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 چکیده

-به نعاس  حفظ بسختسر و عملکید بیستم اجتمسعی آور تسب تیین راهکسر در نواجهه بس نخسطیات طبیعی ابگ.  پیشگییی  ناسبگ   

هسرنحسل و بختیسر  به دلیل نوقعی. هس  نهم پیشگگییی  ابگگ.  ابگگتس   یکی از شگگسخهبیخورد بس حوادث غیینتیقبه،  اکولوژیک در

در نواجهه بس  آور تسبدر این پژوهش جسییسه بی این ابگگگس  جغیافیسیی خسص، بگگگسلیسبه بس نخسطیات نحیمی نتع د  روبیو ابگگگ.  

( AHP) بگلسگله نیاتبی   -نخسطیات نحیمی در بگیسگتم حکمیابی این ابگتس  نورد بیربگی قیار .یف.  ب ین نااور از رول تحلیل    

بیابس  رول نقسیسه زوجی نعیسرهس و زیی نعیسرهس، نیزا  ارتبسط هی دو نعیسر و زیینعیسر بس هم نقسیسه و  AHPدر فیآیا   سده ش  ابتف

.یی  بگگلسگگله نیاتبی ت زیه و تحلیل  -هس  پژوهش بی نباس  رول دلفی و فیآیا  تصگگمیمداده .یید به آبهس تعلق نی 1-9بمیه بین 

اکولوژیک ابتس   هسرنحسل و بختیسر  در بیابی  -هس  اجتمسعیبیستم آور تسباز بای کسرشگاسبس  ارزیسبی   شگ   بتسی  بشگس  داد که  

به این دلیل .ییب   لوی. اول تس بگگوق قیار نیویتی  در ا( به ت92/2( و فیبگگسیش خس )99/2(، خشگگکسگگسلی) 11/4تغیییات اقلیمی)

ف. که در بگم  ابتس   هسرنحسل و بختیسر  در دو دهه .ششته بسب. بسرل  تغیییات اقلیمی نورد توجه عم ه کسرشگاسبگس  قیار .ی  

بیف ربی ه اب.  این در حسلی  %09بسرا  و  %09بسرا  به  %09بیف و  %09به جس شگ ه ابگ.  به طور  که از    بسرا  به بیف تقییبس جس

 بستیی دارد هس  انیار نعسل در ابتس  به ذخسیی بیف هس  اقتصسد  و راهاب. که عم ه فعسلی.
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 مقدمه. 1
هس  بشی بیمس  بگسل .ششگته فعسلی.   پا سهدر طول 

دییی  تغییی داده اب.،  هس را بیش از هی دورهاکوبگیستم 

این تغیییات بسگب. به .ششگته هم بییعتی و هم ش ی تی   

یات رخ داده در واقع بیگگسز بگگه در  بهتی از ابگگگ.  تغیی

ا   ک یوبیی ن ییی. و  یوبه بسز.سر ش   را آشکسر نی

هس  بگاتی ن ییی. اکوبیستم، نحی  به عاوا   در رول

شگگگ ، این انی بسع  یگک نگ ل بگسبگ. در بای .یفتگه نی     

شگگود که تغیییات ت ری ی دی ه بشگگود، باسبیاین بتی ه نی

یسگتم ابگگ.  از طیفی بیز  آ  آبگی  پشییتی شگ   اکوبگگ  

هگسیی کگه نشگگگک ت را به مگگگورت ن زا در بای   حگل راه

.ییب ، .ی ه نمکن ابگ. در کوتسه ن ت نوفق بسشا ،  نی

انگس در بلاگ نگ ت بگسزخوردهس  نافی دارب   بیخ ف آ ،     

هس  طبیعی تسبییات روشگگگی که در ن ییی. بگگگیسگگگتم 

 اب تو.یید نیاکولوژیکی و اجتمگسعی را بگس هم در بای نی  

و ظیفی. آ   2هسبگیسگگتم را بسگگب. به آشگگوب  1آور تسب

بیا  بگسز.سر  بس تغیییات را افزایش ده   در یک بیستم  

تگسب آور در واقع هگ ف ربگگگیگ   به یک درآن  پسی ار از    

هس  باتی ح اکثی بگیسگتم ابگ.  در حسلی که در رول   

درآنگ  در کوتگسه نگ ت نمیس ابگگگ.  باسبیاین بس ارزیسبی    

توا  ع وه بی شاسخ. عاسمی یک بیستم نیدر  آور تسب

کلی   نوبی بی اکوبگیسگتم، راهکسرهس  ن یییتی ناسب    

 بیا  داشتن درآن  پسی ار را ارایه بمود 

یک ویژ.ی از بیستم اب. که اشسره  آور تسب ابگسبس  

به ق رت آ  در ت یبه یک آشوب و تغییی دارد، به مورتی 

هس  عملکید  ژ.یکه از وضعی. نوجود به وضعیتی بس وی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اغل  به  آور تسبو بگگگسختسر  نتفسوت ابتقسل بیسب   واژه 

رود که از ریشه به کسر نی "0بسز.شگ. به .ششگته  " نفهوق

.یفته شگگ ه  "4پیل به .ششگگته"به نعاس  Resilioالتین 

در بگگسل  1ابگگ.  این امگگم س را بخسگگتین بسر هولیا   

ید  نی د  بگگه عاوا  نفهوق اکولوژیکی نمیس ک 1900

 0هس  اجتمسعی، کسرپاتی( در باگسق 2999)  6بگگگاد اد.ی

 3نحیمی، بیکید و همکسرا -هس  ابسسبی( در باسق2991)

و  9اکولوژیگگک، بیبئو-هگگس  اجتمگگسعی( در باگگسق2990)

( در نگگ یییگگ. بحیا  کوتگگسه نگگ ت و 2990) همکگگسرا 

ن ت نسبا  تغیییات  هس  بلا ( در پ ی ه1931)19تیمینن

نفهونی بین  آور تگگسبفتاگگ   نفهوق اقلیمی بگگه کگگسر .ی

ا  ابگ. که در حوزه علوق اکولوژیک، روابشگگاسبی،  رشگته 

.یدد  در علوق اجتمسعی، افتصگسد  و بسیی علوق نمیس نی 

تعسریف نتع د  ارایه شگگ ه ابگگ. که از  آور تسبرابمه بس 

 ]26[ توا  به تعییف زیی اشسره کید جمله آبهس نی

هس و ایاکه بتواب  وبظیفی. یک بگیستم در جشب آش 

تحگ. تغییی، بگگگسختگسر، عملکید، هویگ. و بگسزخوردهس      

( تعسریف 2912)   داوود ]26[ ضگگیور  خود را حفظ کا 

و  11نهاگ بگگگی  آور تگسب را بگگه دو .یوه کلی  آور تگسب 

کاگگ   در هی دو .یوه تقسگگگیم نی 12اکولوژیکی آور تگسب 

و  1900) ابگگگ.  هولیا  ه شگگگ ه از هولیا ئتعسریف ارا

نها بگگی را توابسیی یک بگگیسگگتم بیا   آور تسب( 1936

بی.ش. به حسل. پسی ار یس تعسدل بع  از یک آشوب)طبیعی 

و یس بگگسز.سر  در بیابی  ل ابق ب(ثنثل بگگیل، اجتمسعی ن

 آور تسبکاگ   و  همناین  تعییف نی ]22[ ابواع تغییی

از  تواب  قبلاکولوژیکی را شگ تی از آشوب که بیستم نی 

1 Resilience 
2 Disturbances 
3 Bouncing Back 
4 To Jump Back 
5 Holing 
6 Adger 
7 Carpenter 
8 Berkes 
9 Bruneau 
10 Timmerman 
11 Engineering Resilience 
12 Ecological Resilience 
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ی و بیا)پیش سختسرل د سر تغییی شود جشب کا ایاکه ب

اکولوژیکی بی رو   آور تسبکا   تعییف نی (]12[ جگشب 

در   ]2[ توابگسیی نقسون. و توابسیی بگگگسز.سر  تمیکز دارد 

بیشگگگتی بی قوابین زیسگگگ.  آور تسبدهگه اخیی نمسلعست  

  بیخی نعتق ب  که ]24[ نحیمی نتمیکز شگگگ ه ابگگگ.

  ]10[ ابگگسیی قوابین بی نی .یدددر واقع بگگه تو آور تگگسب

س  هروابی بیستم آور تسباکولوژیکی،  آور تسبع وه بی 

اکولوژیگگک بیز نورد توجگگه جوانع بین الملگگل -اجتمگگسعی

روابی و -ابگگگگ.  کگگه بیشگگگتی در بیابی تغیییات نحیمی

  ]29و19[ ده تغیییات اقلیمی خود را بشس  نی

هس  ، بگگگیسگگگتمآور تسببقمگه بقگل یگس نیکز تفکی    

اکولوژیک ابگگ.  نسگگسئل ن ییی. ناسبع طبیعی -اجتمسعی

تاهس اکولوژیکی یس اجتمسعی بیسگگگ.  بلکه عاسمگگگی نتع د 

ه هسیی ک.یید  بگگیسگگتماکولوژیکی و اجتمسعی را در بینی

در آبهس عاسمگگی فیهایی، بگگیسبگگی، اجتمسعی، اقتصگگسد ،  

اکولوژیکی، تکاولوژیکی و بگگسیی عاسمگگی در.یی هسگگتا  را 

  ]21[ بگسناگگ  اکولوژیگگک نی-س  اجتمگسعی هگ بگگگیسگگگتم

ابسس  در  "اکولوژیک بی  شم اب از-هس  اجتمسعیبگیستم 

هس بس جوانع تسکی  دارد که در آ  اکوبگگگیسگگگتم " طبیع.

 شوب  ابسسبی کسنل نی

هس  حول نفهوق بگگیسگگتم آور تسب سر وب ارزیسبی 

.یدد  وضگگگعی. بگگگیسگگگتم به  اکولوژیک نی-اجتمگسعی 

ییهس  اکولوژیکی و اجتمسعی اشسره دارد ا  از نتغن موعه

توابا  تواب  د سر بوبگس  شود  این بوبسبست هم نی که نی

بسزخورد حفسظتی و هم بسزخورد ابتقسلی داشگگگته بسشگگگا   

هس عمونس ت ری ی ابگگ.  انس ابتقسل وضگگعی. در بگگیسگگتم

دهگگ   آ.گگسه بود  از .گگسهی بیز ابتقگگسل بگگس.هگگسبی رخ نی

تواب  هس  بگگیسگگتم نیوضگگعی.هس  بحیابی بین آبگگتسبه

هس  بسنملوب فیاهم کا   فیمگگگ. را بیا  غلبگه بی ابتقسل 

  شوبهس را نتوجه نیافیاد عمونس زنسبی ابتقسل بین وضعی.

کگه ناگسبع طبیعی بگگگیی قهقیایی پی ا کیده و دییی قسبل   

ا ر آور تسببی.شگگگ. بیسگگگ.)نسبا  پ ی ه بیسبس  زایی(  

 بیستم و آبتسبه بحیابیتوا  فسمگله بین وضعی. یک  نی

م، یک بیست آور تسبآ  دابسگ.  این فسمله و به عبسرتی  

-در طول زنس  و در پسبخ به تغیییات فسکتورهس  اجتمسعی

یسبی دبگگگت آور تسبیس به عبسرتی  کا  اکولوژیک تغییی نی

به شگگیایمی پسی ار در شگگیای  بسپسی ار و ارائه یک بیاش از 

در فیایا  تصگگمیم   ]14[  یوبیی حفظ بگگیسگگتم ابگگ. 

یگک نفهوق نعاگسدار در زنیاگه اکولوژ ،     آور تگسب .یی  

در ارزیسبی   ]9[ اب. قلم اد نی شود اجتمسعی و اقتصسد 

هس بقش نهمی دارب  که بس توجه به ابگگگتیاتژ  آور تگسب 

  ]4[ اه اف کلی ارزیسبی نتفسوت اب.

عگ ق توجگه بگه نحی  اطیاف خود زنگسبی که بس وقوع     

تواب  خسگگسرات جبیا  طبیعی نقسر  شگگود نیرخ ادهس  

نخسطیات نحیمی بایی بسپشیی  را به دببسل داشگته بسش    

س  هاین ظیفی. را دارب  که در ببود بیستم بحیا  کم آبی

کسهش خمی، به بوابحی هولاس  و وییابیی بیا  اجتمسعست 

آنیز زیسگتن در بستی نخسطیه   ]23[ بشگی  تب یل شگوب   

ه نعاس  خسگسرت بسر بود  و آبی  پشیی   طبیعی، لزونس  ب

آور  و نیزا  شگگاسخ. و ادرا  بیسگگ.، بلکه فق ا  تسب

جمعی. نستقی از درجه، بوع و بحگگگوه نخسطیه آنیز بود  

ن دلیل در یبگگگه همگگگ   ]21[ سرت ابگگگ.سبب  ای سد خ

بگگگگم  جهگگگگسبی، تغییگگگگیات  شمییی  در بییل به  

ید غسل  از که رویک  طوره شگگگود  بنخگسطیات دیگ ه نی  

ور  آپشیی  به افزایش تسبتمیکز ضعیف بی کسهش آبی 

در نقسبل بگگگواب  تغییی پی ا کیده ابگگگ.  بیابگگگس  این  

هس  کسهش ابیات نخسطیات بسی  به دببسل بییل، بیبگسنگه  

آور  در جوانع بسشا  و هس  تگگگگسبی.ای سد و تقوی. ویژ

ت اجتمسعس آور تسبن ییی. بگگگواب  به نفهوق  در زب ییه

عوانل  نهمتیین یکی از آور تسب  ]0[ نحلی توجه کاا 

آور  به نبسح   تحقق پگسی ار  ابگگگ.  ورود نفهوق تسب 

نی د  در همسیش هیو.و  2991ن ییی. بگواب  از بسل  

تگ ری  در هی دو زنیاه بای  و عملی   نمیس شگگگ  و بگه 

کگسهش خمیهگس  بگگگواب  جگسییسه بیشگگگتی  را به خود    

اخیی، نفسهیمی بایی جوانع  هس سص داد  در بگگسلصگگاخت

مگگورت نعمول در نمسلعست  آور بهبتسب آور و نعیشگگ. تس

نخسطیات طبیعی همه   ]10[ شگگودنی علمی به کسر .یفته

ده  و خسسرات بگسله بگم  کشگور را تح. تسبیی قیار نی   
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از جملگگه .گگشارد  جگگس  نی جگگسبی و نگگسلی فیاوابی را بی

س   هسرنحسل و هس  تح. تسبیی در بم  کشور، ابتابتس 

بختیسر  ابگگ.  ابگگتس   هسرنحسل و بختیسر  بس جمعیتی 

ا  بس شگهیبتس  و نح وده  بهدر   ]1[ بفی 940060بسلغ بی 

 به دلیلکیلونتی نیبع واقع ش ه اب. که  16490وبگع.  

نخگگسطیات طبیعی نتعگگ د   قیار.یی  در زا.ی  نیکز 

 این در حسلی ابگگ. که اینشگگود  را هی بگگسله نتحمل نی

ابگگتس  جزو ناسطق کم بیخوردار کشگگور از لحسس توبگگعه  

یسفتیی اب.  در بم  خود ابتس  بیز بین ناسطق شهی  

نتع د  نیزا  توبعه یسفتیی و بیخوردار  نتفسوت اب.  

بگه طور  کگه به دلیل تمیکز جمعی. در شگگگیب، غیب و   

شوب   جاوب غیب ابتس  جزو ناسطق نحیوق نحسوب نی

بود  این ناسطق بسع  شگگگ ه که این انی و کوهسگگگتگسبی  

وع وقبسگگب. به نخسطیات طبیعی آبگگی  پشییتی بسشگگا    

 این رخگ ادهگسیی غییقسبل اجتاسب ابگگگ. و بس توجه به   

بسی   ابگگگتس   هسرنحسل و بختیسر نوقعیگ. جغیافیگسیی   

وقوع آبهگس را پگگشییفگ. و درمگگگ د راه حلی بیا  کگگسهش   

دی .سه  خسگگسرات بیآن   همسبمور که عاوا  شگگ  ابتقسل از 

تواب  راهکسر  در بیابی نخسطیات نی آور تسبنقگسون. به  

-نوبی قلمگ اد .یدد   یا کگه یگک بگگگیسگگگتم اجتمسعی   

اکولوژیک بسی  بتواب  ع رغم تحمل یک آشگوب، بسختسر و  

 جه. از این  کسرکید خود را حفظ و آ  را بهبود بخشگگگ 

ه ف امگلی در این پژوهش شاسبسیی نهمتیین نخسطیات  

ز لحسس ن یییتی در بگگم  ابگگتس   هسرنحسل و  طبیعی ا

در بیابی  آور تگگسببختیگگسر  و بیربگگگی جگگسییگگسه نفهوق 

هس  .یی یات طبیعی در بگگم  ن ییی. و تصگگمیمنخسط

 اجیایی این ابتس  اب. 

 

 روش شناسی .2

 معرفی منطقه مورد مطالعه .2.1
ابگگگتگس   هگسرنحگسل و بختیگسر  بس جمعیتی بسلغ بی     

ا  بس وبع. به شگهیبگتس  و نح وده   ( در1بفی) 940060

به دلیل قیار.یی  کیلونتی نیبع واقع شگ ه اب.    16490

این  ،هس  نتع درودخگسبگه  و داشگگگتن در زا.ی  نیکز  

رود ناشگگس امگگلی دو رودخسبه نهم کسرو  و زایا ه ابگگتس  

تیین جییس  تیین و شگگسخ   رودخسبه کسرو  امگگلیابگگ.

  اب. که خود از بگمحی در ابتس   هسرنحسل و بختیسر 

هس  نتع د دائمی و غییدائمی و بهم پیوبگگگتن رودخگسبگه  

  هس  نتع د فیعی تشگگکیل شگگ ه ابگگ. همناین آبیاهه

واح  هی رولوژ   بهابگگگتگس   هگسرنحگسل و بختیسر  به    

)بهشگگ. آبسد، وبک، بسزف.، خیبگگس ، کسرو  نیسبی، امگگلی

 شگگودبا   نیتقسگگیم کوهیب ، لید.س ، زایا ه رود و دز(

  ابگگگتس   هسرنحسل و بختیسر  از اجتمسعست نتاوع از ]6[

لحسس اجتمسعی، اقتصگگسد  و فیهایی تشگگکیل ش ه اب.  

شگگگسی  بسرزتیین وجه اشگگگتیا  این اجتمسعست را بتوا  در 

وابسگگتیی آبهس به نحی  اطیاف خود دابسگگ.  ع رغم این 

هگگس  روبگگ ، در زنیاگگه نگگ یییگگ. ناگگسبع طبیعی، ویژ.ی

.یید   ا ا  نورد توجه قیار بمی اجتمگسعی جوانع نحلی 

شگگگکگل یگک نوقعیگ. جغیافیسیی ابگگگتس   هسرنحسل و    

 ده  بختیسر  را بشس  نی

 . روش انجام پژوهش2.2
هس  بس توج به ه ف امگگگلی پژوهش که تعیین اولوی.

اکولوژ  نوجود در ابگگتس  جه. -هس  اجتمسعیبگگیسگگتم

در بیابی نخگگسطیات طبیعی ابگگگگ.  از بای  آور تگگسب

رشگاسبس  و مسح  بایا  ابتفسده ش   بی این ابس  از  کس

شگصگ. بفی از کسرشگاسبس  در حوزه ناسبع طبیعی، نحی     

زیسگ.، آب، بگیسب. .شار  و تصمیم .یی  بهیه .یفته   

هگگس  پژوهش بینباگگس  رول دلفی و فیآیاگگ  شگگگ   داده

ت زیه و تحلیل  (AHP)تصگگمیم .یی  بگگلسگگله نیاتبی   

  رول نقسیسگگگه زوجی بیابگگگس AHP.یدی   در فیآیا  

نعیگگسرهگگس و زیی نعیگگسرهگگس، نیزا  ارتبگگسط هی دو نعیگگسر و 

زیینعیسر بس هم نقسیسگگگه و بمیه بین یک تس به به آبهس تعلق 

.یید  هی ق ر اهمی. نوضگگگوع بیشگگگتی بسشگگگ ، ع د  نی

ابتخسب شگ ه بیز بیشتی خواه  بود و بسلعکد  تعیین وز   

 . ل یک اببسبی نعیسرهس بسب. به یک ییی بیابس  ج و

بع  از تعیین ضگگیای  اهمی. نعیسرهس و زیی نعیسرهس در 
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ارتبگسط بگس هگ ف نمسلعه، از تلفیق ضگگگیای  نزبور، انتیسز    

بهسیی تعیین شگگ   بیا  این کسر از امگگل تیکی  بگگلسگگله 

نیاتبی بگگگسعتی کگه نا ی به یک بیدار اولوی. بس در بای  

هس در تمسنی بگگموس بگگلسله نیاتبی .یفتن همه قضگسوت 

شود شود، ابتفسده نیین

  

 موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری .1 شکل

 های پژوهش()یافته منبع:

 

 . تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر1جدول 

 تیجیحست )قضسوت شفسهی( ع د  نق ار

1 Equally preferred  تیجی  یس اهمی. یس نملوبی. یکسس 

0 Moderately preferred کمی نیج  یس کمی نهم تی یس کمی نملوب تی 

1 Strongly preferred  تیجی  بس اهمی. یس نملوبی. قو 

0 Very strongly preferred  تیجی  بس اهمی. یس نملوبی. خیلی قو 

9 Extremely preferred   نملوب تی نهم تی یس کسن   رج  یس کسن  ا کسن 

 ت بین فسمله هس  فوبقضسو - 3و 6و  4و 2

 (26نابع: )

 

 نتایج .3
 آور تسبآور  در علوق اکولوژیک، در دو قسگگگم. تسب

خسص  آور تسبشگگگود  خسص ارزیسبی نی آور تسبکلی و 

)به طور نثسل،  از  ه بیا   ه دارد آور تگسب اشگگگسره بگه  

  آورتسبتولی  نحصگوالت در بیابی خشکسسلی(    آور تسب

ی از آشگوب و یس هیچ جابه خسمی از  کلی، هیچ بوع خسمگ 

 .یید  دربگیسگتم که نمکن اب. نتسبی شود را در بیبمی  
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جسیی که ابی آبگتسبه شگاسبگسیی شگ ه و یس نشکو  اب.،     

خسص ضگیور  اب.  بس این وجود، زنسبی   آور تسبارزیسبی 

شگگود، طیس این بگگوال ضگگیور   که این ارزیسبی اب سق نی

تولی  نحصگگول  آور تسب ابگگ. که آیس تاهس بییابی نس نث 

دییی خ نست  آور تسبدر بیابی خشگگگکسگگگسلی ابگگگ.  یس 

هس  دییی بیز نهم ابگگ.  اکوبگگیسگگتم در نقسبل شگگو   

بسیسر نهم اب.،  یا که  آور تسبتفکیک این دو جابه از 

ا.ی همه توجه و ناسبع ن یییتی بیا  ن ییی. یک آشگگوب 

اب.  هس  همیاهش کسبسلیزه شوب ، نمکنخسص و آبگتسبه 

 آور تسببسع  کسهش داناه  ا اقگ انگست نگ یییتی بگگگهو   

  )اغل خسص به کاتیل تغیییات آور تسببگیسگتم شوب     

تغیییات آهسگگته( که احتمسل ربگگی   به آبگگتسبه تسبیی و  

شگگگود  همناین ابتقسل فسز بگگگیسگگگتم را دارب  نیبوط نی

اکولوژیک واقع در -هس  اجتمسعیبیستم آور تسبارزیسبی 

)نسبا  یک ابتس ( نستلزق آ.سهی  ه جغیافیسیییک نح ود

باگ   ضگگگیورت نخگسطیات نحیمی به عاوا     از اولویگ. 

نسگسئل و نشک ت بیستم اکولوژیکی بیا  بیربی نیزا   

در بیابی آ  نخگسطیه خسص نحیمی ابگگگ.  از   آور تگسب 

هس بیا  همین رو در پژوهش حسضی جه. شاسبسیی اولوی.

اکولوژیک، بس -اجتمسعیهس  بگگگیسگگگتم آور تسبارزیسبی 

توجه به بوع پژوهش و رول کسر، ابت ا نهمتیین نخسطیات 

نحیمی ابگگتس   هسرنحسل و بختیسر  به عاوا  نعیسرهس و 

بوع نخگسطیات در هی نعیگسر بگه عاوا  زیی نعیگسر ابتخسب     

.یدیگ   جه. شگگگاسبگگگسیی نهمتیین نخسطیات نحیمی  

یس.، هس  نحی  زابگتس  از بایات کسرشگاسبس  در حوزه  

کشسورز ، ناسبع آب، زنین شاسبی، اقلیم شاسبی و ناسبع 

طبیعی ابگتفسده ش   همناین فیاوابی نخسطیات رخ داده  

)بس توجه به  سزنس  ن ییی. بحیا  ابتس  اخش ش از آنسر ب

نخسطیات طبیعی رخ داده در ابگگگتس  و اع ق آ  توبگگگ  

 سدر رابمه ب ن ییی. بحیا ، از کسرشاسبس  خوابته ش  که

 اد را نشگگگخ  بمسیا   به عاوا  هی نخگسطیه زنیاگه رخ  

نثسل کسرشگاسبگس  عاوا  کیدب  که آتش بوز  در ابتس    

 در بتی ه بیشگگتی در اراضگگی نیتعی و جایلی رخ نی ده 

این دو نتغیی به عاوا  زیی نعیسر بیا  نعیسر آتش بگگوز  

ارائه .یدی ، خشگکسسلی تسبیی خود را به دو مورت کسهش  

 ه ، فیبسیشکسهش آب قسبل دبتی  بشس  نی بسرب .ی و

خس  در اراضگگی نیتعی و زراعی بیشگگتی دی ه نی شگگود،   

ناسزعست اجتمسعی عمونس در بتی ه اخت ف بگگلیقه و یس به 

عل. کسهش ناسبع در دبگگگتی  نثل آب و زنین رخ نی 

ده ، تولی ات در ابتس  به به بخش کلی دانی، کشسورز  

  در ابگگتس ییییات اقلیمو مگگاعتی تقسگگیم نی شگگود و تغ

بیشگگگتی به دو مگگگورت تغییی رژیم بسرل و افزایش درجه 

بیابگگس  نعیسرهس و زیی   ه ابگگ.( نشگگسه ه شگگ  حیارت

نعیسرهس  نشگگگخ  شگگگ ه بیا  پژوهش، ن ل نفهونی 

ده ، بشس  نی دو  همسبمور که شکل (2)شکل  تیبیم ش 

هگگس  ارزیگگسبی لویگگ.وهگگ ف در نگگ ل نفهونی تعیین ا

ابتس   هسر  اکولوژیک-جتمسعیهس  ار بیستمد آور تسب

 هش.نحسل و بختیسر  ابگ.  بیا  ربی   به این ه ف،  

بوز ، بیل، خشکسسلی،  )آتش نخسطیه نحیمی و ابسسبی

 اجتمسعی، کسهش خس ، ناسزعست لغزل، فیبگگسیش زنین

 هبگگگیزداقلیم( به عاوا  نعیسر و  تولی ات و تغییی بگگگم 

 نیتعی، کسهش ، اراضگگیجایلی )اراضگگی نسگگئله و بییابی

 بگگسلیسبه، فیبگگسیش بسرل دبگگتی ، کسهش قسبل اب ناسبع

 نیتعی، کسهش اراضی در کشگسورز ، فیبگسیش   اراضگی  در

 بگگگلیقه ، اخت ف(زنین و آب) دبگگگتی  قسبل ناگسبع 

کشگگگسورز ،  ، تولی ات(بگگگیسبگگگی و فیهایی اجتمسعی،)

 به یفب) بسرل بوع مگگاعتی، تغییی دانی، تولی ات تولی ات

حیارت( به عاوا  زیی  درجگه  نیزا  و افزایش ( .یبگسربگ  

نعیسر در بای .یفته شگگ ه اب.  بیا  ربی   به ه ف در 

.سق اول بیابگگس  بایات کسرشگگاسبگگس  که در پیبگگشگگاسنه 

اظهسر شگگ ه ابگگ.، نعیسرهس  پژوهش بس یک ییی نقسیسگگه  

 ( و بیابس  وز  اختصسص یسفته بسدو)ج ول  زوجی شگ ه 

  (0)ج ول  با   .یدی ژه اولوی.توجه به بمیه بیدار وی

 



     در کیاکولوژ-یاجتمسع هس ستمیب  آورنفهوق تسب یسهیجس لیتحل

 

 140 

ل 
شک

2
ته

یاف
ش )

وه
پژ

ی 
وم

فه
ل م

مد
 .

ش(
وه

پژ
ی 

ها
 

 

ی 
اض
ار

ی
یل
جا

 

ی 
اض
ار

ی
یتع
ن

 

ع 
اسب
ش ن

سه
ک

ب 
آ

ل 
قسب

 
تی
دب

 

ی
. 
سزب
ش ب

سه
ک

 

در 
ش 

بسی
فی

ی 
اض
ار

 
رز
شسو
ک

 

ش 
بسی
فی

ی 
اض
 ار
در

ی
یتع
ن

 

 

ع 
اسب
ش ن

سه
ک

 
تی
دب
ل 
قسب

 

ب
)آ

-
ن(
نی
ز

 

قه
بلی
ف 
ت 
اخ

  

ی
سع
تم
اج
(

-

ی
ای
یه
ف

-
ی(
سب
بی

 

.
وی
اول
ن 
یی
تع

 
ور
ب آ

 تس
ی
یسب
رز
  ا
هس

 

 
تم
یس
 ب
در

ی
سع
تم
اج
  
هس

-
ی
یک
وژ
کول
ا

 

 
وز
 ب
ش
آت

 
ل
بی

 
ی
سسل
شک
خ

 
ل
غز
ن ل
نی
ز

 
خس
ش 

بسی
فی

  
ی
سع
تم
اج
ت 
عس
اسز
ن

 
ت
 ا
ولی
  ت
بم
ش 

سه
ک

 
یم
اقل
ی 
یی
تغ

 

 
رز
شسو
ک

 
ی
دان

 
ی
عت
ما

 

ع  
 بو
یی
غی
ت

ه 
ف ب
)بی
ل
بسر

ی(
. 
سرب
ب

   
یزا
ش ن

زای
اف

ت
یار
 ح
جه
در

 



 1491، بهسر 1، شمسره 01نیتع و آبخیزدار ، ن له ناسبع طبیعی اییا ، دوره 

 

 144 

 ی پژوهش(هایافته) مقایسه زوجی معیارهای پژوهش .2 جدول

 خشکسسلی بیل آتش بوز  نعیسر
زنین 

 لغزل

فیبسیش 

 خس 

ناسزعست 

 اجتمسعی

کسهش بم  

 تولی ات

تغییی 

 اقلیم

 3/1 1/1 4/1 0/1 1 4/1 2/1 1 آتش بوز 

 3/1 0/1 1 0/1 4 2 1 2 بیل

 2/1 4 4 1 4 1 2/1 4 خشکسسلی

 3/1 0/1 2/1 0/1 1 4/1 4/1 1/1 زنین لغزل

 0/1 4 2 1 0 1 0 0 فزبسیش خس 

 3/1 0 1 2/1 2 4/1 1 4 ناسزعست اجتمسعی

 0/1 1 0/1 4/1 0 4/1 0 1 کسهش بم  تولی ات

 1 0 3 0 3 2 3 3 تغییی اقلیم

 

 های پژوهش(اکولوژیک در استان چهارمحال و بختیاری )یافته-های اجتماعیآوری سیستمویت بندی مطالعات ارزیابی تاب. اول3جدول 

 نعیسر بیدار ویژه بینسل بسز  اولوی. با  

 آتش بوز  19/1 994/9 0

 بیل 62/1 996/9 6

 خشکسسلی 99/2 124/9 2

 زنین لغزل 04/1 93/9 3

  فیبسیش خس 92/2 129/9 0

 ناسزعست اجتمسعی 64/1 990/9 1

 کسهش بم  تولی ات 90/1 11/9 4

 تغییی اقلیم 11/4 26/9 1

 

تغییی اقلیم در ابتس   هسرنحسل و بختیسر  خود را به 

مگگورت تغییی رژیم بسرل بشگگس  داده ابگگ.  افزایش دنس   

بسع  شگگ ه که بوع بسرل در ابگگتس  از بیف به بسرا  تغییی 

ا ، در .زارل بگگگسزنس  آب نامقهپیگ ا کا   بیابگگگس   

خیز ابگگگتگس  نقگ ار بسرل بیف و بسرا  در    -ناگسطق بیف 

بوده ابگگگ.  در  %09و  %09ح ود دو دهه قبل به تیتی  

هس  اخیی شگگیای  کسن  بیعکد ش ه و حسلی که در بگسل 

ابگگ.  کسهش بگگم    %09و بسرا   %09نق ار بسرل بیف 

دنس  بم  بیف نا ی به کسهش آلبی و  بم  و افزایش 

د  .یدشود که همین انی، بسع  افزایش تبخیی نیزنین نی

ات ف ناسبع آبی نحسوب عسنل  افزایش تبخیی از نهمتیین

شگگود  همناین افزایش دنس به دلیل کم کید  رطوب. نی

هس بکسه  که در توابگ  از نق ار و شگگگ ت روابسب خگس  نی 

 .یدد  قسبگگگمی و نو.وییبهسی. نا ی به کسهش دبی نی

( در نگمگگسلگعگگه خود کگگه بی رو  تغیییات دبی   1094)

هس  ابگگتس  اب سق شگگ ، بشگگس  دادب  که در تمسق  رودخسبه

)آب تییگ، بهشگگگ. آبسد،  هگس  نورد نمگسلعه  ایسگگگتیگسه 

پیدب س ، پل خیاجی، پل کیه بسگگگ.، درکش، دز  آبسد، 

ده  شگگمه، بگگولیس ، کسج، کوه بگگوخته و .یدبیشگگه( در  

شود  کسهشگگی نشگگسه ه نی نقیس  فصگلی و بگسالبه روب   

هس  هس در این زنیاه بشگگس  داد که دبی ایسگگتیسه بیربگگی

، د سر تغییی 1909هی رونتی  ابگگگتس  در اوابگگگ  دهه 

اب   تغیییات ای سد شگگ ه در دبی بس.هسبی و کسهشگگی شگگ ه

تواب  بسشگگگی از هس  ابگگگتس  در طول زنس  نیرودخگسبگه  

ات   این تغیییتغیییات پسرانتیهسیی نسبا  بسرل و دنس بسش 

هس  خشگگکسگگسلی را بیز نتسبی بگگسخته ابگگ.  به آنسر بگگسل

طور  که بیابگس  آنسر بگسزنس  هواشگاسبی کشور، نیکز    

نلی خشگکسگسلی و ن ییی. بحیا  درمگگ  نسسح. تح.   



     در کیاکولوژ-یاجتمسع هس ستمیب  آورنفهوق تسب یسهیجس لیتحل

 

 141 

تسبیی خشگکسسلی در یک دوره هف. بسله تس پسیس  فیوردین  

در ابتس   هسرنحسل بختیسر  به شیس ج ول  1091بسل 

 ( 11بسش  ) نی  هسر

 1331دوره هفت ساله تا پایان فروردین  SPEIدرصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی  .4 جدول

 خیلی ش ی  نتوب  خیلی خفیف بینسل تیبسلی بسق شهیبتس 

 0/1 0/9 3/46 0/42  اردل

  4/0 6/69   بیوجن

   0/94 0/1  بن

  2/22 6/04 2/0  بسنس 

  0/20 10 0/11  شهیکید

 1/19 1/23 4/12   فسربس 

 4/6 4/29 0/26 24 2/1 کوهیب 

  9/00 0/16 3/9  کیسر

  0/9 93 3/1  لید.س 

 0/2 13 61 0/10 2/1 کل ابتس 

 ]10[نابع: 

 

ابگگگتس   هسرنحسل و بختیسر  به عاوا  بگگگیناشگگگس  

هس  بزرگ کشگگگور شگگگسنل زایا ه رود و کسرو ، رودخگسبه 

ر، بس بیداشگگ. درمگگ  از ناسبع آبی کشگگو  دهتسنین کاا ه 

درمگ   از ناسبع آب زییزنیای، در دو دش.   هفتسدبگهم  

بزرگ خود به بسق دشگگ. خسبمییزا و شگگهیکید به تیتی  تس 

بگگسبتی نتی فیوبشگگسگگ.  11-29تس  19-69، 1091بگگسل 

 یسزدهدش. از  به، 1094داشگته ابگ.  همناین تس بگسل    

اب  هس  نماوعه اع ق ش هدش. این ابتس  به عاوا  دش.

 کا  بسق آبهس را تشیی  نی پا ج ول که 

 های ممنوعه استان چهارمحال و بختیاریلیست دشت. 1 جدول

 توضیحست بسل نماوعه اع ق ش   بسق دش.

 هس  نماوعه کشوراولین دش. 1060 فیادببه-بیوجن-بفی  دش.

 قل  کشسورز  لید.س  1034 خسبمییزا

  1090 کیسر

  1094 لید.س -ف رد-بل اجی-.ا نس 

 (6نابع:)       

 

همه شگواه  و قیاین حسکی از وارد شگ   وضعی. آبی   

ابگگتس   هسر نحسل و بختیسر  به حسل. بحیابی ابگگ.  از  

رو همه اق انست بسی  به بگگم. جلو.یی  از ت اوق این  این

شگگگیای  و در ادانگه ت ل بیا  بگگگسز.گسر  نگ یییتی و    

 نعیشگگتی به شگگیای  بگگخ. و کسهش آب قسبل دبگگتی  

 بسش  

هس در همناین بیابگس  نعیسرهس، نقسیسه زوجی .زیاه 

 ارائه ش ه اب.  ششج ول 
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 های پژوهش()یافته هامقایسه زوجی گزینه .6 جدول

 - اراضی نیتعی اراضی جایلی هس.زیاه نعیسر

 آتش بوز 
 - 2 1 اراضی جایلی

 - 1 2/1 اراضی نیتعی

 خشکسسلی

 - بسلیسبهکسهش بسرل  کسهش آب قسبل دبتی  -

 - 0 1 کسهش آب قسبل دبتی 

 - 1 0/1 کسهش بسرل بسلیسبه

 فیبسیش

 - فیبسیش در اراضی زراعی فیبسیش در اراضی کشسورز  -

 - 0 1 فیبسیش در اراضی کشسورز 

 - 1 0/1 فیبسیش در اراضی زراعی

 ناسزعست اجتمسعی

- 
 کسهش ناسبع قسبل دبتی 

 )آب و زنین(

 اخت ف بلیقه

 تمسعی، فیهایی و بیسبی()اج
- 

 - 0 1 کسهش ناسبع قسبل دبتی )آب و زنین(

 - 1 0/1 اخت ف بلیقه)اجتمسعی، فیهایی و بیسبی(

کسهش بم  

 تولی ات

 تولی ات دانی تولی ات کشسورز  --
تولی ات 

 ماعتی

 0 2/1 1 تولی ات کشسورز 

 6 1 2 تولی ات دانی

 1 6/1 0/1 تولی ات ماعتی

 ی اقلیمتغیی

 - افزایش نیزا  درجه حیارت تغییی بوع بسرل)بیف و بسرب .ی( -

 - 2 1 تغییی بوع بسرل)بیف و بسرب .ی(

 - 1 2/1 افزایش نیزا  درجه حیارت

 

بیابگگگس  نقسیسگگگه زوجی .زیاه نعیسرهس و بیدار ویژه 

هییگک، اولویگ. باگ   بگه نااور تعیین جسییسه توجه در     

اولوی. با   هییک  هف.تعیین .یدی   ج ول  آور تگسب 

ده   اولوی. اول هگس را در این ارتبسط بشگگگس  نی از .زیاگه 

اکولوژیک -هس  اجتمسعیبگگیسگگتم آور تسبجه. ارزیسبی 

ابگگگتس   هسرنحسل و بختیسر  به عقی ه کسرشگگگاسبگگگس ،  

ابگگ.  شگگسی  دلیل عم ه این انی را   (23/2)تولی ات دانی

انع نحلی این ابگگتس  به تولی ات بتوا  در وابسگگتیی جو

دانی بیا  .شرا  زب .ی دابسگگ.  در ابگگتس   هسرنحسل و 

بختیگسر  عمونس جوانع نحلی بس بیه ار  تع اد داق اب    

نگگسیحتگگسج خود را در کاگگسر تولیگگ ات کشگگگسورز  تگگسنین 

 هس هس  ابگگتسبی بیبسنهکاا   بیابگگس  تقسگگیم با   نی

تس  به عاوا  یک آنسیش بگگگیزنین تولی  داق در این ابگگگ

هس  هس  رخ داده در بسلنزی. عاوا  ش ه اب.  بس  سلش

اخیی، پیورل داق بسالخ  بگایین در بگم  ابگگتس  روبه   

هس  بسال  بیه ار  و کسهش ابگگ.  دلیل عم ه آ  هزیاه

هس  بونی ابگگگ.  .ی ه توا  تولیگ  پسیین نحصگگگول داق 

  هس  بونی بسب. به بوع ام س بژادکیفی. نحصول داق

بهتی ابگ. انس کمی. نحصگول قسبل رقسب. بیس.  از ایایو   

هس  تولی ات دانی امگگ س بژاد آور تسبهس  یکی از رول

بونی بیا  تولی  ح اکثی  نحصگگول شگگاسخته ش ه اب.  

هس  ابتس  به طور  سلش آور تسباولوی. دوق در ارزیسبی 

ل دبتی )آب یکسگس  به ناسزعست بی بی کسهش ناسبع قسب 

اختصسص ( 00/1)فیبگسیش در اراضی کشسورز   ن( وو زنی

ر د آور تسبدارد  به عقی ه کشسورزا  در بیربی و ارزیسبی 

ی. دوق قیار دارب    یا که بس وابگتس  این به نقوله در اول 
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فیبگسیش در اراضگی کشگسورز  ابگتس  که عم تس به دلیل     

قیار.یی  بی رو  شگگی  و شگگخم در جه. شگگی  ابگگ.، 

الت زراعی کگگسهش یگگسفتگگه و یکی از توا  تولیگگ  نحصگگگو

وبتسئیس  یعای زنین کسهش یسفته اب.  ر تیین ناسبععم ه

هس  پی در پی، از طیفی تغییی رژیم بسرل و خشگگکسگگسلی 

ناگسبع آب قگسبل دبگگگتی  را بس نشگگگکل نواجه کیده که   

هس  بگگگییعتیین واکاش نیدق بسگگگبگ. بگه آ  در.یی   

ل اوابی آب قسباجتمسعی ابگ.  بس توجه به بسبقه تسریخی فی 

دبگگتی  در این ابگگتس ، نیدق  ا ا  تحمل کسهش آب  

ه هس بقسبل دبگگتی  را ب ارب   اولوی. بگگوق در بین .زیاه 

 (41/1)عقی ه کسرشاسبس  به آتش بوز  در اراضی جایلی

 .یدد بینی

 ها در استان چهارمحال و بختیاریاکولوژیک در سطح گزینه-های اجتماعیسیستم آوریتاباولویت بندی مطالعات ارزیابی  .7 جدول

 های پژوهش()یافته

 اولوی. با   بینسل بسز  بیدار ویژه .زیاه

 0 990/9 41/1 اراضی جایلی

 1 943/9 0/9 اراضی نیتعی

 2 11/9 00/1 کسهش ناسبع اب قسبل دبتی 

 6 909/9 10/9 کسهش بسرل بسلیسبه

 2 11/9 00/1 فیبسیش در اراضی کشسورز 

 6 909/9 10/9 ر اراضی نیتعیفیبسیش د

 2 11/9 00/1 کسهش ناسبع قسبل دبتی )آب و زنین(

 6 909/9 10/9 اخت ف بلیقه)اجتمسعی، فیهایی و بیسبی(

 4 903/9 14/1 تولی ات کشسورز 

 1 11/9 23/2 تولی ات دانی

 0 11/9 10/9 تولی ات ماعتی

 4 903/9 14/1 تغییی بوع بسرل)بیف به بسرب .ی(

 1 943/9 0/9 زایش نیزا  درجه حیارتاف

 

 گیرینتیجهبحث و  .4
هس   شگگگم ابگ ازهگس  طبیعی عمونس به دلیل ویژ.ی  

عی اجتمس-ی، فیهایی و شگیای  اقتصسد  یاقلیمی، جغیافیس

بسگیسر بس یک ییی نتفسوت هستا   جوانع نحلی وابسته به  

هس  طبیعی همواره دارا  یک ارتبسط نتقسبل بس اکوبیستم

ی هس به جوانع نحلبسشا ، به مورتی که اکوبیستمس نیآبه

دها  و بشگگگی بیز فیاخور نیزا  بگگگیوید و خگ نست نی 

آ.سهی و پیشگگگیف. خود بس آ  رفتسر  نتفسوت دارد  ب و  

توا  ب و  جوانع شگگک هیچ اکوبگگیسگگتم طبیعی را بمی 

نحلی آ  تصور کید  در واقع جوانع نحلی نوجود در یک 

هس  اجتمسعی هسگگتا  از شگگبکه اکوبگگیسگگتم که نتشگگکل

.ی و هم بقش پشتیبس  را بسز  توابا  هم بقش تخیی نی

کااگ   ب ین مگگگورت که ا.ی جوانع نحلی، ناسبع طبیعی  

  و حیست ایک اکوبگگیسگگتم را بخشگگی از زب .ی خود ب اب

خود را در .یو پویسیی آ  ببیا  در ت ل بیا  حفظ آ  بی 

هس  ا ا  نحی  طبیعی ایاصورت بیا  آب    در غییاآینی

اطیافشگگگس  و وضگگگعی. آ  نهم بیسگگگ.  از طیفی هیچ  

تضگگمیای وجود ب ارد که ادعس کا  هی ه افیاد یک جسنعه 

تی بسشا  در حفظ آ  ت ل به طبیع. اطیاف خود وابسته

بیشگگگتی  خواهاگ  کید  ع ق توجه به نحی  اطیاف خود  

ب  توازنسبی که بس وقوع رخ ادهس  طبیعی نقسر  شگگود نی

خسگگگسرات جبیا  بگسپگشیی  را به دببسل داشگگگته بسشگگگ      
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این ظیفیگگ. را  بحیا  کم آبینخگگسطیات نحیمی بایی 

هس  کسهش خمی، به بگگوابحی دارب  که در ببود بگگیسگگتم

  هولاس  و وییابیی بیا  اجتمسعست بشگگگی  تب یل شگگگوب 

آنیز طبیعی، لزونس  به نعاس  زیسگگگتن در بسگگگتی نخسطیه

ی  پشیی  بیسگگ.، بلکه فق ا  خسگگسرت بسر بود  و آبگگ 

نیزا  شگگگاسخ. و ادرا  جمعی. نسگگگتقی از ، آور تگسب 

درجه، بوع و بحگگگگگگوه نخسطیه آنیز بود  بگگگب  ای سد  

ن دلیل در بگگگم  جهگگگسبی، یبگگگه همگگگ  سرت ابگگگ.سخ

تغییگگگگگگیات  شگگگمییی  در بییل به نخسطیات دی ه  

که رویکید غسل  از تمیکز ضگگعیف بی   طوره شگگود  بنی

آور  در نقسبل بواب  پشیی  به افزایش تسب کسهش آبگی 

 هس تغییی پی ا کیده ابگگگ.  بیابگگگس  این بییل، بیبسنه

کگسهش ابیات نخگسطیات بگسیگ  بگه دببگسل ای سد و تقوی.       

 آور  در جوانع بسشگگگا  و در زب ییههس  تگگگگگگسبی.ویژ

اجتمسعست نحلی توجه  آور تسبن ییی. بواب  به نفهوق 

عوانگل تحقق پسی ار    نهمتیین یکی از آور تگسب کااگ    

از ایایو ابتس   هسرنحسل و بختیسر  به عاوا  یکی  ابگ.  

 آور تسباب سق نمسلعست  بیا  ،هس  پینخسطیهاز ابگگگتگس  

دارد  از آب س که بس لوی. وااکولوژیک -هس  اجتمسعیبیستم

 هس توجه به نخسطیات طبیعی زیسد در این ابتس  و بودجه

مگسلعگست، اولویگ. بس ک اق یک از    نگسلی بگس یز در بخش ن  

نخسطیات ابگ.، در این پژوهش نورد بیربی قیار .یف.   

هس  حسمل از بایبا ی کسرشاسبس  و ت زیه بتسی  بیربی

و تحلیل اط عست بیابگگس  ن ل تحلیل بگگلسگگله نیاتبی  

 -هس  اجتمسعیبگگیسگگتم  آور تسببشگگس  داد که ارزیسبی 

ر بیابی تغیییات اکولوژیک ابگگگتس   هسرنحسل و بختیسر  د

اولویگ. اول از بای کسرشگگگاسبگگگس  در اب سق   (0/9)اقلیمی

 آور تسبابگگگ.  همناین ارزیگسبی   آور تگسب نمگسلعگست   

هگس  اجتمگسعی اکولوژیگگک ابگگگتگس  در بیابی    بگگگیسگگگتم

هس  در اولوی.( 00/1)و فیبسیش خس  (10/9)خشکسسلی

در این رابگگتس  دوق و بگگوق از بای کسرشگگاسبگگس  قیار دارد 

( بشگگگس  داد که در 1099) ست کیگسبی و همکسرا  نمگسلعگ  

تیین نخسطیات طبیعی به تیتی  نامقه بگگیسگگتس  عم ه 

روا  (، طوفس ، بگگیل و نسبگگه999/9لوی. خشگگکسگگسلی)وا

ابگگ.  باسبیاین خشگگکسگگسلی به عاوا  یکی از آبسر تغیییات 

 لوی.ودر بیستس  در ا آور تسباقلیمی در اب سق نمسلعست 

( 1091) مگسلعگست آروین و همکسرا   همناین ن قیار دارد 

  تغیییات بشگگگس  داد که در ابگگگتس   هسرنحسل و بختیسر

اقلیمی خود را به مگگگورت کسهش روب  بسرب .ی و افزایش 

روب  دنسیی بشس  داده اب.  از ایایو به تغیییات اقلیمی به 

عاوا  یکی از نهمتیین نخسطیات نحیمی در بم  ابتس  

لیمی به این دلیل نورد توجه تغیییات اقبگسیگ  توجه کید    

عم ه کسرشگگگاسبگگگس  قیار .یف. که در بگگگم  ابگگگتس   

 هسرنحسل و بختیسر  در دو دهه .ششگگگته بسگگگب. بسرل 

بسرا  به بیف تقییبس جسبه جس شگگ ه ابگگ.  به طور  که از  

بیف ربگگی ه  %09بسرا  و  %09بسرا ، به  %09بیف و  09%

تصسد  و هس  اقابگ.  این در حسلی اب. که عم ه فعسلی. 

هس  انیار نعسل در ابگتس  به ذخسیی بیف بستیی دارد   راه

هس از ابتس  خسرج هس  بگمحی در ابتس  عمونس در دره آب

بهس بیا  اکثی بگگسکاس  روبگگتسهس آشگگوب  و ابگگتفسده از نی

کسر  نشق. بسر اب.  از طیفی عم ه ناسبع آبی در ابتس  

در   هسرنحسل و بختیسر  در بگگم. غیب و عم ه جمعی.

بگم. شیب قیار دارد  بیداش. از ناسبع آب بیا  جمعی.  

در شگگگیب از ناسبع زییزنیای ابگگگ. که از بسرل بیف در 

شود  تغیییات اقلیمی ناسبع بگم. غیب ابگتس  تسنین نی  

بس توجه به  آب را در قسم. شیب ابتس  کسهش داده اب. 

ایاکه عم ه اراضگی قسبل کشگ. در شیب ابتس  قیار دارد،   

سبع آبی بسع  از دبگگتی  خسرج شگگ   اراضگگی  کسهش نا

 مورتقسبل کشگ. ش ه اب.  به طور  که اراضی آبی به  

اب   از دیم کشگ. نی شگود و دیمزارهس  .ششته رهس ش ه  

همین رو تولی ات کشگگسورز  و به دببسل آ  تولی ات دانی 

تح. تسبیی قیار .یفته اب   و بس توجه به وابسگگتیی بسکاس  

ه کشگگسورز  و دانایور ، اولوی. ابگگتس  به نشگگسغل حوز 

از بای کسرشگگاسبگگس ،  آور تسب هسرق در نمسلعست ارزیسبی 

بس   در حوزه تولی ات کشگگگسورز  و دانی ابگگگ. آور تسب

هس  اجتمسعی بی بزاع کگسهش ناسبع آب، بیکسر  افزایش و 

اولوی. پا م از بای کسرشاسبس   بی آب بیشتی ش ه اب. 

در بیابی  آور تسبابگگتس ،  در بگگم  آور تسبدر ارزیسبی 
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ناگسزعگست اجتمگسعی ابگگگ.  ناسزعست اجتمسعی در حوزه    

نسلکی. در عیمگگه هس  طبیعی همواره در بگگم  ابگگتس   

وجود داشگ. اب.  انس ناسزعست بسشی از نخسطیات طبیعی  

نسبا  کسهش ناسبع آب قسبل دبتی  در بتی ه خشکسسلی، 

ناسزعست از نهمتیین این .یدد  به یک دهه .ششگگگته بینی

نی توا  به ناسزعه اهسلی دو روبگگتس  پییبلوط و هی یس  

ارزیسبی  ،اولوی. شگگشگگم از بای کسرشگگاسبگگس  اشگگسره کید 

  یبس توجه به شگگیا ابگگتس  در بیابی بگگیل ابگگ.  آور تسب

اسطق ابتس ، ن یکی رولوژیو ه یمیاقل ،یعیطب ،یتوپو.یاف

  سهشسنل پهاه  سریدر ابتس   هسرنحسل و بخت یی.لیبگ 

هس هس و آبیاههحییم و بستی رودخسبه -1 اب.: یی هسر.سبه ز

ا  ابتس  وبع. که بیابگس  نمسلعست شگیک. آب نامقه  

درم  از  0/9هکتسر نعسدل  4012اراضگی در این نح وده  

نح وده دریس ه ب هس  ابتس    -2کل پهاه ابتس  اب.  

 9046ن موع نسگگسح. دریس ه بگگ هس  ابگگتس  نعسدل  

درمگگگ  از نسگگگسح. ابگگگتس  را در  6/9ه هکتسر ابگگگ. ک

نح وده تسالب هس  ابگتس   در بم    -0  ]19[ .ییدبینی

هکتسر از  0999ابگگتس   هسر تسالب بب. شگگ ه ابگگ. که  

درم  از بم  ابتس  را شسنل  2/9نسسح. ابتس  نعسدل 

ناسطق تح. خمی در خمی بیل .یی    اراضی -4شود نی

نعمول   یشیاکه در  هستا  یشگسنل ناسطق   یی. لیبگ 

نمکن  هس  بیدر مگگورت وقوع بگگ یول ،خشگگک هسگگتا 

 هسدش.  بیشوب  که عمونس جزء ب یاب. د سر آبییفتی

 نیهس او بستی رودخسبه میهسگتا   در قسگم. نح وده حی  

در لحگسس .یدیگ ه ابگگگ.  ولی به جز این نوارد،    ناگسطق 

 وجود یاحتمسل آبییفتی  یبقسط پسگگگ. و کم شگگگ یبیخ

 ،یاراض نیابگتفسده از ا   زیر ابگ. در بیبسنه ، و الزق دارد

لحسس .یدد  بیابگگس  نمسلعست   یی.لیله خمی بگگئنسگگ

در ابتس  شسنل  یی.لی.سبه ب طیس حسضگی، ناسطق شگش  

نح وده نیغزار  یدشگگگ. جوبقس ، اراضگگگ سبیپس یاراضگگگ

 یزا،یبمدشگگ. خس سبیتسالب .ا نس ، پس هیشگگهیکید، حسشگگ

در تا    دشگگ.یفدشگگ. بگگ سبیتسالب  غسخور و پس سبیپس

هکتسر از  6964 در ح ود یوبعت یاراضگ  نیا  دهاو ابگ. 

از بای   ]19[ ده یبه خود اختصگگسص ن بگگم  ابگگتس  را

، بگگا ش آور تسبکسرشگگاسبگگس  اولوی. هفتم در ارزیسبی 

بتس  در بیابی خمی آتش بوز  اب.  در ا آور تسبنیزا  

عیمگگگه هس  ناسبع طبیعی ابگگگتس  در طی یک دهه اخیی 

ش از مگگگ  نورد حییق بب. .یدی ه ابگگگ. که بشگگگس  بی

دهاگ ه تسبیی نعای دار آتش بگگگوز  بی رو  این ناسطق  

هکتسر از  1916، 1091تگس   1031  در بگسزه زنگسبی   ابگگگ.

 نسگسح. ابگتس  تح. تسبیی آتش بوز  قیار .یفته اب.  

اولوی. هشگگگتم بیا  ارزیسبی  ( 1092و همکسرا ،  ی)کییم

در بیابی زنین لغزل  آور تسبی در ابتس ، ارزیسب آور تسب

هس( پ ی ه ا  اب. که ابش زنین )بسپسی ار  شی ابگ.  ر 

هیبگگسله خسگگسرات نسلی و جسبی فیاوابی را به ابگگتس  وارد  

بفی کشگگته در بسل  0رابش روبگتس   لو بس    بموده ابگ. 

از  1000بفی کشگگگتگگه در بگگگسل   11و آبیکگگسر بگگس  1001

بوده ابگگگ.  هگگس  اخیی در طی بگگگسل نهمتیین حوادث

تخیی  اراضگگی در نامقه  هسرتخته بسغس  و تخیی  نیاتع 

جسده  و جایلهگس و بیز آبایگه هگس  احگ ابی در حگسشگگگیه     

نسگگ   بگگلیمس  و  -کید ایشه و نسگگیی شگگهی -شگگهیکید 

جمله عوارض این  روبگگتس در ابگگتس  از 69تخیی  بیش از 

توجه به نمسلعست مگگورت .یفته بی  بس  نعضگگل نی بسشگگ  

رد زنین لغز در بگگم  ابگگتس  بیش از پسبزده نو 499رو  

تقیم به اراضگگی کشسورز ، پل، نیلیسرد ریسل خسگسرت نسگ  

، جایلهس و ناسطق نسگگکوبی وارد شگگ ه ابگگ.  جسده، نیاتع

هس  ای سد ش ه در بیابس  تحقیق اب سق ش ه عم ه رابش

ابگتس  در ابی تغییی کسربی  اراضی بوده و تشکی ت زنین  

 ه و کورپی سبعم تس  بگگسزب هس  پشگاسبگی ناسطق رابشگی    

نیبوط به دوره ائوبن و کژدنی نیبوط به کیتسبه و بهشته 

ارتعسشگگست بسشگگی از ابف سر، بهیهس     هس  کواتیبی ابگگ.

ز جسده بسز  ای سد نصگاوعی آبیسر ، تیابشه هس  حسمل ا 

، بیب و نخآبیات از جمله این عوانل نی خموط .گسز، بف. 

عقی ه کسرشگگاسبگگس  نمسلعست از همین رو به   ]20[ بسشگگ 

اکولوژیک ابتس  -هس  اجتمسعیبگیستم  آور تسبارزیسبی 

در بگیابگی تگغیییات اقلیمی اولویگگ. اول نمگگسلعگگست در    

 هس  اجیایی و پژوهشی اب. دبتیسه



 1491، بهسر 1، شمسره 01نیتع و آبخیزدار ، ن له ناسبع طبیعی اییا ، دوره 
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Abstract 

Prevention is the most appropriate way to deal with natural hazards. And resilience means 

maintaining the structure and function of the socio-ecological system in the face of unexpected 

events, one of the important branches of prevention. Chaharmahal va Bakhtiari province, due to 

its specific geographical location, faces numerous environmental hazards annually. Therefore, in 

this study, the status of resilience in the face of environmental hazards in the governing system of 

this province was investigated. AHP method was used for this purpose. In the AHP process, based 

on the pairwise comparison of criteria and sub-criteria, the degree of association between both 

criteria and sub-criteria is compared and scores between 1-9 are assigned. The research data was 

analyzed based on Delphi method and hierarchical decision making process. The results showed 

that according to expert’s evaluation of resilience of socio-ecological systems of Chaharmahal va 

Bakhtiari province against climate change (4.51), drought (2.09) and soil erosion (2.02) were 

ranked first to third respectively. Because of this, climate change has attracted the attention of 

experts who have shifted the rainfall to snow ratio over the past two decades. So that from 70% 

snow and 30% rain, to 70% rain and 30% snow. However, much of the economic activity and 

livelihoods in the province depend on snow reserves. 

Keywords: Chaharmahal va Bakhtiari Province, Natural Hazards, Resilience, Vulnerability. 
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