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Climate change over the last century has led to significant changes in human life, challenging human 
livelihood by increasing production costs, risk and uncertainty. Among different communities, rural com-
munities are highly sensitive to climate change due to their dependence on agriculture and consequently 
climate. This research is a survey research that was conducted to investigate the vulnerability of rural 
households to climate change. For this purpose, a sample of 212 households was selected from about 
134,000 rural households in Kermanshah province. The data collection tool was a questionnaire. To de-
termine the degree of vulnerability, the household livelihood vulnerability index to climate change (LVI) 
was used. The results show that in all counties, rural households’ livelihood is highly sensitive to climate 
change. The highest sensitivity to climate change was observed in Javanrood (0.448), and the lowest was 
observed in Kangavar (0.4). Among the main components of the LVI index, the Livelihood strategy with a 
value of 0.565 has the highest sensitivity to climate change, and social networks and socio-demographic 
index with a value of 0.557 and 0.465, respectively, are in the next ranks. According to the results, the 
best ways to reduce livelihood sensitivity are to diversify income sources and reduce household depen-
dence on agriculture through the development of non-agricultural job opportunities, expand support 
services such as insurance by providing various incentives including tax exemptions to insurers and in-
crease household capacity to meet their basic needs by promoting the savings culture and providing 
support packages to increase their resilience to climate changes.   
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Extended Abstract

1. Introduction

ural livelihoods are severely affected 
by climate due to their high dependence 

on agriculture. Since rural communities are dependent on 
climatic conditions, any disruption in the natural cycle 
of the ecosystem can have irreparable consequences for 
them. Human-induced environmental degradation and 
climate change have made human livelihood more vul-R
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nerable to natural disasters in recent decades (Simpson et 

al., 2016; Guha-Sapir, et al., 2012; Cutter et al., 2015; Field, 

2012; Tuanmu et al., 2011). Climate change is now proven 
to be one of the most important and complex concerns 
of the present and future centuries (Hanley & Owen, 2004; 
McCarthy et al., 2001). Climate change is unquestionable. 
Most studies in Iran show a decrease in rainfall, increase 
in average temperature, increase in average maximum 
temperature, increase in average minimum temperature, 
increase in a number of hot days and nights, and water 
resources depletion (Sarabian & Khodarahmi, 2010). Cli-
mate change reduces the capacity of rural households to 
cope with the risks associated with climate change. Low 
levels of human and physical capital, inadequate access 
to assets, poor organizational structures, inefficient social 
capital, and exposure to uncertainty in the physical and 
economic environment can reduce the adaptive capac-
ity of rural households and increase their vulnerability 
to the effects of climate change (Karimi et al., 2018), and 
because rural households are often poor, they are vulner-
able to natural disasters and climate change (Masozera et 

al., 2007). Reducing crop production and irrigation water 
resources, on the other hand, reduces job opportunities. 
In fact, climate change is one of the most important chal-
lenges for agriculture and rural livelihoods for billions of 
poor people in the world (Ateeq-Ur-Rehman, et al., 2018; 
Barati et al., 2021a, 2021b). Climate change leads to deeper 
vulnerabilities and jeopardizes the interests of farmers, 
and the prospect of sustainable development (Adger et 

al., 2007). Therefore, the purpose of this study is assess-
ing the vulnerability of rural households in Kermanshah 
province to climate change. It will help policy-makers to 
manage the vulnerability of rural households in this area 
by identifying sub-areas that are more vulnerable to cli-
mate change. 

2. Methodology

To assess the level of rural households’ vulnerability and 
their sensitivity to climate change, the livelihood vulner-
ability index (LVI) which was suggested by Hahn et al. 

(2009) was used. The data collection method was face-
to-face interview. The study population included all ru-
ral households in Kermanshah province (478 thousand 
households). The sample size was 384 households. For 
sampling, two-stage stratified sampling method was used. 

3. Results

According to the study results, the LVI index value for 
this province was 0.42. It means the sensitivity of rural 
households in Kermanshah province to climate change is 
very high. The highest and lowest vulnerabilities in the 
main criteria are related to livelihood strategy (0.565) and 
access to water (0.276), respectively. The LVI index and 
its main components in each of the Kermanshah counties 
showed that Javanrood has the highest LVI index (0.448) 
and Kangavar has the lowest (0.4). A survey of livelihood 
status and dominant livelihood strategy in Kermanshah 
province showed that the predominant livelihood strat-
egy of rural households in this province is primarily ag-
riculture (51.9%) and then livestock (20.8%). Consider-
ing the dependence of agriculture and animal husbandry 
activities on climatic conditions and natural resources on 
the one hand and the instability of climatic conditions, on 
the other hand, it can be concluded that the livelihood of 
most rural households in this province is dependent on 
climatic conditions and changes. As a result, it must be 
extremely sensitive to climate change. Calculation of LVI 
in this study proved this point. Under the current living 
conditions, all rural households in this province are highly 
sensitive to climate change. 

4. Discussion

Climate change significantly affects the livelihoods 
of households and the socio-economic status of people 
around the world (Cradock-Henry, 2009). Arnell et al. (2019) 
in their research examined different scenarios of climate 
change and their impact on the socio-economic structure 
of people in the European region. Due to the dependence 
of people's livelihood on agriculture, climate change has 
a significant impact on the livelihood of Iranian house-
holds and its impact will be more severe in the future (Ali 

Vafaei et al., 2016). Results of the present study indicate 
two key issues in Kermanshah. First, the income of the 
households in this province depends on agricultural ac-
tivities. This increases the sensitivity of people's incomes 
to climate change. Second, the communities of this region 
have very strong social relations that will be more sensi-
tive to climate change. Because most of these relation-
ships are based on mutual assistance, and as a result of 
climate change, its impacts will be more reflected. The 
impact of climate change on agricultural activities has 
been proven in various studies (Karimi et al., 2018; Sen et 

al., 2020; Zarafshani et al., 2020; Keshavarz et al., 2017). For 
example, Keshavarz et al. (2017) in the study of Fars prov-
ince showed that different areas are different in terms of 
their dependence on climate change.
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5. Conclusion

In general, the present study indicated that the livelihood 
of rural households in Kermanshah province in most cri-
teria is highly sensitive to climate change and this sensitiv-
ity is evident in all counties of the province. Meanwhile, 
Kermanshah province has a very low capacity in terms 
of ability to adapt to climate change in all sub-indicators. 
Considering the dependence of rural households' liveli-
hood on climate, the most important strategy that can be 
presented in reducing the sensitivity of rural households 
to climate change are a) Providing support and education-
al services to rural households with the aim of increasing 
the diversity of income sources and reducing the role of 
agriculture in household livelihood strategies; b) Devel-
oping support services and promoting the expansion of 
these services, such as the expansion of insurance for 
products and assets of rural households, with the aim of 
reducing their risk and vulnerability to climate change; 
c) Promoting savings culture by holding various training 
courses, including financial management courses, which 
improve the ability of rural households to cope with cli-
mate change; d) Agricultural mechanization that can re-
duce the sensitivity of agriculture to climate change to an 
acceptable level by reducing interdependence to perform 
certain activities. 
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تغییر اقلیم طی قرن اخیر منجر به تغییرات قابل توجه در زندگی انسان شده، معیشت او را با افزایش هزینه های تولید و ریسک و عدم 
حتمیت با چالش مواجه کرده است. دراین بین، روستائیان به دلیل وابستگی معیشت آن ها به کشاورزی و درنتیجه اقلیم، آسیب پذیرتر 
هستند. این پژوهش که نوعی تحقیق پیمایشی است با هدف بررسی آسیب پذیری خانوارهای روستایی استان کرمانشاه نسبت به تغییر 
اقلیم انجام شد. بدین منظور از نمونه ای شامل 212 خانوار که از بین حدود 134 هزار خانوار روستایی استان کرمانشاه انتخاب شدند، 
استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. برای تعیین میزان آسیب پذیری از شاخص آسیب پذیری معیشت خانوار نسبت به تغییر 
اقلیم )LVI( استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که معیشت خانوارهای روستایی تمامی شهرستان ها به شدت نسبت به تغییرات 
اقلیم آسیب پذیر است. بیشترین میزان آن در شهرستان جوانرود )0/448( و کمترین آن در شهرستان کنگاور )0/4( بود. از میان مؤلفه های 
اصلی LVI، نوع استراتژی معیشتی )0/565(، بیشترین حساسیت را به تغییرات اقلیم داشت. پس ازآن به ترتیب شبکه های اجتماعی و 
ویژگی های اجتماعی - جمعیت شناختی با مقادیر 0/557 و 0/465 در رتبه های بعدی بودند. بر اساس نتایج، بهترین راهکارهای کاهش 
میزان حساسیت معیشت عبارت اند از: متنوع نمودن منابع درآمدی و کاهش وابستگی معیشت خانوارها به کشاورزی از طریق توسعه 
فرصت های شغلی غیرکشاورزی، گسترش خدمات حمایتی نظیر بیمه با ارائه مشوق های مختلف نظیر معافیت مالیاتی به بیمه گزاران 
و افزایش توانمندی خانوارها در تأمین نیازهای اساسی خود با ترویج فرهنگ پس انداز و ارائه بسته های حمایتی به منظور افزایش توان 

تاب آوری آن ها نسبت به تغییرات اقلیم.

کلیدواژه ها: 
تغییر اقلیم، معیشت 
خانوارهای روستایی، 

آسیب پذیری معیشت، 
شاخص LVI.، استان 

کرمانشاه

تاریخ دریافت: 21 خرداد 1400
تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1400

مقدمه

معیشت روستائیان به دلیل وابستگی زیاد به کشاورزی به شدت 
تحت تأثیر اقلیم قرار دارد. زندگی مردمان روستایی وابسته به 
شرایط آب و هوایی است و بروز هرگونه اختالل در چرخه طبیعی 
اکوسیستم می تواند پیامدهای جبران ناپذیری بر روستا به طور عام 
و کشاورزان به طور خاص بگذارد. تخریب محیط زیست به دست 
انسان و تغییرات اقلیمی موجب شده اند تا انسان در دهه های 
 (Simpson اخیر بیش ازپیش در معرض بالیای طبیعی قرار گیرد
 et al., 2016; Guha-Sapir et al., 2012; Cutter et al., 2015; Field,

(Tuanmu et al., 2011 ;2012. اکنون ثابت شده است که اقلیم در 

حال تغییر است و تغییر اقلیم یکی از مهم ترین و پیچیده ترین 
 (Hanley & Owen, 2004; است آینده  و  قرن حاضر  نگرانی های 

(McCarthy, 2001. بر اساس پنجمین گزارش ارزیابی هیئت بین 

 N2O، CH4، دولتی تغییر اقلیم، تمرکز گازهای گلخانه ای )شامل 
CO2( به سطح بی سابقه ای در 800 هزار سال گذشته رسیده 
موجب  گلخانه ای  گازهای  سطح  افزایش   .(IPCC, 2013) است 
گرم تر شدن بیشتر کره زمین شده و این امر به نوبه خود موجبات 
تغییر اقلیم را فراهم می سازد (Vijaya et al., 2012). به عنوان مثال، 
منطقه خاورمیانه در آینده گرم تر و خشک تر خواهد شد. افزایش 
دما و کاهش بارندگی منجر به خشکسالی های شدیدی در این 
منطقه خواهد شد. همچنین مدل های برآورد تغییر اقلیم نشان 
می دهد که بارش در منطقه خاورمیانه بیش از 40 میلی متر در 
سال کاهش خواهد داشت (IPCC, 2013). شواهد حاکی از آن است 
که کل کره زمین تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است 
و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اکنون بسیاری 
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واکاوی آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات اقلیمی در استان کرمانشاه
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از کشورهای درحال توسعه به شدت به رویدادهای شدید آب و 
هوایی و آثار نامطلوب تغییر اقلیم آسیب پذیر هستند؛ چرا که به 
شدت به بخش هایی نظیر کشاورزی و جنگل داری وابسته هستند. 

اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه تغییرات اقلیمی در ایران 
بیانگر کاهش بارندگی، افزایش میانگین دما، افزایش میانگین 
و  شروع  تغییر  کمینه،  دمای  میانگین  افزایش  بیشینه،  دمای 
خاتمه یخبندان، افزایش تعداد روزها و شب های گرم و کاهش 
این  اهمیت   .(Sarabian & Khodarahmi, 2010) است  آب  منابع 
موضوع زمانی بیشتر آشکار می گردد که بدانیم میانگین بارش در 
ایران )250 میلی متر( کمتر از یک سوم میانگین جهانی )حدود 
860 میلی متر( است. این میزان بارندگی باتوجه به زمان و مکان 
آن بسیار نامساعد است، به طوری که اکثر بخش های کشور کمتر 
از 100 میلی متر در سال آب حاصل از بارندگی دریافت می کنند 
موجب  مسئله  این   .(Madani et al., 2016; Barati et al., 2019)

شده است تا 35/5 درصد اقلیم ایران خیلی خشک، 29/3 درصد 
و 10  مدیترانه ای  درصد  نیمه خشک، 5  درصد  خشک، 20/2 
به عبارت دیگر،   .(Amiri & Eslamian, 2010) باشد درصد مرطوب 
حدود 85 درصد از سرزمین ایران دارای اقلیم خشک بوده، با 
کمبود شدید آب مواجه است. همچنین، وابستگی به منابع آب 
زیرزمینی در ایران بسیار زیاد است (Karimi et al., 2018). الزم به 
توضیح است که اقلیم های خشک و نیمه خشک که کشور ایران 
نیز در گروه آن ها قرار دارد، نسبت به تغییرات اقلیمی حساس 
بوده و آسیب پذیرتر هستند. وقوع تغییرات اقلیمی در ایران آثار 
قابل مالحظه ای بر سیستم های تولید کشاورزی به همراه دارد. این 
در حالی است که ارزیابی شاخص های اقلیمی کشاورزی در ایران 
نشان داده است که میانگین درجه حرارت ماهانه تقریباً در تمام 
 (Koocheki et مناطق کشور رو به افزایش داشته و خواهد داشت
(al., 2003. اهمیت این موضوع به ویژه به این خاطر است که در اثر 

خشکسالی، تولید محصوالت کشاورزی کاهش می یابد و در پی 
آن سوءتغذیه به وجود آمده، همچنین بیماری ها افزایش یافته و 
بسیاری از دام ها از بین می رود (IPCC, 2013). از دیگر آثار تغییرات 
اقلیمی و گرمایش جهانی، تأثیر منفی آن ها بر تولید و سالمت دام 
است. افزایش واکنش های فیزیولوژیکی در دماهای باال موجب 
افزایش گرمای حیوانات شده؛ این امر خود منجر به افت بهره وری 
 (Nejash & Kula, 2016; Ali در تولید گوشت، پشم و شیر می شود
(et al., 2020. به طورکلی بخش کشاورزی و خانوارهای روستایی 

به سبب تعامالت گسترده و مستقیم با محیط، بیشترین تأثیر را از 
فرایند تغییر اقلیم می پذیرد. کاهش امنیت غذایی و گسترش فقر 
در جوامع کشاورزی از ویژگی های بارز تغییرات اقلیمی در بخش 
خالصه،  به طور   .(Barati et al., 2021a, 2021b) است  کشاورزی 
آثار تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی عبارت است از: تشدید 
بحران های اقلیمی، گرم شدن عرض های جغرافیایی باال، کاهش 
قابلیت دسترسی به آب، افزایش باران های موسمی، افزایش شمار 
آفات و بیماری ها، افزایش فرسایش خاک (IPCC, 2013) و تغییر 

 .(Azadi et al., 2022; Asadi et al., 2014) کاربري و پوشش اراضي
تمامی این آثار درنهایت باعث کاهش بازده محصوالت کشاورزی 
جوامع  پیشرفت  از  جلوگیری  و  شدن  آسیب پذیر  درنتیجه  و 
روستایی به سمت توسعه پایدار می شود. از دیدگاه اجتماعی - 
اقتصادی، تغییرات اقلیم از طریق تأثیرات آن بر عملکرد محصول 
و درآمد مزرعه بر معیشت خانوارهای روستایی تأثیر می گذارد. 
به عنوان مثال تجزیه وتحلیل یک پژوهش گسترده در بین 9000 
کشاورز در 11 کشور آفریقایی نشان داد که درآمد کشاورزان در 
شرایط تغییرات اقلیمی کاهش می یابد. در همین رابطه بروکس1 
و همکاران )2005(، در مطالعه خود، افزایش زیان های اقتصادی 
و خطر ابتال به گرسنگی را در شرایط تغییرات اقلیمی، به خصوص 
براي معیشت کشاورزان خرده مالک، پیش بینی کردند. چرا که این 
افراد منابع کافي، مثل اعتبارات مالي یا بیمه محصوالت براي مقابله 
و سازگاري با این تغییرات و نوسانات را در اختیار ندارند، درنتیجه 
 (O’Brien, نسبت به تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر هستند
(2009. تغییرات اقلیمی همچنین باعث کاهش ظرفیت خانوار 

روستایی برای مقابله با خطرات مرتبط با تغییر اقلیم می شود. 
سطوح پایین سرمایه انسانی و فیزیکی، دسترسی نامناسب به 
دارایی ها، ساختارهای سازمانی ضعیف، سرمایه اجتماعی ناکارآمد 
و  فیزیکی  محیط  در  اطمینان  عدم  معرض  در  گرفتن  قرار  و 
را  روستایی  خانوارهای  سازگاری  ظرفیت  می تواند  اقتصادی، 
کاهش داده و آسیب پذیری آن ها را به تأثیرات تغییرات اقلیمی 
افزایش دهد (Karimi et al., 2018). ازآنجاکه خانوارهای روستایی 
تغییرات  و  طبیعی  بالیای  با  مقابله  در  هستند،  ضعیف  اغلب 
کاهش   .(Masozera et al., 2007) هستند  آسیب پذیرتر  اقلیمی 
تولید محصول، منابع آب آبیاری و اشتغال زایی از دیگر چالش های 
ناشی از تغییر اقلیم برای  بخش کشاورزی و معیشت میلیارد ها 
 (Azadi et al., 2022; Ateeq-Ur-Rehman et al., فقیر در جهان است
(2018. کشور ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست. کماآنکه در 

سال های اخیر شاهد آثار گسترده پدیده خشکسالی بر بخش های 
مختلف اقتصاد )به ویژه کشاورزی( و مناطق مختلف ازجمله استان 
کرمانشاه هستیم. در حال حاضر، استان کرمانشاه ششمین استان 
به لحاظ مشکالت خشکسالی است. میزان خسارت وارده به این 
 (Sharafi & استان در گذشته بالغ بر 8000 میلیارد ریال بوده است
(Zarafshani, 2014. همچنین، بر اساس آخرین گزارش ها، خسارت 

واردشده بر باغات استان کرمانشاه 223 میلیارد تومان اعالم شده 
میوه های  و  گردو  درختان  به  این خسارت  عمده  بخش  است. 
هسته دار بوده است. براثر سرمای دیررس بهاره، 10 هزار هکتار 
از باغات استان کرمانشاه آسیب دیده اند که در این میان باغات 
گردو از 60 درصد تا 100 درصد دچار آسیب شده اند. این در 
حالی است که معیشت کشاورزان به طور عمده به درآمد حاصل 
از تولید کاالهای کشاورزی و افزایش آن بستگی دارد. تغییرات 
اقلیمی نه تنها معیشت مردم را با خطر مواجه می کند، بلکه توسعه 

1. Brooks
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ملی کشور های درحال توسعه در سراسر جهان را نیز به چالش 
تأثیرات متفاوتی  اقلیمی می تواند  الگوهای  می اندازد. تغییر در 
بر معیشت داشته باشد. خشکسالی با انواع مختلفی از تأثیرات 
همچون کاهش تولید شیر و از بین بردن محصوالت کشاورزی و 
بارش های سنگین در زمان رسیدگی محصوالت، با از بین بردن 
بخش عمده محصول، بر معیشت روستائیان آثار جبران ناپذیری 
به  آسیب پذیری  البته،   .(Fafchamps et al., 1998) می گذارند 
تغییرات آب وهوایی در میان مناطق، بخش ها و گروه های اجتماعی 
مختلف، متفاوت است. به همین دلیل، شناخت ابعاد منطقه ای و 
محلی آسیب پذیری برای بهبود سازگاری مناسب و هدفمند با این 
تغییرات، ضروری است. همچنین بدون مداخالت مدیریتی مؤثر، 
تلفات کوتاه مدت ناشی از بالیای طبیعی به راحتی می تواند باعث 
درنتیجه،   .(Hallegatte & Dumas, 2009) درازمدت شود  در  فقر 
ارزیابي وضعیت آسیب پذیری معیشت  از مطالعه حاضر  هدف 
خانوارهای روستایی در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات اقلیم 
است. در راستای دستیابی به این هدف این مطالعه در نظر دارد 
تا به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا معیشت خانوارهای روستایی 
در منطقه موردمطالعه نسبت به تغییر اقلیم آسیب پذیر است؟ اگر 
این گونه است، میزان آسیب پذیری معیشت این خانوارها نسبت 
به تغییر اقلیم چه میزان است؟ و اینکه آیا میزان آسیب پذیری 
در مناطق مختلف یکسان است؟ اگر نیست کدام یک از مناطق 
نسبت به سایرین، آسیب پذیرتر هستند؟ بدون شک پاسخ به این 
سؤاالت و پرداختن به این موضوع ازآن جهت ضرورت دارد که 
بخش زیادی از افراد جامعه همچنان در نواحی روستایی ساکن 
هستند و این بخش همچنان وظیفه تأمین بخش قابل توجهی از 
نیازهای غذایی کل جامعه را بر عهده دارند، لذا اگر معیشت این 
گروه در معرض خطر باشد، امنیت غذایی کل جامعه در خطر 
خواهد بود. از سوی دیگر، بررسی داده های سری زمانی حکایت از 
افزایش شدت تغییرات اقلیم در دهه ها و سالیان اخیر دارد، که این 
موضوع خود می تواند آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی، 
شک  بدون  نماید.  تشدید  را  آسیب پذیرتر  مناطق  در  به ویژه 
مشخص نمودن سطح آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی 
و مناطقي که آسیب پذیري بیشتري نسبت به تغییر اقلیم دارند، با 
فراهم نمودن زمینه مدیریت هدفمند و هوشمند منابع، می تواند 
به بهبود و ارتقای هدفمند سطح سازگاری معیشت خانوارهاي 

روستایي در این منطقه کمک شایان توجهی نماید.

مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات متعددی در زمینه آثار تغییرات اقلیم بر معیشت، 
به ویژه معیشت خانوارهای روستایی، انجام گرفته است. برخی 
از این مطالعات تمرکز خود را بر روی مطالعه آثار و پیامدهای 
همکاران  و  ذرافشاني  به عنوان مثال،  داده اند.  قرار  اقلیم  تغییر 
کشاورزان  دیدگاه  از  اقلیمی  تغییرات  آثار  مطالعه  با   )2020(
در استان کرمانشاه به این نتیجه رسیدند که تغییرات اقلیمی 

آثار مختلفی بر وضعیت زندگی کشاورزان داشته است. ازجمله 
کاهش  جوان،  افراد  مهاجرت  به  می توان  آثار  این  مهم ترین 
ذخیره  کاهش  درآمد،  کاهش  بیکاری،  کشاورزی،  محصوالت 
آب و علوفه، به خطر افتادن سالمتی دام، کاهش حاصلخیزی 
خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی اشاره کرد. در همین گروه 
از مطالعات پژوهش اسماعیل نژاد و پودینه )2017( در منطقه 
ریزگرد،  خشکسالی،  ترتیب  به  که  داد  نشان  جنوبی  خراسان 
سیالب و یخبندان مهم ترین پیامدهای تغییر اقلیم است. بر اساس 
یافته های این مطالعه تغییرات اقلیمی بر معیشت و کشاورزی 
در منطقه تأثیر مستقیم دارد و مهم ترین واکنش کشاورزان و 
دامداران برای سازگاری با این تغییرات فروش دام، گرفتن وام و 
قرض از بستگان، کاهش کاشت و استفاده از نهاده های کشاورزی 
و انتخاب کسب وکارهای جدید و مهاجرت بوده است. به عنوان 
نمونه ای دیگر ازاین دست مطالعات می توان به مطالعه پودینه و 
همکاران )2019( اشاره نمود. آن ها با بررسی آثار خشکسالی بر 
فعالیت ها و معیشت خانوارهای روستایی میرجاوه نشان دادند که 
از میان 18 متغیر در نظر گرفته شده، وقوع خشکسالی به ترتیب 
بیشترین اثر را بر پنج متغیر کاهش تولیدات کشاورزی، کاهش 
درآمد و پس انداز، افزایش مهاجرت روستایی، کاهش منابع آب 
و کاهش تنوع گیاهی و جانوری منطقه داشته است. همچنین 
ازنظر آثار کلی خشکسالی بر ابعاد معیشتی خانوارهای روستایی، 
این پدیده بیشترین اثر را بر فعالیت های اقتصادی، محیطی - 
فیزیکی و اجتماعی داشته است. گروه دیگری از مطالعات تمرکز 
خود را بر عوامل مؤثر بر افزایش سازگاری کشاورزان نسبت به 
تغییرات اقلیم قرار داده اند. به عنوان مثال در این گروه می توان 
اشاره  در سرپل ذهاب   )2015( همکاران  و  خالدي  مطالعه  به 
نمود. آن ها مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توان سازگاری کشاورزان 
نسبت به تغییرات اقلیم را میزان درآمد، تجربه، مشارکت اعضای 
تعداد  مکانیزاسیون، سالمت،  کار کشاورزی، سطح  در  خانواده 
از  بهره مندی  اعضای خانواده، میزان کل زمین های کشاورزی، 
خدمات آموزشی و هواشناسی، عملکرد گندم در هکتار، عضویت 
در نهادهای اجتماعی، مبلغ وام دریافتی، مهارت، هزینه تولید 
در هکتار، سطح تحصیالت و کیفیت زمین گزارش نموده اند. در 
همین زمینه غزالي و زیبایي )2018( نشان دادند که خانوارهای 
اقلیم بوده و  از  روستایی در استان فارس دارای درک مناسب 
داشته اند،  قرار  اقلیم  تغییر  معرض  در  بیشتر  که  طایفه هایی 
اسماعیل نژاد  بوده اند.  نیز  باالتری  دارای ظرفیت سازش پذیری 
کسب وکارهای  ایجاد  خود  مطالعه  در  نیز   )2017( پودینه  و 
جدید که وابستگی کمتری به طبیعت داشته باشد را به عنوان 
راهکار بهبود سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش آسیب پذیری 
معتقد   )2009( نموده اند. سنگستام2  معیشت مطرح  بهبود  و 
است کشاورزان در مناطق روستایی با داشتن سرمایه های فیزیکی 
می توانند با فروش این اموال و دارایی ها در هنگام مواجه شدن 

2. Sengestam



216

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1401 . دوره 13. شماره 2

با شرایط نامساعد محیطی از میزان آسیب پذیری خود بکاهند و 
به عقیده شاه و دوالل3  )2015( وضعیت اجتماعی و دموگرافی 
استراتژی های  و  توباگو  و  ترینیداد  در  روستایی  خانوارهای 
معیشتی آن ها، در مواجهه با تغییرات اقلیمی و وقایع طبیعی مؤثر 
است. در میان مطالعات این حوزه گروه دیگری از مطالعات نیز 
وجود دارند که تمرکز خود را بر روی سنجش وضعیت معیشت 
خانوارهای روستایی و آسیب پذیری آن نسبت به تغییرات اقلیم 
قرار و راهکارهای بهبود آن قرار داده اند. به عنوان نمونه محمدي 
و همکاران )2019( میزان آسیب پذیری اجتماعات روستایی در 
رویارویی با تغییر اقلیم در سه روستای گاوکل، گراوند و شهرک 
هلته در استان کرمانشاه را بررسي نمودند. بر اساس نتایج آن ها، 
مانند  غیراقلیمی  عوامل  دلیل  به  این منطقه  در  آسیب پذیری 
موقعیت جغرافیایی و حساسیت به تغییرات اقلیمی و دارایی های 
معیشتی خانواده ها و زیرساخت است. همچنین، روستای گراوند 
بیشترین آسیب پذیری محیطی را دارد. مطالعه پاوال4 )2008( 
یکي دیگر از مطالعاتي است که در این گروه قرار مي گیرد. وي در 
تانزانیا با بررسی معیشت، به مطالعه آسیب پذیری و سازگاری آن 
در شرایط تغییر اقلیم پرداخت و به این نتیجه رسید که جامعه 
کشاورزی با توسعه کشت، تقویت کشاورزی، تنوع منابع درآمدی 
و مهاجرت به منظور پیدا کردن بازار کار و یا استخدام در مشاغل 
به  پیامد های  با  سازگاری خود  توان  افزایش  درصدد  پاره وقت، 
وجود آمده از تغییرات اقلیمی هستند. شومیک5 )2008( نیز 
ضمن ارزیابی سطح آسیب پذیری معیشت خانوارهای موردمطالعه 
در جنوب آفریقا نسبت به تغییر اقلیم، نشان داد که خانوارهایی 
که سطح درآمدی باالیی داشتند، آسیب پذیری کمتری دارند. از 
سوی دیگر خانوارهایی با سطح درآمدی پایین، نیاز به سازگاری 
با تغییرات اقلیم را در خود احساس کرده اند ولی راهکاری را در 
این خصوص در دستور کارشان قرار نداده اند. مردي6 و همکاران 
)2018( با مطالعه مناطق شمال غربی بنگالدش ضمن سنجش 
سطح سازگاری معیشت خانوارهای موردمطالعه، نتیجه گرفتند 
که خشکسالی بیشترین آثار را بر ابعاد اقتصادی )مانند درآمد( و 
اجتماعی )مانند سطح آموزش و بهداشت( روستاهای موردمطالعه 
داشته است. آن ها استفاده از لوله برای انتقال آب و نیز استفاده از 
شیوه های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره ای را به عنوان مهم ترین 

راهبردها برای کاهش آثار خشکسالی پیشنهاد دادند. 

مرور پیشینه فوق نشان می دهد که تاکنون مطالعات مختلفی 
در زمینه بررسی آثار تغییر اقلیم بر معیشت خانوارهای روستایی 
چه در سطح کشور و چه در سطح بین المللی صورت گرفته است. 
بااین وجود مطالعات انجام شده در سطح ملی اغلب براثر تغییر 
اقلیم روی یک محصول خاص تمرکز داشته اند. مقاله حاضر که 

3. Shah & Dulal
4. Paavola
5. Shewmake
6. Mardy

حاصل یک پژوهش میدانی در استان کرمانشاه است سعی داشته 
تا با نگاهی متفاوت، وضعیت آسیب پذیری معیشت خانوارهای 
روستایی نسبت به تغییرات اقلیم را مورد ارزیابی قرار دهد. چرا 
که در اکثر مطالعات صورت گرفته بحث سازگاری با پدیده تغییر 
اقلیم تا حدودی نادیده گرفته شده است. لذا، با توجه به تأثیری 
و  اجتماعی  بوم شناسی  محیط زیست،  بر  اقلیمی  تغییرات  که 
معیشت خانوارها می گذارد، این موضوع نیازمند توجه جدی و 
مطالعه بیشتر است، چرا که تغییرات اقلیمی منجر به عمیق تر 
شدن آسیب پذیری و به خطر افتادن منافع روستائیان می شود 
 (Adger و چشم انداز توسعه پایدار را به طورجدی تضعیف می کند

.et al., 2007)

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر، نوعی مطالعه پیمایشی است. که ازنظر رویکرد 
پژوهش، در گروه مطالعات کمی قرار داشته و ازنظر هدف، در 
گروه تحقیقات کاربردی جای می گیرد. ابزار جمع آوری داده ها در 
این پژوهش یک پرسش نامه ساختارمند و محقق ساخته بود. این 
پرسش نامه شامل هشت بخش اصلي بود. بخش اول اختصاص به 
تعیین ویژگي هاي فردي و عمومي پاسخ گو داشت و هفت بخش 
بعدي حاوي نشانگرهاي و گویه هاي مرتبط با سنجش هفت سازه 
یا مؤلفه اصلي مربوط به اندازه گیري شاخص آسیب پذیري معیشت 
خانوار نسبت به تغییر اقلیم بود. مقیاس سنجش گویه ها ترکیبي از 
مقیاس هاي فاصله اي و ترتیبي بودند. برای تعیین روایی ابزار تحقیق 
از پنل متخصصان )مرکب از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه 
توسعه روستایی( استفاده شد. به منظور تعیین پایایی بخش های 
از پیش آزمون )شامل 28  نتایج حاصل  از  مختلف پرسش نامه 
پرسش نامه( استفاده شد که ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده 
برای هر هفت بخش اصلی پرسش نامه که برای سنجش میزان 
آسیب پذیری معیشت خانوارها در برابر تغییر اقلیم طراحی شده 
بود، باالتر از 0/7 بودند. این مسئله خود نشانگر پایایی مناسب 
ابزار تحقیق در سنجش سازه های مدنظر بود. مقادیر این ضریب 
برای هر یک از این سازه ها عبارت بودند از: وضعیت اجتماعی - 
جمعیت شناسی )0/823(، وضعیت معیشت )0/790(، وضعیت 
سالمت )0/825(، ارتباطات اجتماعی )0/755(، وضعیت تغذیه 
)0/856(، وضعیت آب و بالیای طبیعی )0/811( و حساسیت 
حضوری  مصاحبه  داده ها  جمع آوری  روش   .)0/785( اقلیم  به 
آبان ماه سال  انتهاي  تا  از شهریورماه  بازه جمع آوري داده ها  و 
1398 بود. جامعه موردمطالعه شامل کلیه خانوارهای روستایی 
استان کرمانشاه )134 هزار خانوار( بودند. حجم نمونه با استفاده 
از نرم افزار SamplePower و با فرض خطای نوع اول 5 درصد 
و دستیابی به توان آماری حداقل 80 درصد 212 خانوار برآورد 
شد. جهت نمونه برداری، از شیوه نمونه برداری طبقه بندی شده دو 
مرحله ای استفاده شد. در مرحله اول روستاها و در مرحله دوم 
خانوارهای روستایی به تناسب جمعیت آن ها انتخاب شدند. این 

»علی اسدی و همکاران. واکاوی آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات اقلیمی در استان کرمانشاه«



217

تابستان 1401 . دوره 13. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 1. تعداد روستاها، خانوارهای روستایی و نمونه انتخابی از شهرستان های استان.

تعداد نمونه انتخاب شدهتعداد خانوار تعداد روستاشهرستان

2001384413اسالم آباد
9573186پاوه
202479614ثالث

14055709جوانرود
179554512داالهو
162559411روانسر

2501078717سرپل ذهاب
2381121716سنقر
2211053315صحنه

9911987قصر شیرین
8603463458کرمانشاه
11164677کنگاور

246892017گیالنغرب
148812510هرسین
3151134548212استان

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

شیوه نمونه برداری به دلیل افزایش استقالل پرسش نامه ها انجام 
گرفت )جدول شماره 1(. 

در این پژوهش برای ارزیابی سطح آسیب پذیری و حساسیت 
شاخص  از  اقلیم  تغییرات  به  روستایی  خانوارهای  معیشت 
آسیب پذیری معیشت )LVI( که توسط هان7 و همکاران )2009( 
پیشنهاد شده است، استفاده شد. دلیل استفاده از این شاخص 
این بود که این شاخص هم می تواند میزان آسیب پذیری معیشت 
خانوار نسبت به تغییر اقلیم را بسنجد و هم آنکه در این شاخص 
نگاه  تفاوت  این  و  نگاه شده است  ابعاد مختلف  از  به معیشت 
درنهایت می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان کمک نماید تا 
بتوانند هدفمندتر و هوشمندانه تر به ابعادی از معیشت بپردازند 
این  دارند.  اقلیم  تغییرات  مقابل  در  بیشتری  آسیب پذیری  که 
 (Choden et al., 2020; Ghosh شاخص قباًل در مطالعات مختلف
 & Ghosal, 2020; Karunarathne & Lee, 2020; Malherbe et al.,

(Sen et al., 2020; Zarafshani et al., 2020 ;2020 مورداستفاده قرار 

گرفته است. این شاخص دارای هفت عامل یا جزء اصلی شامل: 
1( وضعیت اجتماعی - جمعیت شناسی، 2( وضعیت معیشت، 3( 

7. Hahn

وضعیت سالمت، 4( ارتباطات اجتماعی، 5( وضعیت تغذیه، 6( 
وضعیت آب و بالیای طبیعی و 7( حساسیت به اقلیم است. جهت 
ارزیابی هر یک از این اجزا از یکسری نشانگر یا گویه استفاده شد. 
این گویه ها در قالب یک پرسش نامه تنظیم و از طریق مصاحبه با 
سرپرست خانوار اطالعات موردنیاز برای سنجش آن ها و درنهایت 
)LVI( جمع آوری شد.  معیشت  آسیب پذیری  محاسبه شاخص 
برای محاسبه شاخص LVI، پس از گردآوری اطالعات )تکمیل 
پرسش نامه ها( داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار اکسل شده 
و شاخص LVI محاسبه شد. مراحل محاسبه این شاخص به شرح 

:(Hahn et al., 2009) زیر است

الف( تبدیل و استانداردسازی  داده ها: در مرحله اول جهت 
این  قابل تحلیل،  به داده  تبدیل آن ها  و  استانداردسازی داده ها 
استانداردسازی  می شوند.  نسبت  یا  درصد  به  تبدیل  داده ها 
انجام می شود که گویه های مربوط به هر جزء رفع  ازآن جهت 
مقیاس شده تا قابل تجمیع شوند. جهت استانداردسازی از معادله 

)1( استفاده شد.
−= −

d min
Sd

max min

S Sindex S S معادله )1(                            
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در این معادله indexsd مقدار استاندارد هر گویه، Sd مقدار هر 
یک از گویه ها در هر جزء، Smin مقدار حداقل مربوط به آن گویه 
در نمونه و Smax نیز مقدار حداکثر مربوط به آن گویه در نمونه 
موردمطالعه است. الزم به توضیح است درصورتی که یک گویه اثر 
منفی نسبت به سایر گویه ها داشته باشد به منظور همگون سازی 
 )Sd-Smax( گویه ها برای نرمال نمودن در صورت معادله فوق از

استفاده می شود.

ب( محاسبه میانگین امتیاز هر جزء: جهت محاسبه میانگین 
امتیاز استانداردشده در هر جزء از معادله )2( استفاده شد.

=∑
= 1

n
i Sd

d
index

M n
معادله )2(                          

در این معادله Md مقدار میانگین هر جزء بر اساس گویه های 
 indexsd تعداد گویه های موجود در هر جزء و n ،موجود در آن

مقدار استاندارد هر گویه است.

ج( محاسبه وزن هر جزء: قبل از محاسبه شاخص LVI الزم است 
وزن هر یک از اجزای این شاخص تعیین گردد. وزن هر گویه که 
با wmi نشان داده می شود حاصل تقسیم تعداد گویه های موجود 

در آن جزء بر کل گویه های مورداستفاده در شاخص LVI است.

درنهایت،   :)LVI( معیشت  آسیب پذیری  د( محاسبه شاخص 
شاخص LVI بر اساس معادله )3( محاسبه شد.

=

=

∑

∑
=

7
1
7

1

i M dii
d

i M i

w M
LVI w معادله )3(                 

 wmi ،شاخص آسیب پذیری معیشت خانوار LVI در این معادله
وزن هر جزء و Mdi میانگین هر جزء است.

یافته ها

همان گونه که اشاره شد، هدف این مطالعه ارزیابی آسیب پذیری 
معیشت خانوارهای روستایی استان کرمانشاه نسبت به تغییرات 
اقلیم بود و برای این منظور، بر اساس یک نمونه شامل 212 
خانوار روستایی، شاخص LVI مورداندازه گیری قرار گرفت. قبل 
از ارائه نتایج مربوط به سنجش سطح این شاخص در ادامه ابتدا 
به توصیف جامعه نمونه موردمطالعه از منظر وضعیت معیشت 
خانوارهای  معیشت  آسیب پذیری  وضعیت  سپس  و  بپرداخته 

روستایی در مقابل تغییرات اقلیم تجزیه وتحلیل شده است.

توصیف جامعه موردمطالعه ازنظر وضعیت معیشت آن ها

بر اساس یافته های این تحقیق، معیشت خانوارها موردمطالعه 
50 درصد وابسته به کشاورزی بوده، 22 درصد نیز به دامپروری 
و طیور و 10 درصد به باغداری وابسته است. برخی از خانوارها 
و  دامداری  و  ازجمله کشاورزی  دارای چند منبع درآمدی  نیز 
یا کشاورزی و باغداری بوده اند. 6 درصد از معیشت خانوارها از 

طریق گردشگری و 3 درصد از طریق اشتغال در بخش دولتی 
به طور  باغداری  و  کشاورزی  بخش  در  است.  می شده  تأمین 
متوسط هر خانوار سه محصول کشاورزی و باغی را مورد کشت 
قرار می داده اند که نشان دهنده تنوع محصوالت کشاورزی تحت 
معیشتی  استراتژی  درمجموع  است.  خانوار  هر  توسط  کشت 
غالب خانوارهای روستایی در این استان زراعت )51/9 درصد( 
و پس ازآن دامپروری )20/8 درصد( است و به طور میانگین بیش 
از دو سوم معیشت خانوار از راه کشاورزی و دامپروری می گذرد. 
43 درصد از خانوارها فاقد زمین کشاورزی آبی بوده و تنها 14 
درصد آن ها بیش از 4 هکتار زمین زراعی آبی در اختیار داشته اند. 
عالوه بر این، 29 درصد از خانوارها هیچ گونه زمین زراعی دیم 
در اختیار نداشته و 17 درصد نیز بیش از 8 هکتار زمین زراعی 
دیم در اختیار داشته اند. 88 درصد از خانوارهای موردبررسی فاقد 
اراضی باغی بوده و ارزیابی تعداد دام های خانوارها نیز نشان داد 
که نزدیک به نیمی از خانوارها هیچ گونه دامی ندارند. همچنین، 
41 درصد از خانوارهای موردمطالعه از مرتع برای چرای دام خود 
از آب چشمه و یا رودخانه جهت  استفاده نموده و 42 درصد 
آبیاری محصوالت کشاورزی استفاده می کنند. درنهایت، یافته های 
این تحقیق نشان داد که عمده روستاهای موردمطالعه در طی 
12 ماه گذشته تحت تأثیر خشکسالی بوده است. 42 درصد از 
پاسخ دهندگان اعالم کرده اند که در روستای محل سکونت آن ها 
بیش از 4 بار خشکسالی رخ داده است و 28 درصد نیز 4 بار 
خشکسالی را تجربه کرده اند. تنها 15 درصد از خانوارها یک تا دو 
خشکسالی را تجربه کرده اند و سایر پاسخ گویان تجربه مواجهه با 

خشکسالی را نداشته اند.

وضعیت آسیب پذیری معیشت خانوار نسبت به تغییرات اقلیم

جدول شماره 2، حاوی معیارها و زیر معیارهای مورداستفاده 
برای سنجش شاخص LVI، وزن هر یک از آن ها و مقدار شاخص 
از  یک  هر  تفکیک  به  اقلیم،  تغییرات  مقابل  در  آسیب پذیری 
 LVI شاخص ها در کل استان کرمانشاه است. بر اساس شاخص
مقادیر برابر با 0/3 و بیشتر به مفهوم کامالً آسیب پذیر نسبت به 
تغییرات اقلیم و مقدار کمتر از 0/3 به مفهوم عدم آسیب پذیری 
 LVI شاخص  مقدار  اینکه  با توجه به  اساس،  این  بر  لذا،  است. 
معیشت  است. حساسیت  استان 0/42  این  برای  محاسبه شده 
خانوارهای روستایی در استان کرمانشاه نسبت به تغییرات اقلیم 
در  آسیب پذیری  میزان  کمترین  و  بیشترین  است.  باال  بسیار 
معیارهای اصلی به ترتیب مربوط به معیارهای استراتژی معیشتی 
)0/565( و دسترسی به آب )0/276( است. باتوجه به این جدول، 
بیشترین میزان آسیب پذیری زیرمعیارها در معیار اجتماعی و 
جمعیت شناختی مربوط به زیر معیار سرمایه دامپزشکی )0/642( 
اقلیمی حساس هستند. عالوه  تغییرات  به  به شدت  است که 
بر این، در معیار دسترسی به غذا، زیر معیار فروش محصول یا 
معاوضه محصول برای تأمین غذا با ضریب 0/967 به شدت به 
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. LVI جدول 2. وزن و میانگین معیارها و زیرمعیارهای مورداستفاده در تعیین شاخص

آسیب پذیری در معیار اصلیآسیب پذیری در زیرمعیاروزن معیارزیر معیارمعیار

اجتماعی 
و جمعیت 
شناختی

تعداد اعضای خانواده

0/135

0/561

0/465
0/151وجود عضو وابسته به جز وابستگان درجه یک در خانواده

0/314تعداد میهمان بیش از سه روز در طول هفته
0/460سابقه شغل اصلی

0/839سرمایه مادی )اراضی، دام و ماشین آالت(

استراتژی 
معیشتی

نوع استراتژی )استراتژی غالب(

0/162

0/873

0/565

0/390تعداد منابع درآمدی
0/350کیفیت منابع طبیعی )خاک، مراتع و اراضی(

0/730میزان درآمد ماهیانه
0/986میزان پس انداز خانواده

0/062میزان بدهکاری و وام های تسویه نشده خانواده

شبکه های 
اجتماعی

عضویت در تشکل های اجتماعی و فرهنگی

0/135

0/698

0/557
0/701مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی

0/467مراجعه به سازمان هاي دولتی برای دریافت کمک
0/413تعداد دفعات دریافت و اهدای کمک از دوستان و خویشاوندان

0/504مشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

سالمت

فاصله از مراکز درمانی

0/135

0/147

0/292
0/241تعداد اعضای خانواده که نیاز مداوم به امکانات درمانی دارند

0/113تعداد افراد فوت شده در خانواده به دلیل بیماری
0/316ازکارافتادگی یا ترک تحصیل به دلیل بیماری

0/642دسترسی به امکانات مشاوره ای، پزشکی و دامپزشکی

دسترسی به 
غذا

روش تأمین غذای خانواده

0/135

0/442

0/364
0/967فروش محصول یا معاوضه محصول برای تأمین غذا

0/151دسترسی خانواده به غذای کافی در طول سال
0/052ذخیره غذا

0/208مواجهه با مشکل تأمین غذا به دلیل کمبود درآمد

دسترسی 
به آب

نزاع بر سر منابع آب

0/135

0/354

0/276
0/000دسترسی به آب لوله کشی

1/000زمان دسترسی به منابع طبیعی آب نظیر رودخانه و چشمه
0/028مشکل دسترسی به آب برای مصارف روزانه

0/000دارا بودن منبع ذخیره آب شخصی

تغییرات اقلیمی حساس است. درنهایت، در معیار دسترسی به 
آب، زیرمعیار زمان دسترسی به منابع آب نظیر رودخانه و چشمه 
با ضریب یک بیشترین حساسیت را به تغییر اقلیم داشته است. 

در معیار مخاطرات محیطی و تغییر اقلیم، اگرچه اکثر زیرمعیارها 
حساسیت باالیی به تغییر اقلیم دارند، اما در کل میزان حساسیت 
آن ها نسبت به برخی از زیرمعیارها در سایر معیارها، کمتر است. 
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جدول شماره 3 نیز وضعیت این شاخص و اجزای اصلی آن 
در هر یک از شهرستان های استان کرمانشاه را نشان می دهد. 
باتوجه به این جدول بیشترین میزان شاخص LVI در شهرستان 
جوانرود با مقدار 0/448 و کمترین مقدار شاخص در شهرستان 
کنگاور با مقدار 0/4 بوده است. با بررسی شهرستان ها مشخص 
می شود که در شهرستان اسالم آباد حساس ترین شاخص، شاخص 
شبکه های اجتماعی و پس ازآن استراتژی معیشتی است که هر 
دو مقادیر قابل توجهی دارند. کمترین میزان حساسیت در این 
شهرستان نیز مربوط به دسترسی به آب با مقدار 0/25 است. 
در شهرستان پاوه استراتژی معیشتی بیش از تمامی شهرستان ها 
اقلیم بوده و مقدار شاخص در حدود 0/608  وابسته به تغییر 
برآورد شده است. در بسیاری از شهرستان ها دسترسی به آب و 
دسترسی به غذا کمترین حساسیت را به تغییرات اقلیمی دارد. 
و  معیشتی  استراتژی های  زیرشاخص های  ثالث  شهرستان  در 
شبکه های اجتماعی به ترتیب با مقدار 0/604 و 0/582 باالترین 
حساسیت را به تغییر اقلیم دارند. این الگو در سایر شهرستان ها به 
استثناء جوانرود که در آن میزان زیرشاخص مخاطرات محیطی 

تغییر اقلیم، مقدار بیشتری نسبت به شبکه های اجتماعی دارد، 
مشابه بوده که نشان دهنده حساسیت بسیار باالی استراتژی های 
در  است.  اقلیم  تغییرات  به  اجتماعی  شبکه های  و  معیشتی 
شهرستان جوانرود زیرشاخص های اجتماعی و جمعیت شناختی 
نیز از مقادیر قابل توجهی )0/507( برخوردار است. در شهرستان 
داالهو نیز عالوه بر دو شاخص مذکور، شاخص مخاطرات محیطی 
و تغییر اقلیم با مقدار 0/560، دارای حساسیت زیادی نسبت 
اجتماعی  زیرشاخص  قابل توجه  مقادیر  است.  اقلیم  تغییر  به 
نشان دهنده  ذهاب  سرپل  شهرستان  در  جمعیت شناختی  و 
حساسیت آن ها به تغییر اقلیم است. در شهرستان های سنقر، 
قصر شیرین، صحنه، کرمانشاه، و کنگاور نیز شاخص اجتماعی 
و جمعیت شناختی از حساسیت باالیی نسبت به تغییرات اقلیم 
برخوردار بوده اند. این در حالی است که در شهرستان گیالنغرب 
میانگین  )با  محیطی  مخاطرات  زیرشاخص  حساسیت  میزان 
0/484( بیش از حساسیت شاخص اجتماعی و جمعیت شناختی 

است.

. LVI ادامه جدول 2. وزن و میانگین معیارها و زیرمعیارهای مورداستفاده در تعیین شاخص

آسیب پذیری در معیار اصلیآسیب پذیری در زیرمعیاروزن معیارزیر معیارمعیار

مخاطرات 
محیطی و 
تغییر اقلیم

وقوع خشکسالی

0/162

0/486

0/396

0/472وقوع سیل
0/528دریافت هشدار در خصوص بالیای طبیعی
0/113مصدومیت و فوت به دلیل بالیای طبیعی

0/420ضرر و زیان مادی به دلیل وقوع بالیای طبیعی
0/358مقاومت محل سکونت در برابر بالیای طبیعی

)LVI( 0/420مجموع
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                   

جدول 3. وضعیت شاخص های مورداستفاده در محاسبه LVI و مقادیر آن به تفکیک شهرستان.

اجتماعی و شهرستان
جمعیت شناختی

استراتژی 
معیشتی

شبکه های 
دسترسی به سالمتاجتماعی

غذا
دسترسی 

به آب
مخاطرات محیطی 

و تغییر اقلیم
LVI

0/4840/5220/5410/3240/3980/2470/3450/410اسالم آباد
0/4490/6080/4930/2640/3520/3140/3170/403پاوه
0/3660/6040/5820/4540/3750/3500/2920/433ثالث

0/5070/5880/5560/2500/3440/2440/5860/448جوانرود
0/3750/5830/5950/2540/3080/3500/5600/440داالهو
0/4580/6050/5670/2360/3330/3330/4040/424روانسر

0/5190/5660/5720/2500/3730/2400/3960/420سرپل ذهاب
0/4560/5440/4860/3370/3330/2400/3890/402سنقر
0/4230/5200/6430/2440/2890/3330/4220/414صحنه
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بحث و نتیجه گیری

معیشت  آسیب پذیری  ارزیابی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
خانوارهای روستایی نسبت به تغییرات اقلیم در استان کرمانشاه 
انجام شد. بررسی وضعیت معیشت و استراتژی غالب معیشتی 
غالب  معیشتی  استراتژی  که  داد  نشان  کرمانشاه  استان  در 
خانوارهای روستایی در این استان در درجه نخست زراعت )51/9 
درصد( و پس ازآن دامداری )20/8 درصد( است. به عبارت دیگر 
دو  طریق  از  خانوار  معیشت  سوم  دو  از  بیش  میانگین  به طور 
از  تأمین می گردد که خود حاکی  دامپروری  و  زراعت  فعالیت 
وابستگی معیشت ایشان به اقلیم است. بررسی شبکه اجتماعی 
و شاخص جمعیت شناختی خانوارها نشان می دهد که بسیاری 
از مردم جهت فعالیت های کشاورزی و دامداری به مراکز خدمات 
بسیاری  و  می کنند  مراجعه  دولتی  سازمان های  و  کشاورزی 
از ساکنین به طور قابل توجه به یکدیگر کمک کرده اند. این امر 
منجر به باال بودن شدت روابط اجتماعی در این منطقه و باالتر 
بودن حساسیت آن به تغییر اقلیم شده است. نظر به وابستگی 
دو فعالیت زراعت و دامداری به شرایط اقلیمی و منابع طبیعی از 
یک سو و ناپایداری شرایط اقلیمی از سوی دیگر، می توان نتیجه 
گرفت که معیشت اغلب خانوارهای روستایی در این استان به 
نحوی وابسته به شرایط اقلیمی و تغییرات حاکم بر آن بوده و 
درنتیجه آن، به شدت باید نسبت به تغییر اقلیم حساس باشد. 
روستایی  خانوارهای  معیشت  حساسیت  شاخص های  محاسبه 
استان به تغییرات اقلیمی )LVI( در این مطالعه این موضوع را اثبات 
نمود. در شرایط موجود معیشت تمام خانوارهای روستایی در این 
استان از حساسیت باالیی نسبت به تغییرات اقلیم برخوردار است. 
در میان زیرشاخص های مختلف، بیشترین حساسیت مربوط به 
و شاخص  اجتماعی  و پس ازآن شبکه های  استراتژی معیشتی 
اجتماعی و جمعیت شناختی بوده است و کمترین حساسیت در 
شاخص سالمت و دسترسی به آب است. تغییرات اقلیمی به طور 
قابل توجهی بر معیشت خانوارها و وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
 (Cradock-Henry, است  تأثیرگذار  جهان  نقاط  اقصی  در  مردم 

(2009. آرنل8 و همکاران )2019( در پژوهش خود سناریوهای 

مختلف تغییر اقلیم و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی اقتصادی مردم 
در منطقه اروپا را موردبررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که 
بسته به منطقه، تغییرات اقلیمی می تواند بیشتر بر رژیم آبی و یا 
دمایی تأثیر گذاشته و درنتیجه آن منجر به آسیب های اجتماعی 
و اقتصادی شوند. تحقیقات داخلی نیز به واسطه وابستگی معیشت 
مردم به صنعت کشاورزی حاکی از آن بوده است که تغییر اقلیم 
تأثیر قابل توجهی بر معیشت خانوارهای ایرانی داشته و در آینده 
تأثیر شدیدتر خواهد شد (Ali Vafaei et al., 2016). در  این  نیز 
طی 60 سال گذشته، تغییر اقلیم در سطح اغلب شهرستان های 
استان کرمانشاه به طور معنی داری رخ داده است. بر همین اساس 
روند تغییرات دمایی می تواند منجر به افزایش 7 تا 27 درصدی 
در میزان و شدت خشکسالی ها و دو تا هفت درصدی در تعداد 
و شدت سیل در مناطق مختلف شود. از طرف دیگر، افزایش 
دما می تواند زندگی عادی مردم را مختل کرده و درنتیجه منجر 
به ایجاد مشکالت اجتماعی شود. نتایج به دست آمده از پژوهش 
حاضر بیانگر دو موضوع بسیار کلیدی در زمینه جوامع ساکن در 
شهرستان های کرمانشاه است. اول آنکه، عمده درآمد خانوارهای 
این استان وابسته به فعالیت های زراعت، باغداری و دامداری است. 
این امر باعث می شود تا حساسیت درآمد مردم به تغییر اقلیم 
افزایش یابد. دوم آنکه، جوامع این منطقه روابط اجتماعی بسیار 
قوی داشته و این روابط اجتماعی قوی حساسیت بیشتری نسبت 
به تغییرات اقلیمی خواهند داشت. چرا که عمده این روابط بر 
اساس کمک متقابل بوده و درنتیجه روند تغییر اقلیم و افزایش 
مشکالت ناشی از آن، تأثیر تغییر اقلیم در این موضوع بیشتر 
منعکس خواهد شد. تأثیر تغییر اقلیم بر فعالیت های کشاورزی در 
 (Azadi et al., 2022; Karimi تحقیقات مختلف به تأیید رسیده است
 et al., 2018; Sen et al., 2020; Zarafshani, et al., 2020; Keshavarz

با   )2017( همکاران  و  کشاورز  به عنوان مثال،   .et al., 2017)

مطالعه استان فارس نشان دادند که شهرستان های مختلف ازنظر 

8. Arnell

ادامه جدول 3. وضعیت شاخص های مورداستفاده در محاسبه LVI و مقادیر آن به تفکیک شهرستان.

اجتماعی و شهرستان
جمعیت شناختی

استراتژی 
معیشتی

شبکه های 
دسترسی به سالمتاجتماعی

غذا
دسترسی 

به آب
مخاطرات محیطی 

و تغییر اقلیم
LVI

0/4460/5980/6160/2330/3560/2000/3700/407قصر شیرین
0/4690/5690/5540/2900/3710/2830/3930/422کرمانشاه
0/4690/5460/5660/3330/4070/2000/2760/400کنگاور

0/4700/5330/6280/3290/3520/2290/4840/436گیالنغرب
0/4390/5950/5170/2890/3560/3110/4180/423هرسین
0/4650/5650/5570/2920/3640/2760/3960/420استان
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میزان سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی با هم متفاوت 
هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان شدت حساسیت به 
تغییر اقلیم بر میزان استفاده از استراتژی های مختلفی توسط 
کشاورزان و موفقیت آن ها در مبارزه با تغییر اقلیم مؤثر بوده است. 
اگرچه تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر تغییر اقلیم بر معیشت 
خانوارهای ایرانی انجام گرفته است، اما این تحقیقات عمدتاً از 
شاخص هایی غیر از شاخص آسیب پذیری معیشت )LVI( استفاده 
کرده اند که منجر به دشواری مقایسه نتایج می شود. بااین حال 
یکی از عوامل کلیدی در پایداری معیشت خانوارها، تنوع منابع 
وفایي  انجام شده توسط علي  درآمدی مردم است. در پژوهش 
و همکاران )2016( در استان همدان مشخص شده است که 
)زراعت،  استان  این  روستائیان  درآمدی  منابع  تنوع  به واسطه 
حساسیت  میزان  غیره(  و  گردشگری  صنایع دستی،  دامداری، 
معیشت مردم به تغییرات اقلیم کاهش یافته است. در پژوهش 
همچون  کرمانشاه  استان  شهرستان های  از  برخی  نیز  حاضر 
کرمانشاه، اسالم آباد و صحنه که از تنوع منابع درآمدی برخوردار 
بوده اند، شرایط مشابهی حاکم است. البته، سهم قابل توجه بخش 
به ویژه در شهرستان کرمانشاه، منجر به حساسیت  کشاورزی، 
باالی استراتژی معیشتی به ویژه شبکه های اجتماعی شده که 
درنتیجه آن، این شهرستان ها از حساسیت زیادی به تغییرات 
اقلیم برخوردار هستند. در کنار زراعت، دامداری نیز حساسیت 
باالیی به تغییرات اقلیمی داشته و منجر به افزایش حساسیت 
معیشت خانوارها به تغییر اقلیم خواهد شد. به عنوان مثال مطالعه 
انجام شده در شهرستان سروآباد کردستان نشان داد که روستاهایی 
که دارای سهم بیشتری از دامداری در استراتژی های معیشتی 
 (Salehi هستند، میزان حساسیت بیشتری به تغییر اقلیم دارند
(et al., 2017. مطالعات انجام شده توسط محققین بین المللی با 

استفاده از شاخص های LVI و LVI-IPCC در کشورهایی چون غنا، 
مالزی و ترینیداد نیز حاکی از آن بوده است که در آن مناطق نیز 
شاخص های اجتماعی و جمعیت شناختی، شبکه های اجتماعی و 
همچنین استراتژی معیشتی بیشترین حساسیت را به تغییر اقلیم 
 (Nor Diana et al., 2019; Shah et al., 2013; Amoatey داشته اند
(Sulaiman, 2020 &. بنابراین، با استفاده از این شاخص مشخص 

می شود که وضعیت اجتماعی در کنار وضعیت معیشت خانوارها 
به شدت به تغییرات اقلیم حساس است. نتایج به دست آمده در 
پژوهش حاضر نیز همان طور که ذکر شد نشان دهنده حساسیت 
و  معیشتی  استراتژی  همچنین  و  اجتماعی  شبکه های  باالی 
پس ازآن، شاخص اجتماعی و جمعیت شناختی حساسیت باالتری 
به تغییرات اقلیم داشته اند. از این نظر، نتایج پژوهش حاضر با 
سایر پژوهش های انجام شده که از شیوه یکسان استفاده کرده اند، 
همسو است. در همین زمینه محمدي و همکاران )2019( نیز 
نشان دادند که روستاهای مختلف نسبت به مواجهه با تغییر اقلیم 
آسیب پذیر هستند و میزان این آسیب پذیری به دلیل رویدادهای 
اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و وابستگی معیشت اجتماعات محلی 

به منابع طبیعی و اقلیم است. در پژوهش حاضر نیز شهرستان 
قصرشیرین ازجمله شهرستان های با آسیب پذیری باال نسبت به 
تغییرات اقلیمی بوده، درنتیجه نتایج پژوهش حاضر با نتایج این 
مطالعه همسو است. منصوري )2019( نیز با مطالعه خانوارهای 
روستایی کازرون نشان داد که خانوارهایی که نسبت به تغییرات 
مواجه  باالتری  غذایی  ناامنی  با  بودند،  آسیب پذیرتر  آب وهوا 

می شوند.

به طورکلی پژوهش حاضر حاکی از آن بود که معیشت خانوارهای 
روستایی استان کرمانشاه در اکثر معیارها به شدت به تغییرات 
اقلیمی حساس بوده و این حساسیت در تمامی شهرستان های 
استان مشهود است. این در حالی است که شهرستان های استان 
کرمانشاه ظرفیت بسیار پایینی ازنظر توان سازگاری با تغییرات 
باتوجه به  دارند.  موردبررسی  شاخص های  زیر  تمامی  در  اقلیم 
پارامترهای  و  اقلیم  به  روستایی  خانوارهای  معیشت  وابستگی 
اقلیمی مهم ترین راهبردی که می توان در زمینه کاهش میزان 
اقلیم  حساسیت معیشت خانوارهای روستایی نسبت به تغییر 
ارائه نمود عبارت است از: الف( ارائه خدمات حمایتي و آموزشي 
به خانوارهاي روستایي با هدف افزایش تنوع منابع درآمدی و 
این  کاهش سهم کشاورزی در استراتژی های معیشتی خانوار. 
درآمدهای  که  است  اهمیت  حائز  ازآن جهت  به ویژه  موضوع 
حاصل از بخش کشاورزی به شدت وابسته به نوسانات اقلیمی 
است. لذا، الزم است از طریق توسعه مشاغل غیرکشاورزی زمینه 
تنوع بخشی به منابع درآمدی در سطح روستا و کاهش وابستگی 
درآمد خانوار به کشاورزی را فراهم نمود تا از این طریق تاب آوری 
آن ها نسبت به تغییر اقلیم افزایش یابد. بعد آموزشی این خدمت 
می تواند از طریق رسانه های جمعی توسط شبکه های رادیویی و 
تلویزیونی محلی یا شبکه های اجتماعی موجود در بستر اینترنت 
نیز الزم  انجام شود. در خصوص توسعه مشاغل غیرکشاورزی 
است مؤسسات مالی و اعتباری در کنار مراکز تحقیقاتی و بخش 
خصوصی زمینه توسعه این مشاغل در سطح جامعه روستایی را 
از طریق ارائه حمایت های مالی و تحقیقاتی فراهم آورند. بدون 
شک این امر خود مستلزم تدوین و اصالح قوانین و مقررات نیز 
هست که خود مستلزم همکاری نهادهای قانون گذاری نیز هست. 
ب( از سوی دیگر، نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه های 
مادی خانوارهای روستایی )میزان اراضی، تعداد دام و غیره( به 
شدت تحت تأثیر نوسانات اقلیم است، لذا الزم است تا با توسعه 
خدمات حمایتی و ترویج گسترش این خدمات، نظیر گسترش 
بیمه محصوالت و دارایی های خانوارهای روستایی، زمینه کاهش 
ریسک و آسیب پذیری آن ها نسبت به تغییرات اقلیم را فراهم 
نمود. این امر از یک سو مستلزم تدوین قوانین و مقررات و از 
سوی دیگر ارائه مشوق های الزم جهت توسعه صنعت بیمه در 
این حوزه است. ج( حساسیت میزان پس انداز خانوار نسبت به 
تغییرات اقلیم خود حاکی از نقش مهم پس انداز در مواجهه با 
آثار تغییرات و نوسانات  اقلیمی است. لذا، ترویج فرهنگ پس انداز 
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تابستان 1401 . دوره 13. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

از طریق برگزاری دوره های مختلف آموزشی ازجمله دوره های 
مدیریت مالی خانواده، می تواند به بهبود وضعیت پس انداز خانواده 
و گسترش و ترویج این فرهنگ در سطح جامعه کمک نموده و 
توان خانوارهای روستایی در مواجهه با نوسانات اقلیمی را بهبود 
بخشد. این امر مستلزم همراهی و همکاری رسانه های جمعی 
و گروهی، نهادها و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد است. د( 
از طرف دیگر، هم به واسطه نیاز و هم به واسطه وجود فرهنگ 
کمک متقابل در میان افراد جامعه موردمطالعه، افزایش توانمندی 
خانوارهای روستایی در انجام فعالیت های روزانه، به ویژه تجهیز 
کشاورزی و تقویت زیرساخت ها و ماشین آالت مورداستفاده در 
بخش کشاورزی، می تواند میزان حساسیت شبکه های اجتماعی 
به تغییر اقلیم را تا سطح قابل قبولی کاهش دهد. دستیابی به 
این مهم مستلزم همکاری سازمان های و ارگان های دولتی نظیر 
سازمان جهاد کشاورزی، بخشداری ها و دهداری ها؛ و غیردولتی و 

مردم نهاد نظیر تشکل های و تعاونی ها است.

در خصوص مطالعات آتی نیز پیشنهاد می گردد ازآنجایی که 
نبوده   LVI شاخص  بر  مبتنی  داخلی  پژوهش های  از  بسیاری 
است و با توجه به جامعیت بیشتر این شیوه نسبت به شیوه های 
دیگر، در پژوهش های آتی از شاخص های LVI و LVI-IPCC که 
از جامعیت بیشتری برخوردارند، استفاده شود. همچنین، در این 
پژوهش صرفاً شهرستان های یک استان به طور کامل موردبررسی 
قرار گرفته است. ازآنجایی که کشور ایران دارای اقلیم های بسیار 
متفاوت و منابع درآمدی متفاوت بوده، به نظر می رسد میزان 
حساسیت به تغییر اقلیم در استان های مختلف متفاوت باشد. 
بنابراین، پیشنهاد می شود مطالعه مشابهی در سطح ملی صورت 
گیرد تا وضعیت آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی نسبت 
به تغییرات اقلیم به طور کامل بررسی و تعیین شده و از نتایج آن 
در برنامه ریزی و سیاست گذاری های مربوط به این حوزه استفاده 

شود. 

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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