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 چکیده

های آوری بخشیش تابیا خارجی اشاره دارد و افزاذاتی های آسیبسامانه برای مقاومت در برابر هر آوری به توانایی تاب

رزی با توجه به در بخش کشاو ویژهاین موضوع به  .شوداقتصاد مقاومتی شناخته می ، هامخاطره برابرمختلف اقتصادی در 

 یهااستانزی آوری بخش کشاورتاب مقدار ،پژوهشدر این اهمیتی دو چندان دارد.  ،در اقتصاد کشور آنبسیار زیاد سهم 

، یاقلیمشاخص در شش گروه  36شاخص ترکیبی متشکل از  یکاست. بدین منظور از شدهبررسی  1396ایران در سال 

 هاآنند پیشین رواستفاده و اطالعات متغیرها با  زیستیمحیط کشاورزی، اقتصادی، زیرساختی و های تولیدشناختی، جمعیت

از  یکهر  مقدار سرانجامو  مراتبی استفاده شداز روش سلسله ،هاتعیین وزن هر یک از شاخص برای .استهمقایسه شد

شاخص  جبر اساس نتای. شدبرآورد های مختلفهای گروهبه صورت میانگین وزنی شاخص استان کشور 31ها برای شاخص

های ین استانآورتر(، تاب4967/0بوشهر )( و 5274/0(، هرمزگان )5437/0های گیالن )استان آوری کشاورزی،ترکیبی تاب

هارمحال و چ(، 3889/0های قم )آوری مربوط به استانترین رتبه تابو پایینشوند میایران در بخش کشاورزی محسوب 

 .است( 3774/0( و مرکزی )3851/0بختیاری )
 

 .، روش سلسه مراتبیتوسعه روستاییاقتصاد مقاومتی، آسیب پذیری،  کلیدی: گانواژ
 

 مقدمه

شود. می هامانند این، اجتماعی، اقتصادی و ختشنابوممختلف بعدهای متعدد دارد و شامل تفسیرهای و معنا آوری تاب

پایداری گویای استحکام خورد. به چشم می  6آوریمشابه با مضمون تاب 5پایداری و 4مقاومت هایهژوا ،معاصرهای در نوشته

برای جذب یا مقاومت در برابر  سامانهآوری ظرفیت تابدر حالی که  (3برابر فشار است )راه با تحمل در و سرسختی هم

از این رو، . (22باقی بماند و ساختار و عملکرد خود را حفظ کند ) وضعیتدر همان آن سامانه است که  ایگونهبه ها اختالل

ها یا انواع تکانه برابرهای مختلف اقتصادی در بخشآوری و افزایش تاب پایداری استمفهوم تر از آوری جامعمفهوم تاب

ها ناشی از تحریمهای دشواریهای اخیر به دلیل بروز در سالشود. داخلی و خارجی اقتصاد مقاومتی شناخته میهای مخاطره

پذیری اقتصادی آسیب آوری وتابهایی مانند مفهومخارجی، توجه به تهدیدهای با رویارویی اقتصاد ایران برای  نبودنهو آماد

افراد فقیر ساکن  زیادبا توجه به جمعیت  ،روستاییهای ناحیهدر  موضوعها افزایش یافته است. این موثر بر آنهای عاملو 

نقش روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیامدهای . (29است )توجهبیشتر مورد  ،هااحیهدر این ن

. بررسی (15آن بر توسعه شهری گردیده است )موجب توجه به توسعه روستایی و تقدم  نیافتگی روستایینامطلوب توسعه
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رو ههای اساسی متعددی روببا چالشها ناحیهدهد که این روستایی در چند دهه اخیر نشان میهای ناحیه اساسیهای تحول

است  ایندلیل این موضوع رو خواهد ساخت. هو متعدد روبهای متنوع هستند که تداوم این وضعیت هر کشوری را با چالش

 (.2) ندبرخوردار زیادی طبیعی و انسانیو از ظرفیت بالقوه هستند اقتصادی کشور  منبعبخش قابل توجهی از  هدربرگیرندروستاها که 

ت کشاورزان بزرگ برای توسعه پایدار کشاورزی و معیش هایتهدیداز در سطح جهان به عنوان یکی  اقلیمیهای تغییر

ثیر أغذایی ت هایمنبعوری کشاورزی و تنها بر بهره چنین رویدادهای شدیدی نه پی در پی پدیدار شدنشود. شناخته می

خدمات صنعتی ها و های مولد، تشدید فقر در روستا، کاهش تقاضا برای کاالداراییاز بین رفتن  موجببلکه  ،گذاردمنفی می

 معرض بیشتر درایی هبا چنین تکانه رویاروییشود. کشورهای در حال توسعه برای طبیعی می منابعرویه از برداری بیو بهره

زیرساختی و  مالی، فناوری، هایمنبعهایی در مالکیت زمین، با وجود محدودیتزیرا  ،هستند اقلیمیهای تکانهخسارت 

ا وجود برخورداری ب کشور است که نشانگر اینبررسی تاریخی اقتصاد ایران  .(21) دارند به کشاورزی یوابستگی بیشترنهادی، 

نسانی نتوانسته بر ا هایقابلیتمعدنی و  هذخیرانرژی، های منبعموقعیت جغرافیایی، مانند های مختلف و ظرفیتها امکاناز 

لرزه و زمین ،وفانطسیل، مانند طبیعی های مخاطره(. 1بخشد )ب سرعتخود چیره شود و روند توسعه خود را  دشواری های

اقتصادی منفی ی یامدهاپاقتصادی،  هامانو تلفات انسانی، به دلیل ایجاد اخالل در عملکرد سها خسارتبر افزون ، هااینمانند 

جامعه هش رفاه درآمد مالیاتی دولت را به دنبال دارد که منجر به کا کاهشهمچون کاهش تولید و درآمد، کاهش اشتغال و 

های شکاف وها پذیریروستایی ضمن شناسایی آسیبهای ناحیهآوری در تاب مقداربررسی زمینه، (. در این 27شود )می

آوری کمک تاب ت افزایشدر جه های برداشته شدهگامهای هدفمند و ارزیابی اثربخشی تواند به تدوین سیاستآوری میتاب

محاسبه  راهز ا اقلیمیهای تکانه برابرهای ایران در کشاورزی استان آوری بخشتاب مقدارحاضر بررسی  پژوهش. هدف کند

 های مختلف کشور است.آوری بخش کشاورزی استانآوری و تعیین رتبه تابهای تابشاخص

آوری در سطح ملی فرآیند سازگار تابهای شاخصشوند. تقسیم میای آوری به دو دسته ملی و منطقههای تابشاخص

آوری در تاب ، 1د. به نظر فریدلندنکنتهدید خارجی را بررسی می شده به واسطهیا تغییر تحمیلها ناسازگاریشدن و جذب 

ها و سازگاری هااجرای تغییر اهرهای گوناگون از بخشها در و بحران هاناسازگاریسطح ملی عبارت از توانایی جامعه در تحمل 

، حکمرانی، زیستیمحیطو سطوح چندگانه اقتصادی،  (8ست )ا های محوری جامعه و نهادهابدون آسیب رساندن به ارزش

آوری در منطقه جغرافیایی تاب مقداربر سنجش  آوریتاب ایهای منطقهشاخص .(5)گیرد را در بر میزیرساختی و اجتماعی 

ای و آوری در سطح منطقهو سنجش تاب مشخصه هاشناسایی  ارزشمندی دربارههای دادهتوانند متمرکزند و میمشخص 

پذیری برای سنجش آسیبدهد که پیشین نشان میهای بررسیمروری بر  .(14قرار دهند )سیاستگذاران ختیار ر اشهری د

 ایسامانهبرای بررسی حساسیت نیز هایی و شاخص شدهتالش زیادی  اقلیمیهای تغییر برابرهای مختلف در آوری بخشو تاب

های شاخص ،آوریتاب هاینوشتهدر  .(28، 25، 22، 13 ،11 ،10 ،7 ،6است ) طراحی شدهها دگرگونیاین  برابرمعین در 

)ثبات سیاسی،  سیاسیهای . شاخصکردبندی توان به دو گروه قابل کنترل و غیرقابل کنترل تقسیممورد استفاده را می

قابل کنترل شاخص  هایمشخصه( هامانند اینمرکز صادراتی، مصرف خانوار و ( و اقتصادی )تهامانند اینو ها قانونکیفیت 

 هایمنطقه(، محیطی )هامانند اینهای سالمت و باسوادی، هزینه سطحهای اجتماعی )درحالی که شاخصهستند آوری تاب

و  (20آوری هستند )غیرقابل کنترل تاب هایمشخصه( ترابری( و خارجی )هزینه هامانند اینشده، واردات انرژی و حفاظت

 .(19آورند )ای به وجود میهای منطقهریزیبیشتری را در برنامه یاطمینانبیآوری، غیرقابل کنترل تاب هایمشخصهاین 

 
1. Friedland 
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مختلف مانند های وضعیتبه  ،رویارویی با تغییرهاو توان آن برای  سامانه هرآوری تاب مقداردهند که ها نشان میپژوهش

 هایعامل. (28)دارد بستگی  ،های مدیریتی اعمال شدهبرنامهو   1هوایی غالبوآب ، الگویاقلیمموقعیت و توپوگرافی منطقه، 

فراوانی و شدت  ،(22، 16، 13ها )زیرساخت، (30، 17های معیشتی خانوار )دارایی، (6در دسترس ) منابع مقداردیگر شامل 

توسعه اجتماعی روستاها،  ،(22، 9تولید ناخالص داخلی ) مقدار ،(18بارندگی ) مقدار ،(31اندازه مزرعه ) ،(26، 22خشکسالی )

در  (21تنوع زراعی ) و (23، 22) ، حفاظت از منابع طبیعی و اصالح الگوهای آبیاری و کشتکشاورزیهای محصولبیمه 

  .اندآوری موثر شناخته شدهتاب مقدار

های کانهتکشاورزان با  رو به رو شدن پی در پیدر کشورهای در حال توسعه دهند که نشان میها بررسی از برخی

ها تکانهر این و تاثیشده و کاهش مصرف خانوارها  (24) کشاورزانوری کشاورزی، کاهش درآمد کاهش بهره موجبهوایی وآب

وری کشاورزان دگی بر بهرههای بارنتکانهبا بررسی تاثیر  (18)و همکاران  2آماره .(18خانوارهای با دارایی اندک بیشتر است )بر 

مصرف خانوارهای  و %42وری کشاورزی تا بهره ،و مصرف خانوار روستایی در نیجریه نشان دادند که با بروز چنین رویدادهایی

های ه بازیابی داراییب، خانوارهای فقیر قادر رخط مقابله بااستفاده از چندین روش  ا وجودبو یابد میکاهش  %38روستایی تا 

هند نشان دادند که  در کشورهایشان بررسیدر ( 21) 3بیرسال و هازراناهمه، با این  .نیستند تکانهرفته پس از بروز از دست

ه منابع و پذیرش بگریزی، دسترسی خطربا توجه به درجه  هابا این تغییر مقابلهبا استفاده از رویکردهای خاص سازگاری و 

بینی ریز با پیشگخطراغلب کشاورزان  رساند. کمینهبه توان بر کشاورزی را میرهای اقلیمی نامطلوب تغییاثرهای کشاورز، 

اورزی و انتخاب های غیرکشبه فعالیتبخشی انداز، تنوعمانند ایجاد پس خطرهای مدیریت راهبرد، از تکانهیک  پدید آمدن

در ان یادشده پژوهشگر. از درآمد پایدار متکی هستند اندک برای دستیابی به جریانی خطرپذیریبا های محصولترکیبی از 

های هتکان برابرآوری کشاورزی در بر تابرا کشاورزی های محصولبخشی به اثرگذاری تنوع چگونگی شانهایبررسی

وری کشاورزی رهکمبود بارندگی و تنش گرمایی به بهمانند هایی نتیجه گرفتند که اگرچه پدیده وکردند بررسی وهوایی آب

بخشی تنوع انندمراهکارهایی یابد، ولی خسارت کشاورزان افزایش می مقدارها رسانند و با شدت یافتن این پدیدهآسیب می

های زیاناهش و ک هااین پدیده برابرآوری کشاورزان در تقویت تاب موجبای های غیرمزرعهو فعالیتها محصولبه کشت 

به  اقلیمیهای انهتکمهم برای افزایش سازگاری با راهکارهای از  هاتنوع بخشی به کشت محصول ،در واقعشود. میاحتمالی 

 منابع سترسی به د آسانی .(21) های شدید و همچنین در بلندمدت آشکارتر استتکانه برابرآن در های مزیتو رود میشمار 

های اقلیمی به شمار آسیب برابردر  هاجامعهآوری تولید و افزایش سطح سرمایه اجتماعی نیز از دیگر راهکارهای تقویت تاب

 زیاد منبعاری از خوزستان و تهران به دلیل برخورد هایاستان که دادندنشان (9محمدخانی و جمالی )باره در این  .رودمی

و  دارندران ای هایدر بین استان را پذیریآسیب مقدار، کمترین یشترباسوادی بیشتر و تولید ناخالص داخلی ب مقدار، آب

بیگی غالمی و علیها. استان است تا در دیگرهمدان و البرز بیشتر  هایاقلیمی در استانهای تغییر برابرپذیری در آسیب مقدار

 تغییری و کشاورزان به منظور سازگاری با خشکسالدادند که نشانهای بومی مدیریت خشکسالی نیز با بررسی روش (4)

را به معیشتی  اقلیمی رویکردهای متفاوتی از جمله تغییر الگوی کشت، ذخیره علوفه، تغییر زمان کاشت و برداشت و تنوع

با  رویارویینظور م، خرید آب، کاهش تعداد دام و قطع درختان به شدهبرداشت هایمزرعه چرپسگیرند و از چرای کار می

  کنند.خشکسالی استفاده می

 
1.  Hydroclimatology                                                         2. Amare                                                    3. Birthal and Hazrana 
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 برابرآوری بخش کشاورزی در گیری تاباندازه درباره پژوهشیدهد که تاکنون داخلی نشان میهای بررسیمروری بر 

آوری بخش کشاورزی در به برآورد تاب مطالعهدر این  بنابراین ،های ایران صورت نگرفته استدر استان اقلیمی تغییر هتکان

 شده پرداخته شد.های محاسبهشاخصمیانگین وزنی ها بر اساس بندی آنهای ایران و رتبهدر استان اقلیمی  تغییر برابر

 

 هامواد و روش

صورت  پژوهش هایروستایی با توجه به مروری بر های ناحیهآوری در به منظور محاسبه شاخص تاب ،بررسیدر این 

 (.1جدول ) کار گرفته شدبه به ترتیب زیرگروه  6شاخص در قالب  36، و دسترسی به اطالعات مورد نیاز گرفته
 

 .هااخذ دادهمنبع های مورد بررسی و شاخص -1جدول 

 هادادهمنبع اخذ  منبع شاخص و متغیر مورد استفاده شرح شاخص شاخص نام گروه

گروه 

های شاخص

و اقلیمی 

 پذیریتغییر

 فصلی

C1 
)تاریخ شروع کشت کلزا از دید هواشناسی  در فصل رشد تغییر

 (نسبت به تاریخ شروع سال زراعی کشاورزی

 (،28مقیم و گارنا )

 (22بیزیکوا و همکاران )

سازمان هواشناسی 

 کشور

C2 
 سرمای شدید اواخر بهار 

 یخبندان()میانگین تعداد روزهای 

 (،28مقیم و گارنا )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

C3 
 گرمای شدید بیش از آستانه دمایی

 )باالترین بیشینه دما(

 (،28مقیم و گارنا )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

C4 
 مدت زمان گرمای شدید

 آفتابی( هایساعت)مجموع 

 (،28مقیم و گارنا )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

C5 
 مدت دوره مرطوب

 )میانگین بیشینه رطوبت نسبی(

 (،28مقیم و گارنا )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

C6 
  خشکسالیتوالی 

 (SIAP)محاسبه بر اساس شاخص 

 (،22بیزیکوا و همکاران )

 (26گیالمونت )
 مرکز آمار ایران

C7 
 خشکسالیشدت 

 (PNPI)محاسبه بر اساس شاخص 

 (،22بیزیکوا و همکاران )

 (26گیالمونت )
 مرکز آمار ایران

C8 
 آب )عرضه آب منهای تقاضای آب( اضافه بودنکمبود/

 سال گذشته( 10)در مقایسه با میانگین 

 (،6نزاد و همکاران )کاظم

 (،9محمدخانی و جمالی )

 (18آماره و همکاران )

ایرانمرکز آمار   

گروه 

های شاخص

 شناختیجمعیت

D1 
 تولیدکنندگان کشاورزی نسبت به جمعیت روستایی 

 سال گذشته( 10)در مقایسه با میانگین 
 مرکز آمار ایران (22بیزیکوا و همکاران )

D2 
)در مقایسه با میانگین  ساکنان روستایی نسبت به استانجمعیت 

 سال گذشته( 10
 مرکز آمار ایران (22بیزیکوا و همکاران )

D3 
روستایی های منطقهسن کشاورزان )از میانگین سنی جمعیت در 

 استفاده شده(
 مرکز آمار ایران (22بیزیکوا و همکاران )

D4 
)بار  اقلیمی هایتغییر برابرپذیر در سهم جمعیت روستایی آسیب

 سال گذشته( 5تکفل اقتصادی روستاها در مقایسه با میانگین 
 مرکز آمار ایران (22همکاران ) بیزیکوا و
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     :1ادامه جدول 

گروه 

های شاخص

های فعالیت

تولیدی 

 کشاورزی

F1 
 ساالنه کشاورزی در هکتار تولید  میانگین

 ساله استانی( 5)در مقایسه با میانگین 

 (،32توبین و همکاران )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 وزارت جهاد کشاورزی

F2 

 ساالنه برابردائمی در ، محصولترکیبی از نوع 

برداری زراعی در مقایسه با برداری باغی نسبت به بهره)بهره

 سال گذشته( 5میانگین 

 (،4بیگی )غالمی و علی

 (،21بیرسال و هازرانا )

 (32توبین و همکاران )

 وزارت جهاد کشاورزی

F3 
 5میانگین گاو، گوساله، گوسفند و بره در مقایسه با ها: دامتعداد 

 سال گذشته استان

(، 32توبین و همکاران )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 وزارت جهاد کشاورزی

F4 

 های سیالبیهای مزرعه در دشتزیرساخت

فشار در مقایسه با  زیرهای آبیاری اجرا شده طرح )سطح های

 سال گذشته( 10میانگین 

 وزارت جهاد کشاورزی (22بیزیکوا و همکاران )

F5 
)ظرفیت انبارهای چندمنظوره  درصد انبارهای دارای تهویه

 ساله( 10سازمان تعاون روستایی در مقایسه به میانگین 
 وزارت جهاد کشاورزی (22بیزیکوا و همکاران )

F6 
 های مدرن آبیاری وزهکشی وضعیت بهره برداری از شبکه

 سال گذشته( 10)در مقایسه با میانگین 
 وزارت جهاد کشاورزی (22)بیزیکوا و همکاران 

F7 
 های کشاورزی حفاظت شدهنسبت زمین

 سال گذشته( 10در مقایسه با میانگین ها چراگاه)مجموع 
 وزارت جهاد کشاورزی (22بیزیکوا و همکاران )

F8 
 مدیریت کودهای راهبرد

 شده()مجموع کود شیمیایی توزیع
 وزارت جهاد کشاورزی (22بیزیکوا و همکاران )

گروه 

های شاخص

 اقتصادی و بازار

M1 

غیر از ها شغلدرآمد خالص خانوارهای روستایی از انواع  یانگینم

کشاورزی )دولتی، تعاونی، خصوصی، آزاد غیر از کشاورزی و 

 متفرقه(

 سال گذشته استان( 5)در مقایسه با میانگین 

 (،17ادو )

 ،(30پاندی و باردسلی )

 (،4بیگی )غالمی و علی

 (21و هازرانا )بیرسال 

 مرکز آمار ایران

M2 
 سطح بیمه شده نسبت به کل سطح زیر کشت 

 سال گذشته( 5)در مقایسه با میانگین 

 (،17ادو )

 (،30پاندی و باردسلی )

 (23بریگوگلیو و لوییس )

 وزارت جهاد کشاورزی

M3 
 مبلغ تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی

 گذشته(سال  5)در مقایسه با میانگین 

 (،17ادو )

 (30پاندی و باردسلی )
 مرکز آمار ایران

M4 
 تولید ناخالص داخلی هر استان بدون نفت به قیمت بازار 

 سال گذشته( 5)در مقایسه با میانگین 

 (،9محمدخانی و جمالی )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

M5 

 هامزرعهکوچک و متوسط به کل های مزرعهنسبت 

در ها مزرعههکتار به کل  50با وسعت کمتر از های مزرعه)

 ساله( 10مقایسه با میانگین 

 (،31راثی )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

 گروه 

های شاخص

زیرساخت 

 روستایی

 

 

 

 

R1 استان ساله 10های روستایی نسبت به میانگین مجموع راه 
 (،20باتز و همکاران )

 (13منافلویان و همکاران )
 مرکز آمار ایران

R2 
 ساله 10تعداد واحدهای پست روستایی نسبت به میانگین 

 استانی
 مرکز آمار ایران (22بیزیکوا و همکاران )

R3 
 ساله 10آب روستایی نسبت به میانگین های انشعابتعداد 

 استانی
 مرکز آمار ایران (22بیزیکوا و همکاران )

R4 
 10تامین آب روستایی نسبت به میانگین منبع ظرفیت  بیشینه

 استانی ساله

(، 16ویسی و همکاران )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران
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 :1ادامه جدول 
    

R5 
سال  5بهداشت روستایی در مقایسه با میانگین  مرکزهاینسبت 

 گذشته استان

 (،20باتز و همکاران )

 (22بیزیکوا و همکاران )
آمار ایرانمرکز   

 گروه 

های شاخص

 محیطخدمات 

 یزیست

E1  های آبخیزداری )هکتار(برنامهعملکرد 
 (،23بریگوگلیو و لوییس )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 وزارت جهاد کشاورزی

E2 
 منابع طبیعی  سطحجمع کل 

 سال گذشته( 10)در مقایسه با میانگین 

 (،23بریگوگلیو و لوییس )

 (22همکاران )بیزیکوا و 
 مرکز آمار ایران

E3 
 ها مساحت جنگل

 سال گذشته( 10)در مقایسه با میانگین 

 (،23بریگوگلیو و لوییس )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

E4 
تبدیلی و  سندهای)جمع کل روستایی های زمینمدیریت 

 ساله( 10در مقایسه با میانگین ها زمینکاداستر 

 (،23و لوییس ) بریگوگلیو

 (22بیزیکوا و همکاران )
 وزارت جهاد کشاورزی

E5 
 خطر فرسایش خاک در اثر باد و آب

 (هسال 10د در مقایسه با میانگین )بیشینه سرعت وزش با

 (،23بریگوگلیو و لوییس )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

E6 
 های در معرض خطر تغییرگونه

 جنگل ها و مراتع()مساحت آتش سوزی 

 (،23بریگوگلیو و لوییس )

 (22بیزیکوا و همکاران )
 مرکز آمار ایران

 

به صورت یک متغیر استاندارد بین و باشند ، الزم است متغیرها دارای مقیاس یکسان آوریتاب منظور ساخت شاخصبه

ارزیابی  مقیاس به صورت وزن درنه وگرشود کار برده میبه. استانداردسازی برای حذف اثر مقیاس صفر و یک تبدیل شوند

معیارها به صورت  کمینهو  بیشینهمقدارهای های استانداردسازی، استفاده از ترین روشگذارد. یکی از متداولثیر میأتی پایان

( برای 2) معادلهاز تر بهتر است( و بزرگمقدار ( برای معیارهای مثبت )وقتی 1) معادلهاز  .( است2( و )1)های معادله

 شود.کمتر بهتر است( استفاده میمقدار معیارهای منفی )وقتی 

 =𝑆𝑖𝑗  (1) معادله
(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑗(𝑚𝑖𝑛))

(𝑋𝑗(𝑚𝑎𝑥) − 𝑋𝑗(𝑚𝑖𝑛))
⁄  

 

 =𝑆𝑖𝑗  (2) معادله
(𝑋𝑗(𝑚𝑎𝑥) − 𝑋𝑖𝑗)

(𝑋𝑗(𝑚𝑎𝑥) − 𝑋𝑗(𝑚𝑖𝑛))
⁄  

هستند متغیر مورد بررسی  کمینهو  بیشینهمقدار نیز به ترتیب  𝑋𝑗(𝑚𝑖𝑛)و  𝑋𝑗(𝑚𝑎𝑥)ارزش استاندارد متغیر و  𝑆𝑖𝑗 که 

در نظر گرفته های انفرادی ای از اهمیت برای هر یک از شاخصوزن و درجه ی الزم استهای ترکیبدر تهیه شاخص .(30)

با  (AHPمراتبی )سلسله تحلیلاز روش  بررسیدر این  ،هاهر یک از شاخصو اهمیت نسبی به منظور تعیین وزن . شود

( محاسبه 3) معادلهگروه به صورت  6یک از مقدار هر در مرحله بعد . استفاده شد نفر متخصص 9نامه توسط تکمیل پرسش

 ( است.آنمانند آوری )اقتصادی، اجتماعی و گانه تاب های ششهای گروهمیانگین هر یک از شاخص، 𝑀𝑑 در آن شد که

=𝑀𝑑  (3) معادله
∑ 𝑆𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛⁄  

تعداد  nدست آمده و هب 2و  1های معادلهام است که از  iفرعی  جزءهایهر یک از  ارزش استاندارد شدهمیانگین  𝑀𝑑که 

شش گروه مورد بررسی آوری به صورت میانگین وزنی هاست. در مرحله بعد شاخص ترکیبی تابجزء فرعی هر یک از گروه

 محاسبه شد.  4 معادلهبه صورت 

𝑤𝑑̅̅  (4) معادله ̅̅ =
∑ (𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑀𝑑)

∑ 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1

⁄  
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𝑤𝑑̅̅  در آن که ه دست آمدهب AHPهای فرعی است که از روش وزن هر یک از شاخص 𝑊𝑖و  آوری، شاخص ترکیبی تاب̅̅

شته سال گذ 10یا  5متغیر با میانگین  مقدارها از مقایسه شاخص بیشترکه پیش از ساخت گفته شود الزم است (. 30است )

از  C7و  C6برای محاسبه دو شاخص  ،همچنین اند.این متغیرها مشخص گردیده استفاده شده که در بخش نتایج آن

 راه( استفاده شده است از C6به عنوان توالی خشکسالی ) که SIAPشاخص استفاده شده است.  PNPIو  SIAPهای شاخص

 آید:دست میهب (5) معادله

 SIAP=(𝑃𝑖-�̅�)/SD  (5) معادله

. استانحراف معیار سری بارندگی  SDمیانگین بارندگی در دوره آماری و  �̅�ام،  iی آب، بارندگی سال 𝑃𝑖  معادلهدر این 

دست آمده کمتر باشد، هشود و هرچه مقدار شاخص برا شامل می -28/1+ تا کمتر از 25/0بین مقدارهایی این شاخص 

 .(12) استدهنده خشکسالی شدیدتر در آن منطقه نشان

 استفاده شده است: (6) معادله( به کار رفته است، از C7که به عنوان شدت خشکسالی ) PNPIبرای محاسبه شاخص 

 PN=(P/ �̅�)*100  (6) معادله

سال گذشته  10)از میانگین است میانگین بارش بلندمدت  �̅�، مجموع بارندگی در سال مفروض و P معادلهدر این 

و هرچه این  ،شودبه صورت درصد بیان می PNPIشاخص مقدار . (شدبارندگی هر استان به عنوان میانگین بلندمدت استفاده 

های بسیار خشکسالی نیز نشانگر %40کمتر از مقدار . استتر تر باشد، خشکسالی در منطقه مورد بررسی ضعیفبیشمقدار 

 .(12) استشدید 

اطالعات مورد ها و دادهو است  1396تا  1387دوره زمانی  دراستان ایران  31، بررسیدر این  جامعه آماری مورد بررسی

ها، برای محاسبه شاخصآوری شد. نیاز پژوهش از سازمان هواشناسی کشور، مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی جمع

 استفاده شده است. GeoDaو  Excel ،Super-Decisionافزارهای نرمها نیز از نقشهرسم ها و تعیین وزن شاخص
 

 و بحث نتایج

 ،آوریها بر تابهر یک از شاخص مثبت یا منفی توضیح داده شد، با توجه به تاثیر مواد و روش هاطور که در بخش همان

وزن مربوط به هر شاخص و هر استفاده شد.  1های مطرح شده در جدول برای ساخت شاخص 2یا  1های معادلهاز یکی از 

میانگین وزنی کلیه  سرانجام .(083/0ناسازگاری مقدار )با  دست آمدهب پرسشنامه راهو از  AHPگروه با استفاده از روش 

میانگین های مورد استفاده، ای از شاخصچکیدهآوری تعیین شد. ها به عنوان امتیاز هر استان در شاخص ترکیبی تابشاخص

بیشترین وزن و اهمیت که  از نتایج این جدول مشخص است ارائه شده است. 2ها در جدول کشوری شاخص و وزن شاخص

. استشناختی اقتصادی و جمعیت، اقلیم های تغییرآوری بخش کشاورزی، به ترتیب مربوط به گروهشاخص ترکیبی تاب

های بوشهر، خوزستان و سیستان و کمترین آن مربوط به اردبیل، به ترتیب مربوط به استان C1شاخص مقدار بیشترین 

 نظراز . هستآوری ترکیبی نیز های برتر از نظر تاباز این میان استان بوشهر جزء استانکه است آذربایجان غربی و زنجان 

سرمای چندان شدیدی که ها با این استان هستند،بوشهر، خوزستان و هرمزگان به ترتیب ها آورترین استان، تابC2شاخص 

آوری مشابه نتیجه ترتیب تاب C2شاخص نتیجه و  رو نیستنده، روبانجامدمیدر اواخر بهار ها محصولزدگی به یخبندان و یخ

های سردسیر کشور محسوب بختیاری و زنجان نیز که از استاناردبیل، چهارمحال. استهای مختلف بین استان C1شاخص 

ها، توان بازیابی و بازگشت وری را در این شاخص دارند و در صورت بروز سرمای شدید در این استانآترین تابشوند، پایینمی

  .است های کشوراستاندیگر  ازتر بخش کشاورزی به حالت عادی پایین



 احسانی و شکوهی

70 

 

های استان و باشندمیها به ترتیب آذربایجان غربی، همدان و گیالن آورترین استانتاب، C3شاخص مقدار بر اساس 

های استان دارند. راگرمای شدید  برابردر آوری کمترین تاباین شاخص را دارند، مقدار که کمترین خوزستان، هرمزگان و قم، 

رین تو بیشدارند ( را C4طول دوره گرمای شدید )شاخص  برابرآوری در تاب مقدارخراسان جنوبی، کرمان و یزد کمترین 

مازندران، گلستان و اردبیل های کشاورزی نسبت به مدت زمان گرمای شدید به ترتیب مربوط به استانآوری بخش تاب مقدار

آوری و و در نتیجه تابهستند و درآمد کشاورزان محصول کاهش تولید های عاملافزایش دما و طول دوره گرما، از  .است

 مقدارگرچه  .هاستدیگر منطقهاقلیمی هستند، کمتر از های عاملاین معرض هایی که بیشتر در پایداری کشاورزی در استان

کشاورزی دارد، ولی های محصولتولید اغلب  مقدار، تاثیر مثبت بر (C5)شاخص  رطوبت هوا و مدت زمان دوره مرطوب

آوری در پژوهش حاضر مثبت شود. تاثیر این متغیر بر تابهای گیاهی نیز میو بیماری هاآفتافزایش احتمال بروز  موجب

که از نظر این شاخص باالترین رتبه کشوری  ،های گیالن و مازندران، استانC5شاخص نتیجه در نظر گرفته شده و با توجه به 

های کرمان، سیستان و استان شوند.آوری باال محسوب میهای با تابشاخص ترکیبی نیز جزء استان نتایجرا دارند، در 

های ( در بین استانC7و  C6سان جنوبی و خراسان شمالی که شاهد بیشترین توالی و شدت خشکسالی )بلوچستان، خرا

های خراسان جنوبی و سیستان و ولی استان ندارندنیز وضعیت مناسبی  Cآوری گروه های تاباند، از نظر شاخصبودهکشور 

از  ،هاشاخصدیگر رسد دلیل آن را باید در دارند که به نظر می زیادیآوری آوری ترکیبی، تاببلوچستان از نظر شاخص تاب

و اتکای کمتر به درآمد کشاورزی، درآمد روستاییان کمتر ها منطقهکه به دلیل تنوع شغلی در این کرد بررسی  ،M1جمله 

  گیرد.اقلیمی قرار میهای تغییرتاثیر  زیر

آب(، در  اضافه بودن)کمبود/ C8رود، از نظر شاخص آور به شمار میهای با کشاورزی تاباستان گیالن که جزء استان

آب سطحی، های منبعهای اصفهان و فارس از نظر این شاخص در بدترین وضعیت قرار دارند. کمبود بهترین وضعیت و استان

آب زیرزمینی و درنتیجه های منبعآب زیرزمینی، نبود توازن بین برداشت و تغذیه های منبعرویه و خارج از توان برداشت بی

و گذارد میتاثیر منفی  منطقه هاکشاورزی در این  تولیدهای اصفهان و فارس، بر دیده فرونشست زمین در استانبروز پ

کند و از سوی دیگر زمینه مهاجرت روستاییان به شهرها و جدی مواجه میتهدیدهای ها را با معیشت کشاورزان این استان

های گروه صاز نظر شاخیادشده های استان در نتیجه، .آوردفراهم میها را نیز استان ینی در ایننشافزایش حاشیه

کاهش نسبت جمعیتی  هدهندنشاندر وضعیت مناسبی قرار ندارند که ها، در مقایسه با دیگر استان(، Dشناختی )جمعیت

کاهش جمعیت فعال و کشاورزان  های اخیر است.سالدر و افزایش مهاجرت  روستایی هایشغلدیگر کشاورزان نسبت به 

های رشد ساالنه در منطقه یانگینگرچه الگوی م دارد.های روستایی را از توسعه و استفاده بیشینه باز مینیز در عمل منطقه

های خشکسالی و دشواریهای روستایی به دلیل شهری مشابه الگوی کشوری رشد جمعیت است، ولی در بیشتر منطقه

 کاهشی یروند موجبسیر فزاینده مهاجرت روستاییان به شهرها  های کشوری،های سیاسی و تقسیممعیشتی و تغییر محدوده

خراسان جنوبی، کرمانشاه و اردبیل های استان)نسبت کشاورزان به جمعیت روستایی(،  D1 ز نظر شاخصا .استشدهجمعیت 

های سیستان و بلوچستان، استاندارند و خراسان رضوی، یزد و کرمان کمترین مقدار این شاخص را دارند.  بهترین وضعیت را

در )نسبت روستاییان به کل جمعیت استان( را  D2روستانشینی، بیشترین مقدار شاخص  یشترکرمان و قم به دلیل نسبت ب

های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و کردستان وط به استاناین شاخص مرب مقدارها دارند و کمترین استان مقایسه با دیگر

  های روستاییان قرار دارد.تاثیر مهاجرتزیر D1. البته این شاخص نیز مانند شاخص است
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مثبت برای  یثیرأتاین موضوع را توان یابد و می( تجربه و عملکرد آنها افزایش میD3گرچه با افزایش سن کشاورزان )

کاهش توانایی و کارایی با افزایش سن، تاثیری دوگانه برای این شاخص به همراه دارد ولی  ، ورز در نظر گرفتمتغیر سن کشا

افزایش مهاجرت جوانان به شهرها و کاهش  هدهندنشانمنطقه هر از سوی دیگر افزایش میانگین سنی جمعیت روستایی در  و

این شاخص  مقداربیشترین است. شدهیر منفی این متغیر در نظر گرفته ثأت تنهادر این پژوهش  ،ساکنان روستاهاست. بنابراین

گیالن، مرکزی و مازندران کمترین های استان وشود دیده میسیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان  هایاستان درنیز 

پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت و به عبارت دیگر بار تکفل )شاخص ها دارند. استاندیگر این شاخص را نسبت به  مقدار

D4 های هرمزگان، کرمان و خوزستان، باعث مناسب بودن وضعیت این شاخص در روستاهای استان روستاییهای منطقه( در

 مناسبی قرار ندارند.  های گلستان، آذربایجان شرقی و مرکزی از نظر این شاخص در وضعیتو استانیاد شده است های استان

 رویاروییدر کشاورزان آوری مستقیم در بهبود معیشت و افزایش توان سازگاری و تاب ی(، نقشF.1-3های تولیدی )شاخص

های آذربایجان غربی، مازندران و همدان باالترین مقدار و خوزستان، قزوین و سیستان و استاند. نهای محیطی داربا بحران

، اغلب F1 شاخص مقداراز نظر . ها دارنداستاندیگر سبت به نرا  )تولید در هکتار( F1شاخص  مقداربلوچستان کمترین 

( F2زراعی )شاخص تولید به  باغبانیبیشترین نسبت تولید و اختالف چندانی با هم ندارند.  هستند مشابه یها در سطحاستان

سمنان،  .شوددیده میگیالن، مرکزی و قم  دراین شاخص نیز  مقدارو کمترین است نیز مربوط به یزد، مازندران و تهران 

های آذربایجان غربی، مربوط به استاناین شاخص  مقدارو کمترین دارند ( را F3کرمان و تهران باالترین نسبت تعداد دام )

مناسبی از نظر هایی که رتبه آوری، اغلب استانشاخص ترکیبی تابنتیجه . با توجه به استفارس و آذربایجان شرقی 

وری وضعیت مناسبی ندارند و این مسئله ممکن است مربوط به دخالت باالی آند، از نظر تاباه( داشتF.1-3های )شاخص

های سال درکشاورزی های محصولتولید  نبودنکشاورزان و در نتیجه سودآور هایها در فرآیند فروش محصولدالالن و واسطه

تر مانند فارس، یافتههای توسعهاستان(، F.4-6های کشاورزی )شاخصهای محصولهای تولید از نظر زیرساخت اخیر باشد.

یافته مانند چهارمحال و های کمتر توسعهها قرار دارند و استاناستاندیگر تری نسبت به گیالن و اصفهان در وضعیت مناسب

شاخص  هنتیجطور که اورزی کمتری دارند و همانهای کشبختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، زنجان و اردبیل زیرساخت

روند. نیز به شمار می کموری آهای با تابها اغلب جزء استاناستان ، ایندهدنشان می( 2 شکلآوری کشاورزی )ترکیبی تاب

خوزستان و گلستان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، ( نیز استانF.7-8های مدیریتی تولید )راهبرداز نظر 

  .هستندها استان دیگرآورتر از تاب

 زیادیاهمیت وزنی  (Mهای گروه )شاخصکند میهایی که وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان کشاورزی را بررسی شاخص

برای بررسی از آن ( که M1غیر از کشاورزی ) هاییشغل. درآمد روستاییان از دارندآوری در ساخت شاخص ترکیبی تابنیز 

های خراسان بیشترین و در استانهای مازندران، قم و یزد روستایی استفاده شده است، به ترتیب در استان هایشغلتنوع 

های بخشی به فعالیتتنوع. داردهای کشور در بین استانرا  مقدارجنوبی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی کمترین 

با  مقابلهآوری و توان افزایش تاب موجب اساسی توسعه روستایی در کشورهای پیشرفته است وهای از برنامه روستاییان

ای که تنوع شغلی و سهم درآمدهای غیر کشاورزی روستاییان در استان شود به گونهمی هامنطقهاقلیمی در این های تغییر

دیگر شود، بیشتر از آوری باال محسوب میتاباز  برخوردارهای آوری جزء استانکه از نظر شاخص ترکیبی تاب ،مازندران

های کرمان، بوشهر های محروم کشور از جمله در استانهای روستایی منطقهدر ایران برخالف انتظار، در جامعه هاست.استان

های غیرکشاورزی سهم درآمد خانوارهای روستایی از شغلو تر یافتههای توسعهتراست تا استانو غیره، تنوع شغلی مطلوب
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ها آنبخشی اقتصادی در توسعه و تنوع زیادظرفیت  هدهندنشانهای کشور است که ها بیشتر از دیگر استاندر این استان

شاخص  .قرار دارند اقلیمی  هایتغییرتاثیر  زیر( به صورت مستقیم تسهیالت) M3( و شدهسطح بیمه) M2های شاخص ست.ا

M2 برای  این شاخص مقدارد و ها قرار داراستاندیگر بوشهر و اصفهان در وضعیت بهتری نسبت به های به ترتیب در استان

های در دسترس کشاورزان، که با شاخص مقدار تسهیالت در زمینه مقدار دارایی هاست.استاندیگر تهران، زنجان و قم کمتر از 

های اصفهان، آذربایجان به ترتیب برای استانشود که مقدار این شاخص ( مشخص شده، مشاهده میM3بخش کشاورزی )

که به غیر های کشور است و با توجه به اینغربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی و مازندران، بیشتر از دیگر استان

رسد ظر میآوری کلی بخش کشاورزی ندارد، به نهای گفته شده رتبه مناسبی از نظر تاباز استان مازندران هیچ یک از استان

شود و کارایی مناسب خود را در تقویت های تولیدی میتسهیالت بانکی پرداختی به کشاورزان صرف اموری غیر از فعالیت

در ، استان ترین شاخص عملکرد اقتصادیمهمبه عنوان  ،تولید ناخالص داخلی دهد.آوری معیشتی کشاورزان از دست میتاب

 مقدارو کمترین  به تهران، اصفهان، خوزستان و فارس مربوطرین مقدار آن تو بیشدارد ری بیشت مقدارتر های پیشرفتهاستان

در نیز ها مزرعهکوچک و متوسط به کل های مزرعهنسبت . استبه خراسان شمالی، خراسان جنوبی و هرمزگان متعلق آن 

دیگر خراسان شمالی، بوشهر و ایالم کمتر از های و در استاناست بیشتر های همدان، خراسان جنوبی و زنجان استان

  .ستهااستان

( در Rهای زیرساخت روستایی )گروه از نظر شاخص ها،، در مقایسه با دیگر استانهای هرمزگان، لرستان و گیالناستان

. این هستندهای کشور استاندیگر آورتر از ها تابآوری نیز این استاناز نظر شاخص ترکیبی تاب .وضعیت بهتری قراردارند

پذیری بخش کشاورزی با کاهش آسیبهای یاد شده ه بهبود وضعیت زیرساختی روستاهای استانمسئله به معنی آن است ک

هدف از بهبود شرایط  .شودتلقی میکه به معنی حرکت این روستاها در مسیر توسعه پایدار است همراه ها همخاطر برابردر 

ها و استفاده های روستایی، ایجاد مهارتزیرساخت تقویت هایهدف و یکی ازخطرهاست با  مقابلهاز فراتر زیرساختی، بسیار 

 .استدر زمینه پایداری ها منطقههای این از ظرفیت

های و استانهستند ( E) ستیزیمحیطهای گروه شاخصمقداررین تهای یزد، فارس وخراسان جنوبی دارای بیشاستان

های تغییربا وقوع  های کشور دارند.این شاخص را در بین استان مقدارترین کمآذربایجان غربی، کرمانشاه و خراسان شمالی 

پذیری تواند آسیبزیستی میمحیط آوریتاببیشتر بودن هر منطقه،  بومزیستاقلیمی و پیامدهای مخرب دخالت انسان در 

  در بلندمدت کاهش دهد.ها هاین مخاطر برابردر ها را جامعه

 .ها، میانگین و وزن آنمنابعهای مورد بررسی، شاخص -2جدول 

 وزن شاخص وزن گروه
میانگین شاخص 

 برای کل کشور

تاثیر 

 شاخص
 شاخص شرح شاخص و متغیر مورد استفاده

  و فصلی اقلیمیهای تغییرات شاخصگروه 

2149/0 

0134/0 45303/0  C1 فصل رشد یهادگرگونی + 

0237/0 49544/0  C2 بهار آخرهای سرمای شدید  - 

0144/0 7201/0  C3 گرمای شدید بیش از آستانه دما - 

0210/0 2526/0  C4 مدت زمان گرمای شدید - 

0160/0 4665/0  C5 مدت دوره مرطوب + 

 C6 توالی خشکسالی + 4159/0 0422/0

0422/0 4402/0  C7 شدت خشکسالی + 
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 :2جدول ادامه    

0418/0 3131/0  C8 آب  اضافه بودنکمبود/ + 

  شناختیهای جمعیتشاخصگروه 

1986/0 

0434/0 6601/0  D1 تولیدکنندگان کشاورزی نسبت به جمعیت روستایی  + 

0248/0 4925/0  D2 روستایی نسبت به جمعیت استانهای منطقهساکنان  + 

0543/0 4451/0  D3 سن کشاورزان  - 

0762/0 6089/0  - 
 برابرپذیر در سهم جمعیت روستایی آسیب

 یاقلیمپذیری تغییر
D4 

 های تولیدی کشاورزیهای فعالیتشاخصگروه 

1227/0 

0212/0 6839/0  F1 ساالنه کشاورزی در هکتار تولیدهای  میانگین + 

0107/0 3118/0  F2 ساالنه برابرترکیبی از نوع محصول؛ دائمی در  + 

0135/0 5462/0  F3 گاو، گوساله، گوسفند و بره :هاتعداد دام + 

0160/0 2646/0  F4 های سیالبیهای مزرعه در دشتزیرساخت + 

0148/0 2267/0  F5 درصد انبارهای دارای تهویه + 

0172/0 3687/0  + 
آبیاری و  نوینوضعیت بهره برداری از شبکه های 

 زهکشی 
F6 

0194/0 2482/0  F7 های کشاورزی حفاظت شدهنسبت زمین + 

0099/0 7567/0  F8 های مدیریت کودراهبرد - 

 های اقتصادی و بازارشاخصگروه 

2093/0 

0520/0. 2349/0  + 
درآمد خالص خانوارهای روستایی از  میانگین

 غیر از کشاورزی  هایغلش
M1 

0203/0 4296/0  M2 کشت سطح بیمه شده نسبت به کل سطح زیر + 

0337/0 6858/0  M3 مبلغ تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی + 

0812/0 0917/0  M4 استان بدون نفت به قیمت بازار تولید ناخالص داخلی  + 

0220/0 2635/0  M5 ها مزرعهکوچک و متوسط به کل های مزرعهنسبت  - 

 های زیرساخت روستاییشاخصگروه 

1564/0 

0347/0 5116/0  R1 های روستاییمجموع راه + 

0190/0 5154/0  R2 تعداد واحدهای پست روستایی + 

0299/0 5207/0  R3 آب روستاییهای انشعابتعداد  + 

0505/0 4992/0  R4 تامین آب روستایی های منبعظرفیت  بیشینه + 

0224/0 6018/0  R5 بهداشتی روستایی مرکزهای نسبت  + 

 زیستیمحیطهای خدمات شاخصگروه 

0978/0 

0212/0 1653/0  E1 های آبخیزداری برنامهعملکرد  + 

0172/0 4938/0  E2 طبیعی بع امن کل سطح  + 

0175/0 2146/0  E3 ها مساحت جنگل + 

0105/0 1614/0  E4 روستایی های زمینمدیریت  + 

0192/0 7277/0  E5 خطر فرسایش خاک در اثر باد و آب - 

0122/0 8181/0  E6 خطر تغییر برابرهای در گونه - 
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ساخته شده های شاخصارائه شده است.  1 شکلآوری در گانه تاب 6های هر یک از گروه نظرها از آوری استانرتبه تاب

های مختلف از نظر ای که استانبه گونه ،دهندها را نشان میآوری کشاورزی استانمتفاوت از تابهایی نتیجهبرای هر گروه، 

های گیالن، بوشهر، مازندران، گلستان، استان ،نمونه برای .دارندآوری کشاورزی را ها رتبه متفاوتی از تاباز شاخصهر یک 

( هستند در حالی که C) اقلیمیهای گروه ها از نظر شاخصترین استانقزوین، آذربایجان شرقی و هرمزگان به ترتیب مقاوم

در اغلب  Dهای گروه شاخص مناسب قرار ندارند. ی(، در وضعیتDشناختی )جمعیتهای گروه ها از نظر شاخصهمین استان

روستایی، خشکسالی و مهاجرت به شهرها و سایر های منطقهاز جمله روند نزولی رشد جمعیت در هایی دلیلها به استان

های به ترتیب استان Dهای گروه شاخصها از نظر آورترین استانتابمناسب قرار ندارند.  یمعیشتی، در وضعیتهای دشواری

در گروه . هستندکرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، خراسان شمالی و تهران 

به ترتیب عبارتند از کرمان، یزد،  که اغلب در پهنه شرقی و مرکزی کشور قرار دارند، ،هاآورترین استان، تابFهای شاخص

های تهران، اصفهان و کرمان از نظر سان جنوبی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، گیالن و تهران که از این میان استانخرا

های اقتصادی نیز آور از نظر شاخصهای تاباستاندیگر  ( نیز در وضعیت مناسبی قرار دارند.Mهای اقتصادی )شاخص

هرمزگان،  (Rها از نظر شرایط زیرساخت روستایی )آورترین استانتاب. هستندشهر، مازندران، گلستان و همدان های بواستان

های یزد، فارس، استان اند.که اغلب در غرب کشور واقع شدههستند همدان، کردستان، خوزستان و کرمانشاه لرستان، گیالن، 

 اند،در جنوب و شرق کشور واقع شده بیشتر، که خراسان جنوبی، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و مازندران

  .شوند( محسوب میEهای زیست محیطی )شاخصها در زمینه آورترین استانتاب

مشخص شده است. بر اساس  2آوری کشاورزی نیز در شکل ها در شاخص ترکیبی تابآوری استانرتبه نهایی تاب

(، 5274/0(، هرمزگان )5437/0های گیالن )با اندازه شاخص آوری کشاورزی به ترتیب استانهای شاخص ترکیبی تابنتیجه

( 4799/0( و مازندران )4811/0(، سیستان و بلوچستان )4831/0(، خراسان جنوبی )4909/0(، گلستان )4967/0بوشهر )

(، 4748/0ن )آوری متوسط کشاورزی نیز به ترتیب شامل تهراهای با تابشوند. استانآوری زیاد محسوب میهای با تاباستان

( و 4490/0(، خراسان رضوی )4562/0(، همدان )4655/0(، فارس )4663/0(، لرستان )4712/0(، اصفهان )4727/0یزد )

(، آذربایجان شرقی 4442/0هم به ترتیب عبارتند از قزوین ) کمآوری های با تاب( هستند. استان4454/0کردستان )

(، اردبیل 4250/0(، ایالم )4339/0(، کهگیلویه و بویراحمد )4346/0)(، خراسان شمالی 4367/0(، کرمان )4400/0)

(، آذربایجان غربی 4035/0(، زنجان )4122/0(، کرمانشاه )4142/0های خوزستان )(. استان4162/0( و سمنان )4165/0)

کشاورزی  کمی بسیار آورهای با تاب( استان3774/0( و مرکزی )3851/0(، چهارمحال و بختیاری )3889/0(، قم )3891/0)

ها های اقلیمی در این استانرود سرعت بازیابی و بازگشت به شرایط عادی پس از بروز تکانهشوند و انتظار میمحسوب می

 ها باشد.کمتر از دیگر استان

 گیرینتیجه

پذیری مفهوم آسیبهای اخیر به جای های اقلیمی است که در سالخشکسالی و تغییر موضوعآوری رویکردی مثبت به تاب

های ایران در آوری بخش کشاورزی استانگیری مقدار تابشود. پژوهش حاضر با هدف اندازهکارگرفته میها بهدر پژوهش

ها نشان داد بر اساس های ایران در این زمینه صورت گرفت. نتیجه بررسیبندی استانهای شدید اقلیمی و رتبهبرابر تغییر

های اقلیمی، گروه های گروه تغییرهای روستایی، شاخصآوری منطقههای اثرگذار بر تابین شاخصنظر کارشناسان، در ب

ترین گذارند. مهمآوری بخش کشاورزی به جا میثیر وزنی را در تابأشناختی به ترتیب بیشترین تاقتصادی و گروه جمعیت



آوری کشاورزی ایران در برابر تغییرهای اقلیمیبرآورد شاخص تاب  

75 

 

داخلی هر استان، بار تکفل روستایی، سن کشاورزان و درآمد آوری کشاورزی نیز به ترتیب مقدار تولید ناخالص های تابالزام

آورترین های گیالن، هرمزگان و بوشهر، تابآوری کشاورزی، استانبر اساس نتایج شاخص ترکیبی تاب کشاورزان هستند.

 و هارمحالهای قم، چآوری مربوط به استانترین رتبه تابشوند و پایینهای ایران در بخش کشاورزی محسوب میاستان

 بختیاری و مرکزی است.

  

 Dهای گروه شاخص Cهای گروه شاخص

  

 Mهای گروه شاخص Fهای گروه شاخص

  

 Eهای گروه شاخص Rهای گروه شاخص

  
 ها:شکلراهنمای 

های شاخص هر یک از گروهمقدار ها از نظر استانو روستایی بخش کشاورزی آوری تاببندی رتبه -1 شکل

آوری ه ترتیب تاب، باندمشخص شده که با رنگ Very Lowو  High ،Medium ،Lowتوضیح:  .مورد بررسی

 دهد.را نشان میها منطقهوستاهای این ر کمو  بسیار  کم، متوسط، زیاد

 

کشاورزی در معیشت در پایان، با توجه به وجود استعدادهای مختلف اقتصادی در اغلب روستاهای کشور و اهمیت بخش 

کنندگان واسطه بین مصرفشود با فراهم آوردن امکان ارتباط تجاری بین، امنیت غذایی و اقتصاد کشور، پیشنهاد میکشاورزا

ها، نظارت بر استفاده های فرهنگی، طبیعی و گردشگری این منطقههای کشاورزی، معرفی جاذبهو تولیدکنندگان محصول

های روستایی، ضمن تقویت ظرفیت بخشی به اقتصاد منطقهآب در بخش کشاورزی و تنوعابع به ویژه من تولید وابع بهینه از من

 رویه به حاشیه شهرها جلوگیری شود.ها و بخش کشاورزی ایران، از مهاجرت بیآوری این منطقهتاب
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 :شکلراهنمای 

 

 که با رنگ Very Lowو  High ،Medium ،Lowتوضیح: . بخش کشاورزی آوریتابترکیبی ها از نظر شاخص بندی استانرتبه -2 شکل

 .دهندیمرا نشان ها منطقهروستاهای این  کمو  بسیار  کم، متوسط، زیادآوری ، به ترتیب تاباندمشخص شده
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Resilience refers to the ability of a system to withstand inherent or external 

vulnerabilities, and increasing the resilience of various economic sectors to internal and 

external hazards is known as a resilient economy. This issue is double important, especially 

in the agricultural sector, due to the great importance of this sector in the country's economy. 

Therefore, in this study, the resilience of the agricultural sector in the provinces of Iran has 

been investigated in 2017. For this purpose, a composite index consisting of 36 indicators in 

climatic, demographic, agricultural products, economic, infrastructure and environmental 

dimensions were used, and the data of the variables was compared with their previous trends. 

Hierarchical method was used to determine the weight of each index and finally, the values 

of each index for 31 provinces of the country were estimated as the weighted average of the 

indices of different dimensions. According to the results of the combined agricultural 

resilience index, Guilan (0.54437), Hormozgan (0.5274) and Bushehr (0.4677) provinces are 

the most resilient provinces of Iran in the agricultural sector and the lowest resilience rank 

is related to Qom (0.3889), Chaharmahal and Bakhtiari (0.3851) and Markazi (0.3774) 

provinces. 

Key words: Economic resilience, Hierarchical method, Rural development, Vulnerability. 
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