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 مقدمه. 1
 جهت   حیتات  بوترمراتع کشور یکی از منابع اساسی 

محوتو    محیطتی  زیوت     اجتمتاعی  اقتصادی، توسعۀ
ها عتال ه بتر تولیتد    آنتوسعۀ  ردند که ح ظ، احیاء    می

پایدار   موتمر، بخش مهمتی از علوفته متورد نیتاز دام را     
  نقتتش اساستتی در ح تتظ آ    ختتا  کشتتور    تتتأمین 

 در منابع این کنندۀ تعیین نقشپایداری اکوسیوتم دارد. 
 بوتتتر ستتاختن فتتراهم ،اجتمتتاعی   اقتصتتادی نظتتام
 در اساستی  تغییترات  بتر ز  از جلتو یری    زیوتتی محیط

 ایجتاد  به منجر نهای  در که اس  مختلف هایاکوسیوتم
 انوتان  جملته  از زنده موجودات زیو  برای امن محیطی

 بتر  متازاد    مجتاز  حد از بیش برداش  متأس انه.  رددمی
   دام تعتتداد افتتیایش از ناشتتی کتته مراتتتع تولیتتدی تتتوان

 ز درس، چترای  ماننتد  دیگتری  موارد   بردار بهره جمعی 

 توجه بد ن بازده کم دیمیارهای به مراتع تبدیا کنی، بوته
 کتتاهش باعتت امر زه ،مراتتع  اکولتتوكیکی هتای  قابلیتت  بته 

 شتده  علوفته  تولیتد  کتاهش  آن دنبال به    یاهی پوشش
   مراتتع  ستطح  اخیتر  دهتۀ  چنتد  در ن ترتیبی  بد اس 

. است   شتده  زیادی تغییرات دستخوش آن  یاهی پوشش

 در اساستی    ااتولی   یمدیر یك اجرای ضر رت امر این
 از بتیش  را پایتدار  توستعۀ  راستتای  در کشور، مراتع سطح
در ایتن راستتا    .]99، 1، 1، 1 [اس  رسانده اثبات به پیش

تتوان انجتام داد، تعیتین میتیان     یکی از کارهایی کته متی  
های مرتعی بوده تا از این طریتق،  پذیری اکوسیوتمآسیب

هتتای انوتتانی را بتته ستتم  آن دستتته از  توستتعه فعالیتت 
های مرتعی سوق داد که نوب  به سایر مراتتع  اکوسیوتم
ارزیتتابی  انجتتام برخوردارنتتد.پتتذیری کمتتتری از آستتیب

هتا  که سیوتمهایی آسیباز طریق شناسایی پذیری آسیب
ها مواجه هوتند   نیتی بترآ رد درجته کتاهش   یتا      با آن

ختارها، جوامتتع انوتتانی    تخریتتب  ارد آمتتده بتتر ستتا   
ها در اثر  قتوع ر یتدادهای مختر  بتا شتدت      اکوسیوتم

   کمتی  تصویری ایجادای در مالحظهنقش قابا  ،مشخص
 عهتده  برپذیری آسیب به مربوط نتایج   فرآیندها از کی ی
هتا از  اکوسیوتتم پذیری آسیب ارزیابی  اقع در .]51 [دارد

مهمتتترین ابیارهتتای موجتتود جهتت  دستتتیابی بتته هتتدف 
رائه راهکارهای متدیریتی      نیی اها اکوسیوتمح اظ  از 

برای به حتداقا رستاندن اثترات مختر      ثر ؤمرییی برنامه
 .موجود اس  زاعواما آسیبناشی از 

بته معنتای اتدمه       5 الت  در متین،  9پذیریآسیب
پتذیری بته   های انگلیوی، آسیبآسیب اس    در فرهنگ

به معنی ادمه دیتدن از لحتاف فیییکتی     3اینتر الیا عنوان
پذیری  ضعیتی اس  کته  ر  آسیباز این .]52، 55 [اس 
آن خانوار، فرد یا سیوتم قدرت مقابله با شرایط نتیجۀ در 

کنتد  دهد   به  ضعیتی سقوط میاز دس  می را نامطلو 
اکولتوكیکی  ...     اجتمتاعی، اقتصتادی  ی هتای که با ناامنی

پتذیری  ر  انتواع مختلتف آستیب   شتود. از ایتن  ر  متی هر ب
پتذیری اجتمتاعی،   آستیب آید کته عبارتنتد از:    جود میهب

پتتذیری اکولتتوكیکی،  پتتذیری اقتصتتادی، آستتیب آستتیب

   پتتذیری فیییکتتی پتتذیری فرهنگتتی، آستتیب  آستتیب
با توجه به تحقیقتات پیشتین،    .]50 [پذیری نگرشیآسیب

نظتتران   محققتتان علتتوم مختلتتف بتتر بوتتیاری از اتتاحب
پتذیری تأکیتد دارنتد   بتر استاس      اهمی  سنجش آسیب

هتای متعتددی را ارائته    مختلف مدلهای اهداف    رایش

پتتذیری بتترای ستتنجش آستتیب. ]93، 1، 1، 9 [انتتدکتترده
توان ر شی  احد را که مورد پذیرش همگان باشتد، در  نمی

مطالعتات  کلیۀ قابا توجه در نکتۀ به طور کلی، نظر  رف . 
پتتذیری، یبمختلتتف اتتورت  رفتتته در متتورد ارزیتتابی آستت

ستنجش   ها جهت  اهمی  تعریف نمودن معیارها   شاخص

 ر  در مطالعات مختلتف از این ها اس پذیری سیوتمآسیب
هتای کمتی   نیمته    شاخص، ]91، 93، 51، 35، 99، 90[

در ایتن   .کار  رفته شده است  هکمی مختل ی پیشنهاد   ب
هتتا بتترای ارزیتتابی   تتترین ر شمیتتان، یکتتی از رایتتج  

ز یتك مجموعته   یتا ترکیبتی از     ، استت اده ا پذیریآسیب

بررسی ، ]35، 99، 90 [بعضی از محققین. ها باشدشاخص
را  هتای معیشت  پایتدار   پذیری در چهارچو  برنامهآسیب

هتای بوتیاری را از   تحقیقات قبلی ر ش دانند.مناسب می
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است اده از ر ش ، ]91، 51، 91 [جمله ر ش ارزیابی جامع
 در چهارچو  سیوتم اطالعتات جغرافیتایی   ارزیابی فازی

همتراه بتا استت اده از ر ش     ارزیابی خاکوتریر ش  ،]5[
ر ش ارزش برختتورد    ،عصتتبی مصتتنوعیشتتبکۀ ارزیتتابی 

حتتال، انتد. بتتا ایتن  دادهتوستتعه  انتداز چشتتمر ش ارزیتابی  
همیشه آستان بته    هار شمتغیرهای مورد است اده در این 

دس  نیامده   بیشتر آنها عملی نیوتند. به عنتوان مثتال،   
های نیاز به یك تعداد از داده عصبی مصنوعیشبکۀ ر ش 

از کنتتد. ه استتت اده از آن را مشتتکا متتیتتتاریخی دارد کتت

 هتتای پیچیتتده   پویتتاییمراتتتع اکوسیوتتتم آنجتتایی کتته
پذیری آنها بتا  بررسی عواما مؤثر در آسیب ،]2[ باشندمی

باشد. از اینبر میبر   هیینههای معمولی کمی زمانر ش
 سازی عتددی ریاضی از جمله مدلاست اده از ابیارهای ر ، 
 م ید  اقع شود.پذیری آنها برای ارزیابی آسیب تواندمی

پتذیری، تحقیقتات   بر اساس نوشتارهای تخصصی آستیب 
پتتذیری هتتای آستتیبکننتتدهبوتتیاری در خصتتوص تبیتتین 

(، اقتدام  9111دبین   چوتر )ها اورت  رفته اس . سیوتم
جوامتع محلتی   اقتصتادی  -پذیری اجتمتاعی به ارزیابی آسیب

ساکن در جییره سائو میگوئا نمودند. در این مطالعته ضتمن   

ای جهت    یتژه پذیری انوتانی، چتارچو    تحلیا ابعاد آسیب
پذیری محیط انوانی تهیه  ردیتد. ر ش  انجام ارزیابی آسیب

های  وترده با افتراد  انجام مصاحبهپایۀ کار رفته بر هبررسی ب
هتای  اجتمتاعی   نیتی جنبته   های محلی جه  بررسی زمینه

ها،    ضعی  اقتصادی بتود نتتایج مطالعته    ر حی   ر انی آن

اجتماعی دمیا ااتلی ایجتاد   توسعۀ نشان داد که تاریخچه   
 کته  داد (، نشتان 5001پتا م )  مطالعتۀ پذیری بودنتد.  آسیب
 از. اقتصتادی است    پذیریآسیب بر تأثیر ذار عواما از درآمد
 سترمایۀ  بتودن  (، بتام 5001وتام )نظر سنگ اساس بر طرفی،
. دارد پتتذیریآستتیب کتتاهش میتتیان درزیتتادی  تتتأثیر متتالی

 است ،  زیتاد  افتراد  مشتارک   مییان که جوامعی همچنین در
 ضتمن  افتراد  زیترا  یابتد، متی  اجتماعی کتاهش  پذیریآسیب
 .دهنتد  یتاری  را یکتدیگر  تواننتد متی  تجربته  کوتب    تعاما

 اجتمتاعی  سترمایه  از ایمجموعته  زیتر  هاتشکا در مشارک 
 نشتر  باعت   اجتمتاعی  سترمایۀ  از بتردن  بهره ر  این از. اس 

 کتاهش  افتراد،  بین متقابا اعتماد ایجاد ها،نوآ ری   اطالعات

 . تردد متی  پذیریآسیب کاهش نهای  در   انتقال هایهیینه
 نکتته  ایتن  بتر  (،5003پژ هش  ستکوئیی   همکتاران )   نتایج
 بته  دسترستی  عتدم    د لتی هایحمای  عدم که دارد تأکید

اقتصتادی   پتذیری آستیب  افتیایش  در مهمی نقش توهیالت،

اتتورت  رفتتته توستتط بتتری   همکتتاران مطالعتتۀ در  .دارنتتد
اجتمتاعی بته    -(، بیان شد که ستناریوهای اقتصتادی  5009)

بترداری  طور عمده ستبب ایجتاد الگوهتای مت تا ت در بهتره     
هتای  بتا  یینته  پتذیری   ردد. نتایج نشان داد کته آستیب  می

اجتمتاعی آینتده   نیتی    -ساز اری با شرایط مختلف اقتصادی

دهتی م هتومی   مداخالت مدیریتی در ارتبتاط است . ارتبتاط   
اجتمتاعی   ستاز اری ایجتاد    -میان شرایط مختلف اقتصادی

تواند اثر قابا توجهی بر ظرفی  ساز اری شده پ  از آن می
د. زرافشتانی    پذیری را کاهش دهها داشته   آسیباکوسیتم

ناحیتۀ  مربوط بته  کشا رزان  پذیری(، آسیب5095همکاران )

غربی ایران را نوب  به  قوع خشکوتالی ارزیتابی کردنتد. در    
این مطالعه، برای بررسی نظرات کشا رزان در رابطه بتا  قتوع   

مصتاحبه ر  در ر  استت اده شتد. نتتایج     شتیوۀ  خشکوالی از 
بته طتور عمتده تحت      کشا رزان،  پذیرینشان داد که آسیب

 فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی   فرهنگی موجود اس .تأثیر 

برخی از  دهد،طور که تحقیقات پیشین نشان میهمان
پتذیری بتیش از دیگتران    ها در برابر آسیبافراد   سیوتم

پذیری به شوند. این ت ا ت در آسیبدچار ضرر   زیان می
طبقات اجتمتاعی،  چون عواما اقتصادی   اجتماعی دلیا 

های اجتماعی، دسترستی  مذهب، قومی ، جنوی ، شبکه

به منابع، تنوع درآمد، عتدم دسترستی بته بتازار   میتیان      
هتای  در همتین زمینته در ختالل دهته    باشتد.  سرمایه می

ای به منظتور ایجتاد     های بویار  وترده ذشته، کوشش
پتتذیری در هتتایی بتترای ستتنجش آستتیب  تتتد ین متتدل 

 ،91، 99، 3 [مختلف اورت  رفتته است    هایاکوسیوتم

هتتای مرتعتتی تتتالش اکوسیوتتتمزمینتتۀ در  امتتا، ]35، 59
رغتم اهمیت    همچنین علتی چندانی اورت نگرفته اس . 

اقتصتتادی در تعیتتین  -هتتای عوامتتا اجتمتتاعی شتتاخص
پتتذیری مراتتتع، تتتالش چنتتدانی بتترای ارزیتتابی    آستتیب
 اس اقتصادی مراتع انجام نگرفته -پذیری اجتماعیآسیب

پذیری اکولوكیکی بتوده  آسیبزمینۀ   بیشتر تحقیقات در 
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-اجتمتتاعیپتتذیری ارزیتتابی آستتیب. ]33، 99، 31[ استت 
توانتد اطالعتات متورد نیتاز را بترای      مراتتع متی  اقتصادی 

مدیری  پایدار مراتع پدیتد آ رد. نتتایج چنتین مطالعتاتی     
دستا ردهای مثب    مناستبی بترای   بردارندۀ تواند در می

مونومن مدیری  مراتع باشد، تا آنان را از ایتن منظتر، در   
 ، ح ظ   احیاء مراتع یاری رساند.مدیری 

 

 هامواد و روش. 2
 مورد مطالعهمنطقۀ خصوصیات . 1. 2

 9029ر شهرستتان آران   بیتد ا بتا  ستعتی بتال  بت      
دقیقه تا  91درجه    29 مربع در طول جغرافیاییکیلومتر

 39 شتترقی   عتترر جغرافیتتاییدقیقتته  52درجتته    25
دقیقته قترار  رفتته     51درجته     39دقیقه تتا   9 درجه  

اس . شهرستان آران   بید ا از شمال به دریاچه نمك   
استان قم   سمنان   از جنتو  بته شهرستتان نطنتی   از     
غر  به شهرستان کاشان   از شرق به شهرستان اردستان 

العتته متتورد مطمنطقتتۀ شتتود. آ    هتتوای محتتد د متتی
 951بتا متوستط بارنتد ی     بیابتانی تتا خشتك   همچنین، 

هتیار   319ایتن شهرستتان بتا داشتتن     باشد. متر میمیلی
ستیایی در تولیتد  وشت     ههکتار مراتع قشتالقی ستهم بت   

در عرفتی  ستامانه   10در حال حاضتر   .کندمنطقه ای ا می
آران   بیتتد ا  جتتود دارد کتته همگتتی مراتتتع قشتتالقی  

هتیار راس   10شهرستان محا چترای  مراتع این  .هوتند
ن ر شتتر   900 ،هاعال ه بر این دام. دام  وس ند   بی اس 

ماه  را از ا ل آذرماه تا پایان اس ندبر اساس مجوز پر انه چ

از آنجتایی   .در مراتع این شهرستان به چرا مشغول هوتند
مختل تی  متدیریتی  های طرح مذکور قشالقیمراتع که در 

مانند نظارت مراتع، پایش مراتع، طرح کنترل کوچ   طرح 
  نهادهتای  طبیعتی  منتابع اداره تعادل دام   مرتع از طرف 

ای مطالعته مناستب   ، بتر  تردد اجرا  ردیتده   متی  ذیربط 

 (.9)شکا  تشخیص داده شدند

 

 استان اصفهان و کشورنقشۀ مورد مطالعه بر روی منطقۀ موقعیت جغرافیایی . 1شکل 



 ...  مراتع پایدار مدیری  برای راهکاری پذیری،آسیب ارزیابی

 

 119 

آوری اطالععععات و سعععن     . روش جمعععع2. 2

 پذیریآسیب
پتذیری از فرمتول   در این تحقیق، برای سنجش آسیب

است اده شتد کته    ]51 [(5002بار    الدز )پیشنهادی می

 مراحا آن در ذیا آمده اس .
 پذیری:های تأثیر ذار بر آسیبشناسایی شاخص -9

هتای  شاخصمورد بررسی در این تحقیق، های شاخص

-هتای اجتمتاعی  شتاخص باشتند.  متی  اقتصادی-اجتماعی

کته در   هوتتند ها بر مشاهده  هایی مبتنیم هوماقتصادی 

در حتال  قتوع است .     اقتصتادی -اجتمتاعی  یك سیوتتم 

گی چگتون ا ر نشان دهنتده   هایی  م هوم اتچنین اطالع

عینتی    اقتصتادی باشتند    –اجتمتاعی  د ر ونی موقعی  

العما  اجتماع نوب  به ا ر نشان دهنده  ضعی    عک 

در د. نشتو د ذهنی نامیتده متی  نباش قوع تغییرات در حال 

 ،]32، 39، 59، 59 [این تحقیق با توجه به منابع پیشتین 

بتردار،  هتای اجتمتاعی متورد بررستی، ستن بهتره      شاخص

بردار، منیل  اجتماعی،  ابوتگی بته  تعداد بهرهتحصیالت، 

هتتا، نتتوع د لتت ، اعتقتتادات   ارزشتتها، شتترک  در تشتتکا

های اقتصادی متورد بررستی، انتدازه    شاخص...   مالکی   

دام، مییان سرمایه، بیمه مرتع، سرانه مرتعی،  مرتع، تعداد

هتای  مییان درآمد مرتعی، مییان درآمد غیرمرتعی، هیینته 

تشتخیص  زند ی، دسترسی آسان به توهیالت بتانکی  ...  

 داده شدند.

 :مییان هر شاخص تعیین -5

بترداران بتا   ها برای هر مرتع توسط بهرهشاخصمییان 

 ایتی  یینته  2 طیتف  که در آن از ایاست اده از پرسشنامه

بیشتترین   نشانگر 2   کمترین نشانگر 9 آن در که لیکرت

   ر ایتی پرسشتنامه  مین أتبرای باشد، تعیین شد. می مییان

از نظتترات کارشناستتان مختلتتف مراتتتع استتت اده شتتد     

از ضریب آل تای    پرسشنامهپایایی همچنین برای محاسبه 

 دست  آمتد  ه بت  199/0کر نباخ است اده شد که مقدار آن 

پایتایی  است  از   1/0که با توجه به اینکه مقدار آن بتامی  

بتا توجته بته     نمونه همچنین حجم .س بامیی برخوردار ا

مراتتع قشتالقی   جامعتۀ  کته شتاما    آماری تحقیق جوامع

مرتتتع  51) بتترداران مراتتتع متتذکور بودنتتددار، بهتترهطتترح

دار(، با استت اده  بردار مرتعی مراتع طرحبهره 31دار   طرح

ن تر   51سامان عرفتی     50(، 9کوکران )فرمول  از فرمول

 بردار تعیین شد.بهره

 (9فرمول )
pqzNd

pqNz
n

22

2


 

، حجم جامعته )حجتم   Nحجم نمونه؛  ،nکه در آن، 

، z(؛ 51دار،   حجم مراتتع طترح   31برداران، بهرهجامعۀ 

(19/9   )pq ( یتا مقتدار خطتا    12/0، ضریب اطمینتان )

(02/0 )  d ( اس . 90مییان خطای قابا قبول )دراد 

 :هادهی به شاخص زن  تعیین مقیاس مناسب  -3

دهتتی بتتا استتت اده از ر ش نمتتره  در ایتتن مرحلتته،  

هتتای اجتمتتاعی   اقتصتتادی   زن شتتاخص ،9کارشناستتان

بته اینکته پارامترهتای     بدین منظور، بتا توجته   تعیین شد.

اقتصتتتادی از اهمیتتت  یکوتتتانی در تبیتتتین -اجتمتتتاعی

پذیری مراتتع برختوردار نیوتتند   هتر کتدام  زن      آسیب

دهند،  زن هر پتارامتر کته   خاای را به خود اختصاص می

اهمی  نوبی آن پارامتر را در بین ستایر پارامترهتا نشتان    

( 0-90دهد تعیین شد. بتدین منظتور، یتك مقیتاس )    می

رای  زن دادن به پارامترها در نظر  رفته شد کته در آن،  ب

، 90تترین  زن )اهمیت (   عتدد    ، نشان دهنده کم0عدد 

امتا از   .باشتد نشان دهنتده بیشتترین  زن )اهمیت ( متی    

هتای قطعتی ماننتد    آنجایی که استت اده از اعتداد   ارزش  

شتتوند ان را در پاستتخگویی بتته ، پرستتش90تتتا  0اعتتداد 

کند، در این تحقیق سعی شتد بتا   مشکا میسوامت دچار 

کم، زیتاد  ...( کته   است اده از متغیرهای کی ی )کم، خیلی

بعتد از تعیتین   آزادی عما بیشتری دارند، است اده شتود.  

ای دهی به پارامترها، پرسشنامهجه   زنمناسب مقیاس 

  در اختیتتار کارشناستتان مراتتتع شتتاما   تنظتتیم  ردیتتد

طبیعتتی، یتتی )ادارت منتتابعهتتای اجراکارشناستتان بختتش

 
1 Expert scoring 
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(    ... ایتی مشا رههای شرک  ،مهندسی-های فنیشرک 

استتاتید هتتای آموزشتتی   تحقیقتتی ) کارشناستتان بختتش

هتتا قتترار  رفتت    از آن هتتا   مراکتتی تحقیقتتات(دانشتتگاه

بته هتر یتك از     90تتا   0خواسته شد تا بر استاس طیتف   

پتذیری  هتا در میتیان آستیب   پارامترها از لحاف اهمی  آن

آمتاری  جامعتۀ   زن بدهند. همچنین از آنجایی که حجتم  

فرمتتول بتتا استتت اده از  ،کارشناستتان مراتتتع نتتامعلوم بتتود

کته بترای تعیتین حجتم     ) (5پیشنهادی کوکران )فرمتول  

-نمونه در جوامعی که حجم آنها نامعلوم اس  است اده می

 تعیین شد. کارشناسن ر  19( شود

2      (5فرمول )

2

d

pqz
n  

ضریب ، z، (19/9   )pq، حجم نمونه؛ nکه در آن، 

 90میتتیان خطتتای قابتتا قبتتول ) d   (12/0اطمینتتان )

 اس .دراد( 
 

 ها بر طبق فرمول ذیا:محاسبه  زن کا شاخص -9

)(/2 (3فرمول ) max nWWi  

 ii CW  

کتتته در فرمتتتول فتتتوق، iW   یتتتاiC  زن کتتتا 

حتداکثر  زنتی   ، maxWهای اجتماعی یا اقتصادی، شاخص

، تعتداد  nتوانتد تعلتق بگیترد      که به هتر شتاخص متی   

 باشد.های اجتماعی یا اقتصادی میشاخص

پتتذیری اجتمتتاعی یتتا  محاستتبه میتتیان آستتیب  -2

 اقتصادی برطبق فرمول زیر:

)( (9فرمول )
1

1

i

K

j

i

i

i WP
C

V
i

 


 

پتذیری اجتمتاعی   ، مییان آسیبiVکه در این فرمول، 

هتتر  میتتیان iP کتتا پارامترهتتا،،  زن iCیتتا اقتصتتادی، 

 باشد. زن هر شاخص می iWشاخص   

-پتذیری اجتمتاعی  محاسبه میتیان کتا آستیب    -9

 اقتصادی برطبق فرمول زیر:

 (2فرمول )











n

i

i

K

i

ii

i

C

CV

SEV

i

1

1

 

پتتذیری شتاخص آستتیب ، iSEVکته در ایتتن فرمتتول،  

یتا  پذیری اجتمتاعی  ، مییان آسیبiV، اقتصادی-اجتماعی

،  زن کا پارامترهای اجتماعی یا اقتصتادی  iC، اقتصادی

 باشد.می

 

 نتایج. 3

 پذیری اجتماعیآسیب. 1. 3
در ابتتتدا  زن ، پتذیری اجتمتاعی  بترای تعیتین آستتیب  

 9طتور کته در جتد ل    همتان تعیین شد.  (iW)پارامترها 

، مهمتترین  اجتمتاعی شتود در بتین عوامتا    مالحظه متی 

را در  پتتارامتری کتته بیشتتترین  زن )اهمیتت  نوتتبی(    

پذیری مراتع قشالقی شهرستان آران   بید ا دارد، آسیب

 زن ایتن   .است  بترداری  بهتره شتیوۀ  برداری یا نحوۀ بهره

توستط کارشناستان مراتتع تعیتین  ردیتده       11/1پارامتر 

اس . این نتیجه  ویای این مطلب اس  کته ایتن پتارامتر    

نمایتد.  پذیری را تبیین متی مقدار بیشتری از مییان آسیب

بیشترین  زن )اهمیت  نوتبی( را در   د مین پارامتری که 

پتتذیری مراتتتع دارد، پتتارامتر مشتتکالت محلتتی    آستتیب

در ( است .  1/1بترداری  ذشتته )  های بهتره شی نظامفر پا

 رتبه ستوم را در  29/1بردار با  زن همین رابطه تعداد بهره

بین پارامترهای اجتماعی به خود اختصاص داده است . از  

طرف دیگتر پارامترهتایی ماننتد منیلت  اجتمتاعی شتغا       

( 19/2های  ر هی )فعالی (، مشارک  در 25/2دامداری )

ا در ( کمتترین  زن ر 09/9نیر ی کار خانودا ی )  کمبود 

 اند.ص دادهبین عواما اجتماعی به اختصا

 نتایج حااله در مورد مقتدار پارامترهتا   از طرف دیگر، 



 ...  مراتع پایدار مدیری  برای راهکاری پذیری،آسیب ارزیابی

 

 113 

(iP )برداران مراتتع،  از نظر بهر  ویای این مطلب اس  که

(، شترک   2/9حضتور کارشناستان در مراتتع )   پارامترهای 

( بته  51/9بردار )(   تعداد بهره39/9درکالسهای تر یجی )

ترتیب بیشترین میتیان را در بتین پارامترهتای اجتمتاعی     

مشتتارک  در کتته پارمترهتتایی ماننتتد   دارنتتد. در حتتالی 

(، منیلتت  اجتمتتاعی شتتغا 01/5هتتای  ر هتتی )فعالیتت 

به  (99/5(   کمبود نیر ی کار خانودا ی )31/5دامداری )

میتیان را در بتین پارامترهتای اجتمتاعی     ترتیب کمتترین  

 دارند.

( در مقتدار  iWدر نهای  با لحاف کردن  زن پتارامتر ) 

پتذیری  (، مییان تأثیر هر پارامتر در آستیب iPهر پارامتر )

طتور  همان(. 9دس  آمد )جد ل هاجتماعی مراتع منطقه ب

پارامترهای حضور کارشناستان در  آید، که از جد ل بر می

، مشتکالت محلتی   فر پاشتی    95/0مراتع با ضریب تأثیر 

  تعداد  99/0برداری  ذشته با ضریب تأثیر های بهرهنظام

به ترتیب بیشتترین ضتریب    9/0بردار با ضریب تأثیر بهره

 پذیری اجتماعی مراتع منطقه دارند.تأثیر را در آسیب

 و میزان تأثیر هر یک از عوامل اجتماعی متوسط ، وزن متوسط مقدار. 1 جدول

 پذیری مراتع قشالقی شهرستان آران و بیدگلدر میزان آسیب

 

) پذیریمیزان تأثیر در آسیب

ii WP ) 

متوسط مقدار 

 (iP) **پارامتر

متوسط وزن 

 (iW)* پارامتر
 ردیف پارامتر

39/0  19/3  19/9  9 بردارتجربه   سن بهره 

32/0  15/3  32/1  5 بردارمییان تحصیالت بهره 

04/4  92/0  11/7  3 بردارتعداد بهره 

31/0  12/3  29/7  9 برداریبرداری یا شیوه بهرهبهرهنحوه  

92/0  01/5  19/2  2 های  ر هیفعالی مشارک  در  

35/0  11/3  91/9  9 اعتماد به نظر کارشناسان 

50/0  99/5  09/9  1 کمبود نیر ی کار خانودا ی 

91/0  31/5  25/2  1 منیل  اجتماعی شغا دامداری 

39/0  19/3  11/9  1 های جمعیمنابع اطالعاتی مانند رسانه 

31/0  11/3  13/1  90 بردارانگییه تملك   تعهد بهره 

09/4  14/0  92/1  99 حضور کارشناسان در مراتع 

31/0  63/0  19/9  95 شرک  درکالسهای تر یجی 

51/0  99/3  32/1  93 بردارانرقاب  در بین بهره 

35/0  91/3  09/1  99 نحوه ممییی مراتع 

01/4  91/9  94/7  92 برداری  ذشتههای بهرهمشکالت محلی   فر پاشی نظام 

31/0  01/9  31/1  99 بردارانبین بهرهعدم توافق  

  
***10  جمع 

 )بیشترین  زن یا اهمی ( از دید اه کارشناسان مراتع 90)کمترین  زن یا اهمی ( تا  0 زن متوسط )اهمی  نوبی( هر پارامتر در مقیاس *

 برداران مرتعیاز دید اه بهره )بیشترین( 2   )کمترین( 9مییان متوسط هر پارامتر در مقیاس **

  بصورت ذیا محاسبه شده اس . 3پارامترهای اجتماعی که با است اده از فرمول   زن کا***

802/)1610(2/)( max  nWWi
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پذیری اجتماعی مراتع مورد مطالعه با در نهای  آسیب

منظتور،  (. بتدین  5تعیین شد )شتکا   9است اده از فرمول 

بترداران آن  که توستط بهتره   مقدار پارامترهای هر مرتع را

( در  زن متوستط هتر   5مرتع تعیتین شتده بتود )جتد ل     

پتذیری  ( لحاف کترده   شتاخص آستیب   9پارامتر )جد ل 

طتور  همتان (. 5تعیین شد )شکا  برای هر مرتعاجتماعی 

(، کنتده  13/2دهد مراتتع چتاه زرد )  نشان می 5که شکا 

( بتته ترتیتتب دارای 99/2(   چشتتمه ستت ید )91/2میتتر )

پتذیری اجتمتاعی   مراتتع چتاه     بیشترین شاخص آستیب 

( بته  93/9(    لده بریجه )90/9(، انجیلك )32/9عر س )

پتذیری اجتمتاعی   ترتیب دارای کمتترین شتاخص آستیب   

 باشد.می

 آران و بیدگل شهرستانمختلف در مراتع  اجتماعیپارامترهای هر یک از میزان . 9 جدول

 ( در مراتع مختلفiPمقدار پارامترها )

ف پارامتر
دی
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3 5/5  3 3 9 9 9 3 2 2 9 3 9 9 3 3 2 2 2 2/9  9 بردارتجربه   سن بهره 

9 5/5  5 بردارمییان تحصیالت بهره 2 2 2 3 9 3 3 3 9 3 9 9 3 9 3 9 5 5 

 3 بردارتعداد بهره 2 2 2 2 3 3 3 9 2 5 2 2 3 9 9 3 3 9 9 2

 9 برداریبهرهشیوۀ برداری یا بهرهنحوۀ  9 3 3 3 9 9 9 9 2 3 2 9 9 9 3 9 3 3 3 2

 2 های  ر هیفعالی مشارک  در  5 5 5 3 5 5 5 5 5 9 5 3 3 9 3 9 9 5 9 2

 9 اعتماد به نظر کارشناسان 9 9 9 3 3 9 9 9 9 3 2 9 9 9 3 3 9 9 9 9

 1 کمبود نیر ی کار خانودا ی 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 9 3 3 2 9 9 9

 1 منیل  اجتماعی شغا دامداری 9 9 9 9 9 9 3 3 3 9 3 3 9 9 3 9 3 3 3 9

 1 های جمعیمنابع اطالعاتی مانند رسانه 2 2 2 3 2 2 9 9 2 9 2 3 9 9 9 9 3 5 3 9

 90 بردارانگییه تملك   تعهد بهره 3 3 3 3 3 3 3 3 2 9 2 9 3 9 9 9 9 9 3 2

 99 حضور کارشناسان در مراتع 2 2 2 3 2 2 3 9 2 9 2 2 3 9 2 3 9 9 3 9

 95 های تر یجیشرک  درکالس 2 2 2 3 2 2 9 9 2 3 2 2 9 3 9 9 9 9 3 9

 93 بردارانرقاب  در بین بهره 5 5 5 5 5 5 9 9 3 9 3 3 3 9 2 3 9 9 9 3

 99 ممییی مراتعنحوۀ  9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 3 3 3

3 3 3 3 2 9 2 3 9 9 2 9 9 9 2 2 2 2 2 2 
های مشکالت محلی   فر پاشی نظام

 برداری  ذشتهبهره
92 

 99 بردارانعدم توافق بین بهره 9 9 9 9 9 2 9 3 3 9 3 3 9 9 2 9 9 9 9 2
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 پذیری اجتماعی مراتع قشالقی شهرستان آران و بیدگلمیزان شاخص آسیب. 9شکل 

 

 پذیری اقتصادیآسیب. 2. 3
شتود در بتین   مالحظته متی   3طور که در جد ل همان

عواما اقتصادی، مهمتترین پتارامتری کته بیشتترین  زن     

پتتذیری مراتتتع قشتتالقی  )اهمیتت  نوتتبی( را در آستتیب 

 زن ایتن   .شهرستان آران   بید ا دارد، تعتداد دام است   

توستط کارشناستان مراتتع تعیتین  ردیتده       11/1پارامتر 

بترداران مرتعتی    ضتع اقتصتادی بهتره   پارامترهتای  اس . 

( بته ترتیتب   23/1)بردار های زند ی بهره(   هیینه19/1)

. از طرف دیگر پارامترهتایی  های بعدی قرار  رفتنددر رده

ارائته توتهیالت     (، 31/2)محتد دی  نیتر ی کتار    مانند 

هتای مرتعتی   ارائه نهاده(   31/2) برداراناعتبارات به بهره

ا در بتتین عوامتتا ( کمتتترین  زن ر91/2))کتتود، بتتذر  ...( 

 اند.ص دادهاختصاخود اقتصادی به 

ی نتتایج حااتله در متورد مقتدار پارامترهتا      همچنین

برداران مؤید این مطلب اس  که از نظر بهر (iP) اقتصادی

توتتهیالت   اعتبتتارات بتته   ارائتتۀ مراتتتع، پارامترهتتای  

 تتذاری ستترمایه(   99/9)نتتوع دام (، 91/9) بتتردارانبهتتره

( بتته ترتیتتب بیشتتترین 99/9)بختتش د لتتتی   خصواتتی 

کته  دارند. در حتالی اقتصادی مییان را در بین پارامترهای 

هتای مرتعتی )کتود، بتذر  ...(     نهادهارائۀ پارمترهایی مانند 

(   39/3)ها حذف یارانه یا قانون هدفمندی یارانه(، 52/3)

( به ترتیب کمتترین میتیان را در بتین    93/3)مراتع بیمۀ 

با لحتاف کتردن  زن    همچنیندارند. اقتصادی پارامترهای 

(، مییان تتأثیر هتر   iP( در مقدار هر پارامتر )iWپارامتر )

دست   همراتع منطقته بت  اقتصادی پذیری پارامتر در آسیب

آیتد،  طتور کته از جتد ل بتر متی     همتان  (.3آمد )جتد ل  

با ضریب تتأثیر  برداران های زند ی بهرههیینهپارامترهای 

بترداران   ضتع اقتصتادی بهتره   (   90/0)تعداد دام ، 93/0

( بته ترتیتب   31/0)هتا  افتیایش قیمت   مرتعی، نتوع دام    

مراتتع  اقتصادی پذیری بیشترین ضریب تأثیر را در آسیب

 .(3)جد ل  منطقه دارند
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 مقدار متوسط، وزن متوسط و میزان تأثیر هر یک از عوامل اقتصادی . 6 جدول

 پذیری مراتع قشالقی شهرستان آران و بیدگلدر میزان آسیب

 

 پذیریمیزان تأثیر در آسیب

(ii WP ) 

مقدار متوسط 

 (iP) **پارامتر

وزن متوسط 

 (iW) *پارامتر
 ردیف پارامتر

39/0  99/3  11/9  9 کوچك بودن سطح مرتع یا محد دی  سامان عرفی 

90/0  12/3  11/1  5 تعداد دام 

31/0  99/3  19/1  3 برداران مرتعی ضع اقتصادی بهره 

39/0  19/3  55/1  9 بردارانسایر درآمدهای بهره 

93/0  35/9  23/1  2 بردارهای زند ی یك بهرههیینه 

30/0  93/3  21/9  9 بیمه مراتع 

52/0  52/3  91/2  1 های مرتعی )کود، بذر  ...(نهادهارائۀ  

39/0  91/9  31/2  1 بردارانتوهیالت   اعتبارات به بهرهارائۀ  

51/0  12/3  31/2  1 محد دی  نیر ی کار 

31/0  99/9  22/9  90 نوع دام 

30/0  11/3  19/2  99 داشتن تعداد سامان عرفی زیاد 

39/0  19/3  51/9  95 مهاجرت نیر ی کار 

31/0  99/9  01/1  93 هاافیایش قیم  

30/0  39/3  91/9  99 هاحذف یارانه یا قانون هدفمندی یارانه 

39/0  99/9  10/2  92  ذاری بخش د لتی   خصوایسرمایه 

  
***12  جمع 

 )بیشترین  زن یا اهمی ( از دید اه کارشناسان مراتع 90)کمترین  زن یا اهمی ( تا  0پارامتر در مقیاس  زن متوسط )اهمی  نوبی( هر *

 برداران مرتعیاز دید اه بهره )بیشترین( 2   )کمترین( 9مییان متوسط هر پارامتر در مقیاس **

 ه شده اس .  بصورت ذیا محاسب 3 زن کا پارامترهای اقتصادی که با است اده از فرمول ***

752/)1510(2/)( max  nWWi

 

پذیری اقتصادی مراتع مورد مطالعه با در نهای  آسیب

تعیتین شتتد. بتدین منظتتور، مقتتدار    9استت اده از فرمتتول  

بترداران آن مرتتع   پارامترهای هر مرتع را که توستط بهتره  

پتارامتر   ( در  زن متوستط هتر  9تعیین شده بود )جتد ل  

پتذیری اقتصتادی   ( لحاف کرده   شاخص آسیب3)جد ل 

(. همتانطور کته شتکا    3برای هر مرتع تعیین شد )شکا 

مرتتع  متتین تلچتی     خان، کندهآغادهد مراتع مینشان 

پتذیری  به ترتیب دارای بیشترین شاخص آستیب  چاه زرد

 باشد.میاقتصادی 
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 شهرستان آران و بیدگل  میزان هر یک از پارامترهای اقتصادی در مراتع مختلف. 0 جدول

 ( در مراتع مختلفiPمقدار پارامترها )
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9 3 3 3 3 3 3 9 3 2 9 3 2 2 9 9 9 9 9 9 
کوچك بودن سطح مرتع یا 

 محد دی  سامان عرفی
9 

بردارتعداد دام هر بهره 9 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 3 3 9  5 

2 3 3 3 3 2 3 9 2 2 9 5 2/9 برداران مرتعی ضع اقتصادی بهره 2 2 2 3 3 3 2   3 

بردارانسایر درآمدهای بهره 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 9 3 3 3 3 3 3 3  9 

3 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 2/9 بردارهای زند ی بهرههیینه 2 2 2 3 2 2 9   2 

3 5/5  9 بیمه مراتع 2 2 2 9 2 2 2 2 2 3 2 3 9 2 2 2 9 3 

9 9 9 5 2 2 2 9 9 3 3 2 2 2 3 3 9 9 3 9 
های مرتعارائه نهاده  

 ی )کود، بذر  ...(
1 

2 2 2 2 9 2 2 9 9 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ارائه توهیالت   اعتبارات به 

برداران بهره  
1 

 1 محد دی  نیر ی کار 3 3 3 3 3 3 2 2 9 3 9 9 3 9 2 9 2 2 2 3

 90 نوع دام 2 2 2 2 2 2 9 2 9 3 2 2 9 9 3 2 2 2 2 2

9 9 9 9 3 3 2/3  99 داشتن تعداد سامان عرفی زیاد 2 2 2 2 2 2 5 5 2 3 9 9 9 

 95 مهاجرت نیر ی کار 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 3 9 3 9 2 2 2 2

هاافیایش قیم  9 3 9 9 9 9 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9  93 

3 9 5 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 9 9 9 9 9 9 
یارانه یا قانون هدفمندی حذف 

ها یارانه  
99 

9 2 2 2 9 3 9 2 3 3 9 3 9 9 2 2 2 2 2 2 
 ذاری بخش د لتی   سرمایه

 خصوای
92 

 
 پذیری اقتصادی مراتع قشالقی شهرستان آران و بیدگلمیزان شاخص آسیب. 6شکل 
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 اقتصادی-پذیری اجتماعیآسیب. 3. 3
هدف االی این تحقیق سنجش  ،همانطور که ذکر شد

اقتصادی مراتع بود. بدین منظتور،  -پذیری اجتماعیآسیب

اقتصتادی  -پتذیری اجتمتاعی  آسیب 2با است اده از فرمول 

ی این اس  . نتایج حااله  ویا(9مراتع تعیین شد )شکا 

اقتصتادی در بیشتتر   -پتذیری اجتمتاعی  شاخص آسیبکه 

ی مانند مراتعم بوده  که در این بین، مراتع مورد مطالعه با

دارای بیشترین شتاخص  میر شمه س ید   کندهچزرد، چاه

اقتصادی بوده   در مقابا، مراتعتی  -پذیری اجتماعیآسیب

متین   تلچی   چاه عتر س دارای  خان، کندههمچون آغا

اقتصتتادی -پتتذیری اجتمتتاعیکمتتترین شتتاخص آستتیب 

 باشند. می

 

 
 اقتصادی مراتع قشالقی شهرستان آران و بیدگل-پذیری اجتماعیمیزان شاخص آسیب. 6شکل 

 

 گیریبحث و نتی ه. 4
ای است  کته   کامالً پیچیتده پدیدۀ پذیری مراتع آسیب

باشتد کته   اقتصادی می-اجتماعیدارای ابعاد اکولوكیکی   

های مرتعی اثتر  این فاکتورها بر ر ی حواسی  اکوسیوتم

محققین مختلف اشتاره دارنتد کته در    . ]95، 9 [ ذارندمی

نظر  رفتن ارفاً عواما اکولتوكیکی بترای در    اجترای    

-مدیری  پایتدار مراتتع کتافی نبتوده   عوامتا اجتمتاعی      

، 1 [د توجه قرار  یرنتد اقتصادی نیی در این راستا باید مور

 ذشته، تغیرات زیتاد در  دهۀ در طول چندین . ]55، 1، 1

اقتصتادی، تتأثیرات زیتادی بتر ر ی     -فاکتورهای اجتماعی

خوردهتای موتتقیمی   پت  کته  طوریهباند. مراتع  ذاشته

اقتصتتتادی   پویتتتایی  -بتتتین فاکتورهتتتای اجتمتتتاعی  

های مرتعتی  جتود دارد. ارتبتاط متقابتا بتین      اکوسیوتم

هتای  اقتصادی   پویتایی اکوسیوتتم  -فاکتورهای اجتماعی

هتای  مرتعی باع  هموانی   ساز اری آنها در اکوسیوتتم 

مختلف مرتعی شده که در نهای  باع  پایتداری مراتتع     

در اتورت نادیتده   بنتابراین،  شتود.  های شتبانی متی  نظام

هتا در  اقتصتادی، تمتامی تتالش   - رفتن عواما اجتمتاعی 

پذیری مراتع بتا شکوت    پایداری   آسیببررسی  ضعی  

اقتصتتادی -. فاکتورهتتای اجتمتتاعی]91[ شتتودمواجتته متتی

توانند بتر  بردار  ....( می)سطح مرتع، تعداد دام، تعداد بهره

هتتای شتتبانی اثتتر ر ی کتتاربری اراضتتی   پایتتداری نظتتام
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اقتصتادی،  -بگذارند. همچنین تغییترات عوامتا اجتمتاعی   

انتدازهای طبیعتی را تحت     پذیری جوامع   چشتم بر ش 

پتذیری    دهنتد   باعت  کتاهش بر شت     تأثیر قترار متی  

 .شوندتخریب بیشتر مراتع می

هایی پارامترکه دهد های پژ هش حاضر نشان مییافته

مراتتتع از کارشناستتان   نظتتارت موتتتمر حضتتور  ماننتتد

پتذیری اجتمتاعی مراتتع    کنندهای آسیبینیترین تبمهم

ادارات هتتای اخیتتر ستتال شتتود. درمنطقتته محوتتو  متتی

 انتد شدهمواجه   بودجه با کمبود نیر  شدیداً طبیعی منابع

نوتب  بته    های عرفی مراتتع سامان  از طرف دیگر تعداد 

امکانات انوتانی   تجهییاتتی ادارات منتابع طبیعتی زیتاد      

بته منظتور   حضور کارشناسان در مراتع باشند، بنابراین می

، 59، 59 [باشتد غیترممکن متی  عمالً کتاری  ارزیابی مراتع 

بترداران مراتتع از دانتش    این بدان معناس  که بهتره  .]39

تواند کمك شایانی در جلتو یری  کارشناسان مراتع که می

باشتد، بته انتدازه کتافی برختوردار      های احتمالی از آسیب

پتذیری  اند. این امر مراتع منطقه را به ستم  آستیب  نبوده

 ها  ر هتشکیا  که رسدمیبه نظر بیشتر سوق داده اس . 

های مهندسین ناظر مراتع در این راستا هماننتد   یا شرک 

 جتود دارد،  در بخش کشا رزی که مهندسین ناظر میارع 

 .]39، 59 [راهگشا باشد تواندمی

بترداری  هتای بهتره  مشکالت محلتی   فر پاشتی نظتام   

 هوتتند دیگری مهم  هایپارامتربردار   تعداد بهره  ذشته

متورد  محتد دۀ  مراتتع  پتذیری  آستیب که باعت  افتیایش   

دهنتدۀ  نشتان  . ایتن امتر   انتد مطالعه از نظر اجتماعی شده

دلیتا  هباشد که ببردارای  ذشته میهای بهرهاهمی  نظام

ملی شدن مراتع از بین رفته   مشکالت محلتی زیتادی را   

ایتن نتیجته    برداران مراتتع ایجتاد کترده است .    برای بهره

متورد   ]99، 30، 51، 95، 1، 1 [محققتان مختلتف  توسط 

مدیری  مراتتع قبتا از ملتی شتدن     تأیید  رفته اس  که 

مراتع کته د لت  کمتترین دخالت  را در متدیری  مراتتع       

هتای بعتد از آن بتوده است . بعتد از      داشته، بهتتر از د ره 

هتتا   مراتتتع، ستتاختار اجتترای قتتانون ملتتی شتتدن جنگتتا

بترداری از مراتتع کتامالً    بهتره اجتماعی   اقتصادی   نظام 

د ر ون شد که اثرات من تی زیتادی بتر ر ی پایتداری       

پذیری مراتع  ذاش  چرا که باع  افتیایش  متعاقباً آسیب

بتتردار، تعتتداد دام   نیتتی رقابتت  شتتدید بتتین تعتتداد بهتتره

 .]99 [برداری از مراتع شدبرداران در بهرهبهره

رداران مراتتع،  بت های زند ی بهتره از طرف دیگر، هیینه

بترداران مراتتع، نتوع دام   افتیایش      ضع اقتصتادی بهتره  

پذیری اقتصادی مراتع ها بیشترین تأثیر را در آسیبقیم 

هتای زنتد ی،  ضتعی     منطقه دارنتد. بتام بتودن هیینته    

باعت    ،هتا برداران   پایین بتودن درآمتد آن  نامناسب بهره

پتذیری مراتتع   افتیایش آستیب  در نتیجته  فشار به مراتع   

درآمتد    ایتن نتتایج بیتانگر اهمیت      منطقه شتده است .   

بتترداران مرتعتتی در میتتیان  بهتترههتتای زنتتد ی  هیینتته

در ققتتان مختلتتف کتته توستتط محپتتذیری بتتوده آستتیب

، 33 [مورد تأیید قرار  رفته است  های مختلف اکوسیوتم

توان می ،به اعتقاد برخی محققیندر این راستا،  .]99، 31

بتترداران هتتای کوتتب درآمتتد بهتتره ستتازی راهبتتا متنتتوع

های مختلف،  امی در جهت  افتیایش درآمتد،    اکوسیوتم

بتتته اکوسیوتتتتم   در نهایتتت  کتتتاهش کتتتاهش فشتتتار 

توان بتا افتیایش   . همچنین می]39 [پذیری برداش آسیب

برداران مراتع دسترسی آسان بهرهحمای  د ل  به منظور 

هتای  ناشی از هیینته ، فشارهای بهرهکم به توهیالت بانکی

توانتد  متی امر برداران را کاهش داد که این زند ی به بهره

پذیری مراتع داشته باشتد.  سیائی در کاهش آسیبهتأثیر ب

های د ل    دسترسی بته توتهیالت، قاعتدتاً    عدم حمای 

باعتت  فشتتار بتته مراتتتع از طریتتق افتتیایش تعتتداد دام     

ر نهایت  باعت    برداری بیش از حد مجاز  ردیده که دبهره

پذیری نوب  بته عوامتا تخریبتی ناشتی از     افیایش آسیب

 سکوئیین در این زمینه، شود. عواما انوانی   اقلیمی می

فوق احه  ذاشته   تأکیتد  نتیجۀ بر  (5003  همکاران، )

دسترستی بته   عتدم  هتای د لت      کنند عدم حمایت  می

 .]99 [پذیری داردتوهیالت نقش مهمی در افیایش آسیب

دیگری کته بتا توجته بته نتتایج تحقیتق حاضتر        نکتۀ 

پتذیری مراتتع   در آستیب تتوان   ت  ایتن است  کته      می

ایی از عواما اجتماعی   اقتصادی نقش داشته که مجموعه
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این عواما شدیداً بر ر ی هم اثر متقابا دارند. بته عبتارت   

اتورت  هدیگر  قتی پارامترهتای اجتمتاعی   اقتصتادی بت    

دست  آمتده بهتتر    هشوند، شتاخص بت  مشتر  بررسی می

. ]93، 90، 9 [پتذیری باشتد  تواند  ویایی مییان آسیبمی

در اتتورت بررستتی  طتتور کتته نتتتایج نشتتان داد   همتتان

، اتتورت جدا انتتههپارامترهتتای اجتمتتاعی   اقتصتتادی بتت

 مراتتتع پتتذیری اجتمتتاعی   یتتا اقتصتتادیشتتاخص آستتیب

مراتع پذیری مییان آسیب تببیندر که هم بوده هنیدیك ب

باشتد امتا تل یتق پارامترهتای     از دق  پایینی برخوردار می

تتری از  تواند  ویای شاخص دقیقمیاجتماعی   اقتصادی 

زرد، ماننتد چتاه   به عنوان مثال مراتعی .پذیری باشدآسیب

علت  داشتتن تعتداد    ه کته بت  میتر  شمه ست ید   کنتده  چ

بته  بترداران آن نوتب    بردار زیاد   درآمد پایین بهتره بهره

دارای بیشتتترین شتتاخص  بتترداران ستتایر مراتتتع   بهتتره

در مقابتتا، هوتتتند.  اقتصتتادی-پتتذیری اجتمتتاعیآستتیب

متتین   تلچتی   چتاه    ختان، کنتده  مراتعی همچتون آغتا  

-پتذیری اجتمتاعی  عر س دارای کمترین شاخص آستیب 

توان در درآمد ختو   باشند که این امر را میاقتصادی می

   ابوتگی کمتر به مرتتع  ها از سایر شغابرداران آن بهره

هتای  ریییبنابراین در برنامهاز نظر درآمدی جوتجو کرد. 

-اقتصتادی بهتره   -به شرایط اجتماعیباید مدیریتی مراتع 

 یعنیایی، تر از ملی یا منطقهبرداران در سطح بویار پایین

بته  . محلی   سامان عرفتی توجته کتافی داشت     در سطح 

نبایتد  بترداران،  توتهیالت بته بهتره   ارائتۀ  عنوان مثال، در 

در نظتر  رفت  چترا     بردارانتمامی بهره شرایط برابر برای

برداران اقتصادی، شرایط بهره -که از نظر موائا اجتماعی

بردارانتی  باشد. بنابراین حمای  بیشتر از بهتره یکوان نمی

باشد. ضعیف مالی برخوردارند امری ضر ری میبنیۀ که از 

(، ضتمن تأییتد   5095رافشانی   همکاران )در این زمینه ز

توزیتتع توتتهیالت   نحتتوۀ مطلتتب فتتوق، بتتا متتر ری بتتر  

بتترداران اراضتتی  هتتای مختلتتف د لتت  از بهتتره  حمایتت 

دارند که در نظر نگرفتن پارامترهتای  کشا رزی، اذعان می

بتردار، نته   اجتماعی   اقتصادی در سطح خانوار   یتا بهتره  

منجر نشده، بلکه تتا حتد    تنها به برقراری عدال    برابری

. ]99 [شتود متی پذیری زیادی به افیایش نابرابری   آسیب

ضتریب یتا شتاخص کتا     محاستبۀ  بایو  بتا  بنابراین می

اقتصتتادی هتتر مرتتتع، درجتته  -پتتذیری اجتمتتاعیآستتیب

پذیری مراتتع مختلتف را تعیتین کترده، تتا از ایتن       آسیب

 پذیری بیشتتری برخوردارنتد  از آسیب را که ق مراتعییطر

   یهای مدیریتشناسایی   در ا لوی  بامتری جه  برنامه

 حمایتی قرار  یرند.
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