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 دهیچک
 رابرب در پذیریانعطاف قابلیت. باشندمی ایران در کشاورزی روی پیش های چالش مهمترین از خشکسالی و هوایی و آب تغییرات

 بخش رمهم کشاورزی ایران د مناطق گرفتن قرار به توجه با. دارد کشاورزان توسط آن تأثیرات و درک به بستگی زیادی حد تا خشکسالی

های  نظام بوم آوری تاب ارتقای برای ها تالش کشاورزان معیشت و تولید سطح بر خشکسالی زیاد اثرات و ، خشک نیمه و خشک های

این پژوهش با تاکید بر اصول و مبانی تاب آوری نسبت به خشکسالی در بوم نظام های کشاورزی  .است افتهیدوچندانی اهمیت کشاورزی

و نیز مطالعات مختلفی که در این حوزه انجام شده  صورت پذیرفته است. به منظور انجام این پژوهش مطالب مورد نیاز از منابع داخلی و 

به منظور ارزیابی تاب آوری بوم نظام های کشاورزی باید آن را مانند سیستم های پویا در نظر خارجی جمع آوری گردید. نتایج نشان داد 

 اجتماعی مورد آنالیز قرار داد.-گرفت و مهمتر اینکه در تمام ابعاد اکولوژیک، اقتصادی

 

 

 

 خشکسالی، تاب آوری، کشاورزی :کلیدی واژه های

 

 

 

 

 

 ایرانتوسعه تاب آوری نسبت به خشکسالی در کشاورزی 
 سیده سمانه سهرابی، *1فاطمه دریجانی

ش و  آموز سازمان تحقیقات، کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، -*1

 کشاورزی، کرمان، ایران ترویج

 تهران، ایران دانش آموخته دکتری اگرواکولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، -2

*Email: darijanifatemeh2022@gmail.com 
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 بیان مسئله

گردد .با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و های مهم در آینده محسوب مییکی از چالشکمبود آب و خشکسالی

های کشاورزی در معرض خطر قرار دارند. خشکسالی عالوه بر تاثیرات فراوانی که در سیستم های نیمه خشک ،اکوسیستم

. (8)شود که بیشترین تاثیر را بر جوامع انسانی نیز بر جای می گذارد  تولیدی می گذارد در زمره بالیای طبیعی محسوب می

 ینیب شیکه ناسا در پ یبه کرات رخ داده است. به طور یراندر پهنه کشور ا یربازاز د یعی،طب یبه عنوان بال یخشکسال یدهپد

سال  ۴5 ی(. ط9) قرار داده است را در رتبه چهارم یرانقرار دارند ا یدشد یکه در معرض خشکسال یکشور ۵۴ ینخود از ب

. در آن سال (12) داد یرو 1711-1719 آن درسال یدترینرا تجربه نموده که شد یبار خشکسال 11 یرانگذشته تا به امروز ا

 یدهپد ینا . ساله در کشور بود 75درصد کمتر از بارش متوسط دوره  21فراتر نرفت و  یلیمترم 1۴1کشور از  یبارندگ یانگینم

ات را خسار ینا یزانوارد نموده است م یو عملکرد محصوالت کشاورز یبر بخش کشاورز یریبار و جبران ناپذ یانز اتتأثیر

 71/۴ یدکاهش تول زا یخسارت ناش ینا (.12ند )دالر برآورده کرده ا یلیونم 95حدود  یکاهش بارندگ یلیمترهر م یبه ازا

ود را های تحت مدیریت خباشد که کشاورزان بتوانند اکوسیستمو بسیار مهم میاز این ر باشد.می یدر بخش کشاورز یدرصد

 جذب به نسبت اکولوژیک یااجتماعی و سیستم کیتوانایی از است عبارت تاب آوریدرمواجهه با خشکسالی تاب آور نمایند. 

 را زگاریسا ظرفیت و بازسازماندهی ظرفیت اساسی، و عملکرد  ساختارها بتواند که طوری به اختالل؛ ایبی نظمی با مواجهه و

هایی در سه عرصه کاهش اثرات ،تعدیل ها و استراتژی(.تاب آوری  معموالً با فعالیت2نماید) حفظ ها تنش و تغییرات مقابل در

 ژگی فردیها تحت تأثیر برخی وییک از این استراتژی(. در رابطه با کشاورزی اجرای هر15یابد )اثرات و سازگاری تحقق می

 باشد.و ساختاری مزرعه می

 

 معرفی دستاورد

مطالعات متعددی مربوط به خشکسالی و تاب آوری صورت پذیرفته است.این موضوع نشان می دهد که محققان اهمیت تاب 

آوری در برابر مخاطرات طبیعی خصوصا خشکسالی را به خوبی درک نموده اند.پژوهش حاضر با تاکید بر مطالعات مختلف 

داخلی و خارجی صورت پذیرفته است. در این پژوهش تالش گردیده است تا تاب آوری از تمام ابعاد آن ) اکولوژیک، 

اجتماعی( در اکوسیستم های کشاورزی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس بهترین راهکار برای تاب  -اقتصادی

 .آور نمودن کشاورزان در برابر خشکسالی ارائه گردد

 :مبانی نظری -

 یاصخ یاز مدل ها یدآنها با یدانند که به منظور بررس یم یا یچیدهپ یهارا سیستم یکشاورز یهاسیستم بسیاری حققانم

که در آن  است یستمیس یچیدهپ سیستم گردد.ها برطرف سیستم ینا یو اجتماع یکاکولوژ یتاستفاده نمود تا کمبود ماه

ا به منظور ر یجمع یچیدهرفتار پ کیو کلیه اجزا قرار دارند یکنترل مرکز یستمس کیمختلف تحت یبزرگ با اجزا یهاشبکه

 .یرندپذ یم تأثیر کدیگریهستند و از کدیگریاجزا در تعامل با ینا یکه تمام یبه طور یندنما یهدف خاص دنبال م کیبه یدنرس

که منجر به  یسطوح مختلف رفتار یزباشد و نمختلف آن ها می یااجز ینها تعامالت بسیستم یچیدگیپ یبرا یمنطق یلدل کی

 (.11) مد نظر قرار داد یدبا یزها در سطوح مختلف را نسیستم یاییپو از طرفیگردد. می یستماز س یبروز رفتار کل
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  یکاکولوژ-یاجتماع یقیتلف یهاسیستم مدل -

نگاه  یآن تک بعد یلدلعمده باشند که برخوردار می یتیعدم قطع کیهمواره از یعیمنابع طب یریتمد یبرا تداولم هایروش

در بعد  یطیمح یستو ز یاجتماع یهاسیستم ینب یقو اتبا توجه به ارتباط (SES) باشد بر اساس مدلکردن به مسائل می

گردد فاده میاست یاپو یهاسیستم یلو تحل یهتجز یمدل ها برا یناز ا یقتدر حق. پردازند یم یلو تحل یهبه تجز یو مکان یزمان

 یمداشته باش ید این نکته را مد نظردهد. در واقع با یمد نظر قرار م یزاجزا وجود دارد را ن ینکه ب یرخطیو غ یچیدهو روابط پ

 اده گردداستف یمختلف یاست که از تخصص ها نآ یازمندباشد و نمی یرشته ا ینب یقتدرحق یلو تحل یهمدل از تجز ینکه ا

در  یتعدم قطع -1: یرندگ یمد نظر قرار م یلمنابع موارد ذ یریتو مد یلو تحل یهمدل به منظور تجز ینا یبر مبنا. ( 1شکل)

 یانسان برا یریگ یمتصم یامدهایتوجه به پ -7 یستمدر س یتکامل یندهاینقش فرآ -2 یطیمح یستو ز یاجتماع یهاسیستم

-نشان داده شده است سیستم های اجتماعی 1همان گونه که در شکل  (.7) ستمیس یتوجه به بازخوردها -۵منابع  مدیریت

، اکوسیستم های کشاورزی را در قالب این سیستم 1اکولوژیک دارای روابط پیچیده ای می باشند حال به منظور درک بهتر شکل 

است گذاران )تصمیمات سی یک اکوسیستم کشاورزی متاثر از عوامل مختلفی از جمله سیستم های حاکمیتی ها توضیح می دهیم.

یا قرار دادن سوبسید برای نهاده ها(، منابع )آب؛ خاک در کلیه ابعاد به عنوان مثال تصمیم دولت برای کشت محصوالت خاص 

ی مکانو ...(، فعاالن )کشاورزان و خانواده آنها، کارگران درگیر در اکوسیستم های کشاورزی و ...(، واحد منابع )توزیع زمانی و 

ن مثال یکدیگر در ارتباط می باشند. به عنواباشند. توجه به این نکته بسیار ضروری می باشد که کلیه این عوامل با ( میغیره و

یا خشکسالی در سالهای اخیر منجر به کمبود آب در مناطق مختلف ایران شده است این کمبود باعث شده سیستم های حاکمیتی

یاری قطره ای در اختیار کشاورزان قرار دهند از طرفی بروز خشکسالی باعث کاهش همان دولت تسهیالتی را در خصوص آب

محصول و درآمد کشاورزان گردیده است که به تبع آن مجبور به اخراج بسیاری از کارگران از سیستم های مدیریتی خود شده 

هاجرت به شهرها شده اند تا برای گذزان اند حتی جوانان خانواده که در این اکوسیستم ها مشغول به کار بودند مجبور به م

زندگی خود به کارهایی از قبیل کارگری ساختمان و .. بپردازند. حال به این موضوع می رسیم که چگونه کمبود آب ناشی از 

اجتماعی و اکولوژیک تحت تاثیر خود قرار داده است و اگر  -خشکسالی اکوسیستم های کشاورزی را در تمام ابعاد اقتصادی

-اجتماعی لفیقیت هایسیستمخواهیم کشاورزان را در مقابل این پدیده تاب آور نماییم باید اکوسیستم های کشاورزی را در بستر ب

 مورد ارزیابی قرار دهیم. اکولوژیک
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  SESمدل یچار چوب مفهوم :1شکل

توانند مقاومت  یشود مکه به آنها وارد می ییراتیدر برابر تغ یمورد بررس یهااکوسیستم یاکه آ یدد یدرسد ابتدا با یاما به نظر م

و  یهور تجزبه منظ یاز اصول کل یقتدر حق یستماکوس کی آوریتوان تاب تفکر یر؟خ ای خود را دارند یابیتوان باز یاو آ نندک

یک وژاکول ـیاجتماع یستممفهوم س برگرفته از یستمسآوری تابتفکر  یاصل محور (.۴) باشدمی (SESبر اساس مدل ) یلتحل

(SESمی ) .باشد، نمی یتماعاج ای یکصرفاً یک موضوع اکولوژ یعیمنابع طب یریتمسئلة مدباید به این نکته توجه داشت که باشد

 ی،صاداقت ی،اجتماع یاسی،س ی،ها اجزاء فرهنگکه در آن هایییستمس ینچناین چندگانه است.  یبیبلکه شامل عناصر ترک

 هاییستم. سیندنما یاشاره م یکاکولوژ -یاجتماع هاییستمو دیگر اجزاء با هم در تعامل باشند، به س یفناور ژیک،اکولو

شده  تهیخدر هم آم یبا جامعة انسان هایستمکه در آن اکوس نمایندیم یدتأک "یعتانسان در طب"بر نگرش یکاکولوژ -یاجتماع

 یستمس یفوجود دارد که با توص توان تاب آوری یابیچارچوب ارز یبرا یمرحلة اصل پنج. مانند اکوسیستم های کشاورزی اند

ادامه  ییابارز یعمل کردن برا یتنظارت و در نها یابیارز یستم،تعامالت س یبررس یستم،س یاییو با درک پو شود،یآغاز م

 .(2شکل) یابدمی

 ی

سیستم های 

 منابع  حاکمیتی

شد،توزیع رواحد منابع)نرخ 

 زمانی و مکانی

ی افراد و حتی فعاالن)کلیه

تکنولوژی های درگیر در 

 سیستم(

روابط متقابل و 

 خروجی ها

فراهم 

کننده 

 شرایط

فراهم 

کننده 

 شرایط

 ورودی ها

سیاسی و اقتصادی جایگاه مسائل اجتماعی،  

 روابط بین اکوسیستم ها

 ارتباطات مستقیم بازخوردها

 مشارکت
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 یتوان تاب آور یابیچارچوب ارز .2شکل

طی  یعیطب هاییستمکه در بیشتر س ییر،با استفاده از مراحل مختلف تغ توانیرا م یکاکولوژ -یاجتماع هاییستمس پویایی

 (: 1) چهار مرحله دارند یاچرخه یهایستمکرد. اکوس یدهد، بررسزمان رخ می

 یچهار مرحله که با هم چرخة سازگار ین(. اα) ی( و بازسازماندهΩمنابع ) ی(، فروپاشkحفظ منابع )(، r) یعرشد سر مرحلة

 (.7شود )شکلیم ییردر طول زمان دچار تغ یستمس کی که چگونه دهدینشان م شود،یم یدهنام

 

 (6کدیگر )یها برو تأثیر سیستم یچرخه پانارک . 3شکل
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 ی:سازگار مدیریت

در موردعلت ها و اثراتی که اجزاء بر ها  یتعدم قطع ینباشند و امی یتهامنابع عدم قطع یریتمهم در مد یها یژگیاز و یکی

و لذا  یندبروز نما یاسیتوانند در دراز مدت و به صورت چند مقیها م یتعدم قطع ینا یکدیگر می گذارند وجود دارد.روی 

باشند. پاسخگو نمی یسنت یکردهایرو یلمسا ینه با اه. در مواجردود دامنابع وج یحصح یریتدر مورد مد یهمواره نگران

. یماشها داشته باکوسیستم یریتاز مد یحیصح یابیکند تا ارز یاست که به ما کمک م ییاز جمله راهکارها یسازگار یریتمد

را  یطقچارچوب من کییسازگار یریتباشد. مدمی یطیمح یستز یابیارز یبرا یدیابزار کل کییسازگار یریتمد یقتدر حق

 آب، ی، منابعاز منابع از جمله )کشاورز یعیوس یفدر ط یسازگار مدیریت .(1دهد ) یما قرار م یرو یشپ یابیارز یبرا

مثال در  گرددبزرگتر می یابیارز یاسکه مق یکاربرد دارد. زمان یو اجتماع یاسیس یها ینهانواع زم ین( و همچنیرهو غ یگیریماه

 .(17ند )ک یم یدانمود پ یشترب اریسازگ یریتاز مد یریشده و لزوم بکارگ یشترب یتهاعدم قطع ینشم انداز آنگاه اسطح چ

باشند می ینفعچرخه افراد ذ یننکته مهم در ا .(۵شکل) باشداست که شامل شش مرحله می ادگیرییچرخه کییسازگار مدیریت

 چرخه قرار دارند.  ینکه در مرکز ا

 

 

 

  یسازگار یریتمد یچارچوب مفهوم .4شکل

 مفهوم تاب آوری: -

. گرددمطرح می یو روانشناس یاقتصاد ی،علوم اجتماع یک،است که در حوزه علوم اکولوژ یرشته ا ینب یآوری مفهومتاب

 ینگباشد. هولپرش به گذشته می یبه معنا resilioآن  ینالت یشهرود که ر یبازگشت به گذشته به کار م یآوری به معناتاب

 یدر نظام ها 2555مطرح کرد. سپس ادگر در سال  یکیاکولوژ یواژه را به عنوان مفهوم ینا یالدیم 1917بار در سال  یننخست

ذینفع افراد  

تعیین مشکل-1  

علوم رایج-2  

ارزیابی-6  

نظارت-5  

شناخت عدم قطعیتها-3 اجرا کردن -4   



 

 

 

 

99 

 ...  توسعه تاب آوری ،  فاطمه دریجانی و سیده سمانه سهرابی

-یاجتماع یو همکاران در حوزه نظام ها یسبرک 2557در سال  ی،انسان-یطیمح یدر نظام ها2551سال  کارپنتر در ی،اجتماع

بلند مدت مانند  یها یدهدر پد 1911سال  در یمرمنکوتاه مدت و ت یبحران ها یریتدر مد 2557در سال  یک،برنئواکولوژ

،رشد و  یسازگار یبرا یستمس کیظرفیت -1 آوری عبارتند از:تاب یفاز تعار برخی به کار گرفته شده است. یمیاقل ییراتتغ

در بازگشت به  یستمس کیموفقیت -7 .افتنیو بقا ییراتها در تحمل تغسیستم توانایی -2 ی.ثبات یو ب ییربقا در مواجهه با تغ

 یه.حالت اول

 

 :تاب آوری در برابر خشکسالی -

که خشکسالی زمانی اتفاق می افتد که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول کمتر سیاری از کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند ب

باشد. به دلیل آنکه نیاز آبی گیاهان مختلف متفاوت می باشد بنابراین مفهوم کشاورزی از خشکسالی برای گیاهان مختلف 

اق می کسالی هیدرولوژیک اتفخشکسالی کشاورزی بعد از خشکسالی هواشناسی وقبل از خشمتفاوت می باشد. به طور معمول 

اولین بخش اقتصادی که تحت تاثیر خشکسالی قرار می گیرد کشاورزی می باشد. به طور کلی خشکسالی دارای اثرات  افتد و 

مستقیم و غیر مستقیمی بر بخش کشاورزی می باشد از جمله اثرات مستقیم آن می توان به کاهش منابع آب،کاهش تولید و 

از روستا به شهر نیز از جمله اثرات غیر مستقیم کشاورزی  تمهاجر کاهش درآمد، بیکاری و کاهش سطح زیر کشت اشاره نمود.

می باشند. حال با توجه به تمام مباحث عنوان شده چنین نتیجه می گیریم که به منظور ارزیابی تاب آوری در کشاورزی باید 

 رساند. مخاطره طبیعی را به حداقلک سیستم اجتماعی و اکولوژیک در نظر گرفت تا بتوان اثرات این ی این بوم نظام را به عنوان

و بر  یادو اقتص یاسیس-یاجتماع یطی،مح یستهمان ز ای یکیموضوع مورد پژوهش از سه جنبه اکولوژ یتاهم یینمنظور تب به

 .یمده یقرار م یموضوع را مورد بررس یسازگار یریتچرخه مد یمبنا

 یطی:مح یستهمان ز ایمسائل اکولوژیکی -

اثرات متفاوت است. درمقیاس منطقه ای تکامل اکوسیستمهای  یبرکشاورزی بسته به مقیاس مکانی وزمانی دارا اثیراقلیمت

 و شدر تغییرات درون فصلی و بین فصلی در تر باشد، درحالیکه درمقیاس کوچککشاورزی وتنوع آنهادرجهان تابع اقلیم می

غییر احتمالی هرگونه ت که بروز نتیجه گیری کرد یناساس میتوان چن نبرایکنترل می شود.  یتوسط شرایط آب وهوای گیاهان، نمو

 سطوح مختلف دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد و قادر در تولیدات کشاورزی را آینده، در خصوصا خشکسالی اقلیمی

تحول  و ییردچار تغبطورقابل مالحظه ای  خواهد بود نظامهای زراعی فعلی را که تحت شرایط اقلیمی رایج تکامل یافته اند،

با ارزیابی دستخوش تغییر شده و شاخصهای اقلیمی کشاورزی نیز ،و خشکسالی . تردیدی نیست که درشرایط تغییراقلیمیدنما

ق . خشکسالی از طریشد خواهد میسر یزتغییرات این شاخه ها امکان بررسی واکنش گیاهان زراعی به شرایط اقلیمی آینده ن

سطح آبهای زیرزمینی و کاهش کیفیت آب و به تبع آن از بین رفتن محصول، تاب آوری بوم نظام کمبود آبهای سطحی،کاهش 

حال اگر کشاورزان به منابع آبی متنوع دسترسی داشته باشند و از تکنولوژی های متنوعی نیز  .های زراعی را کاهش می دهد

ر نیز نداشته باشند می توانند تاب آوری مناسبی در براببرای آبیاری مزارع خود استفاده نمایند و از طرفی تفکر تک محصولی 

 خشکسالی داشته باشند.

 اقتصادی: -مسائل اجتماعی -

ســر جهــان متناسـب بـا اقلـیم  تا در حیــات اقتصــادی و سیاســی جوامــع سر یمهم یارکشــاورزی نقــش بس خــشب

میزان رضایت شغلی، اعتماد به دولت ها ،دسترسی به خدمات مشاوره ای و حمایت سازمان ها از  هـای خـود را دارا مـیباشـد.
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فاکتورهای یکی از  جمله شاخص های مهم اجتماعی در میزان تاب آوری کشاورزان در مواجهه با مخاطره خشکسالی می باشند.

ابستگی به . وها می باشدتوزیع درآمدی در بین جمعیتپایداری و  ثبات واقتـصادی، رشـد اقتـصادی و تاب آوری دبعکلیدی در 

ی . این موضوع به دالیل مختلفتواند واریانس درآمدی را افزایش و از پایداری و ثبات اقتصادی بکاهدمی دامنه محدودی از منابع 

فاده از ک محصول خاص و حتی عدم استی تمرکز بر روی از جمله عدم دسترسی به بازارهای متنوع فروش محصوالت،

بنابراین به طور کلی چنین می توان نتیجه گرفت که تنوع و بهره گیری از تمام پتانسیل  .تکنولوژی های متنوع می تواند رخ دهد

برای درک بهتر مفهوم تاب آوری  .های اجتماعی و اقتصادی می تواند تاب آوری در برابر مخاطره خشکسالی را افزایش دهد

حال در ادامه به برخی از شاخص هایی که برای ارزیابی تاب آوری در کشاورزی با نگرش  .یممفاهیم نظری را بیان نمود

و در ادامه به نتایج دو مورد از مطالعه در همین ( 1خشکسالی در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم )جدول 

 خصوص می پردازیم.

 (1،  4)خشکسالی شاخص ها و متغیرهای تاب آوری در شرایط  -1جدول 

 متغیرها                                  شاخص ها

 اکولوژیکی                 

 

 

 (kg/haاستفاده از کودهای ارگانیک ) میزان استفاده 

 (kg/ha) میزان استفاده استقاده از کودهای شیمیایی 

 (kg/ha) میزان استفاده استفاده از آفت کش ها 

 شاخص حاصل خیزی خاک

 بهره وری آب مصرفی

 

 اجتماعی                
 

 عضویت در سازمان ها

 میزان تبادل اطالعات

 میزان رضایت شغلی

 میزان اعتماد به دولت

 سطوح دسترسی به خدمات مشاوره ای

 

 سرمایه انسانی            

 

 مهارت های شغلی

 تجربه

 توانایی های ذاتی

 تنوع       

 

 تنوع در ارقام کشت شده

 تنوع در فعالیت های درون مزرعه

 تنوع در بازار

 منابع مختلف آب

 

 اقتصادی

 

 بیمه

 تسهیالت

 ثبات تولید

 بهره وری
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 ...  توسعه تاب آوری ،  فاطمه دریجانی و سیده سمانه سهرابی

ولوژیک اقتصادی و اک -همان گونه که ذکر نمودیم برای ارزیابی تاب آوری در اکوسیستم های کشاورزی باید تمام ابعاد اجتماعی

گردند که باید در محاسبات تاب آوری از آنها متغیرهای فراوانی در این خصوص تعریف میرا مد نظر قرار داد. بر همین اساس 

ای تدوین گردد که در معمول ترین آنها ابتدا پرسش نامهاستفاده نمود. برای محاسبه تاب آوری از روشهای مختلفی استفاده می

ها در لوژیک از کشاورزان پرسیده و سپس وزن دهی به دادهو بسیاری از متغیرها در ابعاد اجتماعی و تا حدودی اقتصادی و اکو

پذیرد و بر اساس مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت پذیرفته است عدد های آماری مختلف صورت مینرم افزار

ی استفاده خاص هایآید. به منظور اطالعات دقیق مربوط به ابعاد اکولوژیک و اقتصادی نیز از فرمولنهایی تاب آوری به دست می

 (.1، ۵گردد )می

 خشکسالی به موضوع با مقابله برای آینده راهبرد محلی جوامع آوری تاب در مطالعه ای با عنوان ارتقای( 1)اخالقی و همکاران 

 نقطه نانچهچ آنها بیان داشتند. است پایین به متوسط حد در کل آوری تاب نتایج آنان نشان داد که شاخص .تاب آوری پرداختند

 بوده پذیری آسیب به متمایل بیشتر مطالعه مورد آماری جامعه متوسط گرایش بگیریم، نظر در پذیری آسیب را آوری تاب مقابل

 و زیرساختی -فیزیکی آوری تاب روستایی، آوری تاب ابعاد منظر از. ندارد قرار مناسبی وضعیت در آوری تاب حیث از و

 دهبو برخوردار مقدار کمترین از اقتصادی و محیطی آوری تاب و مقدار بیشترین اجتماعی ازا همان تاب آوری ی روانشناختی

  .است

منطقه ( نتایج نشان داد که ۵انجام شد) دشت رفسنجان ارزیابی تاب آوری اکوسیستمهای پستهمطالعه ای با عنوان  2519در سال 

 یتصادبه لحاظ اقو  خوب یتدر وضع یبه لحاظ اجتماع حالی کهی است در نامناسب یتدر وضع یکیاکولوژتاب آوری به لحاظ 

 ی،ماعاجت یمانند تضادها یاجتماع -یسبب اثرات اقتصاد یخشکسال منطقه، از نظرکشاورزان قرار دارد. متوسط یتدر وضع

 آب و خاک شده است. یفیتو کاهش ک ینیزم یرز یآب ها یدمانند کاهش شد یستیز یطمهاجرت و فقر و اثرات مح

با توجه به مطالب فوق الذکر بیان این نکته را الزامی می دانیم که با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و 

بروز خشکسالی های پی در پی و تأثیر آن بر اکوسیستم های کشاورزی الزم است کشاورزان تاب آوری الزم را در مواجه با 

نه که از مطالعات مشخص می گردد تاب آوری اجتماعی در وضعیت مناسبتری قرار دارد و این پدیده داشته باشند. همان گو

 باید با برنامه ریزی در این حوزه سایر بخش ها از جمله اقتصادی و اکولوژیکی که بسیار مهم نیز می باشند را تقویت نمود.

 

 توصیه ترویجی

 اجرای سیاست حمایتی از سوی دولت. -1

 کمک کند.آوری تاب یشبردبه پ تواندیمدرسه در مزرعه م هاییافتره آوری،تاب  یتبا توجه به وضع -2

های پیشرفته در زمینه مدیریت هوشمند به و ارائه آموزشیارانه به کشاورزان جوان برای تغییر روش آبیاری اختصاص  -7

 اقلیم در بوم نظام های زراعی

ر قرار را مد نظآوری تاب یریتشانکه در مد یکشاورزان یقبه تشو یاقتصاد-یتیاز ابعاد حما یقیتشو یارائه راهکارها -4

 دهند.یم
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