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 چکیده

 مستقيم وغير و تقيمـمس یهاتنش ثيرأت تحت بيشتر و است ی برخورداریبيابانی پایداری از اهميت باال یهاستمياکوسدر       
 مناطق ینا در غلبا که خشکسالیات خطر یریتمد نيز و خشک مناطق یهاستمياکوس ارپاید مدیریت .ددار ارقر بينیپيش رقابلـغي
عوامل اجتماعی، ثير أتارزیابی  با هدف پژوهشاین  .است بستهوا آن مدیریت هنحو و یآورتاب قابليت به یدیاز حد تا ،افتدیم قتفاا

سی ربربا  ،برای این منظورانجام شد. منطقه گلچشمه محالت استان مرکزی در  ستماکوسي یآورتاببر نهادی  واقتصادی، اکولوژیکی 
به عنوان ابزاری برای  هاآن یبندطبقهتهيه کاربرگ و با مردم محلی اقدام به حضوری مصاحبه  ونظر کارشناسان  یآورجمع منابع و

روایی مقدار  .شدیيد أتنامه پرسشپایایی الفای کرونباخ محاسبه ا ب و آناليزها هروش تحليل لجستيک داد با ،در ادامهشد. گيری انداره
اقتصادی، اجتماعی، نهادی و  یهاهینمانامه در پرسش یهاداده بودن نرمال نتایج آزمون .قرارگرفتیيد أتنيز مورد  نامهپرسش

در ثر ؤمعوامل  نشان داد که tمده از آزمون . نتایج بدست آهستند نرمال دارای توزیعنامه های پرسشکه داده ان داداکولوژیکی نش
نتایج تحقيق نشان دارند.  یآورتابدر ثری ؤمکليه عوامل نقش  گردید کهمشخص  و شد یابیدر حد باالتر از متوسط ارز یآورتاب
 .استمنطقه مورد مطالعه  یآورتابعامل در  نیرگذارتريتأث 85/0 ضریباجتماعی با داشتن  پارامتر که داد
 

 .جوامع محلی، توسعه پایدار اقتصادی، احيای بيابان، ، اجتماعی،آوریتاب :های کلیدیهواژ

 

 مقدمه
مبتنی بر توان اکوسيستمکه است  یاتوسعهتوسعه پایدار 

افزایش تقاضا  .کندرا مخدوش نمی هاآنبوده و پایداری ها 
تر دستيابی به منابع طبيعی بيشتر و باکيفيت یو رقابت برا

اجتماعی و سياسی شده که در نهایت عدم  یناپایدارموجب 
 را به دنبال داشته استامنيت غذایی، فقر، نزاع و مهاجرت 

(7201 .,et alCowie ).  ظرفيت بازسازی و شرایط این در
 وریآتابتوان  دیگرعبارتاحيای جوامع کاهش یافته و به

 به یآورتاب .( et alContador ,.2009( یابدکاهش می هاآن
معنای توانایی بازیابی، بهبود سریع، تغيير، شناوری، کش

 استسانی و همچنين خاصيت فنری و ارتجاعی آمده 
, 2006) Webster's-Merriam .)یآوراولين تعریف تاب، 
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در جذب تغييرات و ایستادگی در  هـاسـتميسآن را توانـایی 
هوم مف آوریتاب (.Holling, 1973) دانـدمـی هاآنمقابل 

اقتصادی و  ای دارد و در ابعاد مختلف اکولوژیکی،ستردهگ
منجر به  هاستمياکوسآوری اجتماعی مطرح است. تاب

شود می هاستمياکوسناشی از تغييرات در  یهانوسانکاهش 
ها و خطرات تحمل بيشتری در برابر آسيب آورو جوامع تاب

 ngtonDarliو  tiMile (.et al Martinelli ,.2014) ددار
 یآورتاببررسی  هدفدر پژوهش خود با  (1997)

در منطقه  طبيعی الیایمتأثر از ب اقتصادی اجتماعات محلی
عامل برای  نیترمهمکه  دریافت ،خليج سانفرانسيسکو

گذاری روی صنایع فردی اقتصادی سرمایه آوریتابارتقای 
معتقد است Adger (2000 ) . از بعد اجتماعیدر منطقه است

آوری جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تاب
سياسی  و تغييرات اجتماعی جهينتهایی است که در تخریب

مدت، در کوتاه اجتماعات بيشتربرای  .یدآبه وجود می
 های اوليه زندگیبه معنای بازگشت زیرساخت یآورتاب

مانند غذا، آب و پناهگاه است و در بلندمدت به معنای 
 و کسبه به حالت خودکفایی است هاهخانوادبازگشت 

(2015 ,Carpenter). Mehdizadeh (2016 ) با توجه به
و مخاطرات طبيعی و انسانی که این موقعيت شهر سنندج 

از  شهراین  آوریتاببه بررسی ميزان  کند،شهر را تهدید می
و ها لفهؤمابتدا  ،در این رابطه پرداخت. اکولوژیکیلحاظ 

سپس  ،وری شهری را بررسی کرده استآبابعاد مطرح در تا
انجام  با تحليل و مطالعات تطبيقی و با مطالعات ميدانی و

در ابعاد  یآورتابمطالعات و محاسبات الزم ميزان 
که نتيجه رسيد  نمود و بهرا ارزیابی و سنجش  اکولوژیکی

هرگونه ساخت روازاین ،شهر در موقعيت مطلوبی قرار ندارد
 و شناسیمطالعات زمينس اساهرک باید بر وساز و ایجاد ش

های باالی ایجاد ساختمان و انجام شودریزی شهری برنامه
 و Mavhura .ساخته نشودت دارد سطبقه که احتمال نش 12

آوری محيطی در بهبود تاببا معتقدند  (2021همکاران )
آید که تلفات در برابر بالیا وجود میهایی بهظرفيت ،جوامع

و الزمه آن تحليل  رساندری و یا به حداقل میرا جلوگي
آوری در ابعاد زمانی است. نتيجه این بررسی نشان داد تاب

در عمدتاً آوری قرار گرفتند، مناطقی که زیر حد متوسط تاب
ترین ممقاو ،و حاشيه نشين هستند. در مقابل مناطق روستایی

 ی بهتر قراراهمناطق در شهرها با امکانات و زیرساخت
دریافت Nouri Neshat (2009 ) ،در پژوهش دیگری دارد.
نياز مردم در سطح محلی توسط خود آنان  اگر شناساییکه 

منجر به مشارکت برای برآورده شدن نياز  ،انجام شود
این است  گرتسهيل در تمام جریان مشارکت، تالش. گرددمی

بندی کنند که مردم محلی نيازهای خود را بشناسند، اولویت
بدون  نمایند،برای تحقق آن نياز طراحی  راای و خود برنامه

يجه اینکه نيازها تبدیل به مطالبات شود. در واقع نت
های توانمندسازی محلی، باید اقدام محلی برای رفع فعاليت

 .نيازهای محلی باشد
بر جوامع ثر ؤمشناخت عوامل اصلی هدف این پژوهش  

تعيين سهم عوامل مختلف بر  محلی منطقه بيابانی گلچشمه و
طرحثير أتبررسی  جوامع محلی مناطق بيابانی و یآورتاب

منطقه  .جوامع است یآورتابهای مشارکتی بر ميزان 
اجرای تحقيق گلچشمه محالت در استان مرکزی و محل 

المللی ترسيب کربن )مدیریت مشارکتی بيناجرای پروژه 
پروژه بيناین اهداف  است. منابع طبيعی و توسعه روستایی(

نيمه المللی ارائه مدل ترسيب کربن در مناطق خشک و
های روهگبا مشارکت  شدهاحيای مناطق تخریب  خشک و
 بهبود شاخص توسعه انسانی وآن  یامنطقههدف  توسعه و

طرح ترسيب کربن  .باشدمی توسعه یهاگروه یتوانمندساز
با همکاری برنامه عمران سازمان  1382کشور از اوایل سال 

در  و در کشور و تسهيالت زیست محيطی جهانی ملل متحد
به با استناد و  1392و از سال استان خراسان جنوبی 

 شروع شد. مرکزیدستاوردهای اجرایی این طرح در استان 
خانوار منطقه  139از  های انجام شده مشخص شدبا بررسی

 80حدود  و هستندخانوار مشغول به کشاورزی  74طرح 
به دليل کاهش منابع آبی . است کشت هکتار اراضی قابل

تاکنون به طور قابل  1388ميزان اراضی کشاورزی از سال 
خانوار در  83در مجموع  کاهش داشته است. یاهمالحظ

دامداران منطقه  باشند.منطقه طرح به کار دامداری مشغول می
هکتار مرتع که دارای پروانه چرا نيز  46917 طرح از حدود

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 .کنندیمهستند برای چرای دام استفاده 
 

 هامواد و روش
 طرح :منطقه مورد مطالعه )طبيعی، اجتماعی و اقتصادی(

 شرقیجنوبتار در که 100000به مساحت ای محدوده در
 شدهواقع محالت  شهرستان مرکزی بخش و مرکزی استان
متر در منطقه ارقده  1550. حداقل ارتفاع از سطح دریا است

 .باشدمتر در منطقه گل چشمه می 2200و حداکثر ارتفاع 

 

 

 (یمرکز استان محالت طرح ترسیب منطقه) مطالعات موجود منطقه مورد تحقیق -1 شکل
Figure 1- Studies of the examinated area (Carbon sequestration plan area in Mahalat of Markazi province) 

 
 جمعیت روستاهای منطقه طرح -1 جدول

illages in the examinated areaPopulation of v -Table 1 
 روستانام 

The name of the village 

 جمعيت

population 

 تعداد خانوار

Number of households 
 گلچشمه

Golcheshme 
392 54 

 یکه چاه

Yekechah 
214 33 

 آبادجمال

Jamalabad 
52 9 

 چهلرز

Jahalraz 
167 30 

 جوان

Javan 
92 15 

 بزیجان

Bozijan 
416 116 

 اميرآباد

Amirabad 
76 28 

 سفيدکوه

Kohsefid 
123 42 
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 ، مرکز آمار ایران(1395)منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 بيشـتر نفـر بـوده و    1538این منـاطق   جمعيت ساکن
جمعيت آن به دليل مشـکالت ناشـی از کمبـود امکانـات     
معيشتی، کم آبی که در اثر بروز پدیده خشکسالی و بيابان

شده، عدم اشتغال جوانـان بـه کـار و پـائين      ی حادثزای
اما بـه دليـل    کرده بودن درآمد خانوار از روستا مهاجرت

دامداری و کشاورزی  هایفعاليتارتباط معاش زندگی با 
 .کننـد همچنان با منطقه در ارتباط بوده و امرار معاش می

ــرح  372از  ــه ط ــه  74خــانوار منطق خــانوار مشــغول ب
 1388ميزان اراضی کشاورزی از سال  کشاورزی هستند.

 83 ای کـاهش داشـته اسـت.   طور قابل مالحظهتاکنون به
و خانوار در منطقه طرح به کار دامداری مشـغول هسـتند   

 اند.بقيه هم همزمان به کشاورزی و دامداری مشغول
تعيين موقعيت منطقه مطالعاتی با توجه به دسترسی به 

اسـاس  و برصـحرایی  پيمـایش   های قابـل اعتمـاد و  هداد
المللـی  طبيعی و اجتماعی طرح بـين  هایقابليتمرزبندی 

 آشـنایی بـا   ،بعـد در مرحلـه   .بودترسيب کربن در منطقه 
از نظر برخی  .انجام شد بودرکن کار  نیترمهمکه ذینفعان 

دیگر از مطالعات، مشارکت محلـی بـه توانـایی طراحـان     
 بـرای  برنامه در ایجاد سـاختارهای حکمروایـی مناسـب   

برقراری ارتباط قوی با عوامل بيرونی و خارج از محل و 
برداران و جذب بهره برایهای اعتمادساز راهبردهمچنين 

 روســتایيان در نظــام جدیــد مــدیریتی بســتگی دارد    
(2004 Paquin, and Mayrand.) ــين شناســایی  و تعي

تحليـل   جوامع انسانی مبنی بـر  آوریتاب برمؤثر عوامل 
هـای  در سيستم یآورتاب ارزیابیبر تأکيد با ای کتابخانه
 .شناسـایی شـد  بـر آن  مـؤثر  و عوامل  هاشاخصطبيعی 

ت پایدار مردمی در کتوانند بر مشاریپارامترهای زیادی م
ه در این پژوهش ایـن عوامـل   کداشته باشند تأثير مناطق 

بر اساس پرسش از کارشناسـان، مصـاحبه حضـوری بـا     

نطقـه و بررسـی مطالعـات قبلـی     بـرداران م و بهرهساکنان 
بنـدی  طبقه ها و معيارهاقالب شاخص دربعد شناسایی و 

et alMosaffaie  ;2019 ,.et al Soleimanpour, )شدند 

مناسـب بـا موضـوع    تنظـيم کـاربرگ   گام بعدی  (.2020
بود که  های مناطق بيابانیدر اکوسيستم یآورتابارزیابی 

ــه مســتقيم  ــه روش پيمایشــی و مراجع  وآوری جمــع وب
در ایـن   .تهيـه شـد  مسؤالن برداران و نظرات بهرهبررسی 

گـران  ذینفعـان و کـنش   مرحله با انجام مصاحبه هدفمند،
مشارکت مردمـی   با و ندگرفتمطالعه قرار  مورداجتماعی 

بـا   طراحی شدهنامه استفاده از پرسش با ودر این مرحله 
ابی ارزی .شده تکميل شداستخراج  یهاشاخص موضوع و

هـای  برداران در اکوسيسـتم بهره یآورتاب معيارها براثر 
 با وتحليل و محاسبات آماری  با وگردید بررسی بيابانی 
 Plsافـزار  و استفاده از نرم نامهپرسش هایهداد از استفاده

مجموعـه   .شـد  بررسـی  یآورتـاب  بـر  رگذاريتأثعوامل 
دارند  یابی معادالت ساختاری وجودمتغيرهایی که در مدل

 یـا  آشـکار ) شـده مشـاهده  یرهـا يمتغ بر دو نوع هستند:
 .(نشـده  مشـاهده ) متغيرهای مکنـون  و (شده یريگاندازه

اطالعـات   یگـردآور  ین مطالعـه بـرا  یکه در ا ییابزارها
 یهاو مصاحبه کاربرگاز:  است ، عبارتبوداستفاده شده 

ن طرح به یدر ا که بود یانامهکه در واقع پرسش حضوری
واالت مربوط به هر معيـار در بخـش   ئست مجموعه صور

، ه بـود مربوطه بر اساس نظرات کارشناسـی تعریـف شـد   
 )دولتی( نهادی اجتماعی، صادی،تمعيارهای اقکه طوریبه
هـای  بررسی بامعيارهای زیادی که ميان اکولوژیکی از  و

 بررسـی و  ومحققـان  روی مطالعـات قبلـی    برانجام شده 
شـاخص منطقه طرح ربن موجود مطالعات طرح ترسيب ک

 داشتند انتخـاب و  یآورتاببر  راتأثير بيشترین هایی که 
 .ه بودواالت بر همين اساس طراحی گردیدئس
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 نامه طرحپرسش واالتئس تعداد و ارهایمع -2 جدول

Criteria and number of questions in the  -Table 2 
nairedesign question 

 (Criterion) معيار

 

 

 

 
 

 

 (Number of questions) والئتعداد س

 (Economical) اقتصادی 

 

 

15 

 13 (ocialS) اجتماعی

 10 (Ecological) اکولوژیکی

 12 (Institutional) نهادی

 50 (Total) جمع

 
بر  و وبه کمک محقق یبه شکل حضور مصاحبه شوندها

. ندزدعالمت میآن  رادر هاجواباساس تشخيص خود 
 کرت تنظيم شده بوديل یف پنج قسمتيطنامه بر اساس پرسش
مشخص  یفيط بصورت واالتئس هش خود را درباریتا گرا

ل شده است و يتشک یف از پنج قسمت مساوين طیا کند.
ار يه در اختیگو یق تعداديمحقق متناسب با موضوع تحق

آن مشخص ش خود را درباره یدهد تا گرایپاسخگو قرار م
 .شودیده ميش خيلی کم تا خيلی زیاد کشیف از گرايد. طینما

از  ییهاف شمارهيط یهاک از قسمتیتواند به هر یمحقق م
و به خيلی  5مثالً به خيلی زیاد شماره  ،اختصاص دهد 5تا  1

در این تحقيق  (.et al Hosseini., 2016)د بده 1شماره  کم
واالت استفاد و ئی سنيز از طيف ليکرت برای دسته بند

برای تعيين حجم  طيف تقسيم بندی گردید. 5واالت به ئس
عنوان واحد نمونه نمونه جوامع محلی نيز خانوار روستایی به

محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران  برایدر نظر گرفته شد. 
نان يسطح اطم یودنت براياست tمبتنی بر جامعه آماری و آماره 

 Maleki et al ,.2018;دید )پنج درصد استفاده گر
2020 .,Mosaffaie et al).  در این رابطه پس از آگاهی از
 دارتباط بودندر  با پروژه افرادی که بطور مستقيمتعداد 

 ساکن تعدادی ،اقدامات انجام شده را دیده بودندثيرات أوت
واالتی ئبررسی معيارها س برای وغير ساکن بودند تعدادی و

دامنه سنی این توزیع و تکميل شدکه  هانامهپرسشو طراحی 
و  ی، دامداریکشاورز به کارکه بودسال  80تا  21افراد 
 ها خانه دار وشاغلوخانم نيز سایر مشاغل بقيهو  یباغدار
 بقيهدیپلم و وابتدایی سواد در حد  باسواد، بی از افراد کهبودند 

ی برا .داشتند وباالتر مدارک تحصيلی کاردانی و کارشناسی
محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری 

نان پنج درصد استفاده يضریب اطم یودنت براياست tو آماره 
 .(et alMaleki  0;202., let a Mosaffaie ,.2018گردید )

، کارشناسان و روستائيانجامعه آماری پژوهش شامل 
ف از تعری پس بودند. پروژه ترسيب کربنمتخصصان درگير

 هادادهبرای سنجش تصادفی و واقعی بودن واالت تحقيق ئس
های . در بيشتر روشاز آزمون ران یا گردش استفاده کردیم

اند، فرض بر شکل گرفته نمونه گيری آماری که برمبنای
تصادفی بودن نمونه و مشاهدات است. در نتيجه اطمينان از 

ست. حتی ها از اهميت زیادی برخوردار اتصادفی بودن نمونه
نيز باید تصادفی بودن  رگرسيون در مباحث مربوط به

ها مورد بررسی قرار گرفته تا صحت مدل ایجاد شده ماندهباقی
 05/0که سطح معناداری آن کمتر از قرار گيردیيد أتمورد 

تحقيق  یهانمونهتصادفی بودن  است و نشان دهنده واقعی و
پایایی  به کل جامعه تعميم داد. توانیما است و نتایج آن ر

ای از یکسان بودن نتایج در طول زمان معين و تحت درجه
از روش آلفای . باشدشرایط مشابه و با روش کار مشابه می

 ,Cronbachکرونباخ برای محاسبه ميزان پایایی استفاده شد )

در بدست آمده  کرونباخیآلفاجه به نتایج ضریب با تو .(1951
پرسش اعتبار از حکایت باشدیم 7/0باالی که این پژوهش 
وال پاسخ ئبه این س نامهروایی پرسش .داردشده  نامه طراحی

مورد نظر را  ویژگیدهد که ابزار اندازه گيری تا چه حد می
 یبا این تعداد ارزیاب رواییحداقل مقدار قابل قبول  .سنجدیم

بخش البته . برآورد شد 76/0الوشه،  بر اساس فرمول
های آماری مربوط به متغيرهای تصادفی و ای از تحليلعمده

 .جوامع با توزیع نرمال است
 

 نتایج
واالت تحقيق و برای سنجش ئپس از تعریف س

 از آزمون ران یا گردش هادادهی بودن تصادفی و واقع

 استفاده کردیم.
 

https://blog.faradars.org/simple-linear-regression/
https://parsmodir.com/db/research/validity.php
https://parsmodir.com/db/research/validity.php
https://parsmodir.com/db/research/validity.php


 ...آوری جوامعارزیابی تاب 404

 هاهبررسی تصادفی بودن داد برای ران زمونآ -3 جدول

n test to check the randomness of the datauR -Table 3  

 1.82 (value Test) ارزش آزمون

 15 (Number of turns) تعداد گردش

Z 54.77- 

 0.00 (Level of significance) معناداری سطح

 یهاشاخصدر سطح  آوریتابدر ثر ؤمعوامل وضعيت 
 آوریتابدر ثر ؤمعوامل ن يانگيکه م دادنشان  مورد مطالعه

 اساس نتایج بدست آمده از آزمونبرن ی. بنابراباشدیم 31/4
t،  یابیاز متوسط ارز باالتردر حد  آوریتاب درثر ؤمعوامل 

نامه در پرسش یهاداده بودن نرمال نتایج آزمون است.شده 
اقتصادی، اجتماعی، نهادی و اکولوژیکی در جدول  یهاهینما

 Pvalue)مطالعات مشاهده گردید به با توجه  زیر آمده است.

 یهاهینمانامه در پرسش یهادادهتصادفی بودن که  (0.05 <
 نرمال وزیعاقتصادی، اجتماعی، نهادی و اکولوژیکی دارای ت

 .هستند
 

 
 های طرحهداد یمعنادار لیتحل یبرا t آزمون جینتا و آوریتاب در ثرؤم عوامل نیانگیم -4 جدول

test results for meaningful analysis of design data-Mean of effective factors in resilience and t -Table 4  
 %95 نان تفاوتيفاصله اطم

idence conf Difference

95%)interval ( 

 نيانگيتفاوت م

Mean 

difference 

 یمعنادار

 دامنه( 2)

Significanc 

 درجه آزادی

df 

 

T 

 اريانحراف مع

Standard 

deviation 

 نيانگيم

Mean 
 باال

Top 

 پایين

Down 

0.75 0.47 0.61 0.0120 9.11 9.87- 0.47 4.31 

 
 

ی از متغيرها را با استفاده از تحليل عاملی تعداد زیاد
 ایخالصهبه چند عامل کاهش داد و به این طریق  توانمی
هدف اصلی استفاده از  کهکرد اصلی را تهيه  هایدادهاز 

 ترینمهمو تعيين  هادادهتحليل عاملی، کاهش حجم 
. بعد از یافتن هاستپدیده گيریشکلدر ثر ؤممتغيرهای 

زات عاملی هر امتيا توانمیالگوی مناسب تجزیه عاملی، 
ت هر عامل متغير اموضوع را برآورد کرد و با توجه به امتياز

 ZareChahouki and Zare)تعيين کرد  مورد نظر را

, 2016Abbasi.) 
بيانگر آن است که همبستگی بين   KMOمقادیر کوچک
تواند توسط متغيرهای دیگر تبيين شود، زوج متغيرها نمی

غيرها ممکن است قابل توجيه بنابراین کاربرد تحليل عاملی مت
است که بيانگر آن  836/0. در این پژوهش مقدار آن نباشد

 مناسب است. هادادهاست که تحليل عاملی برای تحليل 
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 شده هیتوج انسیوار ریمقاد -5 جدول

Justified values of variance -Table 5  
 1 (Factor) عامل

 ریشه پنهان ماتریس همبستگی
root of the correlation matrixThe hidden  

3.02 

 درصد واریانس کل
Percentage of total variance 

80.09 

 درصد تجمعی واریانس کل
Cumulative percentage of total variance 

80.09 

 
 های طرحهداد ماتریکس همبستگی -6 جدول

Design data correlation matrix -Table 6  

 
 اقتصادی

Economical 

 اجتماعی
Social 

 نهادی
Institutional 

 اکولوژیکی
Ecological 

 همبستگی
Correlation 

 1 0.745 0.625 0.689 (Economical) اقتصادی

 0.745 1 0.767 0.793 (Social) اجتماعی

 (Institutional) نهادی
 

0.625 0.797 1 0.783 

 0.689 0.793 0.783 1 (Ecological) اکولوژیکی

 

از  آوریتابدر ثر ؤمتعيين ارتباط ابعاد بين عوامل برای 
نتایج بدست  رمن استفاده شد.ياسپ یارتبه یآزمون همبستگ

نشان داد که همه ابعاد  آمده از آزمون همبستگی اسپيرمن
 داری در روندمستقيم، مثبت و معنیثير أتارتباط و 

 هیتجز یبرا یآمار یهاروشاز  یکی .دارند آوریتاب
ا ی هاعامله یها روش تجزداده هت موجود در مجموعاطالعا

 و Pearson (4190) ن روش توسطیا ،ستا یل عامليتحل
Spearman (1904 )یريگن بار هنگام اندازهياول یبرا 

رها در ين متغیرگذارترين تأثييتع یهوش مطرح شد و برا
 هاآنن ياد و روابط بیز یمورد بررس یرهايه تعداد متغيکزمان

 شود.استفاده میته باشدناشناخ

 
 کسیوارم روش با افتهی دوران یعامل یوزن سیماتر -7 جدول

Weight matrix of rotating factor by Warmix metho -Table 7  
 

 (factorعوامل )

 
 (social) اجتماعی (Economical) اقتصادی

 (Institutional) نهادی

 
 (Ecological) اکولوژیکی

 ماتریس وزنی

t matrixWeigh 
0.72 0.85 0.78 0.83 

 
 نتایج بخش اقتصادی
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 اقتصادی یرهایمتغی بندتیاولو -8 جدول
Prioritization of economic variables -Table 8 

 (rank Group( در گروه رتبه (title Variable) ريمتغعنوان  (Priority) تیاولو

 (tiesAssignment of bank facili) اختصاص تسهيالت بانکی 1
 

9.76 

 9.28 (inputs Expensive livestock) ی دامیاهنهادهگرانی  2

 (Inadequate budget allocation) اختصاص بودجه نامناسب 3
 

9.15 

 8.96 (Lack of young labor) نبود نيروی کار جوان 4

5 
 ی خرد اعتباری ترسيب کربنهاصندوقوجود 

(credit funds-micro Existence of carbon sequestration) 
8.91 

 8.63 (handicrafts Ability to produce) یدستعیصناتوليد  یتوانای 6

 8.46 (Reliance on livestock) اتکای به دامداری 7

8 
 Compatibility of existing livestock with the) سازگاری دام موجود با منطقه

area) 
8.35 

 8.15 (Low labor productivity in the village) ر روستای کار دوربهرهن پایين بود 9

 7.98 (Use of available funds) ی موجودهاهیسرمااستفاده از  10

 7.20 (Lack of liquidity in the village) کمبود نقدینگی در روستا 11

 7.09 (Threat of low productivity in the village) ی کم در روستاوربهرهتهدید  12

 6.74 (Low diversity of activities) هاتيفعالتنوع کم  13

 (Utilization of rangeland forage) ی از علوفه مراتعبرداربهره 14
 

5.81 

15 
 Disproportion of village products to) مردم قهيسل باعدم تناسب توليدات روستا 

people's tastes) 
5.52 

 جدول 9- نتایج تحلیل متغیر اقتصادی

Results of economic variable analysis -Table 9 
 متغيرها

Variables Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

 بار عاملی
(Factor 

load) 

0
.6

2
8

 0
.7

7
9

 0
.6

4
8

 0
.8

7
9

 0
.7

9
9

 0
.6

7
4

 0
.7

3
4

 0
.5

9
7

 0
.5

8
0

 0
.6

4
5

 0
.7

6
3

 0
.7

5
6

 0
.7

0
5

 0
.6

3
9

 0
.7

1
0

 

 
مشاهده و متغير قابل (متغير پنهان)بطه بين عامل را شدت

. بار عاملی مقداری شودیبار عاملی نشان داده م يلهوسبه
باشد  2/0بين صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

. شودینظر مشده و از آن صرفرابطه ضعيف در نظر گرفته

ز تر اقبول است و اگر بزرگقابل 6/0تا  2/0بين  یبار عامل
توجه به  با (.Kline, 1998)باشد خيلی مطلوب است  6/0

شود که بار عاملی همه یممالحظه  باال هایجدولاطالعات 
 سؤاالتیيدی بر تأ دهندهنشاناست و  5/0گویه ها بيشتر از 
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 اختصاص يرمتغ و ير اقتصادی استمتغانتخابی و رابطه آن با 
تناسب ير عدم متغتسهيالت بانکی بيشترین اشتراک و 

يقه مردم شهری کمترین اشتراک را با باسلتوليدات روستا 
 يرها دارد.متغبقيه 

 

 

 هامتغیر دیگر با اقتصادی عامل هیاول یعامل لیتحل رابطه -2 شکل

shows the relationship between primary factor analysis and economic factor with other variable -2Figure  
 

 نهادی نتایج بخش

 ی نهادیرهایمتغنتایج تحلیل  -01جدول 

Results of analysis of institutional variables -Table 10  
 متغيرها

Variables 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

 بار عاملی

Factor load 
0.03 0.72 0.61 0.57 0.81 0.75 0.58 0.53 0.41 0.63 0.68 0.02 

 

 
 دیگر متغیرها با نهادی عامل هیاول یعامل لیتحل هرابط -3 شکل

The relationship between the initial factor analysis of the institutional factor and other variables -3Figure  

 
  

شود که بار یمبا توجه به اطالعات جدول باال مالحظه 
مورد و  دو جزبه فاست 4/0عاملی همه گویه ها بيشتر از 

ير متغانتخابی و رابطه آن با  سؤاالتیيدی بر تأ دهندهنشان
يرها متغتوجه به جدول باال اولویت  و با نهادی است

يرشان از تأثيرها بر اساس ميزان متغاست و  شدهمشخص
 را کاهشير تأثيشترین ضریب ب زیاد به کم آورده شده است.

هماهنگ يت را فعالير تأثین ضریب کمتروکيفيت آموزشی 
 ی دولتی دارد.هادستگاه

 

 نتایج بخش اجتماعی
بهداشتی  -در بخش متغير اجتماعی نيازهای آموزشی
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 آخر است.ها اولویت تعاونی ها وضعف تشکل کمبود و اولویت اول و
 

 اجتماعی ریمتغنتایج تحلیل  -11 جدول

Results of social variable analysis -Table 11  

 Q12 Q13 Q14 Q16 Q18 Q19 Q2 Q20 Q24 Q39 Q4 Q43 Q50 (sVariable) متغيرها

 بار عاملی

(Factor load) 
0.14 0.51 0.68 0.7 0.66 0.77 0.35 0.79 0.86 0.64 0.37 0.8 0.32 

و  هاتشکلی مربوط به بار عاملدر این بخش بيشترین 
ی مربوط به وجود بار عاملین کمتر وهای روستایی یتعاون

 ای است.يلهقبومی های قيریدرگ

 
 

 

 PLS افزارنرم با اجتماعی عامل هیاول یعامل لیتحل رابطه -4 شکل

Relationship between primary factor analysis of social factor and PLS software -4Figure  
 

شود که یممالحظه  باال هایجدولبا توجه به اطالعات 
 دهندهنشاناست و  4/0بار عاملی همه گویه ها بيشتر از 

ير اجتماعی متغانتخابی و رابطه آن با  سؤاالتیيدی بر تأ

يرشان از زیاد به کم تأثيرها بر اساس ميزان متغو  است
 آورده شده است.

 
 نتایج بخش اکولوژیکی

 ی اکولوژیکیرهایمتغبار عاملی  -21جدول 

Factor load of ecological variables -Table 12  
 Q28 Q17 Q30 Q31 Q35 Q36 Q37 Q38 Q40 Q44 Q46 (Variables) متغيرها

 بار عاملی

(Factor load) 
0.54 0.73 0.42 0.58 0.28 0.71 0.43 0.21 0.9 0.62 0.82 

 
صفر رد  و فرضاست  126/0در اینجا برازندگی ما 

با عامل اکولوژیکی  شدهطرح سؤاالت یعنی اینکه؛ شودیم
شود که یم مالحظه موجوده اطالعات توجه ب با رابطه دارند.

 دهندهنشاناست و  4/0بار عاملی همه گویه ها بيشتر از 
ير اکولوژیکی متغانتخابی و رابطه آن با  سؤاالتیيدی بر تأ

 شده مشخصيرها متغاولویت  باالتوجه به جدول  با .است
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 آورده شده است.يرشان از زیاد به کم تأثيرها بر اساس ميزان متغاست و 
 

 

 با متغیرهای کیاکولوژ عامل هیاول یعامل لیتحل رابطه -5 شکل

The relationship between primary factor analysis of ecological factor and variables - 5Figure  
 

بار عاملی حذف و  یندر بين متغيرهای اکولوژیکی بيشتر
املی ع کمترین بار وسالی خروج دام از مرتع به دليل خشک

تحقيق این با بررسی کليه نتایج  مربوط به وجود معادن است.

توان ميزان تاب آوری منطقه طرح را این گونه جمع بندی می
و تاب آوری نهادی تأثير کرد که تاب آوری اجتماعی بيشترین 

 تاب آوری کل منطقه مورد مطالعه دارد.را بر تأثير کمترین 

 

 ی منطقهآورتابمیزان  -31 جدول

Regional resilience rat -Table 13  

 (Dimensions of resilience) یآورتابابعاد 

 

 آوریتاب ير برتأثميزان 
The extent of the effect of reflectivity 

 یآورتابرتبه 
Resilience rating 

 (Social resilience) ی اجتماعیآورتاب

 

0.88 1 

 (nceEconomic resilie) ی اقتصادیآورتاب

 

0.86 2 

 (Ecological resilience) ی اکولوژیکیآورتاب

 

0.85 3 

 (Institutional resilience) ی نهادیآورتاب

 

0.72 4 
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 یآورتـاب افزایشدر راسـتای  شودپيشنهاد میبنابراین 

 یهاهیسرماتقویت  ماننداقداماتی  مجموعهجوامع محلـی، 
 مالیبخشـی به منابع  برداران و کشـاورزان، تنوع بهره

سـب و ک ایجاد، دامداری پایـدار یهامدلروستاها و 
مشـارکت  برایارهـای محلـی، تقویت سـرمایه اجتماعی ک

بحـران خشکسـالی، توجـه بـه دانـش  ه بادر مقابـل هاآن
سياسـت حالبومی روسـتایيان، اصالح الگوی کشـت و اص

ا برای کنترل مهاجرت جوامـع محلی و نيروهای مولد ه
نشهرها مورد توجه جدی مدیـران و روسـتایی به سـمت کال

 .قرار گيـرد منابع طبيعیریـزان مرتبـط بـا  برنامه
 

 بحث
اخير، برخی از کشورهای در حال توسعه،  یهاسالدر 

مالی و اعتباری برای تغيير ساختار و  یهامشوقبا ارائه 
آسيب وارد  منابع طبيعیکه کمتر به  ییهاوهيشگيری بکار
برای کمک به  یمحلجوامع، از توان و مشارکت کنندمی

 اندکردهاستفاده منابع طبيعی دولت در مدیریت و حفاظت 
2015) ,Greiner(.  با توجه به نتایج بدست آمده از این

در ثری ؤمتحقيق مشخص گردید که کليه عوامل نقش 
ند. ولی عامل اجتماعی با داشتن بيشترین آوری دارتاب

آوری میعامل در روند تاب نیتریاصلضریب به عنوان 
والی که در این تحقيق بدنبال آن بودیم که چه ئیعنی س ،باشد
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بيشتری ثير أتیک  دارند و کدامثير أت آوریعواملی بر تاب
در بررسی عوامل مختلف مثل  دارند پاسخ داده شد.

و  نیترمهمدولتی( ) یونهاد یکیژاکولو اقتصادی،
پذیرترین عامل در هر اکوسيستمی و ثيرأتثيرگذارترین و أت

شکننده مناطق بيابانی که  یهاستمياکوسدر  ترمهماز همه 
تحقيق موجود در منطقه بيابانی گلچشمه محالت استان 

مانند فنی ثر ؤمدولتی  یهادستگاهمرکزی و با همکاری 
سازندگی وکميته امداد و  جيبس ،یجهادکشاورز حرفه ای،

مشارکت مردم عمليات احيای مناطق بيابانی در حال انجام 
است و حضور فعال جوامع محلی از توليد نهال گرفته تا 

های توسعه همه توسط گروه کاشت و مراقبت و آبياری
این روش  همراه است. هاآنروستایی و با ایجاد درآمد برای 

یعنی  ،الگویی برای تمام کشور باشد تواندعمليات اجرایی می
استفاده از خود مردم برای احيای مناطق حاشيه روستا و 

برای مراقبت و نگهداری از اقدامات  هاآنجلب مشارکت 
ایجاد درآمد برای  سوییاز  ،انجام شده در مناطق احيایی

بهره برداران وایجاد انگيزه برای مشارکت در حفظ مناطق در 
ایجاد روحيه و تفکر توسعه  سوی دیگرز اهالی روستا وا

روستایی با نگاه کوتاه مدت و بلند مدت در اهالی منطقه 
 مورد مطالعه است.
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             Abstract 

Sustainability has high importance in desert ecosystems, and they are often under the influence 

of direct, indirect, and unpredictable stresses. Sustainable management of arid and semi-arid 

ecosystems and drought risk management, which occur in these areas, largely depend on its 

resilience and management. The current research was conducted to evaluate the impact of 

social, economic, ecological, and institutional factors on ecosystem resilience in the 

Galcheshmeh area of Mahalat, Markazi Province. For this purpose, by examining the sources 

and gathering experts' opinions and face-to-face interviews with local people, a worksheet was 

prepared and classified as a tool to collect information. Then the reliability of the questionnaire 

was analyzed by the data logistic analysis method and by calculating Cronbach's alpha. The 

validity of the questionnaire was confirmed. The results of the normality test of the 

questionnaire data in economic, social, institutional, and ecological indices showed that the 

questionnaire data have a normal distribution. The results of the t-test showed that effective 

factors in resilience were evaluated above average, and it was found that all factors have a role 

in resilience. The results showed that the social parameter with a coefficient of 0.85 is the most 

influential factor in the resilience of the study area. 
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