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درک خانوارها و آسیبپذیری معیشتی نسبتبه تغییر اقلیم:
عشایر استان فارس
سمانه غزالی  ،منصور زیبایی
تاریخ دریافت0931/10/22 :
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تاریخ پذیرش0931/01/12 :

چكيده
این نوشتار به بررسی درک خانوار و سنجش آسیبپذیری معیشتی نسبتبه تغییر اقلیم برای عشایر استان فارس،
پرداخته است .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،در مجموع تعداد  393خانوار عشایری از
طایفههای عمله ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ایل قشقایی ،انتخاب شده و اطالعات اولیه ،از
طریق مصاحبهی حضوری با استفاده از پرسشنامههای ساختار یافته بهدست آمده است .این نوشتار شامل دو
قسمت است .در قسمت اول ،درک خانوار عشایری از تغییر اقلیم ارزیابی شده و در قسمت دوم ،شاخص
آسیبپذیری معیشتی نسبتبه تغییر اقلیم محاسبه شده است .نتایج نشان میدهد ،خانوارهای مورد بررسی دارای
درک مناسب از تغییر اقلیم هستند .بنا بر نتایج ،طایفههای فارسیمدان و عمله ،که بیشتر در معرض تغییر اقلیم
قرار داشتهاند ،دارای ظرفیت سازشپذیری باال هستند ،ولی در مقابل عشایر دو طایفه کشکولی بزرگ و کوچک
که کمتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشتهاند ،دارای معیشت متکی بر دامداری سنتی بوده و دارای ظرفیت
سازگاری پایین در برابر شرایط میباشند .همچنین ،خانوارهای عشایری طایفه "فارسیمدان" بهدلیل تخریب
باالی مراتع ،دارای بیشترین شاخص آسیبپذیری معیشتی (برابر  )5/33و عشایر طایفه "عمله" بهدلیل ظرفیت
سازگاری باال در برابر تغییر اقلیم ،دارای کمترین شاخص آسیبپذیری معیشتی (برابر  )4/44هستند.
طبقهبندی Q57 ،Q54 ،D01 :JEL

واژگان کليدی :آسیبپذیری ،تغییر اقلیم ،درک خانوار ،معیشت.

 1بهترتیب :دانشجوی دکتری)نویسنده مسئول) و استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
Email: samane.ghazali@gmail.com
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مقدمه
در سالهای اخیر ،موضوع تغییر اقلیم در چارچوب سیاستگذاری بسیاری از کشورها قرار
داشته است .تغییر اقلیم به نوسانهای آب و هوایی ،که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت
بشر نسبت داده شده و ترکیب اتمسفر را تغییر میدهد و افزون بر این ،تنوع آب و هوایی که در
طی دورههای زمانی همانند قابل مشاهده است ،اطالق میشود (آموس و همکاران.)4112 ،1
پدیده تغییر اقلیم در بین ده عامل تهدیدآمیز بشر ،رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
تغییر الگوی بارش و افزایش دما از نشانههای تغییر اقلیم است .نتایج بررسیهای انجام شده
نشان دادهاند ،تغییر اقلیم بر محیط زیست نیز اثرگذاریهای منفی دارد (نیکولس 4111 ،4و
ایفینیوبی و همکاران .)4114 ،3بهطوریکه ،تغییر اقلیم بر بوم نظام طبیعی مراتع نیز اثرگذار
است و باعث کاهش تولید علوفه ،تغییر کیفیت مراتع ،در برخی موارد بیابانزایی ،فرسایش
خاک در نتیجه تغییر ساختار پوشش گیاهی و انقراض گونههای جانوری و گیاهی میشود .در
کنار چنین تغییرپذیریهایی ،چرای بیش از حد دام از مراتع نیز باعث تخریب گسترده مراتع
میشود .افزون بر این ،دگرگونی در بوم نظام طبیعی مراتع زمینه را برای رخداد پدیدههای
طبیعی ،از جمله سیل مستعد ساخته است .بدینترتیب ،رابطهی بازخورد بین تغییر اقلیم و
تخریب زیستمحیط ،وجود دارد (بول و همکاران.)4112 ،2
بزرگترین جامعهی عشایری کشور در استان فارس قرار دارد ،که به فعالیتهای تولیدی
گوناگون دامداری ،زراعی و  ...برای امرار معاش خود مشغول هستند .بنابراین ،معیشت عشایر
نسبتبه تغییر اقلیم آسیبپذیر است .بررسیهای زیادی روی آسیبپذیری نسبتبه تغییر اقلیم
تمرکز داشتهاند .این بررسیها اغلب آسیبپذیری معیشتی را تابعی از سه بعد ،در معرض خطر
قرار داشتن ،درجه حساسیت و سازشپذیری در نظر گرفتهاند (کیلی و ادجر4111 ،5؛ کاتر و
همکاران4113 ،2؛ اسمیت و واندیل4112 ،7؛ ادجر4112 ،؛ فوسیل4117 ،8؛ ریید و همکاران،9
4113؛ آموس و همکاران .)4112 ،در معرض خطر قرار داشتن نشان میدهد ،که یک خانوار یا
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جامعه تا چه حد در معرض رخداد پدیدههای طبیعی قرار داشته است .رخداد پدیده
خشکسالی های متوالی ،سیل بهاره ،سرمازدگی در استان فارس از یک سو و تخریب مراتع از
سوی دیگر ،جامعهی عشایری را در معرض تغییر اقلیم قرار داده است .حساسیت درجهای
است ،که یک خانوار یا جامعه تحت تاثیر قرار گرفته است .با توجه به وابستگی عشایر به
فعالیتهای دامداری و زراعی ،در سالهای اخیر درجه حساسیت خانوارهای عشایری نسبتبه
تغییر اقلیم افزایش یافته است .بهگونهای که رخداد پدیدههای طبیعی و تخریب مراتع منجر به
کاهش منابع معیشتی آنها شده است .سازشپذیری به توانایی خانوار یا جامعه برای رویارویی
و بازیابی از اثرگذاریها تغییر اقلیم اشاره دارد .ترکیب این سه بعد نشاندهندهی آسیبپذیری
معیشتی عشایر نسبتبه تغییر اقلیم است .این ترکیب توسط هیئت بینالمللی بر تغییر اقلیم
( )IPCC1برای ارزیابی آسیبپذیری معیشتی تعریف شده است (هان و همکاران4119 ،4؛
سینیر و همکاران4114 ،3؛ شاه و همکاران4113 ،2؛ آموس و همکاران.)4112 ،
استفاده از شاخص برای ارزیابی آسیبپذیری معیشتی ،به سه منظور ،ارائه رهیافتی برای
ارزیابی چارچوبهای توسعه سیاستی ،تامین اطالعات برای توسعهی برنامههای تطبیقی و
ابزاری برای استانداردسازی سنجش آسیبپذیری ،استفاده میشود (شاه و همکاران .)4113 ،از
جمله بررسیهایی که در سالهای اخیر انجام شده است ،آموس و همکاران ( )4112در
بررسیهای خود آسیبپذیری معیشتی  111خانوار روستایی در مناطق ساحلی آکوا ایبم5
نیجریه را ارزیابی کردهاند .نتایج نشان داد ،که خانوارهای روستایی مورد ارزیابی در نیجریه
دارای آسیبپذیری متوسط هستند ،اما شاخص آسیبپذیری در جزء فرعی درجه حساسیت
نسبتبه تغییرپذیریهای اقلیمی باالتر از شش بهدست آمده است ،که نشان از آسیبپذیری
باالی خانوارها در این جزء فرعی را دارد ،چون سکونتگاه خانوارها در برابر باال آمدن آب دریا و
رویداد سیل در پی تغییر اقلیم دچار آسیب و زیان زیادی شده است .شاه و همکاران ()4113
به بررسی آسیبپذیری معیشتی جوامع کشاورز و ماهیگیر جزایر ترینیداد و توباگو 2پرداختهاند.
مناطق ساحلی ناریوا 7و کارونی 8در شمال آمریکای جنوبی که در سالهای اخیر متحمل آسیب
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و زیانهای زیادی از پدیدههای طبیعی شده ،با استفاده از شاخص آسیبپذیری معیشتی
مقایسه شدهاند .اطالعات داراییهای خانوار از طریق پرسشنامه گردآوری شده و نتایج نشان
میدهد ،که ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی ،تنوع آب و هوایی و پدیدههای طبیعی ،تامین آب
و امنیت غذایی از اجزای مهم در تفاوت آسیبپذیری دو منطقه است .ناریوا بهدلیل وضعیت
نامساعد اقلیمی و رخداد پدیدههای طبیعی ،تامین نامناسب آب و تغذیه ضعیف دارای
آسیبپذیری باالتر نسبتبه کارونی است .افزون بر این ،بیشتر خانوارهای ساحل ناریوا دارای
فعالیت اصلی کشاورزی و ماهیگیری بوده و سرپرست خانوار زن میباشد ،که باعث
آسیبپذیری باالی آنها شده است .سینر و همکاران ( )4114آسیبپذیری معیشتی را برای
 24جامعه ساحلی در پن ج کشور آفریقایی کنیا ،تانزانیا ،سیشل ،موریس و ماداگاسکار نسبتبه
اثرگذاریهای تغییر اقلیم بررسی کردند .نتایج نشان داده که آسیبپذیری در کنیا باالترین و
در موریس کمترین میزان را دارد .جمعبندی نتایج بررسیهای انجام شده نشان داد ،که
اندازهگیری ابعاد و اجزای آسیبپذیری معیشتی راهنمای خوبی برای سیاستگذاران بهمنظور
شناسایی محدودیتهای رو به روی خانوار است و در نتیجه آنان را برای اتخاذ و اجرای
مجموعه اقدامهای تطبیقی مناسب ،کمک میکند .اما تا کنون در ایران بررسی جامعی در این
رابطه انجام نشده است.
اقدامهای تطبیقی در برابر تغییر اقلیم زمانی اثربخش هستند ،که خانوار عشایری دارای درک
صحیح از تغییر اقلیم و آسیبپذیری خود در برابر آن باشد و برای کشف بهترین مجموعه
اقدامهای تطبیقی ،به یادگیری دانش محلی ،کسب مهارتهای الزم و پذیرش فنآوریهای
نوین ،بپردازد (گروسمان و پات4115 ،1؛ آپاتا و همکاران4119 ،4؛ آموس و همکاران.)4112 ،
بنابراین ،این بررسی با هدف ارزیابی درک خانوارهای عشایری استان فارس از تغییر اقلیم در
چهار طایفه عمله ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ایل قشقایی ،انجام شده است
و به ارزیابی آسیبپذیری معیشتی نسبتبه تغییر اقلیم برای خانوارهای عشایری نمونه،
پرداخته است.
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روش تحقیق
ارزیابی درک خانوارها و آسیبپذیری معیشتی نسبتبه تغییر اقلیم
یک رهیافت روششناختی برای کمّیسازی درک خانوار از تغییر اقلیم بهصورت گردآوری
اطالعات اولیه از درک خانوار از متغیرهای اقلیمی و زیستمحیطی با استفاده از پرسشنامه
است .برای بررسی و ارزیابی درک خانوار عشایر از تغییر اقلیم مجموعه متغیرهای اقلیمی،
شامل :درک خانوارها از تغییر میزان بارندگی ،زمان بارش ،دورهی بارش ،دمای محیط و متغیر
زیستمحیطی ،بهصورت درک خانوار از تغییر کیفیت مرتع در نظر گرفته شده است .از طریق
مصاحبه حضوری با خانوارهای عشایری نمونه ،درک آنان نسبتبه نوسانهای متغیرهای اقلیمی
و زیستمحیطی در چهار سطح بههیچ وجه ( ،)1کم ( ،)1متوسط ( )4و زیاد ( )3کمّی شده
است (آپاتا و همکاران4119 ،؛ آکویا4111 ،1؛ دیوکوتا و همکاران4111 ،؛ آفونو و نیابیز،4
4114؛ کامبیست-فریدمن و همکاران4114 ،؛ هاکیو و همکاران4114 ،3؛ تامبو و ابدوالی،2
4113؛ شاه و همکاران4113 ،؛ آموس و همکاران .)4112 ،افزون بر این ،در برخی بررسیها به
مقایسهی درک خانوارها از متغیرهای اقلیمی با آمار سازمان هواشناسی در زمینهی متغیرهای
مربوطه پرداختهاند (دانکیلمن4114 ،5؛ دیوکوتا و همکاران4111 ،2؛ کامبیست-فریدمن و
همکاران.)4114 ،7
در قسمت دوم ،برای محاسبه آسیبپذیری معیشتی خانوارهای عشایری نسبتبه تغییر اقلیم بر
پایه رهیافت آموس و همکاران ( )4112دو شاخص آسیبپذیری معیشتی ( )LVI8و شاخص
تلفیقی ( )LVI-IPCCوجود دارد ،که شاخص آسیبپذیری معیشتی بهصورت میانگین وزنی
اجزای اصلی و شاخص تلفیقی تابعی از سه بعد در معرض خطر قرار داشتن ،درجه حساسیت و
سازشپذیری است .شاخص آسیبپذیری معیشتی در سطح خانوار دارای پنج جزء اصلی است،
که هر جزء اصلی نیز از تعدادی جزء فرعی تشکیل شده است .اجزای اصلی و فرعی و روش
محاسبه اجزای فرعی در جدول ( )1مشخص شده است (آموس و همکاران.)4112 ،
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جدول ( )1اجزای اصلی و فرعی در شاخص آسیبپذیری معیشتی و نحوه محاسبه اجزای فرعی
اجزای اصلی

اجزای فرعی

روش محاسبه اجزای فرعی

ویژگیهای اجتماعی
خانوار

معکوس شاخص نسبت وابستگی

نسبت شمار اعضای خانوار در سن کار ( 12تا  22سال) تقسیم بر کل شمار افراد خانوار

تحصیالت سرپرست خانوار

متغیر ترتیبی ،از بیسواد ( )1تا تحصیالت دانشگاهی ()2

سهم درآمد دامداری از درآمد خانوار

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

سهم درآمد کشاورزی از درآمد خانوار

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

درآمد خانوار از دیگر فعالیتها

بهصورت دو گزینهای بلی یا خیر

ظرفیت سازشپذیری
خانوار

میزان سازشپذیری

متغیر ترتیبی ،از ناسازگاری ( )1تا سازشپذیری کامل ()3

حساسیت داراییهای
خانوار

شمار اعضای خانوار که دچار بیماری شدند

نسبت شمار اعضای خانوار که در طی  11سال اخیر دچار بیماریهای مشترک انسان و دام شدهاند
به کل شمار افراد خانوار

سهمی از غذای خانوار که از دامداری سنتی به-
دست میآید

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

ویژگی زیستبوم در برابر پدیدههای طبیعی

نسبت شمار بارهای آسیب و زیان وارد شده به کل شمار پدیدههای طبیعی در زیست بوم

تاثیرپذیری درآمد دامداری و کشاورزی از کاهش
بارندگی

متغیر ترتیبی ،از نبود تاثیرپذیری ( )1تا تاثیرپذیری شایان توجه ()3

تاثیرپذیری درآمد دامداری و کشاورزی از افزایش
دما

متغیر ترتیبی ،از نبود تاثیرپذیری ( )1تا تاثیرپذیری شایان توجه ()3

تاثیرپذیری درآمد دامداری از تخریب مرتع

متغیر ترتیبی ،از نبود تاثیرپذیری ( )1تا تاثیرپذیری شایان توجه ()3

راهبردهای معیشتی
خانوار

تاثیرپذیری درآمد خانوار

منبع :آموس و همکاران4112 ،
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باید توجه داشت که دو جزء اصلی تاثیرپذیری درآمد خانوار و حساسیت داراییهای خانوار،
بهصورت معیارهای کمتر و بهتر و اجزای اصلی ویژگیهای اجتماعی خانوار ،راهبردهای
معیشتی خانوار و ظرفیت سازشپذیری خانوار ،بهصورت معیارهای بیشتر و بهتر در نظر گرفته
شدهاند .برای مثال ،در محاسبه جزء اصلی راهبردهای معیشتی خانوار ،سه جزء فرعی )1 :سهم
درآمدی از فعالیت دامداری )4 ،سهم درآمدی از فعالیت کشاورزی و  )3دسترسی خانوار به
دیگر منابع درآمدی ،وجود دارد .اجزای فرعی اول و دوم ،بهشدت نسبتبه تغییر اقلیم حساس
هستند .اگر سهم درآمدی برای فعالیتهای اول و دوم برابر باشد ،آسیبپذیری نسبت به حالتی
که تنها یک فعالیت در نظر گرفته شود ،کاهش مییابد .بنابراین ،اگر  Siبیانگر سهم درآمدی
خانوار از فعالیتهای دامداری و کشاورزی باشد ،آنگاه با در نظر گرفتن رابطه (:)1
2

∑ 𝑆𝑖2

() 1

𝑖=1

دامنه ارزشها بین  1/5تا  1است .نزدیک بودن ارزش به عدد یک ،بیانگر تنوع معیشتی کمتر
است .بنابراین با توجه به رابطه ( ،)4اصالحهای صورت گرفته پذیرفته شده است:
2

1 − ∑ 𝑆𝑖2

() 4

𝑖=1

دامنه ارزشهای رابطه ( ،)4بین صفر تا  1/5قرار دارد .نزدیکتر بودن ارزش به صفر ،نشان از
تنوع معیشتی کمتر دارد .بدین ترتیب ،آسیبپذیری درآمدی نسبتبه دو منبع کمیسازی شده
است .در نهایت ،شاخص راهبردهای معیشتی بهصورت رابطه ( ،)3در نظر گرفته شده است:
2

() 3

𝑗𝐷 𝐿𝑆 = (1 − ∑ 𝑆𝑖2 ) +
𝑖=1

که در آن Dj ،یک متغیر مجازی است .اگر پاسخ خانوار به سوال "آیا شما دارای منبع درآمدی
دیگری نیز هستید؟" بلی باشد ،آنگاه ارزش یک میگیرد و اگر پاسخ خانوار به این پرسش
خیر باشد ،ارزش صفر میگیرد .پس جزء اصلی راهبردهای معیشتی در دامنه صفر و  1/5قرار
میگیرد (آموس و همکاران.)4112 ،
از آنجا که ،همه اجزای فرعی بر پایه مقیاس یکسان اندازهگیری نمیشوند ،برای آنها در
فاصله  11-1استانداردسازی انجام شده است .آسیبپذیری خانوار عشایری در هر یک از اجزای
مشخص شده است .بهگونهای که نزدیک بودن ارزش به صفر ،نشان از آسیبپذیری کمتر دارد.
فرآیند استانداردسازی برابر رابطهی ( ،)2است:
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𝑗𝑛𝑖𝑚𝑉 𝑉𝑖𝑗 −
;) × 10
𝑗𝑛𝑖𝑚𝑉 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑗 −

(

تاثیرپذیری درآمد خانوار و حساسیت داراییهای خانوار
𝑗𝑛𝑖𝑚𝑉 𝑉𝑖𝑗 −
;) × 10
𝑗𝑛𝑖𝑚𝑉 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑗 −

() 2

= 𝑗𝑖𝑏𝑢𝑆𝑆

( 10 −

ویژگیهای اجتماعی خانوار ،راهبردهای معیشتی خانوار و ظرفیت سازشپذیری خانوار {

 Vminjو  Vmaxjبهترتیب کمترین و بیشترین ارزشهای جزء فرعی  Vij ،jارزش جزء فرعی  jدر
خانوار  iو  SSubijارزش استاندارد شده برای جزء فرعی  jو خانوار  iاست و شاخص آسیبپذیری
معیشتی ( )LVIبهصورت رابطه ( )5تعریف شده است:
1

() 5

1

2

3

3

𝑛

1
) 𝑗𝑖𝐴𝐿 ∑ 𝐿𝑉𝐼 = ∑ (∑ 𝐿𝐸𝑖𝑗 + ∑ 𝐶𝐸𝐶𝑆𝑖𝑗 + ∑ 𝑆𝐷𝑃𝑖𝑗 + ∑ 𝐿𝑆𝑖𝑗 +
𝑚
𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝑖=1

که  LVIشاخص آسیبپذیری معیشتی m ،شمار اجزای فرعی LE ،تاثیرپذیری درآمد خانوار،
 CECSحساسیت داراییهای خانوار SDP ،ویژگیهای اجتماعی خانوار LS ،راهبردهای
معیشتی خانوار و  LAظرفیت سازشپذیری خانوار هستند (آموس و همکاران.)4112 ،
همچنین ،با استفاده از رابطه ( ،)2شاخص تلفیقی ( )LVI-IPCCبرای هر یک از خانوارهای
عشایری مورد ارزیابی ،محاسبه شد:
() 2
𝑖𝑠 ∗ ) 𝑖𝑎 𝐿𝑉𝐼 − 𝐼𝑃𝐶𝐶 = (𝑒𝑖 −
که  ai ،eiو  siبهترتیب در معرض خطر قرار داشتن ،سازشپذیری و درجه حساسیت در خانوار i
هستند .باید توجه داشت در محاسبه این شاخص ،بعد در معرض خطر قرار داشتن شامل جزء
اصلی تاثیرپذیری درآمد خانوار ،بعد درجه حساسیت شامل جزء اصلی حساسیت داراییهای
خانوار و بعد سازشپذیری شامل اجزای اصلی ویژگیهای اجتماعی خانوار ،راهبردهای معیشتی
خانوار و ظرفیت سازشپذیری خانوار هستند (هان و همکاران.)4119 ،

درک خانوارها و آسیب پذیری01...

گردآوری اطالعات از عشایر
از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 1برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.
همچنین ،برای تعیین حجم نمونه در هر مرحله نمونهگیری ،روش تصادفی ساده با توجه به
رابطه ( )7بهکار رفته است (اسچیفر و همکاران.)4114 ،4

)𝑝 𝑁𝑝(1 −
() 7
)𝑝 (𝑁 − 1)𝐷 + 𝑝(1 −
که در آن  nحجم نمونه در مرحلههای مختلف نمونهگیری N ،حجم جامعه در مرحلههای
=𝑛

مختلف نمونهگیری p ،نسبتی از خانوارهای عشایری که به فعالیتهای سازگار با تغییر اقلیم
(غیر دامداری و غیر کشاورزی) مشغول هستند و دامنهی خطا( %11 ،3که بر پایه آن = 𝐷
 𝐵2 ⁄4بهدست آمده است) در نظر گرفته شده است (اسچیفر و همکاران .)4114 ،با توجه به
این روش نمونهگیری ،در آغاز ایل قشقایی بهعنوان واحد نمونهای اولیه ،در مرحلهی دوم
طایفههای عمله ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ،بهعنوان طایفههای مورد
ارزیابی ،انتخاب شدهاند .سپس ،تیرههای نمونهای در هر طایفه مشخص شده است .در نهایت،
تعداد  393خانوار عشایری در مرحلهی چهارم روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تعیین
و بهصورت حضوری در تابستان  1395پرسشنامهها تکمیل شده است .پرسشنامه با توجه به
ادبیات پایهای درک خانوار (کامبیست-فریدمن و همکاران4114 ،؛ آفونو و نیابیز )4114 ،و
آسیبپذیری معیشتی نسبتبه تغییر اقلیم (هان و همکاران4119 ،؛ شاه و همکاران)4113 ،
تنظیم شده است.

نتایج و بحث
ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی خانوارهای عشایری
ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی خانوارهای عشایری نمونه در جدول ( )4نشان داده شده است.
نتایج جدول ( )4نشان میدهد ،که ایل قشقایی دارای بیشترین فراوانی متغیر سن سرپرست
خانوار در دامنهی  21-51سال (برابر  )%49است .از آنجاکه کنوانسیون بینالملل تغییر اقلیم،
نوسانهای متغیرهای اقلیمی را در یک دورهی زمانی بلندمدت ده ساله یا بیشتر بررسی
میکند ،هر چه سن سرپرست خانوار باالتر باشد با احتمال بیشتری شاهد تغییر اقلیم
1

Multiple stage cluster sampling
Scheaffer et al.
3
Bound on the error
2
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(نوسانهای در میزان بارندگی ،زمان بارش ،طول دورهی بارش ،دما و کیفیت مراتع) بوده است.
بنابراین ،انتظار بر آن است که پاسخدهندگان دارای درک باالیی از تغییر اقلیم باشند.
جدول( )2ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی خانوارهای عشایری
ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی

عمله

نمونهگیری در سال 1395
کشکولی بزرگ کشکولی کوچک
فارسیمدان

ایل قشقایی

سن سرپرست خانوار
%1/34

%9/19

%8/41

%2/83

 31-15سال

%4/98

%15/91

%31/15

%19/59

%12/77

%19/27

%43/21

 21-31سال

%19/22

%12/27

 51-21سال

%47/38

%47/23

%44/95

%49/11

 21-51سال

%47/38

%34/89

%34/95

%43/12
51/37
()14/29

بیشتر از  21سال
میانگین
(انحراف استاندارد)
تحصیالت سرپرست خانوار

%44/24
51/42
()11/24

%43/29
54/27
()9/92

%47/48
54/25
()12/43

%18/13
28/23
()15/12

بیسواد

%31/55

%32/41

%22/59

%21/98

%32/89

ابتدایی

%43/81

%41/15

%15/91

%9/82

%19/32

راهنمایی

%41/42

%7/89

%2/84

%19/27

%12/72

متوسطه

%19/22

%42/34

%18/18

%41/31

%41/82

دانشگاهی
میانگین
(انحراف استاندارد)
اشتغال اصلی

%2/72
1/24
()1/45

%11/53
1/58
()1/25

%14/51
1/32
()1/51

%8/41
1/22
()1/24

%8/15
1/22
()1/38

دامداری

%22/15

%81/42

%92/34

%81/97

%28/19

کشاورزی

%42/79

%4/22

%1

%1

%11/92

صنایع دستی
سایر

%14/51
%12/22

%5/42
%11/82

%1
%5/28

%1
%18/13

%2/32
%13/29

منبع :یافتههای تحقیق

بنا بر نتایج جدول ( ،)4بهترتیب  %74/74 ،%72/31 ،%77/38و  %81/97از سرپرستهای
خانوار در طایفههای عمله ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و کوچک در سن قانونی کار قرار دارند.
همچنین ،بیشترین و کمترین درصد سرپرستهای خانوار با تحصیالت دانشگاهی ،بهترتیب در
طایفههای کشکولی بزرگ (برابر  )%14/51و عمله (برابر  )%2/72هستند .بهعالوه ،نتایج
نمونهگیری گویای آن است ،که تنها  28/19درصد از خانوارهای نمونه در ایل قشقایی به
فعالیت دامداری بهعنوان شغل اصلی فعالیت دارند .بررسی دقیق نتایج نشان میدهد ،که تنوع

درک خانوارها و آسیب پذیری03...

معیشتی در طایفه "عمله" (دامداری ،%22/15 :کشاورزی ،%42/79 :صنایع دستی،%14/51 :
سایر مشاغل )%12/22 :بیشتر از سایر طایفهها است.
نتایج بررسی درک خانوارهای عشایری از تغییر اقلیم
نتایج بررسی درک خانوارهای عشایری از نوسانهای متغیرهای اقلیمی و زیستمحیطی ،در
جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول ( )3درک خانوارهای عشایری از نوسانهای متغیرهای اقلیمی و زیستمحیطی ( %پاسخگویان)
طایفههای نمونه

متغیرهای مورد مطالعه

عمله

متغیرهای اقلیمی

فارسیمدان

کشکولی بزرگ

کشکولی کوچک

زیاد

به هیچ وجه

کم

متوسط

میزان بارندگی

1

1/59

5/95

93/22

زمان بارش

1

2/72

91/27

3/57

دورهی بارش

1

1/59

5/95

93/22

دما

1

1/59

5/95

93/22

متغیر زیستمحیطی

کیفیت مرتع

1

1/19

2/72

92/15

متغیرهای اقلیمی

میزان بارندگی

1

1

72/34

43/28

زمان بارش

1

72/34

11/82

11/82

دورهی بارش

1

4/23

77/23

19/72

دما

1

1/34

75

43/28

متغیر زیستمحیطی

کیفیت مرتع

1

1/34

77/23

41/15

متغیرهای اقلیمی

میزان بارندگی

1

8/15

74/21

19/52

زمان بارش

1/15

71/11

42/12

2/21

دورهی بارش

1

8/15

25/54

42/23

دما

1

2/21

23/44

34/18

متغیر زیستمحیطی

کیفیت مرتع

1

3/25

27/84

48/73

متغیرهای اقلیمی

میزان بارندگی

1

3/43

85/28

11/49

زمان بارش

1/21

72/19

41/97

3/43

دورهی بارش

1

2/82

87/11

8/12

دما

1

2/82

83/87

11/49

کیفیت مرتع

1

1

81/25

19/35

متغیر زیستمحیطی
منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( )3نشان میدهد ،پاسخدهندگان تغییر متغیرهای اقلیمی و زیستمحیطی را در
سطوح مختلف (شامل بههیچ وجه ،کم ،متوسط و زیاد) درک کردهاند .درصد باالیی از عشایر
پاسخدهندهی طایفه "عمله" تغییر میزان بارندگی (کاهش بارندگی) را در سطح زیاد درک
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کردهاند .این بدان معناست ،که خانوارهای عشایری در این طایفه با احتمال بیشتری در معرض
خطرهای ناشی از خشکسالی قرار داشتهاند .بیشتر خانوارهای عشایری مورد ارزیابی در
طایفههای مختلف ،تغییر زمان بارش (بارش در نیمه دوم سال) را در سطوح کم و متوسط
درک کردهاند 93/22 .درصد از پاسخدهندگان طایفه "عمله" تغییر دورهی بارش (کاهش دوره)
را در سطح زیاد و درصد باالیی از عشایر طایفههای فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و کشکولی
کوچک کاهش دورهی بارش را در سطح متوسط درک کردهاند .در زمینهی تغییر دمای محیط
(افزایش دما) نیز بیشتر خانوارهای عشایری طایفه "عمله" افزایش دما را در سطح زیاد و بیشتر
پاسخدهندگان طایفههای فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک افزایش دما را در
سطح متوسط درک کردهاند .در نهایت ،تخریب مرتع توسط  92/15درصد خانوارهای عشایری
طایفه "عمله" در سطح زیاد و توسط دیگر طایفهها بهطور معمول در سطح متوسط ارزیابی
شده است .آموزههای شخصی خانوارهای عشایری نقش مهمی در درک تغییرپذیریهای اقلیمی
و زیستمحیطی دارد ،زیرا داراییهای معیشتی را در معرض خطر قرار داده است.
در این بررسی ،درک خانوارهای عشایری از تغییر اقلیم با اطالعات گردآوری شده از سازمان
هواشناسی استان فارس در زمینهی بارندگی و دما زیستبومهای طایفههای مورد ارزیابی
مقایسه شده است .اطالعات هواشناسی برای میانگین بارندگی و دمای ماهانه در شهرستانهای
اقلید (زیستبوم طایفه "عمله") ،سپیدان (زیستبوم طایفههای کشکولی بزرگ و کوچک) و
شیراز (زیستبوم طایفه "فارسیمدان") در شکل ( )1نشان داده شده .همانگونه که مشاهده
میشود ،اطالعات گردآوری شده توسط پرسشنامه روی درک خانوارهای عشایری از تغییر اقلیم
(الگوی بارش و دما) با اطالعات سازمان هواشناسی همراستا است .باتوجه به نتایج شکل (،)1
نمودار میانگین بارندگی ماهانه شهرستان اقلید (زیستبوم "عمله") نسبتبه دو شهرستان
سپیدان و شیراز پایینتر است و انتظار بر این است که عشایر طایفه "عمله" تغییر در بارندگی
را بهتر درک کرده باشند .بر این پایه نتایج جدول ( )3نیز نشان میدهد ،درصد بسیار باالیی از
عشایر طایفه "عمله" (برابر  )%93/22به کاهش میزان بارندگی در سطح زیاد اشاره داشتهاند.
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شکل ( )1میانگین بارندگی و دمای ماهانه در اقلید ،سپیدان و شیراز
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درک عشایر چهار طایفه در مورد تغییر زمان بارش نیز دقیق و درست است ،چنانچه در شکل
( )1مشاهده میشود ،زمان بارندگی بهطور معمول در نیمهی دوم سال است و کمتر در شش
ماهه اول سال بارندگی شایان توجه رخ داده است .همچنین ،بر پایه اطالعات سازمان
هواشناسی استان فارس روند افزایشی در دمای سه شهرستان مشخص شده است .با توجه به
نتایج جدول ( ،)3بیشتر عشایر طایفه "عمله" بر افزایش دما در سطح زیاد و درصد باالیی از
عشایر دیگر طایفهها به افزایش دما در سطح متوسط اشاره داشتهاند.
نتایج آسیبپذیری معیشتی نسبتبه تغییر اقلیم

نتایج بهدست آمده از سنجش اجزای مختلف آسیبپذیری معیشتی در سطح طایفه در جدول
( )2آورده شده است.
جدول ()4نتایج آسیبپذیری معیشتی برای طایفههای نمونه در ایل قشقایی
عوامل سهیم در
IPCC

در معرض خطر قرار
داشتن

طایفههای نمونه
اجزای اصلی و فرعی در

LVI

تاثیرپذیری درآمد خانوار
کاهش بارندگی

9/79

9/51

7/44

2/72

8/31

افزایش دما

9/79

9/18

7/44

2/84

8/45

7/72

9/38

7/39

2/15

7/27

تخریب مرتع
درجه حساسیت

سازشپذیری

عمله

فارسیمدان

کشکولی
بزرگ

کشکولی
کوچک

ایل
قشقایی

حساسیت داراییهای خانوار
شمار اعضای خانوار که دچار
بیماری شدند

1/52

1/41

1/32

1/44

1/33

سهم غذای خانوار از دامداری
سنتی

1/82

4/41

3/97

4/74

4/29

ویژگی زیستبوم

2/13

2/84

1/99

1/17

3/48

ویژگیهای اجتماعی خانوار
معکوس شاخص نسبت وابستگی

7/78

7/71

7/35

7/31

7/53

سطح تحصیالت سرپرست خانوار

5/92

3/95

3/35

3/35

2/15

راهبرد معیشتی خانوار
8/84

5/22

1/29

1/17

2/48

شاخص تنوع معیشتی

8/93

2/79

1/82

4/2

2/29

شاخص آسیبپذیری معیشتی ()LVI

2/22

5/34

5/31

2/92

5/11

شاخص تلفیقی ()LVI-IPCC

3/54

9/45

2/27

2/14

5/89

ظرفیت سازشپذیری خانوار
میزان سازشپذیری

منبع :یافتههای تحقیق
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میزان آسیبپذیری خانوارهای عشایری طایفههای عمله ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و
کشکولی کوچک در جزء "کاهش بارندگی" (نخستین جزء فرعی بعد در معرض خطر قرار
داشتن) بهترتیب برابر  7/44 ،9/51 ،9/79و  2/72شده است .بنابراین ،طایفه "عمله" بیش از
دیگر طایفهها در معرض تاثیرگذاریهای منفی ناشی از کاهش بارندگی بر درآمد قرار دارد.
همچنین ،نتایج نشان داد ،که بهترتیب بیشترین و کمترین میزان آسیبپذیری در جزء
"افزایش دما" مربوط به طایفههای عمله (برابر  )9/79و کشکولی کوچک (برابر  )2/84است.
بدین ترتیب ،افزایش متوسط دمای محیط بر درآمد خانوارهای عشایری مورد ارزیابی در طایفه
"عمله" بیشترین تاثیر منفی و بر خانوارهای عشایری مورد ارزیابی در طایفه "کشکولی
کوچک" کمترین تاثیر منفی را دارد .در جزء "تخریب مرتع" ،میزان تاثیرپذیری درآمد خانوار
از تخریب مرتع برای همهی طایفهها بیشتر از پنج است و معیشت همهی طایفههای مورد
ارزیابی تا حد متوسط و زیادی در معرض تخریب مرتع قرار دارد .بهگونهایکه ،بیشترین
تاثیرپذیری از تخریب مرتع مربوط به خانوارهای مورد ارزیابی در طایفه "فارسیمدان" (برابر
 )9/38و کمترین تاثیرپذیری از تخریب مرتع مربوط به خانوارهای مورد ارزیابی در طایفه
"کشکولی کوچک" (برابر  )2/15است.
نتایج در جزء "شمار اعضای خانوار که دچار بیماری شدهاند" نشان داد ،که بیشترین و کمترین
میزان آسیبپذیری مربوط به طایفههای عمله (برابر  )1/52و فارسیمدان (برابر  )1/41است .در
جزء "سهم غذای خانوار از دامداری سنتی" مشاهده میشود ،که خانوارهای طایفه "کشکولی
بزرگ" دارای باالترین آسیبپذیری (برابر  )3/97هستند ،زیرا درصد باالتری از غذای اصلی
خود را از دامداری سنتی تامین میکنند .در مقابل ،عشایر طایفه "عمله" دارای کمترین
آسیبپذیری (برابر  )1/82هستند ،چون منبع اصلی تامین غذا در این طایفه از طریق بازار
است .نتایج جزء "ویژگی زیستبوم" نشان میدهد ،که میزان آسیبپذیری طایفههای عمله،
فارسیمدان ،کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ،بهترتیب برابر  1/99 ،2/84 ،2/13و 1/17
است .بنابراین ،بیشترین و کمترین میزان آسیب و زیانهای ناشی از پدیدههای طبیعی
(خشکسالی و سرمازدگی) بهترتیب برای زیستبوم طایفههای عمله و کشکولی است.
بررسی اجزای فرعی در ویژگیهای اجتماعی خانوار نشان داد ،که طایفه "عمله" هم بهدلیل
نمره باال در جزء "معکوس شاخص نسبت وابستگی" (برابر  )7/78و "سطح تحصیالت
سرپرست خانوار" (برابر  )5/92در وضعیت بهتری نسبتبه دیگر طایفهها قرار دارد .در مقابل
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طایفه "کشکولی کوچک"  ،دارای بیشترین نسبت وابستگی و کمترین سطح تحصیالت
سرپرست خانوار بوده و در بدترین وضعیت در مقایسه با دیگر طایفهها قرار دارد .نتایج نشان
داد ،که بیشترین و کمترین میزان "شاخص تنوع معیشتی" ،بهترتیب مربوط به طایفههای
عمله (برابر  )8/84و کشکولی کوچک (برابر  )1/17است .برخی خانوارهای عشایری در طایفه
"عمله" برای سازشپذیری با تغییر اقلیم به فعالیت صنایع دستی روی آوردهاند .اما ،بیشتر
خانوارهای عشایری در طایفههای کشکولی بزرگ و کوچک بر معیشت مبتنی بر دامداری
سنتی تکیه دارند .خانوارهای عشایری در طایفه "عمله" دارای "میزان سازشپذیری" باال (برابر
 )8/93و طایفه "کشکولی بزرگ" دارای میزان سازشپذیری پایین (برابر  )1/82هستند.
نتایج محاسبه شاخص  LVIنشان داد ،که باالترین آسیبپذیری مربوط به طایفه "فارسیمدان"
و کمترین مربوط به طایفه "عمله" است .بنابراین بر پایه  LVIترتیب طایفههای مورد ارزیابی از
نظر مقدار آسیبپذیری عبارت است از :فارسیمدان ( ،)5/34کشکولی بزرگ ( ،)5/31کشکولی
کوچک ( )2/92و عمله ( .)2/22بنا بر نتایج شاخص تلفیقی ( )LVI-IPCCنیز ترتیب طایفه-
های مورد ارزیابی به همین صورت است (جدول .)2
وضعیت طایفههای مورد ارزیابی از نظر عوامل سهیم در محاسبه  LVI-IPCCبهصورت یکجا
در شکل ( )4نشان داده شده است.
در معرض خطر قرار داشتن

درجه حساسیت

کشکولی بزرگ

سازش پذیری

کشکولی کوچک

فارسیمدان

عمله

شکل ( )2نمودار مثلثی عاملهای سهیم در  LVI-IPCCبرای طایفههای نمونه
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همانگونه که مالحظه میشود ،با اینکه طایفههای کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ،کمتر
در معرض خطر قرار داشته و دارای کمترین درجه حساسیت هستند ،اما از سازشپذیری
کمتری در رویارویی با شرایط خطر دارا هستند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بنا بر نتایج ،عشایر مورد ارزیابی دارای درک خوبی از تغییر اقلیم بهویژه کاهش میزان بارندگی
و افزایش دما ،هستند .بهطوریکه ،اطالعات گردآوری شده از سازمان هواشناسی روی میانگین
بارندگی و دمای ماهانه با دیدگاه خانوارهای عشایری در این زمینه همخوانی دارد .همچنین،
نتایج سنجش آسیبپذیری معیشتی نشان داد ،که عشایر طایفههای مورد ارزیابی دارای
آسیبپذیری متفاوت هستند و بر اساس یافتههای هان و همکاران ( ،)4119شاه و همکاران
( ،)4113آموس و همکاران ( )4112و پانتی و همکاران )4115( 1نیز هر دو شاخص
آسیبپذیری معیشتی ( )LVIو شاخص تلفیقی ( )LVI-IPCCبرای مناطق مختلف دارای
تفاوتهای اساسی در سه بعد در معرض خطر قرار داشتن ،درجه حساسیت و سازشپذیری
هستند .با توجه به یافتههای این بررسی ،معیشت خانوارهای مورد ارزیابی در طایفههای عمله و
فارسیمدان تا حد زیادی در معرض خطر تغییر اقلیم قرار دارد ،ولی دارای سازشپذیری باال در
رویارویی با خطر هستند .خانوارهای عشایری طایفههای عمله و فارسیمدان در برابر تغییر اقلیم
اقدامهای چندی را انجام داده و دارای شاخص تنوع معیشتی باال هستند .اما در مقابل
خانوارهای عشایری طایفههای کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک کمتر در معرض خطر تغییر
اقلیم (خشکسالی ،سیل و تخریب مرتع) قرار دارند و از این رو دارای سازشپذیری بسیار پایین
در برابر رخداد پدیدههای طبیعی هستند .بهگونهای که ،عشایر کشکولی دارای شاخص تنوع
معیشتی پایین هستند و بر دامداری سنتی بهعنوان منبع اصلی معیشت تکیه دارند .بررسی
نتایج بررسیهای آشوک و ساسیکاال ،)4114( 4ستیز و همکاران )4114( 3و بیازین و استیرک2
( )4113نشان داد ،که معیشت بر پایهی کشاورزی و دامداری سنتی باعث افزایش آسیبپذیری
نسبتبه تغییر اقلیم شده است .در مقابل ،یافتههای بررسیهای استیفین و همکاران،)4111( 5
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 خانوارهایی که،) نشان دادند4112( 4) و توفیکیو و ایسالم4113( 1 آجیی و همکاران-آنتووی
 آسیبپذیری معیشتی،دارای سازشپذیری مناسب بوده و دارای تنوع معیشتی باال هستند
 پیشنهاد میشود که برای، بنابراین.آنها پایین میباشد و در برابر تغییر اقلیم مقاوم هستند
،حفاظت و بهبود وضعیت معیشت عشایر طایفههای کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک
راهبردهای معیشتی خانوارها تنوع بیشتری یابد و مجموعه فعالیتهای سازگار با تغییر اقلیم در
 تا سازشپذیری این طایفهها در برابر،کنار کشاورزی و دامداری سنتی بهکار گرفته شود
.پدیدههای اقلیمی افزایش یابد
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