
 

 

 هوایی و پروران نسبت به تغییرات آبپذیری آبزیآسیببررسی 
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 2شهناز امیریان و *1کیومرث زرافشانی

 

 991 اسفند  1 : تاریخ پذیرش  992 آبان  1 : تاریخ دریافت

 چکيده 

ناپذیری مواجه ساخته است، اما آنچه مورد غفلت قرار  های جبران پروران را با چالش هوایی آبزی و های اخیر تغییرات آب در سال    
لتذا هتدف از ایتن مطالعته بررستی      . هتوایی بتود  استت    و پروران نسبت به مخاطرات آب پذیری آبزی گرفته است مطالعات آسیب

پتروران ایتن    ایتن مطالعته کیفتی آبتزی     در. هوایی استت  و  رشیرین نسبت به تغییرات آبپروران شهرستان قص پذیری آبزی آسیب
ها رهیافت مشارکتی از نوع ارزیابی ریسک مبتنی بر   آوری داد   مبنای جم . شماری شرکت نمودند از طریق سر( نفر 31)شهرستان 

هتای ستازگاری در برابتر تغییترات      یری و راهبترد پتذ  پروران بته بررستی آستیب    مشارکت جامعه محلی بود، در این رهیافت آبزی
محاستبه   ناشته مختاطرات،  هایی همچون بحث گرو  متمرکز، تکنیک تاویم فصلی،   بکارگیری تکنیک. هوایی خود پرداختند و آب

ران نسبت پرو نتای  نشان داد آبزی .ساخت پروران فراهم می پذیری و ناشه ذهنی فرصت مشارکت بیشتر را برای آبزی امتیاز آسیب
هتوایی شهرستتان    و تترین تغییترات آب   غبار عمتد   و دمای هوا و گرد آبی، افزایش  کم. هوایی شناخت کاملی دارند و به تغییرات آب

پتذیری و نستبت بته     پروران نسبت به کم آبی و افزایش دمتا بیشتترین آستیب    ها نشان داد که آبزی یافته. قصرشیرین بود  است
وهوایی پیامدهایی همچتون تلفتات متاهی، کوتتا       نتای  همچنین نشان داد که تغییرات آب. کمتری دارندپذیری  غبار آسیب و گرد

پروران راهبردهای سازگارانه متفاوتی همانند مکانیزاستیون   آبزی .شدن دور  پرورش و کاهش تولید ماهی را به دنبال داشته است
های پتهوهش حاضتر    براساس یافته. رای کاهش پیامدها به کار می برندسازی ماهی با وزن بیشتر را ب مزارع، کاهش تراکم و رها

های نتوین پترورش متاهی،     پذیرترند، استفاد  از روش هوایی سازش و های ماهی که نسبت به وقوع تغییرات آب سازی گونه ذخیر 
خستارات ناشتی از تغییترات     پتروان بته منظتور کتاهش     بخش بین آبزی های سازگارانه اثر بکارگیری راهبرد های دولتی و حمایت

 . گردد هوایی توصیه می و آب
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 مقدمه 

آور قلمتداد نمتود کته شتامل پترورش انتواع مختلتف آبزیتان در          توان یک صنعت مهم و ستود  را می پروری آبزی
در کشورهای در حال توسعه، پترورش آبزیتان ناتش    . باشد می  خوراکی و غیر  آبی جهت مصارف خوراکیهای  محیط
پروری نیمتی از متاهی ختوراکی     در حال حاضر آبزی. غذایی و معیشت پایدار روستایی برعهد  دارد  ای در امنیت ارزند 

الزم . (119 ، 3سوباسینگ و فیلیپس؛ 2 1 ، 9بار و کشاورزی ملل متحد سازمان خوارو)کند  مصرفی جهان را تأمین می
 ذختایر  بته  فشتار  امنیت غذایی از تأمین مناب  غذایی است که ضمن تولید های روش جمله از پروری بزیبه ذکر است آ

کنندگان مواد غتذایی از   پروران همچون سایر تولید آبزیهای اخیر اما در سالکاهد، دریایی می هایطبیعی و اکوسیستم
هتوایی پیامتدهایی    و دهدکته تغییترات آب  عنتوان مبتال مطالعتات نشتان متی      بته . اند هوایی در امان نبود  و تغییرات آب

پتروری بته دنبتال     در صنعت آبتزی  های تولید، کاهش درآمد و فار را کاهش دبی آب، تلفات ماهی، افزایش هزینهنظیر
 مختلفتی ماننتد متدیریت    هتای  مؤلفه پرورش ماهی از(.   1 ، 1آدبو و آیالری؛   1 ، 2آالم و همکاران)اشته است د

دستت   ایتن  از و مواردی منطاه جغرافیایی وهوایی، وضعیت آب اقتصادی، تغییرات توسع  هایسیاست پرورش، عملیات
وهوایی معیشت  در حال حاضر تغییرات آب .هوا و اقلیم داردوپروری رابطه تنگاتنگی با آب بنابراین آبزی. پذیرد می تأثیر

؛ 2 1 ،  و همکاران من گیزو؛   1 ، 2آدبایو و همکاران)پروران را دستخوش تغییرات ناگهانی نمود  است  پایدار آبزی
 (. 1 1 ، 9سینگ و همکاران

 باد، وزش بارش، دما، تغییرات در مجموع وسیله به و معموالً شود می گفته جوی شرایط متوسط هوا یا اقلیم به و آب

. دشو می تعیین غیر  و دریا آب ی  های الیه ضخامت و دریا، غلظت آب دمای سطی خاک، رطوبت بودن، ابری رطوبت،
تغییر در فراوانتی و  (. 9 9 ، سلطانیه و احدی)کند  مشخص می را منطاه شرایط، آب و هوای هر این در واق  مجموعه
وان وهوایی ناشی از گرمایش جهتانی را بته عنت    های جوی موجب گردید  تا پهوهشگران، تغییرات آب روند وقوع پدید 

 المللتی  بتین  پانل (.112 ، 1 اقلیمیالمللی تغییرات  پانل بین)تهدید محیطی برای دنیای امروز قلمداد نمایند  ترین جدی
هوایی را به هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار و طبیعتی بترای وضتعیت     و تغییرات آب( 112 ) اقلیمی تغییرات

مطالعات . ی زمین ر  دهد ای خاص یا تمامی کر  هوایی اطالق می کند که در طوالنی مدت برای منطاه و میانگین آب
های بشر در طی چنتد   ناشی از فعالیت درصد از گرمایش ایجاد شد ، 91نشان از آن دارد که بیش از ( 112 )این پانل 

از . نماید نیز این مساله را تأیید می( 1 1 ) سینگ و همکارانو (  11 )   جونز و همکاراندهه گذشته است، مطالعات 
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ستوزی استت کته افتزایش      دایتی و آتتش  ز آورنتد  ایتن تغییترات جنگتل     هتای انستانی بوجتود     جمله مهمترین فعالیت
ای را به یک  آنچه که بیش از پیش چنین پدید . ای در جو را بدنبال داشته است کربن و سایر گازهای گلخانه اکسید دی

های آیند  از یتک رونتد افزایشتی برختوردار      المللی تبدیل نمود ، این است که گرمایش جهانی در طی دهه دغدغه بین
افتزایش دمتا، تغییتر    شدن کر  زمین پیامتدهایی ماننتد    گرم نکته قابل توجه آن است که  (.  1 ،  دینس)خواهد بود 

ها، وقتوع طوفتان و ستیالب،     بروز متداوم خشکسالیها، تغییر الگوی بارش،  سطی دریا، افزایش اسیدی شدن اقیانوس
؛ پانل 1 1 ، سینگ و همکاران)های جدی جوی را بدنبال دارد  وع پدید و افزایش وق غبار و افزایش امواج گرمایی، گرد

  (.112 بین المللی تغییرات آب و هوایی، 

های جبران ناپذیری بر جوام  انسانی، حیات جتانوری و منتاب     هوایی خسارت و بطور یاین تبعات منفی تغییرات آب
وهوایی بر جوامعی که معیشت آنان به منتاب  طبیعتی وابستته     باید متذکر شد عواقب تغییرات آب .نماید وارد می زیستی

 .استت پتروری   آبتزی وهتوایی   پذیر از وقتوع مختاطرات آب   تأثیرهای تولیدی  از جمله فعالیت .تر است است بسیار شدید
پروری اشتغالزایی، افزایش تجارت جهانی، درآمدزایی،  بزیتر اشار  گردید از جمله دستاوردهای مهم آ همانطور که پیش

در نتیجته بتا   (. 119 ،  سیلوا و سوتو؛ 993 ، زاد  شریف و شهرکی)ارزآوری، تأمین غذای سالم و معیشت پایدار است 
 (.119 سیلوا و سوتو، ) توان نادید  پنداشت تغییرات آب و هوایی را بر آن نمی تأثیرپروری،  توجه به اهمیت آبزی

. پتروران را بتدنبال دارد   پذیری آبتزی  پروری به تدری  آسیب هوایی بر صنعت آبزی و پیامدهای ناگوار مخاطرات آب
نظرانتی   اما صاحب. ئه دادبعدی است، لذا نمی توان به سادگی یک تعریف واحد از آن ارا یک مفهوم چند 9پذیری آسیب

شود که فرد در معترض تغییترات اجتمتاعی و     پذیری هنگامی حادث می معتاد هستند که آسیب (111 ) 3آدگرهمچون 
نیتز  (  11 ) 2کنتون . وهوایی قرار گیرد و نتواند خود را با این تغییرات سازگار نماید محیطی ناشی از تغییرات آب زیست
ایتن  . داند که در معرض مخاطر  قترار گیترد   ای از شرایط اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می پذیری را مجموعه آسیب

در  .تواند درکاهش اثرات مخاطر  ناش مؤثری ایفتا نمایتد   پذیری می پهوهشگر معتاد است که مطالعات سنجش آسیب
وهوایی در بین  کنند به منظور شناخت بهتر پیامدهای تغییرات آب نیز پیشنهاد می(  99 ) زرقانی و همکاران این راستا

 .پذیری یک ضرورت است پروران مطالعات آسیب آبزی

پذیری زیربنای توسعه اقداماتی است که پیامدهای منفی مخاطرات را به حداقل رساند  و راهبردهای  بررسی آسیب
پتذیری شتاخص    درک میتزان آستیب  بدین ترتیب، . مدیریتی و حمایتی را برای جوام  در معرض مخاطر  فراهم نماید

پیامدهای اجرا و تاویت راهبردهای سازگاری و مدیریت مناسب ای علیه مخاطرات،  مهمی جهت تاویت اقدامات ماابله
وهوایی بر پترورش   پروری و پیامدهای تغییرات آب پذیری جوام  آبزی درخصوص مطالعات آسیب .باشد این تغییرات می

هتوایی بتر    و نشان داد وقتوع تغییترات آب  (   1 ) 1ویلکینسوندر این زمینه مطالعه . آبزیان مطالعات اندکی وجود دارد
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یتد غتذای طبیعتی در استتخر،     پروری کشور فیلیپین پیامدهایی نظیر تلفات و کاهش نر  رشد ماهی، کتاهش تول  آبزی
پتروران بته    های استخر، پایین بودن وزن ماهی در زمان صید و قیمت پایین فروش ماهی را برای آبتزی  تخریب دیوار 

پروران این کشور راهبردهایی همچون هوادهی مزارع، ایجاد باد شکن، جایگزینی گونته هتای    آبزی. همرا  داشته است
 .ی سازگارتر هستند را مفید ارزیابی نمودندوهوای که به شرایط بد آب جدید

هوایی موجب تغییر در کیفیت آب، شتیوع   و دهندگان میگو در کشور ویتنام نیز بر این باورند که تغییرات آب پرورش
هایی  آنان راهکار. را برای آنها بهمرا  داشته است های اقتصادی بیماری میگو، تخریب دیوار  مزارع و در نتیجه خسارت

برداران برای مدیریت بهتر را در کتاهش   های مالی و آموزش بهر  های پرورش میگو، حمایت ون بهبود زیر ساختهمچ
این باور بودند  دهندگان گربه ماهی در کشور ویتنام بر پرورش(. 119 ،  آبری و همکاران)خسارات مفید ارزیابی نمودند 

بکارگیری غذای بتا کیفیتت   . یک تهدید جدی برای صنعت پرورش گربه ماهی در ویتنام استوهوایی  که تغییرات آب
پاشی بعد ازخشک نمودن استخر، افتزودن نمتک بته آب     ها به جیر  غذایی، آهک مناسب، افزودن پروبیوتیک و مکمل

وهوایی بته کتار    تغییرات آب دهندگان گربه ماهی در برابر ای هستند که پرورش استخر را از جمله راهبردهای سازگارانه
 (.119 ،  مین و همکاران)گرفتند 

در مطالعته ختود متتذکر     ( 11 ) 9درسا و همکارانوهوایی  در خصوص اهمیت درک افراد نسبت به مخاطرات آب
ای است که نیاز به درک کشاورزان نسبت به تغییرات در  حلهوهوایی یک فرآیند دو مر شدند که سازگاری با تغییرات آب

تتوان از ناتش درک و دیتدگا      در نتیجه نمی .مرحله اول و پاس  به این تغییرات از طریق سازگاری در مرحله دوم دارد
در ایتتن راستتتا بررستتی دیتتدگا   (.3 1 ، 3نتتدهیلو و همکتتاران) هتتوایی غافتتل شتتد  و افتتراد نستتبت بتته تغییتترات آب

برداران نسبت بته   نیجریه نشان داد هر چند که، بهر  هوایی در و دهندگان ماهی نسبت به پیامدهای تغییرات آب پرورش
پتروری در   هوایی بتر آبتزی   و هوایی آگاهی عمومی دارند اما دانش آنها دربار  پیامدهای تغییرات آب و پدید  تغییرات آب
؛   1 ، 2آفتانیو و نتوابز  ) آورنتد    و آنان این اطالعات خود را ازطریق تجارب شخصی خود بدست میسطی پایینی بود
 (.9 1 ، 1آدتایو و اووالد

ل، کتاهش تولیتد،   هوایی درک کرد  بودنتد وقتوع ستی    و ایی از تغییرات آب پروران نیجریه از جمله مواردی که آبزی
گیاهی و جانوری، تغییر شدید در الگوی آب و هوایی، خسارت مالی، افتزایش دمتا و گرستنگی بتود      های اناراض گونه

 (.    1 ، آفانیو و نوابز)

هتای متفتاوتی اقتدام بته ستنجش       وهوایی، با ارائه متدل  کنند  تغییرات آب الزم به ذکر است پهوهشگران بررسی 
ای دارند، اما بسیاری از محااتان   پذیری ناش ارزند  هر چند که مطالعات کمی در ارزیابی آسیب. اند پذیری نمود  آسیب
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هتای کمتی    اقعی ناشی از مخاطرات نیستند و نتیجه این روشها به تنهایی بیان کنند  خسارات و معتادند که این مدل
در نتیجه الزم است به منظور . نیز ارایه راهکارهای سازگارانه است که در اکبر موارد منطبق با نیاز واقعی جوام  نیست

ایم کیفتی  پاراد. اند پرداخته شود پذیری جوام  محلی به نظرات افردی که این مخاطرات را تجربه نمود  سنجش آسیب
 . با این هدف در این پهوهش ارائه گردید  است  نظیر ارزیابی ریسک مبتنی بر مشارکت جامعه محلی

پروری استان کرمانشا  پرداخته است، زیرا استان کرمانشتا  از جملته    پهوهش حاضر به بررسی آسیب پذیری آبزی
زوالت جوی و محتدودیت در استحصتال آب بتا    پروری آن به دلیل کمبود ن باشد که صنعت آبزی های کشور می استان
مجتم  پرورش ماهیان گرمتابی شهرستتان قصرشتیرین در ایتن استتان یکتی از       . های فراوانی روبرو شد  است چالش

  وهتوایی  هتای اخیتر، پدیتد  تغییترات آب     که طی ستال . مهمترین مراکز پرورش ماهیان گرمابی در غرب کشور است
از طرفی تاکنون مطالعته جتامعی در خصتوص میتزان     . پروران آن ایجاد نمود  است مشکالت قابل توجهی برای آبزی

پذیری پرداختته   در این مطالعه سعی خواهد شد که با نگا  متفاوت به سنجش آسیب. پذیری آن انجام نشد  است آسیب
شروط اصتلی در   یکی از. پذیری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی مدنظر خواهد بود به عنوان مبال سنجش آسیب. شود

هتوایی   و پذیری و سازگاری آنان با مخاطرات آب پروران در سنجش میزان آسیب بکارگیری این رهیافت، مشارکت آبزی
پتذیری پترورش دهنتدگان ماهیتان گرمتابی شهرستتان قصرشتیرین         پهوهش حاضر با هدف مطالعه آستیب . می باشد

هوایی را تعیین نماید و راهبردهای ستازگاری آنتان در    و رات آبپروران در برابر انواع مخاط پذیری آبزی کوشد آسیب می
صتیف  تتو  -: نمایتد  در این راستا ایتن پتهوهش اهتداف زیتر را دنبتال متی      . این مخاطرات را شناسایی و تاویت نماید

بررستی ادراک آبتزی پتروران نستبت بته تغییترات        -پروران شهرستتان قصرشتیرین   های فردی آبزی ویهگی
بررسی روند  -پروران با آن روبرو هستند هوایی که آبزی و بندی مخاطرات آب ایی و اولویتشناس -وهوایی آب

پروران نستبت بته تغییترات     پذیری آبزی بررسی آسیب -هوایی در شهرستان قصرشیرین و وقوع مخاطرات آب
بخشی ایتن   اثرهوایی و میزان  و پروران نسبت به تغییرات آب هوایی و بررسی راهبردهای سازگاری آبزی و آب

 .پروران راهبردها در بین آبزی

 ها  مواد و روش

. این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاد  از رهیافت ارزیابی ریسک مبتنی بر مشارکت جامعه محلی شتکل گرفتت  
پتذیری   مخاطرات از یک سو، تعیین آستیب کند به ارزیابی درک جوام  روستایی نسبت به  این رهیافت کیفی سعی می

نان نسبت به مخاطرات طبیعی از سوی دیگر به روش کیفتی و شناستایی و تاویتت راهبردهتای ستازگارانه در بتین       آ
تتوان   کلتی رهیافتت مشتارکتی ارزیتابی مختاطرات متی       از مزایای(.   1 ، 9باهاودین و یودین) اعضای جامعه بپردازد

ستازی   م مراحتل ارزیتابی، کتاربردی بتودن راهبردهتای ستازگاری، توانمنتد       مواردی همانند توجه به مشارکت در تمتا 
پتذیری، توجته بته     های آنان، افزایش توان ستازگاری و کتاهش آستیب    دیدگان و در نظر گرفتن نیازها و اولویت آسیب
دادن جوامت   ها و وقوع یادگیری اجتماعی، سوق  های اجتماعی، ادغام دانش بومی با دانش علمی، تبادل دیدگا  سرمایه

                                                                                                                                                         
1- Community based risk assessment 
2- Climate Change 
3- Bahauddin and Uddin 
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سترور و  ؛ 2 1 ،  روس و همکتاران ) های جوام  را نام برد  گیری به سمت مدیریت ریسک و اهمیت نهادن به تصمیم
تواند به عنوان یک رویکترد کارآمتد در    هیافت کیفی میدر نتیجه این ر(. 1 1 ، 9کوالتونگا و همکاران؛  9 1 ،  روی

ارزیابی ریستک مبتنتی بتر مشتارکت جامعته      بطور کلی، پهوهشگر از رهیافت . سنجش آسیب پذیری بکار گرفته شود
هتا از   های جامعته متورد مطالعته نزدیتک تتر گتردد و داد        ایی بهر  گرفت که به واقعیت محلی در این مطالعه به گونه

 . درستی بیشتری برخوردار گردند استحکام و

پروران فاز یک مجتم  پرورش ماهیان گرمابی شهرستان قصرشیرین که قابل  در این مطالعه کیفی با تمامی آبزی 
گرو  متمرکز، طوفتان اندیشته، مصتاحبه بتا افتراد        بحث: های زیر ارتباط برقرار گردید با روش( نفر 31)دسترس بودند 

تحلیتل رونتد وقتوع مختاطرات      ، قتدم زدن، 1، ناشه مخاطرات2، تاویم فصلی3(معلولی ار علتنمود)مطل ، ناشه ذهنی 
پتذیری، تکنیتک تعیتین ظرفیتت      هتوایی، تکنیتک ستنجش آستیب     و بنتدی مختاطرات آب   هوایی، متاتریس رتبته   و آب

 ون)های سازگاری  د، تکنیک ارزیابی راهبردهای ماابله و سازگاری و ارزیابی اثربخشی راهبر(آوری تاب)پذیری  برگشت
 و دزو  1 1 ،9همکتتاران و رگمتتی؛ 9 1 ،   روی و ستترور ؛  1 ، باهتتاودین و یتتودین؛ 112 ، 2همکتتاران و آلستتتی

از روش . استفاد  شد  است   گیری نظری در بررسی اهداف اختصاصی این مطالعه از نمونه(. 119 ، 1 همکاران
. بهتر  گرفتته شتد    سازی ها از مبلث داد  9 سازی به منظور اعتماد ها و جهت تجزیه و تحلیل داد    تحلیل گفتمان

آوری داد ، مراجعته بته    مختلف جمت   آوری داد ، مراجعه به مناب  های مختلف جم  بدین صورت که با بکارگیری روش
همچنین در مااط  . های مختلف حضور آبزی پروران و اشخاص مختلف از صحت اطالعات اطمینان حاصل شد مکان

کنند بته   شود پاسخگویان بر اساس آنچه که عمل می مختلف زمانی به پاسخگویان مراجعه گردید، این اقدام سبب می
پروران از فرمتول ستنجش    آبزی 3 پذیری م به ذکر است به منظور سنجش آسیبالز. سواالت پهوهشگر پاس  دهند

  (.  رابطه )این فرمول در زیر نمایش داد  شد  است . بهر  گرفته شد( 1 1 ) رگمی و همکاران پذیری آسیب

  (         )                                                   VS= (F + AI) × M 

VS= پذیری امتیازآسیب 

F=  فراوانی وقوع مخاطر 

                                                                                                                                                         
1- Ross et al 
2- Sarwar and Roy 
3- Kulatunga et al 
4- Causal diagram 
5- Seasonal calender 
6- Climatic hazard mapping 
7- van Aalsta et al 
8- Sarwar and Roy 
9- Regmi et al 
10- Dazé et al 
11- Theoretical sampling 
12- Discourse analysis 
13- Trustworthines 
14- Vulnerability Assessment 
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AI=   گستر  مخاطر 

M= شدت خسارت 

و در . محاسبه گردید( خیلی زیاد=  2خیلی کم تا =  )پذیری با استفاد  از طیف لیکرت  های آسیب هر یک از مؤلفه
بررسی این هدف از فرمول تعیتین ظرفیتت   در . دهندگان ماهیان گرمابی بدست آمد پذیری پرورش نهایت میزان آسیب

   :نیز استفاد  شد(  رابطه )  پذیری برگشت

  (        )                     RC = (AER+AHC+AIC)/3        RC = (آوری تاب)پذیری  ظرفیت برگشت 

AER  =امتیاز دسترسی به مناب  اقتصادی 

AHC= انسانی  امتیاز دسترسی به سرمایه های 

=AIC امتیاز دسترسی به سرمایه های سازمانی 

وهتوایی از   دهندگان ماهی شهرستان قصرشیرین نسبت بته تغییترات آب   همچنین به منظور بررسی ادراک پرورش
دهنتدگان ماهیتان گرمتابی همچنتین از      هتای پترورش   آوری دیتدگا   مصاحبه گرو  متمرکز، طوفان اندیشه جهت جم 

  . شود بهر  گرفته شد  است ابی که در روش تحایق گراندد تئوری استفاد  میکدگذاری باز، محوری و انتختکنیک 

 نتايج و بحث 

 دهندگان ماهيان گرمابی شهرستان قصرشيرين  ای پرورش های فردی و حرفه توصيف ويژگی

سال   3 متوسط سنی مخاطبان . سال بود 19تا  9 دهندگان ماهی شهرستان قصرشیرین بین  توزی  سنی پرورش
دهنتدگان   درصد از پرورش 22همچنین نتای  نشان داد که سطی سواد  (. جدول )اکبر آنان را مردان تشکیل دادند  که

 . سواد و یا از تحصیالت ابتدایی برخوردار بودند پروران بی تنها تعداد اندکی از آبزی. باشد دیپلم و باالتر از دیپلم می

مترتبط بتا حرفته     دهندگان ماهی متورد مطالعته غیتر    پرورش درصد 11بر اساس اطالعات بدست آمد  تحصیالت 
پروران در محدود  شهر قصرشیرین ساکن هستند و تعداد انتدکی از آنتان    اکبریت آبزی(.  جدول )پرورش ماهی است 

میتانگین متدت   . گویان بتود  درصد از پاس  1 پرورش ماهی شغل اصلی (.  جدول )در جوار مزرعه خود سکونت دارند 
 .کنند تن ماهی در هکتار تولید می  /12سال و به طور میانگین  9پروران حدود  آبزیفعالیت 

 وهوايی دهندگان ماهی شهرستان قصرشيرين نسبت به تغييرات آب بررسی ادراک پرورش

افراد تعبیر و تفسیر منحصر به فرد آنان از موقعیت است، به طور خالصه ادراک یک فرآیند شتناختی بستیار    درک

                                                                                                                                                         
1- Resilience capacity 
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پیچید  است که یک تصویر منحصر به فردی از دنیا را به وجود می آورد که ممکن استت از واقعیتت کتامالً متفتاوت     
زیرا درک . ای ضروری است وهوایی مسأله پروران در خصوص مخاطرات آب ک آبزیبررسی ادرا(.  99 ،  لودنز) باشد 

هوایی و در نتیجه سازگار شدن این مختاطرات بستیار بتا اهمیتت      و مناسب از مخاطر  در بهبود مدیریت مخاطرات آب
 (. 9 1 ، 3آدتایو واووالد؛ 3 1 ،  9کارانهم و برنی؛ 2 1 و همکاران  لبل) است 

 دهندگان ماهیان گرمابی شهرستان قصرشیرین ای پرورش های فردی و حرفه ویهگی. 1جدول 
 سن فروانی درصد فراوانی میانگین

سال  3  

 1 3   -   

 1   9 -   

31  1 3 -9  

 2  1 2 -3  

2  1 1 -2  

 جنسیت فروانی درصد فراوانی نما

 مرد
 مرد  9 92
 زن   2

 تحصیالت فروانی درصد فراوانی نما

 لیسانس و باالتر

 بیسواد    /2
 زیر دیپلم 9   /2

 دیپلم 1  2 
 فوق دیپلم 2   /2
 لیسانس و باالتر 2  2/92

 محل سکونت فروانی درصد فراوانی نما

 شهرستان قصرشیرین

 شهر کرمانشا     91
 شهرستان قصرشیرین 3  11
 مجاور مزرعه 3 1 

 

های کیفتی اقتدام بته تحلیتل محتتوا شتد و در قالتب         آوری داد  به منظور تحلیل ادارک پاسخگویان، پس از جم 
شناخت کلی از پدیتد    - : ها عبارتند از  این ماوله. کدگذاری باز، محوری و انتخابی چهار ماوله اصلی استخراج گردید

لتزوم اجترای اقتدامات     -3هتوایی   و دیتدات تغییترات آب  ته -9وهتوایی   پیامدهای تغییرات آب - وهوایی  تغییرات آب
وهوایی شناخت  پروران شهرستان قصرشیرین نسبت به تغییرات آب آمد  است آبزی  همانطور که در شکل . سازگارانه

بایستت راهبردهتای    همچنین آنان معتاد بودند که می. کاملی داشتند و با تهدیدات و پیامدهای این تغییرات آشنا بودند
 .ازگارانه با این تغییرات را پیش گرفتس

                                                                                                                                                         
1- Luthans 
2- Lebel et al 
3- Burney et al 
4- Adetayo and Owolade 
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       (های تحایق یافته: مأخذ)هوایی  و پروران شهرستان قصرشیرین نسبت به تغییرات آب ادراک آبزی .1شکل 

 

 دهندگان ماهيان گرمابی شهرستان قصرشيرين وهوايی پرورش بندی مخاطرات آب شناسايی و الويت

متدیریت، ستاخت و ستاز نامناستب      آبی و کیفیت نامناسب آب، ستو   همچون کمپروران با مشکالت فراوانی  آبزی
ها، ضتعف ناتدینگی،    گذاریکنندگان در سیاست دسترسی به نهادها با قیمت مناسب، عدم اعمال نظر تولید استخر، عدم

ونی تولیتد  عدم حمایت دولت، توزی  نامناسب خدمات دولتی، گرم شدن هوا و تشدید معضل کم آبی، ضعف خدمات تعا
غبتار، عتدم آشتنایی بتا      و مجتم ، عدم مکانیزاسیون مزارع، مشکالت بازاریابی، قیمت پایین فروش ماهی، پدیتد  گترد  

وهتوایی   بندی مختاطرات آب  اولویت. پروری و توزی  نامناسب آب توسط میرآب مواجه هستند های نوین آبزی روش
آبی و در رد  بعدی  یرین کاهش نزوالت جوی و کمهوایی شهرستان قصرش و نشان داد مهمترین مخاطر  آب

 (.  جدول )گرمترشدن هوا و وجود گردو غبار است 

هوایی بر عملیات پرورش متاهی از تکنیتک تاتویم فصتلی      و پهوهشگر به منظور بررسی اهمیت وقوع تغییرات آب
وقوع هریک از مخاطرات و  این تکنیک، یک روش مشارکتی را برای بحث در زمینه شدت و زمان. مرکب بهر  گرفت

مرکتب   نتای  تاتویم فصتلی  . نماید کنندگان فراهم می این مخاطرات برمراحل مختلف تولید ماهی و معیشت تولید تأثیر
دهنتدگان   های اصلی پرورش تر شدن هوا که در شرایط حاضر از جمله چالش آبی و گرم نشان داد مشکل کم (9جدول )

در نتیجه بخش مهمی از زمان  .بیشترین نمود را در زمان غذادهی و کوددهی داردماهی شهرستان قصرشیرین هستند، 
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لزوم سازگاری در برابر تغییرات آب و 

 هوایی
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پرورش ماهی در این شهرستان از دست می رود و حتی موجب تلفات ماهی در برخی از مزارع در فصتل تابستتان بته    
هتای فتروردین تتا آبتان کته       دهد کته در متا    نشان می 9نگاهی به جدول . دلیل کاهش سطی آب استخرها می شود

قابتل ذکتر استت کته همزمتان بتا       . کیفیت آب بسیار نتامطلوب استت  مصادف با دو فعالیت مهم پرورش ماهی است، 
گیرد که این دو فعالیت هم همزمتان بتا پدیتد  ورود     شدن آب صورت می دهی به منظور سبز  سازی بچه ماهی کود رها
ستبز  شتود و آب استتخر بته انتداز  متورد نیتاز        غبار نیز کوددهی قط  متی  و با وجود گرد. غبار به این منطاه است و گرد
آبی، کیفیت آب ورودی مزارع نیز به دلیتل کتاهش    این جدول همچنین نشان داد همزمان با شروع پدید  کم. شود نمی

هوایی در شهرستان قصرشیرین همزمتان بتا شتروع فصتل      و وقوع تغییرات آب. یابد سطی آب رودخانه الوند کاهش می
 . ن بدنبال داردپرورا پرورش از خرداد تا مهر بدترین شرایط را برای آبزی

 پروران هوایی در شهرستان قصرشیرین از دیدگا  آبزی و بندی مخاطرات آب اولویت. 2جدول 

تغییرات آب و 

 هوایی

منفی بر تولید  تأثیرمیزان 

 ماهی
 نقل قول ها

 2 آبی کم

بزرگترین مشکل نبود و کمبود آبه، میزان آب تخصیصی به مزارع کم شد   -
. 

 .همه استخرها را  ماهی بریزمآب نداریم که  -

استخر دارم و یکی از استخرهام رو آبگیری نکردم و خشکه چون آب   من  -
 .به انداز  کافی ندارم

آب کمه و حتی یکسری آالیند  ها هم وارد آب می شود که مشکل را صد  -
 .برابر می کنه چون آب مناسب برای تعویض و جبران  نداریم

 3 شدن  هوا تر گرم
تر شد ، سال قبل در تیرما  حداکبر دما  امسال از سال گذشته هوا خیلی گرم -

درجه   3و 32درجه می رسید امسال در تیرما  چند روز با دمای  39به 
 .شدن هوا میزان تبخیر آب استخرها هم بیشتر می شه با گرم. داشتیم

   غبار و گرد

غبار زیاد  دیگه  و وقتی گرد. غبار داشتیم روز گردو 92تا  9 و    سال  -
 .کنیم کوددهی نمی

غبار داشته باشه تا دو روز هم پیش آمد  که به ماهیا غذا  و اگه هوا گرد -
 .دیم  نمی

 منفی خیلی زیادی بر تولید ماهی دارد تأثیر=  2ی برتولید ماهی ندارد                     تأثیر=    :مقیاس        های تحایق یافته: مأخذ

 

 قصرشيرين  شهرستان در  هوايی و آب مخاطرات وقوع تحليل روند

طتی  . و تاکنون ادامه یافته است( 3جدول )شروع شد   2 9 هوایی در شهرستان قصرشیرین از سال  و تغییرات آب
شدت یافته و تاکنون نیز با همان شدت ادامه    9 شدن هوا در سال  سالیان وقوع مخاطرات، دو پدید  کم آبی و گرم

 9 9 و   9 ، 2 9 هتای   غبار طی سال و گرد. است آبی هرسال نسبت به سال قبل بدتر شد  دارد و حتی وضعیت کم
غبار همچنان وجود داشته، اما شدت آن نسبت به دو ستال ذکتر    و به بعد گرد 91باالترین شدت خود را داشته و از سال 

                                                                                                                                                         
1- Climatic Hazard Trend Analysis 
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 (.3جدول )شد  کمتر شد  است 

 
 (999 / /  )هرستان قصرشیرین هوایی در ش و تاویم فصلی مرکب فعالیت پرورش ماهی و وقوع انواع تغییرات آب. 3جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین تاویم فصلی عملیات

             سازی استخرها آماد . 

             رهاسازی بچه ماهی. 

      بیشتر مترک بیشتر کوددهی.9

             غذادهی.3

             بیومتری.2

            صید و فروش ماهی.1

 هوایی و شدت وقوع انواع تغییرات آب

             کم آبی. 

             کیفیت بد آب. 

             تر شدن هوا گرم.9

             گردو غبار.3

 های تحایق یافته: ماخذ

 

 (999 /  /3)روند وقوع مخاطرات آب و هوایی در شهرستان قصرشیرین  .4جدول 

     2 9  گرد و غبار  

 گرم شدن هوا  کم آبی  1 9  گرد و غبار 
 
 

  کم آبی  2 9  گرد و غبار 
 
 

 گرم شدن هوا  کم آبی  9  گرد و غبار   
 
 

 گرم شدن هوا  کم آبی  9 9  گرد و غبار 
 
 

 گرم شدن هوا  کم آبی  991  گرد و غبار  

 

 گرم شدن هوا  کم آبی  99  گرد و غبار   
 

 گرم شدن هوا  کم آبی  99  گرد و غبار   

 

 گرم شدن هوا  کم آبی   غبارگرد و   999 
 

 

       های تحایق یافته: مأخذ

 تغییرات آب و هوا با شدت زیاد  تغییرات آب و هوایی با شدت کم   عدم وجود تغییرات آب و هوایی 
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دهندگان ماهيـان گرمـابی شهرسـتان قصرشـيرين نسـبت بـه تغييـرات        پذيری پرورش سنجش آسيب

 هوايی  و آب

پتذیری   آبتی استت، در نتیجته آستیب     پتذیری در ایتن مطالعته متعلتق بته کتم       شد  آسیببیشترین امتیاز محاسبه 
متا سته   "پروران گفتت  در این خصوص یکی از آبزی. آبی بسیار زیاد ارزیابی گردید دهندگان ماهی نسبت به کم پرورش

. "دیتم  دستت متی  ما  تیر و مرداد و شهریور که سه ما  بسیار عالی بترای پترورش ماهیته، را بته ختاطر کتم آبتی از        
قابل ذکر . غبار در رتبه آخر قرار گرفت و پروران نسبت به افزایش دمای هوا در رتبه دوم و پدید  گرد پذیری آبزی آسیب

دانستتند   آبی و تلفات ماهی می تر شدن هوا را موجب تبخیر بیشتر آب و تشدید مشکالت کم پروران گرم است که آبزی
شتدت  . انتد  آبتی تجربته کترد     شهرستان قصرشیرین بیشترین آسیب را در برابر کم مناب  طبیعی و فیزیکی(. 2جدول )

پروان این شهرستان بستیار زیتاد    شدن هوا برای آبزی آبی و گرم پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع کم
هتوایی بستیار    و آبپروران شهرستان قصرشیرین نستبت بته مختاطرات     پذیری آبزی میزان برگشت(. 2جدول )باشد  می

تواند منت  از این مسأله باشد که دسترسی این گرو  به انواع مناب  معیشتی همچون مناب   باشد و این خود می ناچیز می
 (.  2جدول )باشد  اقتصادی، انسانی و اجتماعی بسیار ضعیف می

 پروران ی آبزیپذیر پذیری مناب  موجود در شهرستان قصرشیرین و میزان برگشت شدت آسیب. 5جدول 

انواع 

 مخاطرات

میزان در معرض قرار 

گرفتن منابع در برابر  

 مخاطرات آب و هوایی

شدت 

 پیامدهای

 اقتصادی و

 اجتماعی

ناشی ازوقوع  

 مخاطره

فراوانی 

وقوع هر 

 رخداد

مجموع ریسک 

= 

 ×شدت پیامد )

فراوانی وقوع 

 (هر رخداد 

دسترسی به انواع منابع معیشتی  

پیامدهای تغییرات آب برای مقابله با 

 و هوایی

امتیاز کل برگشت  

 =پذیری

امتیاز منابع )

منابع + اقتصادی 

منابع + انسانی 

 (3/اجتماعی 
 اجتماعی انسانی اقتصادی فیزیکی طبیعی

            9 3   3 آبی کم
                 9 غبار گردو

         9 9 9     شدن هوا گرم

 های تحایق یافته: مأخذ     
 

 2پذیری جدول  مایاس محاسبه ماتریس آسیب. 6جدول 

امتیاز میزان در معرض قرار گرفتن و شدت 

 پیامد

امتیاز فراوانی وقوع هر 

 رخداد

به منابع امتیاز دسترسی 

 معیشتی

 گیری عدم در معرض قرار=  
 در معرض قرارگیری به میزان  خیلی زیاد= 3

 فراونی وقوع کم=  

 فراوانی وقوع زیاد= 9

 عدم دسترسی یا دسترسی ناچیز=  

 دسترسی خیلی زیاد= 3

  ( 1 1 رگمی و همکاران، )سازگاری های  وهوایی و گزینه ابزار و تکنیک های مشارکتی ارزیابی پیامدهای تغیرات آب: مأخذ
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هـوايی و تحليـل ا ـر بخشـی ايـن       و پروران نسبت به تغييرات آب بررسی راهبردهای سازگاری آبزی

 راهبردها

کاهش تولید، کتاهش اکستیهن محلتول آب، تلفتات متاهی،      : آبی بر تولید ماهی عبارتند از توجه کم پیامدهای قابل
آب ورودی به مزارع، کاهش دبتی آب، کتاهش طتول دور  پترورش و افتزایش      کاهش اشتهای ماهی، کاهش کیفیت 

تتوان بته نصتب هتواد ،     آبی می بخش جهت کاهش پیامدهای منفی ناشی از کم از جمله اقدامات اثر. موجودات موذی
ماهی در زمان رهاسازی، تغییتر فصتل پترورش، بکتارگیری غتذای بتا کیفیتت         کاهش تراکم ماهی، افزایش وزن بچه

سب، صید زودهنگام، کاهش طول دور  پرورش، کاهش غذادهی و افزایش ارتفاع دیوار  استخر به منظتور افتزایش   منا
رشد اولیه متاهی   "سازی گفت ماهی در زمان رها پروران در خصوص افزایش وزن بچه یکی از آبزی. آبگیری اشار  کرد

  ".ریمبر است باید ماهی با وزن باالتر بریزیم با شرایطی که دا زمان

افزایش تبخیر و کاهش سطی آب، افزایش دمای آب، کاهش اکسیهن آب، کتاهش تغذیته متاهی، کتاهش تولیتد      
. باشد شدن هوا در مجتم  پرورش ماهی شهرستان قصرشیرین می  تر  وافزایش متابولیسم ماهی پیامدهای ناشی از گرم

بردهای ماابله اثتربخش علیته گترم شتدن هتوا      نصب هوادد  و هوادهی استخرها و افزایش سطی آب از مهمترین راه
کنه، اگه آب به انداز  کافی وجود  تر می آبی رو شدید کم تأثیرترشدن هوا،  گرم "گفت ها می دهند  یکی از پرورش. است

 ".شدن هوا برای پرورش ماهی تاز  خیلیم خوبه داشته باشه گرم

شتدن محتیط کتار و متدیریت متزارع از       و سخت در آب، کاهش رشد ماهی فیتوفاگ کاهش میزان فیتوپالنکتون
تترین   پتروران عمتد    آبزی. باشد غبار در مجتم  پرورش ماهیان گرمابی شهرستان قصرشیرین می پیامدهای وجود گردو

داننتد و هتر سته     غبار را اضافه نمودن آب تاز  به استخرها، قط  غذادهی، قط  کوددهی می راهبردهای ماابله با گردو
 . دگا  آنان اثربخشی الزم را داردراهکار از دی

 گيری  نتيجه

آنهتا بتر ایتن    . هوایی شناخت کاملی دارنتد  و پروران نسبت به تغییرات آب نتای  پهوهش نشان داد که اکبریت آبزی
. رود هوایی در شهرستان قصرشیرین به شمار متی  و غبار مهمترین تغییرات آب ترشدن هوا و گردو آبی، گرم باورند که کم

نتای  همچنین نشان داد کته  . دادند عامل انسانی ارتباط میهوایی را به  و ترین دلیل وقوع تغییرات آب پروران عمد  یآبز
آبی و خشکستالی   برند، لذا نسبت به کم غبار رن  می و تر شدن هوا و گرد پروران بیشتر از خشکسالی و کمتر از گرم آبزی
 .پذیرترند آسیب

 پروران شهرستان قصرشیرین به ترتیب اهمیت کاهش دبی هوایی از دیدگا  آبزی و آب برخی از پیامدهای تغییرات

آدبتایو و  این متوارد از جملته پیامتدهایی استت کته در مطالعته       . آب، تلفات ماهی، کاهش تولید و خسارت مالی بودند
آبتتری و و (   1 ) آفتتانیو و نتتوابز، (  1 ) آالم و همکتتاران، (  1 )، ویلکینستتون (  1 )  روی، (  1 ) همکتاران 

                                                                                                                                                         
1- Roy 
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ماابلته   پروری به کارگیری راهبردهای سازگاری در بدون شک در صنعت آبزی. خورد نیز به چشم می( 119 ) همکاران
پتروران شهرستتان    نتای  ایتن مطالعته نیتز نشتان داد کته آبتزی      . رسد با بالیای طبیعی امری بدیهی به نظر می

به عنوان مبال، . گیرند وهوایی به کار می های مختلفی را به منظور سازگاری با تغییرات آب قصرشیرین روش
دهی، بکارگیری غذای با کیفیت، کاهش تراکم ماهی در  جایگزینی کود مای  به جای کود جامد، افزایش آهک

و  119 ، متین و همکتاران  ؛   1 ،  ستوفولو و همکتاران  )های سازگاری  این اقدامات با روش. هکتار و نصب هواد 
 . هستند سو هم(   1 ،  آفانیو و نوابز

پتروران نستبت بته تغییترات      در مجموع نتای  این مطالعه نشان داد آنچه که باعث کاهش تتوان ستازگاری آبتزی   
وستازهای نامناستب    به عنتوان مبتال ستاخت   . گرانه آنان بود  است وهوایی شد  است موان  بکارگیری اقدام سازش آب

نامناسب آب توستط میتراب همگتی از جملته     پروری و توزی   استخر، ضعف نادینگی، عدم آشنایی با روش نوین آبزی
 . موان  کاهش توان سازگاری آنان است

، به عنوان مبتال . دانند پروری خود می های آبزی هوایی را تهدید جدی در فعالیت و برخی از مطالعات، مخاطرات آب
متاهی در   وهوایی تهدید جدی در صنعت پرورش گربته  به این نتیجه رسیدند که مخاطرات آب( 119 ) مین و همکاران

باشتد، امتا تعتدادی از     اگرچه نتای  این مطالعته همستو بتا نتتای  پتهوهش حاضتر متی       . آید کشور ویتنام به حساب می
به (.   1  ،رویو  119 ، آبری و همکاران)اند  کرد  پروران در کشورهای توسعه یافته تهدید را به فرصت تبدیل آبزی

پتروران   رستانی بته آبتزی    هتای دولتت در راستتای کمتک     پروران در این کشورها با حمایت عنوان مبال، برخی از آبزی
کنند و از این طریق موجب افزایش  اندازی های هوادهی را در سیستم پرورش ماهی خود نصب و را  اند دستگا  توانسته

 . راندمان تولید شوند

الزم به ذکر است از مزایای کلی بکارگیری مدل ارزیابی ریسک مبتنی بر مشارکت جامعه محلی در این پهوهش و 
های خود را در برابتر   های مشارکتی، آن است که تولیدکنندگان مشکالت و موان  سازگاری و را  حل استفاد  از تکنیک

از دیگر نکات برجسته این رهیافت که پهوهشگر در حین انجتام  . هوایی در جلسات مشارکتی ارائه نمودند و تغییرات آب
کردند تا ایتن   کنندگان تمایل به بازگو کردن تجربیات خود داشتند وسعی می این فرآیند مشاهد  نمود، آن بود که تولید

هتای   تتوان بتا رهیافتت    بکارگیری این متدل نشتان داد کته متی     .نندکنند  منتال ک تجربیات را به سایر اعضا  شرکت
پهوهشگر در جلسات مشارکتی مشاهد  نمتود  . کنند  را به راحتی وارد بحث و تبادل نظر نمود مشارکتی، اعضا  شرکت

در مزارع ختود  های سازگارانه آشنا نبودند، تمایل داشتند که این راهبردها را  پرورانی که با برخی روش آن دسته از آبزی
از نتای  ارزشمند دیگر بکارگیری مدل ارزیتابی ریستک   . های مربوطه را به حداقل ممکن برسانند بکارگیرند تا خسارت

در مجمتوع  . دهنتدگان بته وجتود آمتد     مبتنی بر مشارکت جامعه محلی اعتماد متاابلی بود که بین پهوهشگر و پرورش
هتای جوامت  محلتی را بته تصتویر       تواند واقعیت ارکت جامعه محلی میبکارگیری رهیافت ارزیابی ریسک مبتنی بر مش

در . هتای تولیدکننتدگان ارائته دهتد     بکشد و از سوی دیگر، به پهوهشگر کمک کند تا پیشنهادات را بر اساس واقعیتت 

                                                                                                                                                         
1- Sofoluwe et al 
2- Aphunu and Nwabeze 
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 :گردد پروران راهبردهای سازگارانه زیر پیشنهاد می راستای نتای  بدست آمد  و کاهش خسارت آبزی

همچنتین دارای ضتریب رشتد     هوایی سازش پذیرترنتد،  و های ماهی که در برابر تغییرات آب سازی گونه  ذخیر - 
پتروران و   استفاد  از کشاورزی تلفیای در مجتم  آبتزی  -9های نوین کشت ماهی  استفاد  از روش - بیشتری هستند 

هتای   حمایتت  -2رفتت آب   ظور کنترل هتدر مرمت استخرها به من -3پروران با ایجاد تنوع درآمدی  مااوم نمودن آبزی
پتروران در   ها، تخصیص میزان کافی آب مورد نیتاز آبتزی   دولتی بمنظور مکانیزاسیون مزارع، توزی  رایگان برخی نهاد 

بته   بهر  کم زمان کم آبی، نظارت بیشتر بر ساخت و ساز مزارع، مدیریت بهتر تاسیم آب بین مزارع، اعطای تسهیالت
ای و ستازگارانه بتا تغییترات     هتای ماابلته   پتروران، آمتوزش روش   رداخت غرامت مناسب بیمه بته آبتزی  پروران، پ آبزی
جایگزینی مصرف آهک زند  به جای آهک ساختمانی و  -1پروری  های نوین آبزی وهوایی و آموزش و تروی  روش آب

از پتروران   بین تمتامی آبتزی   اثربخش انتشار راهبردهای سازگارانه -2کشی کف استخر جهت مصرف بهینه آب  طناب
 .های ترویجی ورو بروش پیامکطریق 

 منابع

مجموعته ماتاالت   . وهتوایی و ناتش آن در امنیتت پایتدار     تغییترات آب .  99 . شفیعی نیا، مو . مفیدی، ع ،.زرقانی،  
 .مدرسدانشگا  تربیت . تهران. همایش ملی جغرافیایی سیاسی کاربردی 

 حفاظتت  ستازمان . المللتی  بین تعهدات و آب وهوا تغییر کنوانسیون جهانی، گرمایش. 9 9 . ، ماحدیو و .سلطانیه، م

 .هوا و آب تغییر ملی طر  دفتر زیست محیط

 شهرستتان  روستتایی کشتاورزان   پایتدار  معیشتت  در پروری آبزی جایگا  ارزیابی. 993 . ، مو شریف زاد . شهرکی، م

 1   :993  بهار ،  شمارة ، 1 دورة روستایی، های پهوهش. شهرکی، زاهدان

Abery, N.W., Van Hai, N., Van Hao, N., Hoang Minh, T., Thanh Phuong, N., Jumnongsong, 

S., Dulyapurk. V., Kaewnern, M., Nagothu, U.S. and De Silva, S. 2009. Perception of 

climate change impacts and adaptation of shrimp farming in Ca Mau and Bac Lieu, 

Vietnam. Aqua climate. 

Adebayo, K., Fashola, O. S., Dauda, T. O., Atungwu, J. J., Atungwu, J. J., Rikko, L. S., 

Iposu, S. O., George, F. O. A., Shobowale, A. O. and Osuntade, O. B. 2011. 

Emerging and Indigenous Technology for Climate Change Adaptation in Southwest 

Nigeria. The African technology Policy Studies Network. 

Adebo, G.M. and Ayelari, T.A. 2011. Climate change and vunerability of fish farmers in 

Southwestern Nigeria. African Journal of Agricultural Research, 6(18): 4230-4238. 

Adetayo, A. O. and Owolade, E. O. 2013. Assessment of poor resource farmers’ level of 

awareness on climate change and adaptation/mitigation strategies in selected rural areas in 

Oyo State, Southwest, Nigeria. Journal of Geography and Regional Planning, 6(2): 41-45. 

Adger, W. N. 2006 .Vulnerability. Global Environmental Change, 16: 268–281. 



 1317 بهار، 1، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      48

 

Alam, Md. M., Siwar, Ch., Talib, B., Mokhtar, M. and Toriman, M.E. 2012. Climate change 

adaptation policy in Malaysia: Issues for agricultural sector.  African Journal of 

Agricultural Research, 7(9): 1368-1373. 

Aphunu, A. and Nwabeze, G. O. 2012 .Fish Farmers’ Perception of Climate change impact 

on fish production in Delta State, Nigeria. Journal of Agricultural Extension, 16 (2). 

Bahauddin, K. M. and Uddin M. H. 2012. Community Based Risk Assessment and Adaptation 

to Climate Change in Dharam Wetland under Sunamganj District. Environmental science & 

natural resources, 5(2): 161-166. 

Burney. J., Cesano. D., Russell. J., Rovere E. L.La., Corral. Th., Coelho N. S. and Santos. L. 

2014. Climate change adaptation strategies for smallholder farmers in the Brazilian Sertão. 

Climatic Change (2014), 126: 45–59. 

Cannon, T. 2008. Reducing People’s Vulnerability to Natural Hazards. Communities and 

Resilience. UNU-WIDER. world institute for development Econonics. Research Paper No. 

2008/34. 

Dazé, A., Ambrose, K. and Ehrhart, Ch. 2009. Climate Vulnerability and Capacity Analysis 

(Handbook). CARE’s climate change website. 

Deressa, T., Hassan, R.M. and Ringler, C. 2008. Measuring Ethiopian Farmers vulnerability to 

Climate Change Across Regional States. International food policy research institute 

sustainable solutions for ending hunger and poverty, IFPRI Discussion paper 00806. 

Dinse, K. 2011. Climate Variability and Climate Change .WHAT IS THE DIFFERENCE? 

Michigan Sea Grant enhances the sustainability of Michigan’s coastal communities, 

residents, and businesses through research, outreach and education. 

 Food and Agriculture organization of the United Nations .2015. FAO Aquaculture Newsleter. 

Global Aquaculture Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Adaptation to 

Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity. Climate change 

2001. Contribution of Working Group II to the 4th Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Climate change 2007: Impacts, 

adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the 4th Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge : Cambridge 

University Press. 937. 

Jones, P.D., Osborn, T.J. and Briffa, K.R. 2001. The evolution of climate over the last 

millennium. Science, 292: 662-667. 

Kulatunga, U., Zaman, M., Biswas, A.A., Parvez, A. and Amaratunga, D. 2010. Community 

risk assessment for disaster risk reduction: challenges and future. COBRA 2010. 2nd - 3rd 

September 2010, Paris. 



 49      هوایی و پروران نسبت به تغییرات آبپذیری آبزیبررسی آسیب

 

Lebel, P., Whangchai, N., Chitmanat, CH., Promya, J. and Lebel, L. 2015. Perceptions of 

climate-related risks and awareness of climate change of fish cage farmers in northern 

Thailand. Risk Management, 17, 1:1–22 

Luthans, F. 1992. Organizational behavior, Sixth Edition New York: Mcgraw-Hill. 

Mangizvo, R.V., Chirume, S. and Mahlatini, P.J. 2015. Limited Awareness on Climate Change 

at the Zimbabwe Open University (Midlands Region): A Deterrent on Information 

Dissemination, 2, 5, May 2015: 188-198. 

Minh, T.H., Phuong, N.T., VanHai, N., VanHao, N., Jumnongsong, S., Dulyapurk, V., 

Nagothu, U.S., White, P., Abery, N.W. and Silva, S.D. 2009. Perception of climate 

change impacts and adaptation of catfish farming in the Mekong delta, Vietnam. 

Aquaclim.ate. 9(4), 501-516. 

Ndhleve, S., Nakin, M. D. V. and Longo-Mbenza, B. 2014. Rural households’ awareness 

and preceptions to variability in climatic conditions in rural South Africa  African. 

Journal of Agricultural Research,  9(3):418-424. 

Regmi, B.R., Morcrette, A., Paudyal, A., Bastakoti, R. and Pradhan, S. 2010. Participatory 

Tools and Techniques for Assessing Climate Change Impacts and Exploring 

Adaptation Options. Community Based Adaptation Tool Kit. 1-20. 

Ross, H., Shaw, S., Rissik, D., Cliffe, N., Chapman, S., Hounsell, V., Udy, J., Trong Trinh, N. 

and Schoeman, J. 2015. A participatory systems approach to understanding climate 

adaptation needs. Climatic Change (2015), 129: 27–42. 

Roy, T.N. 2012. Economic Analysis of Producers’ Perceptions about Impact of Climate 

Change on Fisheries in West Bengal. Agricultural Economics Research Review,  

25(1):161-166. 

Sarwar, H. and Roy, K. 2013. Community Based Risk Assessment and Adaptation to Climate 

Change in the Coastal Wetlands of Bangladesh. International Journal of Environment, 2(2): 

96-105. 

Silva, S.S. De. and Soto, D. 2009. Climate change and aquaculture: potential impacts, 

adaptation and mitigation. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. 

Rome, FAO: 151-212. 

Singh, V. Sh., Pandey, D.N., Gupta, A.K. and Ravindranath, N. H. 2010. Climate Change 

Impacts, Mitigation and Adaptation: Science for Generating Policy Options in Rajasthan, 

India. Rajasthan State Pollution Control Board Jaipur, Rajasthan, India. www.rpcb.nic.in. 

148. 

Sofoluwe, N. A., Tijani, A. A. and Baruwa, O. I. 2011. Farmers’ perception and 

adaptation to climate change in Osun State, Nigeria.  African Journal of Agricultural 

Research 6(20): 4789-4794. 

Subasinghe, R.P. and Phillips, M.J. 2009. Small-scale Aquaculture: Organization, Clusters 

http://www.rpcb.nic.in/


 1317 بهار، 1، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      51

 

and Business. Aquaculture Service (FIRA). 36-40. 

Van Aalsta, M.K., Cannon, T. and Burton, I. 2007. Community level adaptation to 

climate change: The potential role of participatory community risk assessment. 

Global Environmental Change, 18:165–179. 

Wilkinson, S. 2012. Case study on the impacts of climate change on Milkfish pond production 

in the Municipalities of Borotok Nueva and Dumangas, Panay Island, Philippines. 35. 



 

 

Rural Development Strategies     Vol. 5, No. 1, Spring 2018, P.33-50        3 

 

Determining Vulnerability of fish farmers towards Climate  

Change: A case of Qasr e-shirin Township 

Kiumars Zarafshani
1
* and Shahnaz Amirian

2
 

Submitted: 10 November 2016                                Accepted: 7 March 2018 

 

Abstract 

During the past few years, climate change has created a serious challenge for fish farmers. 

However, the vulnerability of fish farmers has been neglected. Therefore, the purpose of this 

qualitative study was to determine the vulnerability of fish farmers in the Qasr e-Shirin fish 

farming complex. Using participatory approach of type Community based Risk Assessment 

(CRA) paradigm, 46 fish farmers participated in this study. The major premise of CRA is to 

assess vulnerability and adaptive strategies of fish farming community. Qualitative data was 

collected using focus group discussion, seasonal calendar, hazard map, vulnerability formula 

and mind mapping. The results revealed that fish farmers are aware of climate change and that 

they believed water scarcity, increased air temperature and dust were the major changes 

occurring in the community. Fish farmers were most vulnerable towards water scarcity and 

higher temperature and less vulnerable to dust. The results also revealed that climate change 

had a major impact on fish loss, shortened production cycle and lower fish production. Fish 

farmers used the following adaptive strategies: using mechanized machinery in the farm, using 

less fish density and releasing heavier weight fish. The following recommendation are given 

based on the results: stocking species favored by climate change, use of new technology in fish 

farming, governmental support and motivating adaptive strategies among fish farmers. 
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