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Nowadays, theories and attitudes around crises management seek to create resilient communities 
against hazards and natural crises. Therefore resilience is considered as a way for strengthening com-
munities based on their capacities. In this regard, various concepts, approaches, indicators and mea-
surement models have been developed. The aim of this study is to measure and analysis of resilience 
of  rangeland users in the Nardin village, Mayamey district, Semnan province in facing with natural eco-
system retrogressive trend. The research method is of descriptive-analytic type and sample size based 
on Morgan table is estimated 28 actors of rangeland. Initially, review of theoretical literature was done 
so that components and dimensions of resilience were specified. Next, applying questionnaires, it was 
attempted to compute the average resilience of rangeland beneficiaries of Nardin village faced with re-
gression. Through one-sample t- test, the average resilience for each of the six components was esti-
mated and by applying Friedman test, values of the components were ranked.
Based on results, the average resilience of rangeland beneficiaries in Nardin village is 2.88. This is indica-
tive of non-desirable resilience of beneficiaries in this traditional boundary which is lower than Middle 
desirable (3), thus improvement of resilience must be in priority for subsequent planning and resource 
allocations.
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Extended Abstract

1. Introduction

heories and attitudes around crises 
management seek to create resilient 
communities against hazards and natu-
ral crises. Resilience is therefore a way 
for strengthening communities based on 

their capacities ; therefore, various concepts, approaches, 

indicators, and measurement models have been devel-
oped in this regard. Resilience is ability of systems to 
absorb and recover from the impact of disruptive events 
without fundamental changes in function or structure, 
which depend on the flexibility and adaptive capacity of 
the system as a whole, rather than simply strengthening 
structures or institutions in relation to specific stresses, 
as in the hard resilience approach. The dramatic changes 
of world effects on the way crises are viewed with the 
intention of the dominant perspective and have shifted 
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from mere focus on reducing vulnerability to increasing 
resilience against hazards and crises. As a matter of fact, 
one of the fundamental strategies for reducing vulner-
ability of social systems and accordingly reinforcement 
of local communities’ sustainability encountered with 
environmental crises including natural ecosystems’ re-
gression is boosting the resilience of these communities 
against emerging agitation in ecological systems. Present 
study is an attempt to measure and analyze the resilience 
of rangeland beneficiaries of Nardin village, Mayamei 
County, Semnan province faced with natural ecosystems’ 
regression.

2. Methodology

The research method is of descriptive-analytic type and 
sample size based on Morgan table is estimated 28 ben-
eficiaries of rangeland. Initially, review of theoretical lit-
erature is done. Therefore, components and dimensions of 
resilience were specified. Next, applying questionnaires, 
it is attempted to compute the average resilience of range-
land beneficiaries of Nardin village faced with regression. 
Through one-sample t- test, the average resilience for 
each of the six components is estimated and by apply-
ing Friedman test, values of the components are ranked. 
Lastly, effective coefficient of each component upon re-
silience of beneficiaries is measured through multiple re-
gression analysis.

3. Results

Based on the research results, it is found out that the 
average resilience of rangeland beneficiaries in Nardin 
village is 2.88. This in indicative of non-desirable resil-
ience of beneficiaries in this traditional boundary which 
is lower than Middle desirable (3); hence, improvement 
of resilience must be in priority for subsequent planning 
and resource allocations. Moreover, the findings of one-
sample t-test showed that human component by an aver-
age of 2.9 is near to Middle desirable (i.e. 3) but it was 
not the case for other components. Besides, according 
to Friedman test, social variables were found optimum 
within the sample population. It was also revealed that the 
item religious beliefs of an average of 4.6 had the highest 
value but the item migration to cities following rangeland 
degradation of 2.57 average had the lowest value. Hu-
man variables were assessed low from sample popula-
tion point of view. Furthermore, the item vulnerability in 
case of rangeland degradation by an average of 6.1 had 
the highest value but the item rangeland beneficiaries’ 
sufficient level of literacy of average 2.14 had the lowest 
value. Friedman test regarding economic component in-
dicated that “instable economic condition of households 

faced with rangeland degradation of 10.73 averages had 
the highest value but possessing financial resources once 
rangeland is degraded of 2.14 average showed the lowest 
value. It was as well found out that institutional variables 
through sample population outlook were evaluated low. 
The variable appropriate organization and inspection of 
traditional boundary for reducing rangeland pressure of 
3.36 averages had the best value but striking governmen-
tal contributions following rangeland degradation of 1.32 
averages had the lowest value. Friedman test of the physi-
cal component indicated that accessibility to communi-
cation infrastructures such as telephone and mobile with 
an average of 4.79 had the highest value but satisfaction 
with drinking water network of average 1.46 had the low-
est value. According to outcomes, natural variables were 
evaluated low among sample population members. Inves-
tigation of averages pertinent to this component revealed 
that the problem with providing fodder following range-
land degradation of average 4.54 has the highest value on 
the other hand, restoring and reclaiming activities’ imple-
mentation for coping with rangeland degradation of aver-
age 1.96 has the lowest value in the region.

4. Conclusion

To conclude, out of six investigated components of re-
silience, the socio-cultural dimension followed by natu-
ral aspect indicate more appropriate and better state than 
other aspects among rangeland beneficiaries of Nardin 
village. A community is called resilient in which all indi-
cators, components, and dimensions of resilience together 
grow and improve. Incongruous improvement of differ-
ent dimensions will not necessarily result in resilience of 
community members. Priority of socio-cultural and natu-
ral dimensions for resilience of rangeland beneficiaries of 
Nardin village is of paramount importance but it does not 
suffice and it is not expected to let practitioners and poli-
cymakers turn blind eye to improvements in other dimen-
sions for realizing resilience.
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تلفن: 26253101 )12( 98+
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امروزه نظریه  ها و رویکردهای مدیریت بحران بر تاب  آوری جوامع محلی در برابر مخاطرات و بحران  ها تأکید دارند. از این روی، تاب  آوری 
راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت  های   آن  ها مطرح می  شود و رویکردها، شاخص  ها و مدل  های سنجشی متفاوتی در مورد آن 
شکل گرفته است. هدف مطالعه حاضر سنجش و تحلیل تاب  آوری بهره  برداران مرتع روستای نردین شهرستان میامی استان سمنان، در 
مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم  های طبیعی می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و حجم نمونه در تحقیق، طبق جدول مورگان، 28 
نفر از بهره برداران مرتع برآورد شده است. در این راستا، ابتدا مؤلفه  ها و ابعاد مطرح در تاب  آوری تدقیق گردید. سپس با تحلیل پرسش  نامه  ها 
و محاسبات الزم میزان میانگین تاب  آوری بهره  برداران و همچنین میانگین تاب  آوری ابعاد شش  گانه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون 
تی تک نمونه ای سنجش و رتبه  بندی متغیرهای آن  ها با استفاده از آزمون فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل شده، 
میزان میانگین تاب  آوری بهره  برداران مرتع روستای نردین 2/88 است و نشان می  دهد که تاب  آوری بهره  برداران این روستا در برابر تخریب 

مرتع از حد متوسط پایین  تر بوده و مناسب نیست، بنابراین ضروری است در اولویت برنامه  ریزی و تخصیص منابع قرار گیرند. 
کلیدواژه ها: 

تاب  آوری، بهره  برداران 
مرتع، سیر قهقرایی 

اکوسیستم  های طبیعی، 
روستای نردین

تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1396

مقدمه
از منابع مشترک در ادوار  استفاده و بهره  برداری خردمندانه 
گذشته موجب حفظ اکوسیستم  های   طبیعی در زمان ما شده 
است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در گذشته قانون مدونی 
برای بهره  برداری از عرصه  های طبیعی وجود نداشته است، عرف 
به گونه  ای وظایف و شرایط بهره  برداری را مشخص می  کرده است 
(Clayton, 2003) ولی در دهه  های اخیر اصول صحیح بهره  برداری 

از آن  ها رعایت نشده است. البته می  توان رشد سریع جمعیت و 
افزایش روز افزون تقاضا برای غذا و رفاه و محدود بودن منابع را از 
دالیل عمده آن دانست که موجب شده است بهره  برداری از منابع -

طبیعی نسبت به ادوار گذشته سیر صعودی داشته باشد. در این 
میان عرصه مراتع نیز به عنوان یکی از منابع چندگانه و از مهم -

ترین منابع اقتصادی به شمار می  رود که تأمین معیشت جمعیت 
 (Menke & قابل توجهی از بهره  برداران مرتع به آن وابسته است

(Eric, 1992. بهره  برداری از مراتع در ایران از سابقه  ای باال برخوردار 

است، ولی به رغم اهمیت باالی مراتع، در طی چندین دهه گذشته 
در کیفیت و درجه بندی آن  ها تغییراتی حاصل شده است که 
نشان از تخریب این عرصه  ها دارد که معضلی بزرگ برای قشر 
بهره  بردار مرتع بوده و زنجیره ای از مشکالت اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی برای آن  ها به  وجود آورده و رفاه آن  ها را با مشکل مواجه 
می  سازد. درواقع از آنجا که سیستم های طبیعی و انسانی همواره 
همراه و مکمل یکدیگر بوده اند (Scholz, 2011)، مطمئناً به دنبال 
تخریب اکولوژیکی مراتع، پیامدهای انسانی در نظام بهره  برداری 

 .(Ghorbani, 2012) مرتع رخ خواهد داد

یکی از معضالتی که همواره و در طی قرون متمادی زندگی 
جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده است، وقوع بحران  هایی 
است که در صورت ناآگاهی و نداشتن آمادگی، رفته رفته صدمات 
جبران ناپذیری به ابعاد مختلف زندگی انسان  ها اعم از حوزه  های 

1- دانشجوی دکتری، دانشکده منابع   طبیعی  ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
2- دانشیار دانشکده منابع  طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

3- دانشیار دانشکده منابع  طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، ایران.
4- استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

سنجش و تحلیل تاب  آوری بهره  برداران مرتع در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم    های طبیعی 
)موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان(
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سکونتی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، روان شناختی و ... 
وارد می  کند (Davidson, 2010). امروزه در سطح جهان تغییرات 
چشمگیری در نگرش به بحران  ها دیده می  شود؛ به طوری که 
دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیب  پذیری به افزایش 
تاب آوری در مقابل مخاطرات و بحران  ها تغییر پیدا کرده است 
(Aldrich & Meyer, 2015). درواقع یکی از راهکارهای اساسی کاهش 

آسیب  پذیری در سیستم  های اجتماعی- اکولوژیک و در نتیجه 
تقویت پایداری جوامع محلی در برابر بحران های زیست محیطی 
از جمله سیر قهقرایی مراتع، افزایش میزان تاب  آوری این جوامع 
در برابر اختالل و آشفتگی ایجاد شده در سیستم  های اکولوژیکی 
می  باشد (Ghorbani, Avazpour & Yusefi, 2015). مفهوم تا ب آوري 
ریشه در علم فیزیک و ریاضی دارد و براي توصیف توانایی یک 
ماده یا سیستم براي بازگشت به حالت تعادل پس از جابجایی یا 
حرکت به کار می رود. تاب  آوری اجتماعی قادر است تا حدودی 
تنش های حاصل از سیستم  های اکولوژیک را تعدیل و جبران 
نماید. کاتر1 )2008( معتقد است که اکوسیستم  های طبیعی جدا 
از مکانیسم  های ذاتی خود، برای کنار آمدن با تنش  ها و تالطم -

ها و همچنین برای توانایی ارائه خدمات جهت حفظ یکپارچگی 
اکوسیستم، به توانایی و اراده گروه  های خاص اجتماعی نیاز دارند 
که افراد با آن در ارتباطند. این مسئله نشان دهنده تأثیر بسیار 
باالی سرمایه اجتماعی بر تاب  آوری سیستم اجتماعی در برابر 
تغییرات می  باشد (Ghorbani, Avazpour & Yusefi, 2015). میزان 
سرمایه اجتماعی یک شبکه اجتماعی نشان  گر میزان ارتجاع -

پذیری و سازگاری افراد در مقابل تغییرات شرایط محیط  های 
طبیعی و متعادل نمودن نیازها و بهره  برداری در راستای پایداری 
 (Walker, Holling,  Carpenter & Kinzig, می  باشد  طبیعی  منابع 

.2004)

هدف تحقیق حاضر سنجش میزان تاب  آوری بهره  برداران در 
توابع  از  نردین  عرفی  مرتع در سطح سامان  تخریب  با  مواجه 
شهرستان میامی استان سمنان می  باشد که جزء مناطق خشک 
کشور محسوب شده و مراتع این منطقه از وضعیت نامطلوبی 
برخوردار  است. با توجه به اینکه پدیده تخریب و سیر قهقرایی 
مراتع یکی از بحران  های پیش روی بهره  برداران مرتع می  باشد و با 
توجه به اینکه اقتصاد و معیشت بهره  برداران مخصوصاً در مناطق 
خشک، متکی به مراتع می  باشد، در نتیجه ارتقاء تاب  آوری این 

افراد در مواجهه با این بحران ضروری است. 

مروری بر ادبیات موضوع 
واژه تاب آوری اغلب به مفهوم بازگشت به گذشته به کار می رود 
که از ریشه التین Resilio به معنای پرش به گذشته گرفته شده 
است. این اصطالح را نخستین بار Holling که از وي به عنوان پدر 
تاب آوری یاد می شود در سال 1973 میالدی به عنوان مفهومی 

1.- Cutter 

اکولوژیکی مطرح کرد. وی تاب  آوری در یک اکوسیستم را معیاری 
از توانایی اکوسیستم برای جذب تغییرات با حفظ مقاومت قبلی 
بیان کرد. سپس ادگر2 )2000( در نظام  های اجتماعی، کارپنتر 
نظام - در   )2004( برکس3  محیطی،  انسانی-  نظام  های  در 

های اجتماعی- اکولوژیک، Bruneau (2003) در مدیریت سوانح 
کوتاه  مدت و تایمرمن4 )1981( در پدیده  های بلندمدت مانند 
تغییرات اقلیمی به  کار گرفتند. تاب آوری به معنای توانایی یک 
سیستم اجتماعی و یا اکولوژیک نسبت به جذب و یا رویارویی 
با یک بی  نظمی و یا اختالل است به طوری که بتواند ساختارها 
و عملکرد اساسی، ظرفیت بازسازماندهی و ظرفیت سازگاری در 
مقابل تنش  ها و تغییرات را حفظ نماید (avazpour, 2016). در ادامه 
به بخشی از پژوهش    های انجام شده در داخل و خارج از کشور در 

زمینه تاب آوری سیستم های اجتماعی پرداخته شده است.

بالیای  اثرات  کاهش  هدف  با   ،)2010( همکاران  و  کاتر5 
طبیعی بر جوامع محلی در ایاالت متحده، به شناسایی معیارها 
انجام  مطالعه ای  تاب آوری،  اندازه گیری  برای  استانداردهایی  و 
دادند. وی در این تحقیق اظهار داشت که معیارهای اندازه  گیری 
تاب آوری در طول زمان و در مقایسه یک مکان با مکان دیگر، 
متفاوت است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اختالفات 

فضایی در تاب آوری در مناطق مختلف وجود دارد.

داداش  پور و عادلی )2015( در تحقیق خود با عنوان سنجش 
ظرفیت تاب  آوری در مجموعه شهری قزوین به بررسی شاخص -

های مختلف جهت سنجش تاب  آوری پرداخته و از مؤلفه های 
اجتماعی، اقتصادی، انسانی، زیرساختی و نهادی، جهت سنجش 
که  بود  آن  از  حاکی  یافته  ها  نتایج  نمودند.  استفاده  تاب  آوری 
مجموعه شهری قزوین از بین ابعاد مختلف تاب  آوری، به لحاظ 
ابعاد نهادی و زیرساختی وضعیت نامناسب  تری دارد و باید در 

اولویت برنامه  ریزی قرار گیرند.

سید عین  الدین و رویتری6 )2012( به بررسی تاب  آوری جوامع 
در برابر زمین لرزه در منطقه بلوچستان کشور پاکستان پرداخته و 
برای سنجش میزان تاب  آوری یک نظرسنجی در بین 200 خانوار 
در دو منطقه زلزله خیز A )وقوع خیلی زیاد زمین لرزه( و B )وقوع 
زیاد زمین لرزه( بلوچستان انجام داد. نتایج بیانگر وجود تاب  آوری 
پایین در هر دو منطقه بود ولی با این حال در منطقه B تاب  آوری 
از نظر ابعاد اقتصادی، نهادی و زیرساختی دارای وضعیت بهتری 

نسبت به منطقه A بود.

فرزاد بهتاش و همکاران )2013( در تحقیق خود تحت عنوان 
ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب  آوری کالن شهر تبریز، پس 

2.- Adger
3.- Berkes
4.- Timmerman
5.- Cutter
6.- Seyyes Ainuddin & Routary
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از تدقیق مؤلفه ها و ابعاد مطرح در سنجش تاب  آوری شامل ابعاد 
فیزیکی، نهادی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و طبیعی، میزان 
تاب  آوری شهر تبریز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج 
حاکی از آن بود که میانگین تاب  آوری شهر تبریز برابر 2/23 است 
)پایین تر از 3( که نشان می  دهد شهر تبریز از لحاظ تاب  آوری در 
وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. بااین حال بعد اجتماعی- فرهنگی 

باالترین رتبه تاب  آوری را در  شهر تبریز دارد.

روش شناسی تحقیق 
جهت انجام این پژوهش روستای نردین در حوزه آبخیز نردین 
انتخاب گردیده است. حوزه آبخیز نردین به مساحت 282.226 
هکتار در حدود 85 کیلومتری شمال شهر میامی استان سمنان 
واقع شده است. محدوده حوزه موردمطالعه ʺ19/5 ʹ42 ˚55 تا 
ʺ45/4 ʹ19 ˚55 درجه طول شرقی و ʺ10/3 ʹ1 ˚37 تا ʺ36/3 
37 عرض شمالی می  باشد. شغل اصلی مردم روستا دامداری،   ̊10ʹ
کشاورزی و به میزان کمتر باغداری می  باشد. نظام بهره  برداری از 
مراتع سامان عرفی نردین به صورت مشاع است و توسط تمام 
بهره  برداران روستا مورد استفاده قرار می  گیرد. مراتع این منطقه 
در حال حاضر تحت چرای مفرط و طوالنی مدت قرار دارد و بر 
اثر این دو عامل سیر قهقرایی در منطقه ایجاد شده و در قسمت 
غالبی از این مناطق وضعیت دارای گرایش منفی می باشد. ترکیب 
پوشش گیاهی نیز غالباً از گونه های متوسط تا نامرغوب تشکیل 
شده است. وجود آثار چرای شدید، دام اضافی و تخریب مرتع 
در این روستاها از تهدیدهای اکولوژیکی اساسی در این منطقه 

محسوب می گردد. )شکل 1(

روش کار

این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی است و 
روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی به شمار می رود. جامعه 
آماری در این مطالعه، بهره برداران مرتع می باشند که در معرض 
خطر سیر قهقرایی مرتع قرار گرفته اند و میزان تاب آوری آن ها 
در برابر این خطر مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس 
ابتدا با استفاده از مطالعات میدانی و روش پیمایشی و از طریق 
مشاهده مستقیم در منطقه مورد بررسی، ابتدا جامعه آماری یا 
در واقع تعداد کل بهره  برداران از مراتع روستا شناسایی شدند 
که شامل 30 نفر بودند و طبق جدول مورگان، 28 نفر از بهره -

برداران مرتع )دامداران( به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند که 
به صورت مشاعی از مراتع این سامان استفاده   می  کنند و میزان 
میانگین تاب  آوری بهره  برداران در مواجه با تخریب مرتع در قالب 
پرسشنامه تاب  آوری و بر اساس مؤلفه های شش  گانه تاب  آوری 
شامل اجتماعی-فرهنگی، انسانی، اقتصادی، نهادی، فیزیکی و 
طبیعی (Mayunga, 2007) با استفاده از نرم افزار SPSS سنجش 
گردیده است و سپس با استفاده از آزمون تی تک  نمونه  ای میزان 
میانگین تاب  آوری هر یک از مؤلفه ها محاسبه و رتبه  بندی گویه -

با استفاده از آزمون فریدمن محاسبه گردید و  های هر مؤلفه 
در نهایت ضریب تأثیر هر یک از مؤلفه ها بر میزان تاب  آوری با 
استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره سنجش گردیده است. 
همچنین با توجه به روش امتیازدهی، میانگین تاب  آوری عددی 
به عنوان  را   3 عدد  می  توان  که   5 حداکثر  و   1 حداقل  است 
میانه مطلوب در نظر گرفت. به عبارت دیگر هرچه مقدار آن از 

فصلنامه پژوهش های روستاییشکل 1. موقعیت روستای نردین در استان و کشور
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3 کوچک تر و به 1 نزدیک تر نشان دهنده آسیب  پذیری و هرچه از 
3 بزرگ تر و به 5 بیشتر نشان دهنده تاب  آوری می  باشد. همچنین 
از سطح معنی  دار 0/05 برای قضاوت در مورد فرضیه  های تحقیق 
از مقدار  بزرگ تر  احتمال  اگر مقدار  استفاده شده است. یعنی 
0/05 باشد فرض H0 )عدم اختالف بین میانگین واقعی و میانه 
مطلوب(پذیرفته شده و اگر مقدار احتمال کوچک تر از 0/05 باشد 
فرض H0 رد و فرضH1 )اختالف بین میانگین واقعی و میانه 
مطلوب( پذیرفته می  شود. جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظر 
ده تن از متخصصین مختلف شامل: 4 نفر متخصص مرتع داری و 
3 تن از متخصصین ترویج و توسعه کشاورزی و 3 نفر متخصص 
توسعه روستایی استفاده گردیده است و همچنین جهت پایایی 
آلفای  که  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  فرمول  از  پرسشنامه 
محاسبه شده برای پرسشنامه طراحی شده 0/722 می  باشد که 
نشانگر پایایی خوب و هماهنگی درونی مناسب برای پرسشنامه 

است. 

در شکل 2 مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده است.

یافته  ها

میزان تاب  آوری بهره  برداران در مواجه با سیر قهقرایی مرتع

 تبیین تاب  آوری در برابر تهدیدات، در واقع نحوه تأثیرگذاری 
و  فیزیکی  انسانی،  نهادی،  اقتصادی،  اجتماعی،  ظرفیت  های 
طبیعی در افزایش تاب  آوری است. با توجه به  نتایج جدول 1، 
میانگین تاب  آوری بهره  برداران مرتع روستای نردین 2/88 می -

باشد که نسبت به میانه مطلوب تاب  آوری )عدد 3( میزان پایینی 
  می  باشد و بین تاب  آوری موجود و تاب  آوری ایده  آل اختالف وجود 
دارد. بنابراین ضروری است در برنامه  ریزی  ها و تخصیص منابع به 
ارتقاء و بهبود وضعیت تاب  آوری بهره  برداران مرتع روستای نردین 

توجه ویژه ای شود.

وضعیت تاب  آوری و مؤلفه های آن در روستای نردین

در خصوص بررسی توزیع میانگین متغیر  های مرتبط با تاب -
آوری به کمک آزمون تی تک  نمونه  ای مشخص شد که از بین 
همه مؤلفه ها، تنها عامل انسانی با میانگین متوسط تفاوتی ندارد 
لیکن در مورد سایر  به عبارت دیگر در حد متوسط می  باشد.  و 
مؤلفه ها آزمون معنی  دار و فرض صفر مبنی بر یکسانی توزیع رد 
می  شود و می  توان استنباط نمود که مقدار میانگین متفاوت از 
مقدار متوسط است. با توجه به حدود پایین و باال که هر دو برای 
مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی و طبیعی مثبت  هستند می  توان 
بیان داشت که توزیع آماری با در نظر گرفتن یک درصد خطای 
با دیگر  از متوسط است ولی در رابطه  نوع اول در حد بیشتر 

مؤلفه ها کمتر از متوسط می  باشد )جدول 2(. 

تحلیل و رتبه  بندی مولفه های تاب  آوری 

مؤلفه اجتماعی

از  اجتماعی  متغیرهای  که  می دهد  نشان   3 جدول  نتایج 
دیدگاه جامعه نمونه در حد مطلوبی ارزیابی شده است. بررسی 
میانگین های بدست آمده هم نشان می دهد که گویه " ارزش و 
اعتقادات مذهبی" با میانگین 4/6 بهترین ارزش و گویه » مهاجرت 
به شهرها پس از تخریب مرتع« با میانگین 2/73 کمترین ارزش 
را داشته اند. در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان می دهد 
اول و »  اعتقادات مذهبی« در رتبه  و  که گویه های »ارزش  ها 
نگاه مشارکتی در مواقع ضروری« در رتبه دوم قرار دارد. سطح 
معناداری بدست آمده حاصل از آزمون فریدمن )0/0001( بیانگر 

توافق ذهنی مشترک بین دیدگاه های ذهنی جامعه نمونه است.
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جدول 1.  وضعیت تاب  آوری بهره  برداران مرتع روستای نردین.

کمینهبیشینهخطای استانداردانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهمرز اکولوژیک

282/88570/367880/069523/912/29روستای نردین

فصلنامه پژوهش های روستایی  منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 1395                                                                                                                 

جدول 2. آزمون تی تک نمونه  ای برای تحلیل وضعیت تاب    آوری و مؤلفه های آن در روستای نردین.

ارزش تی=3

انحراف میانگینمؤلفه ها
معیار

خطای 
درجه مقدار تیاستاندارد

آزادی
سطح 

معناداری

تفاوت 
میانگین و 

میانه

تفاوت اطمینان در سطح 
95

حد باالحد پایین

پذیرش3/70/563140/106427/047270/00010/750000/53160/9684اجتماعی- فرهنگی
رد0/54860/4613-0/04365-0/177270/861-2/91/302220/24610انسانی

پذیرش0/1844-0/5793-0/38187-3/969270/0001-2/60/509170/09622اقتصادی
پذیرش0/6291-0/9721-0/80060-9/578270/0001-2/10/442320/08359نهادی
پذیرش0/1005-0/4710-0/28571-3/164270/004-2/70/477780/09029فیزیکی
پذیرش0/408160/24290/5735-3/40/426300/080565/066270/0001طبیعی

رد0/25690/0284-0/11429-1/644270/112-2/80/367880/06952تاب  آوری
فصلنامه پژوهش های روستایی  منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 1395                                                                                                                          

جدول 3.  تحلیل وضعیت متغیرهای اجتماعی تاب  آوری بر اساس آزمون فریدمن.

رتبهفریدمنمیانگینخطای استانداردانحراف معیارتعدادگویه  ها

280/6210/1174/646/051ارزش  ها و اعتقادات مذهبی
281/0200/1934/325/293روحیه همکاری

281/2000/2274/435/712نگاه مشارکتی  در مواقع ضروری
281/1010/2084/215/234تعامل و همبستگی باال

281/5970/3022/572/738مهاجرت به شهرها پس از تخریب مرتع
281/5500/2932/573/047امنیت جانی و مالی پس از تخریب مرتع

281/0260/1943/644/115پایبندی به سنت  ها و عرف  های محلی در تعداد دام چرا کننده
280/9940/1883/613/846پایبندی به سنت  ها و عرف  های محلی در چرای زودرس

28تعداد مشاهدات
65/280مقدار کای اسکوئر

7درجه آزادی
0/0001سطح معناداری

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 1395                                                                                                                  
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مؤلفه انسانی

با توجه به جدول 4،متغیرهای انسانی از دیدگاه جامعه نمونه 
در حد پایینی ارزیابی شده است. بررسی میانگین های بدست 
آمده هم نشان می دهد که گویه " آسیب  پذیری در صورت تخریب 
مرتع" با میانگین 6/1 بهترین ارزش و گویه » دانش نسبت به 
پروژه  های کاهش اثرات تخریب مرتع » با میانگین 2/21 کمترین 
ارزش را داشته اند. سطح معناداری بدست آمده حاصل از آزمون 
فریدمن )0/0001( بیانگر توافق ذهنی مشترک بین دیدگاه های 

ذهنی جامعه نمونه است.

مؤلفه اقتصادی

از  اقتصادی  متغیرهای  که  می دهد  نشان   5 جدول  نتایج 
دیدگاه جامعه نمونه در حد پایینی ارزیابی شده است. بررسی 
میانگین های بدست آمده هم نشان می دهد که  متغیر " تزلزل 
وضعیت اقتصادی خانواده در صورت تخریب مرتع" با میانگین 
4/39 بهترین ارزش و گویه » در اختیار قرار گرفتن منابع مالی 
در صورت از بین رفتن مرتع« با میانگین 1/43 کمترین ارزش 
را داشته اند. در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان می دهد 
که گویه  های »تزلزل وضعیت اقتصادی خانواده در صورت تخریب 
مرتع« در رتبه اول و » نیاز به حمایت مالی در صورت تخریب 
مرتع« در رتبه دوم قرار دارد. سطح معناداری بدست آمده حاصل 
از آزمون فریدمن )0/0001( بیانگر توافق ذهنی مشترک بین 

دیدگاه های ذهنی جامعه نمونه است.

مؤلفه نهادی

از  نهادی  متغیرهای  که  می دهد  نشان   6 جدول  نتایج 
دیدگاه جامعه نمونه در حد پایینی ارزیابی شده است. بررسی 
میانگین های بدست آمده هم نشان می دهد که " مناسب بودن 
تنسیق و ممیزی سامان  های عرفی در جهت کاهش فشار مراتع" 
با میانگین 3/36 بهترین ارزش و گویه »چشمگیر بودن کمک های 
دولتی بعد از تخریب مرتع« با میانگین 1/32 کمترین ارزش را 
داشته اند. در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان می دهد که 
گویه  های »مناسب بودن تنسیق و ممیزی سامان  های عرفی در 
جهت کاهش فشار مراتع« در رتبه اول و »داشتن نظارت دقیق و 
کنترل از سوی اداره منابع  طبیعی جهت حفظ منابع« در رتبه دوم 
قرار دارد. سطح معناداری بدست آمده حاصل از آزمون فریدمن 
)0/0001( بیانگر توافق ذهنی مشترک بین دیدگاه های ذهنی 

جامعه نمونه است.

مؤلفه فیزیکی

که  نمود  بیان  می  توان   7 جدول  نتایج  اساس  بر  همچنین 
متغیر  های فیزیکی از دیدگاه جامعه نمونه در حد پایینی ارزیابی 
شده است. بررسی میانگین های بدست آمده هم نشان می دهد 
که "دسترسی به زیرساخت های ارتباطی مانند تلفن و موبایل" 
با میانگین 4/79 بهترین ارزش و گویه »اجرای طرح مرتع داری 
جهت مقابله با تخریب مرتع« با میانگین 3/04 کمترین ارزش را 
داشته اند. در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان می دهد 
که گویه  های » دسترسی به زیرساخت های ارتباطی مانند تلفن 

»لیال عوض پور و همکاران. سنجش و تحلیل تاب  آوری بهره  برداران مرتع  در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم    های طبیعی )موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان(«

جدول 4.  تحلیل متغیرهای انسانی تاب  آوری بر اساس آزمون فریدمن.

رتبه فریدمن میانگین خطای استاندارد انحراف معیار تعداد گویه  ها

1 7/64 6/21 1/820 9/632 28 آسیب  پذیری در صورت تخریب مرتع
2 5/61 3/07 0/281 1/489 28 آگاهی از پیامدهای تخریب مرتع
3 4/98 2/68 0/300 1/588 28 آگاهی از شیوه  های احیای مراتع
4 4/93 2/75 0/311 1/647 28 برخورداری از شرایط روحی و روانی باال در مواقع مقابله با تخریب مرتع
5 4/91 2/82 0/300 1/588 28 توانایی جسمی الزم جهت مقابله با تخریب
6 4/50 2/39 0/288 1/524 28 دارا بودن دانش چگونگی آماده شدن برای مقابله با تخریب مرتع
7 4/25 2/32 0/300 1/588 28 شرکت در کالس افزایش دانش در زمینه تخریب مرتع
8 4/14 2/21 0/259 1/371 28 دانش نسبت به پروژه  های کاهش اثرات تخریب مرتع

28 تعداد مشاهدات
44/242 مقدار کای اسکوئر

8 درجه آزادی
0/0001 سطح معناداری
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بهار 1397 . دوره 9. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

»لیال عوض پور و همکاران. سنجش و تحلیل تاب  آوری بهره  برداران مرتع  در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم    های طبیعی )موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان(«

جدول 5. تحلیل متغیرهای اقتصادی تاب  آوری بر اساس آزمون فریدمن.

رتبه فریدمن میانگین خطای 
استاندارد

انحراف 
معیار تعداد گویه  ها

1 10/73 4/39 0/220 1/166 28 تزلزل وضعیت اقتصادی خانواده در صورت تخریب مرتع
2 10/70 4/32 0/236 1/249 28 نیاز به حمایت مالی در صورت تخریب مرتع
3 9/25 3/54 0/254 1/347 28 کاهش اختالف درآمدی بین بهره  برداران
4 8/68 3/46 0/298 1/575 28 آرامش دامداران با اجرای طرح بیمه دام و مرتع
5 8/63 3/36 0/296 1/569 28 موافق اجرای طرح بیمه دام و مرتع
6 6/95 2/57 0/215 1/665 28 استقبال بازارهای محلی از محصوالت تولیدی
7 6/13 2 0/192 1/018 28 دارا بودن وضعیت مالی مطلوب در تعداد زیادی از بهره  برداران این سامان عرفی
8 5/98 2/14 0/210 1/113 28 رضایت از وضعیت شغلی
9 5/25 1/75 0/175 0/928 28 درآمد باال
10 5/25 1/89 0/238 1/257 28 توانمندی برای ایجاد شغل جدید در صورت از بین رفتن شغل حاضر
11 4/93 1/71 0/246 1/301 28 دارا بودن درآمد جانبی در کنار شغل اصلی
12 4/34 1/46 0/238 1/261 28 وجود صندوق  های خانوادگی
13 4/20 1/43 0/208 1/103 28 در اختیار قرار گرفتن منابع مالی در صورت از بین رفتن مرتع

28 تعداد مشاهدات
141/724 مقدار کای اسکوئر

12 درجه آزادی
0/0001 سطح معناداری

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 1395                                                                         

جدول 6. تحلیل وضعیت متغیرهای نهادی تاب  آوری بر اساس آزمون فریدمن.

رتبه فریدمن میانگین خطای 
استاندارد

انحراف 
معیار تعداد گویه

1 9/82 3/36 0/278 1/471 28 مناسب بودن تنسیق و ممیزی سامان  های عرفی در جهت کاهش فشار 
مراتع

2 9/59 3/14 0/280 1/484 28 داشتن نظارت دقیق کنترل از سوی اداره منابع طبیعی جهت حفظ منابع
3 9/54 3/07 0/267 1/412 28 رضایت از عملکرد طرح  های مرتع داری
4 9/04 2/79 0/293 1/548 28 مناسب بودن اقدامات دستگاه  های زیربط در جهت کاهش اختالف مراتع
5 8/95 2/93 0/277 1/464 28 رضایت از مدیران در راستای توسعه فعالیت  های خدماتی-درمانی
6 7/09 2/29 0/256 1/357 28 اقدام مدیران در جهت تأمین سوخت غیرفسیلی
7 6/82 1/96 0/238 1/261 28 کاهش  با  مرتبط  عمرانی  پروژه  های  انجام  برای  محلی  مدیران  مشورت 

مرتع تخریب 
8 5/23 1/46 0/158 0/838 28 با  مقابله  راستای  زیرساختی در  فعالیت  های  توسعه  تالش مدیران جهت 

مرتع تخریب 
9 5/23 1/46 0/209 1/105 28 وجود شرکت  های تعاونی مرتع داری در راستای بهره  برداری اصولی از مرتع
10 5/11 1/46 0/182 0/962 28 عدالت کافی مدیران برای توزیع خدمات هنگام تخریب مرتع
11 5/04 1/36 0/172 0/911 28 شفاف  سازی در اقدامات و نحوه توزیع بودجه در روستا توسط مدیران محلی
12 4/79 1/25 0/132 0/701 28 رضایت از عملکرد دولت و مدیران در زمینه تخریب مرتع
13 4/77 1/32 0/163 0/863 28 چشمگیر بودن کمک های دولتی بعد از تخریب مرتع

28 تعداد مشاهدات
124/977 مقدار کای اسکوئر

12 درجه آزادی
0/0001 سطح معناداری
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فصلنامه پژو  هش های روستایی بهار 1397 . دوره 9. شماره 1

»لیال عوض پور و همکاران. سنجش و تحلیل تاب  آوری بهره  برداران مرتع  در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم    های طبیعی )موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان(«

و موبایل » در رتبه اول و » دسترسی به تمام شبکه  های رادیویی 
و تلویزیونی« در رتبه دوم قرار دارد. سطح معناداری بدست آمده 
حاصل از آزمون فریدمن )0/0001( بیانگر توافق ذهنی مشترک 

بین دیدگاه های ذهنی جامعه نمونه است.

مؤلفه طبیعی

از  طبیعی  متغیرهای  که  می دهد  نشان   8 جدول  نتایج 

دیدگاه جامعه نمونه در حد مطلوبی ارزیابی شده است. بررسی 
میانگین های بدست آمده هم نشان می دهد که "مشکل تأمین 
علوفه در صورت تخریب مرتع" با میانگین 4/54 بهترین ارزش 
و گویه » اجرای فعالیت  های اصالحی و احیایی در منطقه جهت 
را  ارزش  کمترین   1/96 میانگین  با  مرتع«  تخریب  با  مقابله 
داشته اند. در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان می دهد که 
گویه  های »مشکل تأمین علوفه در صورت تخریب مرتع« در رتبه 

جدول 7.  تحلیل وضعیت متغیرهای فیزیکی تاب  آوری بر اساس آزمون فریدمن.

رتبهفریدمنمیانگینخطای استانداردانحراف معیارتعدادگویه

281/2280/2321/793/046اجرای طرح مرتع داری جهت مقابله با تخریب مرتع
281/3610/25723/205اجرای طرح جایگزینی سوخت فسیلی

280/6300/1194/796/321دسترسی به زیرساخت های ارتباطی مانند تلفن و موبایل
281/4530/2742/543/933دسترسی به آبشخوار با فواصل جهت تأمین آب شرب دام

281/3390/2534/365/752دسترسی به تمام شبکه  های رادیویی و تلویزیونی
281/2740/2412/073/324دسترسی به  دامپزشکی

28تعداد مشاهدات
90/681مقدار کای اسکوئر

6درجه آزادی
0/0001سطح معناداری
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جدول 8. تحلیل متغیرهای طبیعی تاب  آوری بر اساس آزمون فریدمن.

رتبه فریدمن میانگین خطای استاندارد انحراف معیار تعداد گویه

1 10/63 4/54 0/209 1/105 28 مشکل تأمین علوفه در صورت تخریب مرتع
2 9/95 4/36 0/220 1/162 28 پتانسیل مراتع منطقه جهت استفاده چندمنظوره
3 9/71 4/32 0/193 1/020 28 استفاده از مرتع صرفاً جهت تأمین علوفه
4 8/91 4 0/212 1/122 28 تنوع پوشش گیاهی و گونه  های گیاهی خوشخوراک
5 8/82 3/93 0/241 1/274 28 وجود فرسایش خاک و از بین رفتن مواد مغذی در منطقه
6 8/54 3/93 0/230 1/215 28 تأثیر خشکسالی بر تخریب مرتع و عدم ارتباط آن به بهره  بردار
7 7/98 3/61 0/269 1/423 28 چرای زودرس عامل اصلی تخریب مرتع در منطقه
8 7/66 3/43 0/293 1/550 28 تعداد دام مازاد عامل اصلی تخریب مرتع در منطقه
9 7/18 3/25 0/285 1/506 28 افزایش گیاهان خشبی و مهاجم پس از تخریب مرتع
10 6/07 2/86 0/307 1/627 28 تخریب مرتع در حال حاضر
11 5/79 2/71 0/290 1/536 28 اقدام در جهت کاهش و یا تعدیل دام در راستای کاهش تخریب مراتع
12 5/39 2/64 0/273 1/446 28 عادی بودن پدیده تخریب مرتع در منطقه
13 4/34 2/18 0/206 1/090 28 وضعیت مناسب پراکنش و میزان آبشخوار

14 4/04 1/96 0/233 1/232 28 اجرای فعالیت  های اصالحی و احیایی در منطقه جهت مقابله با تخریب 
مرتع

28 تعداد مشاهدات
104/048 مقدار کای اسکوئر

14 درجه آزادی
0/0001 سطح معناداری
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بهار 1397 . دوره 9. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

»لیال عوض پور و همکاران. سنجش و تحلیل تاب  آوری بهره  برداران مرتع  در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم    های طبیعی )موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان(«

جدول 10. آنالیز واریانس برای بررسی کفایت مدل رگرسیون.

سطح معنی داریآماره Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمدل

3/58260/597173/4460/000رگرسیون 
0/072210/003باقی مانده 
3/65427جمع کل
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جدول 11.  میزان تأثیر متغیر مستقل بر تاب  آوری بهره برداران مرتع در مواجه با تخریب آن.

سطح معناداریآماره tضریب بتاخطای استانداردضریب رگرسیونمؤلفه های سنجش تاب آوری

)x4(000/·2136/272/·0/1390/022اجتماعی- فرهنگی
)x3(000/·55716/179/·0/1570/010انسانی

)x2(000/·2918/302/·0/2100/025اقتصادی
)x1(000/·2717/812/·0/2250/029نهادی
)x6(1313/7950/001/·0/1010/027فیزیکی
)x5(1313/3590/003/·0/1130/034طبیعی

0/1960/12101/6160/121عرض از مبدأ
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نتایج مستخرج از پرسشنامه، 1395                                                                                                                      

اول و »پتانسیل مراتع منطقه جهت استفاده چندمنظوره« در 
رتبه دوم قرار دارد. سطح معناداری بدست آمده حاصل از آزمون 
فریدمن )0/0001( بیانگر توافق ذهنی مشترک بین دیدگاه های 

ذهنی جامعه نمونه است.

تأثیر مؤلفه ها بر تاب  آوری بهره  برداران مرتع

برای بررسی تأثیر رفتار مؤلفه ها )متغیر مستقل( بر میزان تاب -
آ  وری )متغیر وابسته( از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است 
)جدول 9(. نتایج به دست آمده از این آزمون در جداول زیر نشان 
می  دهد که ضریب همبستگی مؤلفه های مستقل و میزان تاب -

آوری برابر با 0/990 می  باشد. همچنین، با توجه به میزان ضریب 
تعیین تعدیل یافته )R2( مشخص می  شود که مجموع متغیرهای 

مستقل درمجموع 97/5 درصد واریانس میزان تاب  آوری را پیش -
بینی می  کنند.

آزمون  معناداری  سطح   ،10 جدول  داده  های  به  توجه  با 
کوچک تر از مقدار 0/05 است. در نتیجه، مدل رگرسیونی برازش 

داده شده از کفایت مناسبی برخوردار است. 

است، سطح  داده  های جدول 11 مشخص  از  همان طور که 
معناداری متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، مدیریت، انسانی، منابع 
طبیعی و زیرساخت ها کوچک تر از مقدار 0/05 است و نتیجه 
می  شود که بر میزان تاب  آوری مؤثر هستند. با توجه به ستون 
ضرایب  مشخص است که متغیر »انسانی« با ضریب استاندارد 
0/557 از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول، متغیر » اقتصادی« 

جدول 9. ویژگی های مدل رگرسیون تحقیق.

ضریب تعیین تعدیل یافتهضریب تعیینضریب همبستگیمدل رگرسیونی
0/9900/9800/975روش توام
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فصلنامه پژو  هش های روستایی بهار 1397 . دوره 9. شماره 1

با ضریب استاندارد 0/291 از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم و 
متغیر » نهادی« با ضریب استاندارد 0/271 از لحاظ تأثیرگذاری 

بر تاب  آوری در رتبه سوم قرار دارند. 

بحث و نتیجه گیری
در سطح جهانی، تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات 
دیده می  شود؛ به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش 
آسیب  پذیری به افزایش تاب  آوری در مقابل بحران  ها تغییر پیدا 
کرده است. تاب  آوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر 
گسترش  به  و  است  آینده نگری  نوعی  بحران  ها،  و  مخاطرات 
گزینش    های سیاستی برای رویارویی با عدم قطعیت و تغییر هم 
کمک می  کند. در این صورت افزایش تاب  آوری در برابر بحران -

ها می  تواند به ایجاد افزایش ظرفیت سازگاری و معیشت پایدار 
جامعه منجر شود. نتایج تحقیقات مختلف مؤید این مطلب می -

 (Godschalk, 2003; Tompkins & Adger, 2004; Berkes, 2007; باشد
(Manyena, 2006. همچنین معیارها و شاخص  هایی برای ارزیابی 

و سنجش تاب  آوری ارائه شده است. مطالعاتی که در این زمینه 
صورت گرفته است، به شاخص  هایی برای سنجش تاب  آوری اشاره 
 Maguire & Hagen, 2007; Pfefferbaum, Reissman,( کرده  اند 
 Pfefferbaum, Klomp, & Gurwitch., 2005; Godschalk, 2003;

 Mayanga, 2007; Cutter, Christopher & Christopher, 2010;

  Bruneau et al., 2003; Norris,  Stevens,  Pfefferbaum,  Wyche,

 .& Pfefferbaum, 2008)

با توجه به اینکه تخریب اکوسیستم  های طبیعی از جمله مراتع، 
یکی از بحران  های پیش روی بهره  برداران و دامداران مرتع می -

باشد و از آنجا که اقتصاد و معیشت این قشر از جامعه وابسته به 
مراتع می  باشد، لذا افزایش تاب  آوری این افراد در مواجه با بحران 
پیش رو الزامی می  باشد و باید در اولویت برنامه ریزی دستگاه  های 
ذی ربط قرار گیرد (Avazpour, 2016). زمانی که بهره بردار مرتع 
قادر باشد همزمان توازن بین عملکرد اکوسیستمی و نیازهای 
و  قطعیت  عدم  شرایط  در  انطباق  قدرت  و  کند  برقرار  خود 
رویدادهای غیرمنتظره داشته باشد و همچنین فرصت های بالقوه 
و موجود را حفظ و روی آن ها سرمایه گذاری کند، در آن صورت 
جوامع  ویژگی  های  درباره   (Gunderson, 2009) است  تاب  آور 
 Godschalk, 2003;( بحران  ها  برابر  در  واکنش  مورد  در  تاب  آور 
Sapirstein, 2006; Bruneau, 2003; Twig, 2007( مطالعاتی انجام 

داده اند. براي افزایش سطح تاب  آوري در مقابله با مخاطرات پیش 
روی قشر بهره  بردار مرتع، عوامل متعددی تأثیرگذار می باشند که 
تقویت آن ها می تواند سطح تاب  آوري و انطباق پذیری با شرایط 
حال حاضر مراتع و کاهش کیفیت و کمیت آن  ها را افزایش دهد 
تا از لطمه به بدنه اقتصاد این قشر از جامعه جلوگیری گردد 

.(Sadeghlou & Sajasi gheydari, 2014)

مرتع  بهره برداران  تاب  آوری  میزان  سنجش  از  حاصل  نتایج 

روستای نردین در مواجه با تخریب مرتع بیانگر این است که 
دارای  مرتع  تخریب  با  مواجه  در  نردین  روستای  بهره  برداران 
میزان پایین تاب آوری بوده )2/8( که از میانه مطلوب )عدد 3( 
کمتر بوده و درواقع می  توان بیان کرد که بهره برداران این روستا 
نسبت به پدیده تخریب مرتع آسیب  پذیر هستند. بدست آوردن 
 (  Behtash,   میانه مطلوب پس از مرور مطالعات مشابه بدست آمد
از  افراد  این  همچنین   Keynezhad, pirbabayi & Asgari, 2013)

را  تاب  آوری  میزان  بیشترین  فرهنگی  اجتماعی-  مؤلفه  لحاظ 
داشته که به دلیل وجود روابط خویشاوندی و همچنین میزان 
باالی مشارکت و همکاری افراد با یکدیگر و پایبندی به سنت ها 
و عرف های محلی در بهره برداری از مراتع می باشد ولی از لحاظ 
مؤلفه نهادی دارای سطح پایینی از تاب آوری بوده که دلیل آن 
کمبود کمک های دولتی در زمان تخریب مرتع و عدم اجرای 
طرح های مرتع داری جهت مقابله با تخریب مراتع و همچنین 
عملکرد ضعیف دولت در راستای افزایش آگاهی مردم نسبت به 
پدیده تخریب مرتع و نظارت دقیق و کنترل شدید از سوی اداره 
منابع طبیعی جهت حفظ مراتع در این سامان عرفی می باشد، 
بنابراین ضروری است در برنامه ریزی ها و تخصیص منابع به ارتقاء 

و بهبود بخش های دارای اولویت توجه ویژه ای شود.  

به طورکلی مالحظه می  شود که مقادیر برای اکثر ابعاد و نیز 
میانگین کلی تاب  آوری بهره  برداران مرتع سامان عرفی نردین در 
مواجه با تخریب مرتع، گرایش به سمت آسیب  پذیری دارند. به 
همین جهت به منظور افزایش تاب  آوری نکات زیر پیشنهاد می -

شود:

برای  هماهنگ  و  همه جانبه  علمی  مطالعات  گسترش    •
شناخت هرچه بیشتر بر موضوع و بحران پیش روی منطقه و 

اولویت بندی آن؛

تهیه  و  مسئول  سازمان های  میان  هماهنگی  افزایش    •
برنامه های مرتبط با هدف ارتقای بستر و زیرساخت  های اولیه در 

منطقه؛

در  مدیران  و  مردم  میان  اعتمادسازی  زمینه های  ایجاد    •
راستای ارتقای عملکرد نهادی؛

•  تهیه طرح ها و برنامه هایی با هدف افزایش سطح آگاهی 
بهره برداران در زمینه بحران پیش رو و مراحل گوناگون مدیریت 

بحران؛ و

فرهنگ  ایجاد  برای  آموزش  و  نوآوری  دانش،  از  استفاده    •
استفاده از منابع طبیعی از جمله مراتع.

تشکر و قدردانی

این مقاله حامی مالی نداشته است.

»لیال عوض پور و همکاران. سنجش و تحلیل تاب  آوری بهره  برداران مرتع  در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم    های طبیعی )موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان(«
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