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 چکیده
شود. عنوان مفهوم مواجهه با اختالالت و تغييرات معرفي ميآوري به، تاباستدر شرايطي که بحران و عدم قطعيت در حال رشد      

هدف اصلي اين مقاله سنجش و  .استرو پذيري افراد در مواجهه با بحران پيشآوري، کاهش ميزان آسيبدر واقع هدف رويکرد تاب

الخواجه از توابع شهرستان ستاي حقبرداران در مواجهه با تخريب مرتع در سطح روآوري بهرهبر ارتقاء تابمؤثر هاي ارزيابي شاخص

نفر از  54تحليلي است و حجم نمونه در تحقيق، طبق جدول مورگان،  -روش تحقيق توصيفي باشد.ميامي استان سمنان مي

آوري، با استفاده از معيارها و برداران مرتع برآورد شده است. در اين راستا پس از مروري بر متون نظري و حاکم بر تاببهره

برداران در مواجهه با آوري بهرهفرهنگي، انساني، اقتصادي، نهادي، فيزيکي و طبيعي، ميزان تاب -ها در ابعاد مختلف اجتماعيخصشا

که ميانگين دارد از آن حکايت ها . نتايج يافتهشدسنجش  SPSSافزار آوري و با استفاده از نرمتخريب مرتع از طريق پرسشنامه تاب

آوري از برداران مرتع اين روستا از لحاظ تابدهد بهرهاست که نشان مي 57/5الخواجه اران مرتع روستاي حقبردآوري بهرهتاب

گانه بر ششهاي مؤلفههريک از تأثير . همچنين نتايج حاصل از سنجش ضريب هستندتر و در وضعيت نامساعدي ميزان متوسط پايين

بردار مرتع از آوري داشته و جامعه بهرهن است که بعد انساني بيشترين اثرگذاري را بر تاببرداران مرتع بيانگر آآوري بهرهارتقاء تاب

آوري بر تابرا ولي بعد فيزيکي کمترين اثرگذاري /·( 665تأثير تري داشته )ضريب آوري وضعيت مناسببر تابمؤثر نظر بعد انساني 

 بنابراين. تري دارندآوري فيزيکي وضعيت نامناسبالخواجه از نظر تابحقبرداران مرتع روستاي و بهره/·( 701تأثير داشته )ضريب 

الخواجه توجه برداران مرتع روستاي حقآوري بهرهو تخصيص منابع به ارتقا و بهبود وضعيت تاب هاريزيضروري است در برنامه

 اي شود.ويژه
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 مقدمه
منابع طبيعي، بستر حيات بشرر و توسرعه پايردار اقتصرادي     

تررين  عنروان وسريع  ميران، مراترع بره   ايرن  در رود. شمار مري به
برا توجره بره    بروده و   سطح کره زمين درهاي موجود اکوسيستم

رفرع  گستردگي، سطح و جايگاه مراترع و نقرش اساسري آن در    
يريت ريرزي برراي مرد   ، ضرورت برنامهبسياري از نيازهاي بشر

، Menke & Eric, 1992) دارداي بهينه اين منابع اهميرت ويرژه  
امروزه عوامل متعرددي ازجملره    (.7317و همکاران،  اسکندري

ضعف وجود راهکارهاي مرديريتي مناسرب، تغييررات اقليمري،     
غييرر کراربري اراضري    تعداد زياد دام، چراي زودرس و مفرط، ت

هراي  آميز از عرصره راعي، استخراج جنونهاي زمرتعي به زمين
 سرربب ايجرراد وضررعيت نررامطلوب و گرررايش غيررره، مرتعرري و

)شرهرکي و  مراترع شرده اسرت     يرب رونده و در نتيجره تخر پس
هاي طبيعي و انساني همرواره  از آنجا که سيستم (.7337باراني، 

بطور مطمرئن  (، Scholz, 2011اند )همراه و مکمل يکديگر بوده
ع، پيامردهاي انسراني در نظرام    به دنبال تخريب اکولوژيکي مرات

جامعرره (. 7337قربرراني، )برررداري مرتررع را خواهررد داد بهررره
هاي اجتماعي، اقتصرادي،  دليل وابستگيو عشايري به روستايي 

ها پيردا  که طي ساليان طوالني به اين عرصهفرهنگي و معيشتي 
در رو ازاين. شوندميناپذير مراتع محسوب جزء جدايياند، کرده

صورت بروز هر گونره اخرتالل در سيسرتم اکولروژيکي مرترع،      
 & Maguire) سيستم اجتماعي نيز دچار آسريب خواهرد شرد   

Hagen, 2007)   يکي از معضالتي که همواره و در طري قررون .
متمادي زندگي جوامع انساني را مورد تهديرد قررار داده اسرت،    

آگراهي و نداشرتن   هرايي اسرت کره در صرورت نا    وقوع بحران
ناپرذيري بره ابعراد مختلرف     آمادگي، رفته رفته صدمات جبرران 

اجتماعي، اقتصرادي،   هاي سکونتي،حوزهها اعم از زندگي انسان
 ,Davidsonد )کنر شناختي و ... وارد مري زيست محيطي، روان

پذيري ، رويکرد کاهش آسيب7310دهه  تاکه طوريبه (.2010
و مقابله با بحران بر متون نظري مديريت بحرران حراکم برود. از    

محققران علروم اجتمراعي بره نقرد      ، 7330ويژه و به 7310دهه 
مديريت بحران پرداختند و معتقد بودنرد  رويکرد علوم طبيعي در 

اجتماعي نيرز دارد و بره خسرارت    ويژگي پذيري يک که آسيب

از آن پرس رفتره رفتره    شرود.  جمعيتي و فيزيکي محردود نمري  
انجرام  تغيير در پارادايم غالب مديريت بحرران  براي هايي تالش
اسررت. از ايررن رو، امررروزه در سررطح جهرران تغييرررات    شررده

کره  طروري شرود  بره  ها ديده ميبه بحران چشمگيري در نگرش
پذيري به افرزايش  ديدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسيب

ها تغيير پيدا کرده اسرت  آوري در مقابل مخاطرات و بحرانتاب
(2015 & Meyer, Aldrich .)  يکري از راهکارهراي   در واقرع

و در  هراي اجتمراعي  ي در سيسرتم پرذير اساسي کاهش آسريب 
هراي زيسرت   نتيجه تقويت پايداري جوامع محلي در برابر بحران

آوري ايرن  مراتع، افرزايش ميرزان تراب    تخريب محيطي ازجمله
هراي  جوامع در برابر اختالل و آشفتگي ايجاد شرده در سيسرتم  

 بره  آوريتراب  (.7334باشد )قرباني و همکاران، اکولوژيکي مي
 بره  نسربت  اکولوژيرک  يا و اجتماعي سيستم يک توانايي معناي
 ،اسرت  اخرتالل  يرا  و نظمري بري  يرک  برا  رويارويي يا و جذب

 ظرفيرت  اساسري،  عملکررد  و سراختارها  بتوانرد  کره طروري به
 و هرراتررنش مقابررل دررا  سررازگاري ظرفيررت و بازسررازماندهي

 هري   تراکنون البتره  . (2001nHannema ,) نمايد حفظ تغييرات
 يافتره سرازمان  هايچهارچوب يا هاشاخص از ايويژه مجموعه

 برا  .نيامرده اسرت   وجود به هابحران آوريتاب سازيکمي براي
 اينکره  مبني بر دارد وجود اجماعي علمي، جامعه در اين، وجود
 هراي و شراخص  ابعراد  داراي و چندجانبره  مفهومي آوري،تاب

اسرت   انساني، نهرادي، کالبردي، اقتصرادي و طبيعري     اجتماعي،
(, 2003; Cutter and et al, 2008; Bruneau al etNorris 

Finch, 2008; Gunderson, 2009). 
برداران آوري بهرهتحقيق سنجش ميزان تاباين هدف از 

در سررطح سررامان عرفرري  بررا تخريررب مرتررع   مواجهررهدر 
 کره  استالخواجه از توابع شهرستان ميامي استان سمنان حق

ايرن  و مراترع  شرود  مري جزء مناطق خشک کشور محسوب 
سرنجش   برراي  منطقه از وضعيت نامطلوبي برخوردار هستند.

فرهنگري،   -اجتمراعي  شرامل گانره  آوري از ابعاد شرش تاب
انساني، اقتصادي، نهادي، فيزيکري و طبيعري اسرتفاده شرده     

در هرا  مؤلفره هريرک از  ترأثير  ميزان ضريب است. همچنين 
 است.  شدهآوري محاسبه افزايش تاب
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 روش تحقیق
 قه مورد مطالعهمعرفی منط -

از توابرع   الخواجره حرق انجام اين پژوهش روستاي  براي
روسرتاي   اسرت.  شدهشهرستان ميامي استان سمنان انتخاب 

 12هکتررار در حرردود  4533برره مسرراحت  الخواجررهحررق
کيلومتري شمال شهر ميامي واقع شده است. محدوده حروزه  

درجره و   22تا  ثانيه 7دقيقه و  34درجه و  22مورد مطالعه 
 36درجره و   37درجه طول شررقي و   ثانيه 75دقيقه و  40

عرر  شرمالي   ثانيره   57دقيقره و   2درجره و   37 ترا ثانيه 
ميرزان کرم   و بره ي شغل اصلي مردم روستا دامردار . باشدمي

بررداري از مراترع سرامان عرفري     . نظام بهرهاستکشاورزي 

برداران به صورت مشاع است و توسط تمام بهره الخواجهحق
م در مرترع  مدت چراي دا گيرد.روستا مورد استفاده قرار مي

مراتع اين منطقه در حال حاضر  باشد.ماه مي 3در اين منطقه 
مدت قرار دارد و بر اثر ايرن دو  تحت چراي مفرط و طوالني

 بيشتريقهقرايي در منطقه ايجاد شده و در قسمت  عامل سير
)گرزارش   اسرت نفري  از اين مناطق وضعيت داراي گرايش م

 .(7335اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اسرتان سرمنان،   
هراي متوسرط ترا    از گونره بيشرتر  يب پوشش گياهي نيز ترک

نامرغوب تشکيل شده است. وجود آثرار چرراي شرديد، دام    
اضررافي و تخريررب مرتررع در ايررن روسررتاها از تهديرردهاي  

 .گردداکولوژيکي اساسي در اين منطقه محسوب مي
 

 
 و استان سمنان در شهرستان میامی الخواجهحقموقعیت سامان عرفی  -1 شکل
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 روش انجام کار -

اسرت   يکم يهااز نوع پژوهش تياز نظر ماه قيتحقين ا
رود. شرمار مري  به تحليلي – يفياز نوع توص قيو روش تحق
ر کره د  هستندبرداران مرتع بهرهمطالعه،  نيدر ا يجامعه آمار

ميرزان  و  انرد قررار گرفتره   خطر سير قهقرايري مرترع  معر  
گرفتره  آوري آنها در برابر اين خطر مورد بررسري قررار   تاب
ابتدا با اسرتفاده از مطالعرات ميرداني و     ،بر اين اساس. است

مرورد   ريق مشاهده مستقيم در منطقره روش پيمايشي و از ط
برداران از مراترع سرامان عرفري شناسرايي     بررسي، ابتدا بهره

برداران مرترع  نفر از بهره 54طبق جدول مورگان بعد شدند و 
صورت عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند که به)دامداران( به

کننررد و ميررزان مشراعي از مراتررع ايررن سررامان اسررتفاده مرري 
با تخريب مرترع در قالرب    مواجههبرداران در آوري بهرهتاب

گانره  شرش هراي  لفره ؤمآوري و برر اسراس   مه تراب پرسشنا
فرهنگري، انسراني، اقتصرادي،    -آوري شرامل اجتمراعي  تاب

ه شرد سرنجش   SPSSافرزار  در نرمفيزيکي و طبيعي نهادي، 
با استفاده ها لفهؤمآوري هريک از ميزان ميانگين تابو  است

ميرزان  پايران  اي محاسبه گرديد و در تک نمونهاز آزمون تي
برا اسرتفاده از   آوري تراب بر  هالفهؤمهريک از ثير أتضريب 

. با توجه بره روش  شدسنجش آزمون رگرسيون چند متغيره 
و  7آوري عرددي اسرت حرداقل    امتيازدهي، ميرانگين تراب  

عنروان متوسرط مطلروب    را بره  3توان عدد که مي 2حداکثر 
 3ديگر هرچه مقردار آن از  عبارتبه نظر گرفت. براي آن در
پرذيري و  دهنده آسريب نشان باشد ترنزديک 7به کوچکتر و 

دهنررده نشرران نزديکتررر باشررد 2بزرگتررر و برره  3ه از هرچرر
هراي آمراري   همچنين براي انجام اسرتنباط  .استآوري تاب

هاي تحقيق به ايرن صرورت مشرخص شرد کره      ابتدا فرضيه
( 3از ميانره مطلروب )  هرا  لفهؤمآوري هريک از ميانگين تاب

 1Hو  0Hهر فرضيه بر اساس دو فرر   نگاه آباشد. باالتر مي
سرطح معنراداري   و در جايي کره   شد)فر  تحقيق( ساخته 

بود و بدين معني شد فر  صفر پذيرفته بود  02/0بيشتر از 
و ميانه مطلروب وجرود   مؤلفه که توزيع يکساني بين ميانگين 

کمتر باشد فر  يرک   02/0داري از طح معنيدارد و اگر س
کره عردم همگنري    اسرت  شود و اين بدين معنري  پذيرفته مي

 و ميانه مطلوب وجود دارد. مؤلفه توزيع بين ميانگين 

 

 نتایج

برداران سامان عرفی آوری بهرهتاب سنجش میانگین کل

 با تخریب مرتع مواجههدر  الخواجهحق

در برابررر تهديرردات، در واقررع نحرروه  آوريتبيررين ترراب
اقتصادي، نهادي، انساني، هاي اجتماعي، ظرفيتثيرگذاري أت

برا توجره بره     آوري است.فيزيکي و طبيعي در افزايش تاب
برداران مرتع سرامان  آوري بهره، ميانگين تاب5نتايج جدول 

باشرد کره نسربت بره متوسرط      مي 57/5الخواجه عرفي حق
و اخرتالف   اسرت ميزان پراييني  ( 3)عدد آوري مطلوب تاب

 آل وجود داردآوري ايدهآوري موجود و تابزيادي بين تاب
برداران اين سامان عرفي توان بيان نمود که بهرهو در واقع مي

بنرابراين   .پرذير هسرتند  در برابر پديده تخريب مرترع آسريب  
ها و تخصيص منابع به ارتقرا و  ريزيضروري است در برنامه

بررداران مرترع سرامان عرفري     آوري بهرهبهبود وضعيت تاب
 اي بشود.هالخواجه توجه ويژحق
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 نتيجه آماري درصد

 حد باال حد پايين

 رد 0743/0 -4370/0 -50133/0 062/0 53 -332/7 70764/0 25733/0 7377/5 فرهنگي -اجتماعي

 پذيرش -1505/0 -4301/7 -72246/7 000/0 53 -753/7 76503/0 73407/0 1442/7 انساني

 پذيرش -1027/0 -0667/7 -33230/0 000/0 53 -174/74 06535/0 30152/0 0647/5 اقتصادي

 پذيرش -3130/0 -3764/7 -71563/7 000/0 53 -633/75 03365/0 42164/0 1773/7 نهادي

 رد 5750/0 -5544/0 05317/0 144/0 53 731/0 77331/0 21776/0 0531/3 فيزيکي

 پذيرش -6001/0 -3766/0 -71163/0 000/0 53 -617/1 03012/0 44207/0 5773/5 طبيعي

 پذيرش -6627/0 -1631/0 -76474/0 000/0 53 -376/72 04714/0 53427/0 5323/5 آوريتاب

 (7332)منبع: نتايج مستخرج از پرسشنامه 
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 آوری گانه تابشش هایلفهؤمتحلیل وضعیت 

مورد بررسي توزيرع ميرانگين متغيرهراي مررتبط برا       در
خص شرد کره   اي مشتک نمونهبه کمک آزمون تيآوري تاب

فرهنگري و زيرر سراختي برا ميرانگين       -دو عامل اجتماعي
عبرارت ديگرر در حرد متوسرط     متوسط تفاوتي ندارند و بره 

دار و فرر   ها آزمون معنري هستند. اما در مورد ساير مؤلفه
تروان اسرتنباط   شود و مياني توزيع رد ميصفر مبني بر يکس

نمود که مقدار ميانگين متفاوت از مقردار متوسرط اسرت. برا     
ها منفي توجه به حدود پايين و باال که هر دو براي اين مؤلفه

توان بيان کرد که توزيع آماري با در نظرر گررفتن   هستند مي
 يک درصد خطاي نوع اول در حد کمتر از متوسط است.  

 

آوری تراب  برر  گانره شرش هرای  ترثثیر مؤلفره  سنجش ضرریب  
برا تخریرب    مواجهره در  الخواجره حقبرداران سامان عرفی بهره
 مرتع

 خواهد محسوب آورتاب کامل طور به جامعه يک زماني
 آن در آوريتراب  ابعراد  و هامؤلفه ها،شاخص تمامي که شد

 و گيرند قرار ارتقا و رشد حالت در و بهتر وضعيت در جامعه
آوري تراب  مسير در مختلف ابعاد ناموزون ارتقاي که بساچه

 نخواهد آن مردمان کليت شدن آورتاب بهمنجر  خيلي جامعه

بررداران  بهرره  بودن آورتاب در ،انساني بعد بودن پيشرو .شد
 بره  امرا  اسرت  اهميت حائز بسيار الخواجهسامان عرفي حق

 و ريرزان برنامره  غفلرت  باعر   نبايد و نيست کافي وجه هي 
 سراير  شرايط بهبود و وضعيت ارتقاي به کمک از نامتخصص

 .بشود برداران اين سامان عرفيبهره آوريتاب مسير در ابعاد
 قررار  آورتراب  جوامرع زمره  در دنتوانمي بردارانبهره زماني
 تمرامي  در نزديکري  و متروازن  محسوس، رشد از که دنبگير
 . دنباش برخوردار مطالعه مورد گانهشش ابعاد

 زانيم بر( مستقل ريمتغ) هافهلؤم رفتار ريثأت يبررس يبرا
 اسرتفاده  رهير متغ چند ونيرگرس از( وابسته ريمتغ) يورآتاب
 جردولهاي  در آزمرون  نير ا از آمده دستبه جينتا. است شده

 و مسرتقل  يهرا لفهؤم يهمبستگ بيضر که دهديم نشان ريز
 بره  توجه با ن،يهمچن .است 333/0 با برابر يورآتاب زانيم
 کره  شرود يمر  مشخص( 2Rيافته )تعديل نييتع بيضر زانيم

 انسير وار درصد 3/13 مجموع در مستقل يرهايمتغ مجموع
 .کننديم ينيبشيپ را يورآتاب زانيم

 آزمرون  يداريمعنر  سطح ،4 جدول يهاداده به توجه با
 يونيرگرسر  مردل  جره ينت در. است 02/0 مقدار از ترکوچک
 .است برخوردار يمناسب تيکفا از شده داده برازش

 
 های مدل رگرسیون تحقیقویژگی -3 جدول

 يافتهضريب تعيين تعديل ضريب تعيين ضريب همبستگي مدل رگرسيوني

7 333/0 117/0 133/0 

 

 نتایج برازش کلی مدل رگرسیون -4 جدول

 داريسطح معني Fآماره  ميانگين مربعات آزاديدرجه  مجموع مربعات مدل

 000/0 333/50 716/0 6 774/7 رگرسيون 

   003/0 77 727/0 باقي مانده 

    53 562/7 جمع کل
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آوري، بعرد  در سنجش سطح تابثيرگذار أتيکي از ابعاد 
بيران  توان با توجه به نتايج مي  باشدفرهنگي مي -اجتماعي

 -برداران از لحاظ بعد اجتماعيآوري بهرهنمود که ميزان تاب
( بروده اسرت و در   567/0ثير أتر فرهنگي تقريبا کم )ضريب 

آوري کمرري در افررزايش ترراب ثير أتررواقررع ايررن شرراخص 
 با تخريب مرتع داشته است.  مواجههبرداران در بهره

بيانگر اين اسرت کره    نتایج حاصل از سنجش بعد انسانی
را برر  ثير أتر ، بيشرترين  665/0ثير أتضريب  انساني باه لفؤم

وان اين چنرين  تآوري داشته و در واقع ميميزان تابافزايش 
از  الخواجره حرق برداران سرامان عرفري   تحليل نمود که بهره

آوري را در برابرر تخريرب   انساني بيشترين تابلفه ؤملحاظ 
 .  ندمرتع دار

ثير أتر برا ضرريب   بررداران  بهرره بعد اقتصرادي  از لحاظ 
و در واقرع   داشرته آوري در افزايش تراب  کميثير أت 553/0
افررزايش  بررراي الخواجررهحررقبرررداران سررامان عرفرري بهررره

نيازمنرد حمايرت مرالي    رو آوري در برابر بحرران پريش  تاب
 بيشتري هستند. 

برداران آوري بهرهميزان تاباز لحاظ بعد نهادي همچنين 
 273/0ثير أتبا تخريب مرتع داراي ضريب  مواجههمرتع در 

آوري در توان بيان نمود که اين بعد از تاببوده و در واقع مي
آوري زيرادي در افرزايش تراب   ثير أتر برداران مرتع بين بهره

 داشته است.  
ثير أتر بعد فيزيکري برا ميرزان ضرريب      ،با توجه به نتايج

و در آوري داشرته اسرت   کمي در افزايش تابثير أت 737/0
برداران مرترع سرامان   توان اينگونه بيان نمود که بهرهواقع مي
آوري از نظر زيرساختي و فيزيکري تراب   الخواجهحقعرفي 

 ريزي قرار گيرنرد. پاييني داشته و نياز است در اولويت برنامه
ثير أتر طبيعي با ضرريب   آمده بعددستطبق نتايج بههمچنين 

آوري داشرته  ايش تراب افز در زيادي ثيرأتبه نسبت  453/0
 است.

 

 با تخریب مرتع مواجههالخواجه در برداران سامان عرفی حقآوری بهرهمتغیر مستقل بر میزان تابتثثیر میزان  -2 جدول

 داريسطح معني tآماره  ضريب بتا خطاي استاندارد ضريب رگرسيون هاي سنجش تاب آوريلفهؤم

 /·776/0 045/0 567·/ 730/5 073 (4xفرهنگي) -اجتماعي

 /·732/0 052/0 665·/ 743/7 000 (3x) انساني

 /·774/0 061/0 553·/ 263/5 050 (2x) اقتصادي

 /·533/0 027/0 273·/ 706/2 000 (1x) نهادي

 043/0 033/0 701·/ 706/7 514/0 (6x) فيزيکي

 556/0 041/0 453·/ 611/4 003/0 (5x) طبيعي

 137/0 735/0 0 551/0 030/0 مبدأعر  از 

 

 بحث 
بره   م مرديريت مراترع،  عنوان جزيي از نظرا بردار مرتع بهبهره

کره  هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و معيشرتي  دليل وابستگي
انرد، جرزء   هرا پيردا کررده   طي ساليان طوالني بره ايرن عرصره   

در صورت برروز  رو ازاين. شوندناپذير مراتع محسوب ميجدايي
هر گونه اختالل در سيستم اکولوژيکي مرتع، سيسرتم اجتمراعي   

نيرز مؤيرد   نيز دچار آسيب خواهد شد. نتايج تحقيقات مختلرف  
 (.   ,2008et al2011; Norris Scholz ,باشد )اين مطلب مي

با توجره بره اينکره تخريرب مراترع يکري از معضرالت        
باشد و از آنجا کره  برداران و دامداران مرتع ميروي بهرهپيش

، اسرت اقتصاد و معيشت اين قشر از جامعه وابسته به مراترع  
 برا بحرران    مواجهره آوري اين افراد در افزايش تاب روازاين
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ريرزي  باشرد و بايرد در اولويرت برنامره    رو الزامي مري پيش
افرزايش  (. 7332، پرور عو ) هاي ذيربط قرار گيرددستگاه

به ايجاد افرزايش  منجر تواند مي هاآوري در برابر بحرانتاب
نترايج  ظرفيت سرازگاري و معيشرت پايردار جامعره شرود.      

 ,Godschalk) کنندميتأييد فوق را مطلب  حقيقات مختلفت

2003: 5; Tompkins & Adger, 2000: 10; Berkes, 

2007: 282; Manyena, 2006: 436.) برردار  زماني که بهره
ن عملکررد اکوسيسرتمي و   مرتع قادر باشد همزمان توازن بري 

نيازهاي خود برقرار کند و قردرت انطبراق در شررايط عردم     
قطعيت و رويردادهاي غيرمنتظرره داشرته باشرد و همچنرين      

هاي بالقوه و موجرود را حفرظ و روي آنهرا سررمايه     فرصت
,Gunderson )آور اسرت  گذاري کند، در آن صرورت تراب  

مورد واکرنش  آور در هاي جوامع تابدرباره ويژگي.(.2009 
Godschalk, 2003; Sapirstein, 2006; ها )در برابر بحران

2007; Twigg, 2003 Bruneau, انرد.  ( مطالعاتي انجرام داده
بررداران منجرر بره افرزايش     آوري در برين بهرره  کاهش تاب

 (.7334عرادلي،  پرور و  شرود )داداش پذيري آنها مري آسيب
قرع شرناخت نحروه    اها، در وآوري در برابر بحرانتاب تبيين

هاي اجتماعي، انساني، اقتصادي، نهادي، ظرفيتتأثيرگذاري 
آوري و شناسرايي ابعراد   فيزيکي و طبيعي در افرزايش تراب  

 آوري است.  مختلف تاب
بررداران مرترع   آوري بهرهنتايج حاصل از سنجش ميزان تاب

با تخريب مرتع بيانگر ايرن   مواجههالخواجه در سامان عرفي حق
الخواجره  برداران سامان عرفي حقآوري بهرهميزان تاب که است

مؤلفره  تر بروده و ايرن افرراد از لحراظ     از متوسط مطلوب پايين
مؤلفره  آوري را داشته ولي از لحراظ  انساني بيشترين ميزان تاب

در تحقيقري  . است آوري بودهفيزيکي داراي سطح پاييني از تاب
يررابي ابعرراد و ( برره بررسرري و ارز7335بهترراش و همکرراران )

آوري کالن شهر تبريز پرداختند و بيان نمودند که تابهاي مؤلفه
فرهنگري بيشرترين ميرزان     -اجتمراعي مؤلفره  شهر تبريز از نظر 

و  Seyed Ainuddinدر تحقيقري   همچنرين . داردآوري را تاب
Routray (5075) آوري جوامع در برابرر زمرين   به بررسي تاب

( در بلوچسررتان کشررور پاکسررتان  B و Aلرررزه در دو منطقرره )

آوري پرايين در هرر دو   بيانگر وجود تراب آنان پرداختند. نتايج 
آوري از نظرر ابعراد   تاب Bمنطقه بود ولي با اين حال در منطقه 

 Aو زيرساختي داراي وضعيت بهتري نسبت به منطقره  اقتصادي 
 و انسراني  نهرادي ، بود و توصيه گرديرد کره شررايط اجتمراعي    

آوري جامعه در مقابله برا خطررات زلزلره    فزايش تابمنظور ابه
 (،7334پور و عرادلي ) در تحقيقي ديگر داداش .آينده بهبود يابد

آوري در مجموعه شرهري قرزوين را سرنجش    هاي تابظرفيت
اجتمراعي  مؤلفره  نموده و بيان کردند کره شرهر قرزوين از نظرر     

و  نهرادي مؤلفره  آوري را داشته ولي از نظرر  بيشترين ميزان تاب
ري بروده و بايرد در اولويرت    آوفيزيکي داراي ميزان پايين تاب

طرور کلري مالحظره    ايرن حرال و بره    با ريزي قرار گيرند.برنامه
آوري تراب ميرانگين  شود که مقادير براي همره ابعراد و نيرز    مي
برا   مواجهره الخواجره در  برداران مرتع سرامان عرفري حرق   بهره

بنرابراين  پرذيري دارنرد.   ، گرايش به سمت آسريب تخريب مرتع
تقرا و  اربرراي  ها و تخصيص منابع ريزيضروري است در برنامه

ن مرترع ايرن سرامان عرفري     برداراآوري بهرهبهبود وضعيت تاب
آوري در منطقه مرورد  منظور افزايش تاباي بشود. بهتوجه ويژه

 .شودنظر موارد ذيل پيشنهاد مي
هماهنر  برراي   گسترش مطالعات علمي همه جانبه و  -

روي منطقره و  و بحران پيش شناخت هرچه بيشتر بر موضوع
  بندي آناولويت

هراي مسرئول و تهيره    سازمان افزايش هماهنگي ميان -
هراي  بط با هدف ارتقراي بسرتر و زيرسراخت   هاي مرتبرنامه

  اوليه در منطقه

هاي اعتماد سازي ميان مردم و مديران در ايجاد زمينه -
  عملکرد نهاديراستاي ارتقاي 

هرايي برا هردف افرزايش سرطح      ها و برنامهتهيه طرح -
رو و مراحررل برررداران در زمينرره بحررران پرريشبهررره آگرراهي

  گوناگون مديريت بحران

زان سررمايه  هايي با هدف افرزايش مير  توجه به برنامه -
  برداراناجتماعي در ميان بهره

استفاده از دانرش، نروآوري و آمروزش برراي ايجراد       -
 .رهن  استفاده از منابع طبيعي ازجمله مراتعف
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برداري از منابع طبيعري.  حفاظت و بهرهبر تخريب مراتع استان گلستان. 

3(7 :)71-23 . 
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Abstract 
    The present study seeks to measure indicators influencing the resilience of users of Hagh-o-

Al-Khaje village, whose rangelands are degraded. The research method is descriptive-analytic 

and the size of sample was defined 24 rangeland users according to Morgan table. Following a 

review of literature around resilience, the level of different kinds of resilience of users 

encountered with rangeland degradation was measured applying questionnaire and SPSS 

software. It was found out that the average reilience of Hagh-o-Al-Khaje rangeland users was 

2.21, which is lower than average and indicates an unpleasent condition. It was as well found 

that human indicators had the most impact on resilience (impact factor, 0.662), but physical 

indicators had the least impact upon resilience (impact factor, 0.108). It can therefore be said 

that users were in good state regarding human indicators but not in the case of physical 

indicators. Needless to say, planning and resource allocation strategies must pay due attention to 

improving the resilience of Hagh-o-Al-Khaje rangeland users. 
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