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(Resilience)آوری تاب

خاصیت کشسانی 

بازگشت پذیری و 
خاصیت ارتجاعی 

جهیدن به عقب





آوری ظرفیتی برای تاب
ها،مقاومت در برابر تنش

. استها و بالیا فاجعه



چیست؟ آوریتاب

Quote from African Biodiversity Network: www.africanbiodiversity.org

، توانایی آوریتاب•
جامعه برای 

مقاومت در برای 
فشارهای منفی و 

تهدیدهای داخلی و 
.  خارجی است

آوری توانایی تاب•
سازگاری، قدرتمند 
شدن و انسجام در 

یک جامعه را 
.ایجاد میکند

-میجوامع زمانی •
مقاوم توانند

باشند که توانمند 
شده و آینده را 
برای خود انتخاب 

کرده باشند و 
بتوانند از حقوق 
خود دفاع کنند 
-میروشن باشد و 



-را محدود نمیهاتنش
کند

-بلکه به جوامع قدرت میکندمشکالت را پاک نمی
دهد تا با مشکالت پیش رو 

ها مقابله کنند، بر سختی
پیروز شوند و با جریان 

زندگی حرکت کنند

سیل طوفان های گرد 
و غبار  

کم آبی و 
خشکسالی 

طوفان  خسارت به 
کشاورزی 

تخریب 
سرزمین 

و واگذاری تصرف
مراتع و ایل راه ها 

آوری تاب 



-های اجتماعیآوری سیستمتاب
اکولوژیکی



اکولوژیکی–های اجتماعی سیستم
ارتباط بین انسانها و )

( طبیعت

سیستم 
اجتماعی

سیستم 
اکولوژیکی



-های اجتماعیآوری سیستمتاب
اکولوژیکی

قابلیت تغییر 
مداوم، 

دگرگونی و 
سازگاری این 

ها به سیستم
تغییرات تحمیل 

شده از سوی 
محیط خارجی و 

فرآیندهای 
داخلی است که 
فرصت ایجاد 

نوآوری و 



-چرا تاب آوری اجتماعی
اکولوژیکی؟

ها وابسته رفاه انسان به اکوسیستم-1
.است

های انسانی از مهمترین محرکفعالیت-2
.استهای تغیر اکوسیستم 

مباشران محیط زیست محافظان و مردم -3
.هستندخود 

کشاورزی کشاورزی

آب قنات

دامداری
باغداری

مرتع 

قبرستان

خانه ها



تاب آوری و تنوع زیستی 

زیستی بیشتر تنوع  تاب آوری بیشتر =

تنوع ژنتیکی 

تنوع گونه ای 

تنوع اکوسیستم 
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-تاب آوری شاخصهای اجتماعی
اکولوژیکی 

این شاخصها درک جامعه را از جنبه های 
مختلف تاب آوری مشخص میکند

: بهمیتواند کمک کند نتایج 
تقویت نمونه های مدیریت پایدار •
تغییر درک فرآیندهای •
و استراتژیهای گسترش سازگاری •

احیاء 
قدرت دادن به جوامع محلی و تقویت •

نقش آنها به عنوان نوآوران و 
نگهبانان تنوع زیستی  


