی های زیرساخت (.3001 همکاران، و 7کلکار م3001 ،2اسسالدون و وستااک

 دانی   از اجتمیاعی  هیای  شبکه شامل اجتماعی مسرمای شاخص کهدرحالی شوند، می تولیف سازگاری ظرفیت

 یدیگیر  پژوهشیگران  (.3008 همکیاران،  و 3کیارتی مک) است اقلیم تثییر با مقابله برای متقابل اعتماد و فردی

 رسیوم  و آداب و باورهیا  سیاسیی،  قدرت به دسترسی شامل یمحلی سطح در سازگاری ظرفیت که دادند توضیح

 پیذیر،  آسییب  منیابع  بیه  وابسیتگی  کیاه   برای ها راه ترین رایج از یکی .(3000 همکاران، و 8کاتر) است خاص

                                                                                                                                               
1- IPCC 

2- Liu 

3- Acosta & Espaldon 

4- Kelkar 

5- McCarthy 

6- Cutter 
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 همکیاران،  و 3آرمیا  م3001 ،8اسسالدون و اکوستا م8333 دگر،آ) است محصوبت عتنوّ یا اشغالگرانه های صتخصّ

 پیذیری  آسیب کاه  و منابع به وابستگی کاه  برای یخوب استراتژی است ممکن درآمد منابع عتنوّ (.3080

 شیبکه  و رسیمی  ییر جمعی کن  که کنند می استدبل دمتعدّ موردی مطالعات باشد. خانواده سطح در فردی

 )اکوسیتا  گذارد می تثییر یمحلی پذیری آسیب سطح در که است یتوجّه قابل رمتغیّ یی،روستا کشاورزان میان در

 در یمیؤییر  کلییدی  عامیل  منزلیم بیه  خیود  ،بیارش  افزای  با رواناب افزای  و دما افزای  (.3001 اسسالدون، و

 سیازگاری  اقیدامات  (.3088 همکیاران،  و 7لعیل  م3088 ،2سواکول و )راوبنی است شده شناسایی پذیری آسیب

 ایین،  بیر  افیزون  مدارد هیا  زیرسیاخت  مدیریت و ساخت های هزینه به نیاز هیدرولوژیکی نوسانات با مقابله برای

 منابع افزای  و سیالب کنترل برای یتوجّه قابل های گذاریسرمایه وجود با سیل و ها خشکسالی وقوع احتمال

 و فرکیان   توانید  میی  اقلیمی تغییرات جامعه، های زیرساخت به توجّه با .است پوشی چشم قابل ییر دردسترس

 شیدن گیرم بسیا  چیه  که گرفت نتیجه 3هیئت بین دولتی تغییر اقلیم .دهد می تغییر را بزرگ های سیالب تشدّ

 سیناریو  هیر  در افیزای   مقیدار  اگرچیه  اسیت،  همیراه  مناطق از بسیاری در سیل فرکان  افزای  با ایگلخانه

 .(3087 همکاران، و 8فیلد) است متفاوت منطقه هر در ایرات و است مانده باقی صنامشخی اقلیمی

 آنچیه  استم چندبعدی ایپدیده ،اقلیمی تغییرات با رویارویی در پذیری آسیب که گفت توان می یکلی طوربه

 جوامیع  و انسان پذیری، آسیبشود می بحران درنهایت و فاجعه مصیبت، مخاطره، به طبیعی پدیدة تغییر سبب

 هیای درگییری  اجتمیاعی،  هایناآرامی یذایی، موادّ کمبود اقلیمی تغییرات است. طبیعی های پدیده این ابردربر

 (.3308 همکاران، و 4لی) است داده افزای  را ها جنگ یحتی و یمحلی

 اقلیمیی،  وضیعیّت  براساس لورت این در داد. خواهد رخ ناپذیریاجتناب طوربه ایران در اقلیم تغییر پدیدة

 یچالشی  رخیدادی بیا   چنیین  وقیوع  لورتدر مناطق مختلف کشور یها محدودیت و یمحلی جوامع های ژگیوی

 شیرایط  بیه  تشیدّ بیه  کشیاورزی  بخی   در وییژه به انسانی جامعم و طبیعی محیط بود. خواهیم روروبه اساسی

 وارییان   و ینمییانگ  در تغیییر  بیه  نسیبت  آن بیابی  پیذیری  آسییب  وابستگی، این نتیجم است. وابسته اقلیمی

 همیراه بیه  بیاری  زیان پیامدهای آینده، در پدیده این وقوع رود می انتظاراین،  براساس است. اقلیمی پارامترهای

 حمایت و ریزی برنامه در یملی سطح در ها دولت وسیلمبه باید یمحلی ایپدیده منزلمبه پذیری آسیب باشد. داشته

 گیرد. قرار توجّه مورد ها برنامه در ییوهواآب تغییرات ریپذی تطبیق درراستای و یمحلی هایبخ  از

 گیری نتیجه
شکل افزای  تدریجی در درجم حرارت کرة زمین و نیز کاه  بارندگی در بسیاری از نقاط دنییا  تغییر اقلیم به

 رو بیوده اسیت. بخی    ترین خطراتی است که بشریت با آن روبیه شدن به یکی از جدّیسرعت درحال تبدیلبه

وهوایی، تثییرات بسیاری را برایر تغییر در دمیا و بارنیدگی و   علیت ارتباط بسیار نزدیک با شرایط آبکشاورزی به

هیای مختلیف   روشاقلیم به وضعیّتشود. هرگونه تغییر در بنابراین تغییر در آب دردسترس کشاورزان پذیرا می

وییژه  سازد، امّا در این میان اجتماعیات روسیتایی بیه   یطور مستقیم و ییر مستقیم جوامع انسانی را متثییر مو به

                                                                                                                                               
1- Acosta-Michlik & Espaldon 

2- Armah 

3- Rawlani & Sovacool 

4- Lal 

5- Intergovernmental Panel on Climate Change 

6- Field 

7- Li 
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وری الیلی مکیان، منیابع تولیید و بهیره      کنندةتعیین ،ترین بخ  به اقلیم بوده و اقلیمبخ  کشاورزی وابسته

شیدّت بیه مییزان    طیور مسیتقیم و بیه   های کشاورزی است و تولید و پایداری اقتصادی در این بخ  بیه فعّالیّت

 در بیابیی  سیهم  ،ایین  بر افزون ماست وابسته قتعری و تبخیر میزانها و بنه، توزیع زمانی بارشنزوبت جوّی سا

 اسیت،  برخیوردار  اقتصیادی  هیای  بخ  دیگر با ای گسترده ارتباطات از و داشته توسعهدرحال کشورهای اقتصاد

 روسیتایی  اجتماعات ها، ژگیوی این ممجموع. است ای گلخانه گازهای تولیدکنندة منابع از یکی خود اینکه ضمن

 راهبردهیای  و اقلییم  تغیییر  رةدربیا  شیده انجام یپژوهش های پروژه و یگذارسیاست های بحث اللی محور به را

  (.8237 نظری، و )حسینی است کرده تبدیل یملی و جهانی سطوح در ای گلخانه گازهای کنترل مختلف

 کیه  پیذیری  آسیب های شاخص براساس اینامهرس پ ،پذیری آسیب میزان بررسی براینوشتار پی  رو  در

 کیه  شد احیطری هدف جوامع وضعیّت براساساست،  سازگاری ظرفیت و حسّاسیت قرارگرفتن، درمعرض شامل

 مییزان  سیس   شیدم  توزییع  ،دارنید  قیرار  کرمانشاه استان در خشک نیمه ایمنطقه در که هدف روستای سه در

 همچیون  مختلف یهاوهیش به اقلیمی راتییتغ د.ش بررسی آماری های یلتحل از استفاده با جوامع پذیری آسیب

 شتیمع یرو دسترس در آب کمبود و دما افزای  سیالب، وقوع افزای  ی،کشاورز یهانیزم تدریجی تخریب

   است. شده روستایی جوامع پذیری آسیب سبب و گذاشته ایر مردم

 سیه  در اقلییم  تغیییر  بیا  روییارویی  در یمحلیی  اجتماعیات  پذیری آسیب میزان سنج  از حالل نتایج

 هیای  همؤلیفی  و اسیت  خشیک  نیمیه  منطقیم  در (42/3) شیهر  هلتیه   و (32/3) گراونید  (،8/2) گاوکل روستای

 دلییل بیه  اول درجیم  در وضعیّت این .ندهست پذیرتر آسیب زیرساخت و اقتصاد ،حسّاسیت قرارگرفتن، درمعرض

 یییر  عوامیل  و اقلیمی تغییرات به حسّاسیت و مطالعه مورد منطقم فیاییجغرا موقعیّت مانند اقلیمی ییر عوامل

 پیذیر آسیب روستایی جوامع دوسوم از بی  زیرا استم زیرساخت و ها خانواده معیشتی های دارایی مانند اقلیمی

 از یاریبس اینکه و هستند وابسته زندگی مینتث اللی منبعمنزلم  به کشاورزی به ،منطقه در اقلیمی تغییرات به

 ظرفییت  شیرایط  ازلحیاظ  روسیتایی،  خانوارهیای  نید. دار یمحدود بسیار سازگاری ظرفیت روستایی خانوارهای

 هیای پیژوه   نتیایج  کیه  دهسیتن  پیذیر  آسیب زیرساخت و اجتماعی- اقتصادی های جنبه به توجّه با سازگاری

 ،3گوپتیا  و سنساتی م3084 ،8وپپریک و مینالی م8237 جمالی، و )محمدخانیاست  مطلب این دیّمؤ نیز مختلف

حاضیر،   پیژوه   در دارد. را محیطیی  پیذیری  آسیب بیشترین 88/7 مقدار با گراوند روستای همچنین م(3084

 دلییل بیه  امیر  ایین  کیه  هداشیت  بیشیتری  مطلوبیتنسبت به دو روستای گاوکل و گراوند  هلته شهر  روستای

  است. بوده دولت( و زیرساخت قتصاد،ا های شاخص تربودن )مطلوب سازگاری ظرفیت باببودن

 شیرایط  تواننید  می سختیبه ،فاجعه یک وقوع از پ  که هستند هاییآن وامعج پذیرترین آسیب کلییطور به

 مخیاطرات  از یروتمنیدان  بیه  نسبت درآمدکم افراد معمول طوربه مکنند نوسازی و احیا را خود معاش وسایل و

 بیر  تشیدّ بیه  و کشید  می طول زیادی زمان فقیرنشین مناطق در نوسازی و احیا رواز این بینندم می زیان بیشتر

 بیرای  را جیایی  همیشیه  فقیرتیر  تیی جمعیّ هیای گیروه  ،ایین  بیر  افیزون  مگذارد می ایر منطقه معیشت و اقتصاد

 و بلیکیی  م8237 انتظاری، و رامشت) کنند زندگی پذیر ریسک مناطق در مجبورند بنابراین مندارند گزینی مکان

  .(8337 همکاران،

 و علمیی  اقیدامی  خطیر،  درمعیرض  هیای  عرلیه  در واقع تیجمعیّ های کانون اجتماعی پذیری آسیب تحلیل

 مخیاطرة  رخیداد  از ناشیی  خطرپذیری میزان و درجه از مناسب العاتیاطی زیرساخت سازیفراهم برای کاربردی

                                                                                                                                               
1- Mainali & Pricope 

2- Senapati & Gupta 
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 منظیور بیه  العیاتی اطی مناسیب  زیرسیاخت  آوردنفیراهم  با پذیری آسیب تبیین و تحلیل همچنین استم طبیعی

 تبیدیل  میانع  و بگیذارد  مستقیم ایر سانحه رویداد از ناشی خسارت گسترة و درجه بر تواند می کنترل، و تعدیل

 در جدیید  شیغلی  هیای فرلیت  ایجاد و زاییاشتغال با همچنین م(8237 انتظاری، و )رامشت شود فاجعه به آن

 بیین  کشاورزی بخ  در سازگاری با مرتبط وظایف توزیع در نهادی و ساختاری هماهنگی و منطقه یروستاها

 نظیر ییوهواآب های آسیب دربرابر را یمحلی جوامع سازگاری ظرفیت توان می مرتبط هایوزارتخانه و هادستگاه

 داد. افزای  اقلیمی تغییرات

 منابع
و  یخبنیدان  یروزهیا  ی،بارش، دما، رطوبیت نسیب  ) یتثییر عوامل هواشناس (.8237واد )جید سی، رسول می، فاطمهسالنار

 یاورزراعت و فنیی کاشمر و قائنات.  یها در شهرستان (.Crocus sativus L) ان( بر عملکرد زعفریساعات آفتاب
 .43-88(، 8) 2، زعفران

 یییرات تغ یملیی  گیزارش  ینسیوم  .یسیازگار  و پیذیری یبآسی  ییابی ارز (.8237) محمدرضا ی،نظر مفدرل یدس ینی،حس
 .878 ،(UNFCCC) ییوهوا آب

 .انسیان(  پیذیری آسییب  بیه  پیرداختن  )ضرورت مخاطرات؟ دان  چرا (.8237) مژگان انتظاری، ممحمدحسین رامشت،

 .243-248 (،7) 3 ،مخاطرات دان 

 برق یروگاهن و سد .یماقل ییرتغ با همواج در یرانا یریپذیبآس یزانم یابیارز (.8237) سعید ی،جمال ممهسا ی،محمدخان
 .83-37 (،7) 3 ،یآب

 بیر  آن تیثییر  و جهیان  در یماقلی  یییر تغ موضیوع  ییت اهمّ یبررسی  (.8218) اداتسی ریساپ آشیفته،  ملیرضیا ع بوانی، مساح

 ،یزهکشی  و یاریآب یملی یتمکم تهران، آب، منابع یریتمد در یماقل ییرتغ ایرات یفنی کارگاه .مختلف های یستمس
842. 
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