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۱دانشآموخته کارشناسی ارشد ،مدیریت انتظامی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
۲استادیار جغرافیا دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت ۹۹/03/0۱ :تاریخ پذیرش۹۹/50/04 :

چکيده
عواملی نظیر رشد جمعیت مصرف بیرویه آب ،تغییرات آبوهوایی ،گرم شدن کره زمین هدر رفتتن آب ،آلتودگی آب و عتدم
مدیریت صحیح باعث میشوند که منابع آب طبیعی ،در حال تمام شتدن بتوده و هتر تغییترد در ماتدار آن تتثییرات مستتای و
غیرمستای اقتصادد سیاسی ،اجتماعی امنیتی ،بر جاد بگذارد .لذا تحایق حاصل باهدف شناسایی مناطق مستعد بحتران آب در
محدوده شرق اصفهان انجامگرفته است .این مطالعه بهصورت توصیفی_تحلیلی بوده و تمام ناآرامیهتاد اتفتاق افتتاده در منطاته
شرق اصفهان ،موردبررسی قرارگرفتته استت .ابتاار گتردآورد اطععتات شتامل :مطالعتات کتابخانتهاد ،ناشتههتاد توپتوگرافی و
زمینشناسی ،دادههاد پارامترهاد اقلیمی و هیدرولوژیکی آبهاد سطحی و زیرزمینی بتود .تجایتهوتحلیتل دادههتا بتهوستیلهد
ماایسه ناشههاد فضایی و همچنین دادههاد ناآرامیهاد منطاه در نرمافاار  ARC GISانجتام شتد .مستاحت محتدوده بحرانتی
(خشک سالی شدید و خیلی شدید) در سال  ۹۱کمترین و در سال  ۹6بیشترین مادار بوده که نشانه درگیر شدن مناطق بیشترد
از منطاه با بحران آب و در نتیجه افاایش ،احتماالً تعتداد نتاآرامیهتا مواجته متیگتردد .همچنتین رونتد محتدودههتاد بحرانتی
(خشکسالیهاد شدید و خیلی شدید) تاریباً یابت بوده و در سال  ۹6بهیکباره حتدود  ۲5درصتد بته نستبت ستال  ۹5افتاایش
پیداکرده است .درنتیجه بحران شدید منابع آب در این مناطق ،کشاورزد و معیشت مردم را تحت تثییر قترار داده و نشتاندهنتده
درگیر شدن مناطق بیشترد از منطاه با بحران آب است که بهتبع آن احتماالً تعداد ناآرامیها نیا بیشتر میشود.
واژههاي کليدي :دگرگونی آب و هوا ،ناآرامی و تنش ،بحران آب ،شرق اصفهان.
مقدمه1

محدود بودن منابع و ذخایر آب در جهان ،ازجملته
در ایران (با متوسط بتاران ستاالنه کمتتر از یتکستوم
متوسط باران ساالنه جهتان) کته از منتاطق خشتک و
نیمه خشک کره زمین محسوب میگتردد و نیتا رشتد
جمعیت ،تغییرات آن و نیا گسترش صتنایع و افتاایش
مصرف سرانه ،استفاده صتحیح از منتابع آب موجتود را
ضرورد کرده است (امینی فسخودد .)۱3۹4 ،از دیرباز
انسان براد تثمین آب موردنیاز خود بهویژه در منتاطق
خشک و نیمهخشک تعش میکترده استت کته نمونته
ملموس آن را میتوان در پهنه ایران با ابداع قناتهتا و

*نویسنده مسئولyahyamirshekaran@yahoo.com :

احتتدا آبانبارهتتا مشتتاهده کتترد .اکنتتون یکتتی از
شاخصهاد توسعهیافتگی هر ملتی ،مصرف سترانه آب
است و در اکثر ممالک براد داشتن ذخیتره کتافی آب
بتتتراد جمعیتتتت در حتتتال رشتتتد مبتتتال هنگفتتتتی
سرمایه گذارد می شود (ایرجی .)۱3۹6 ،باوجوداین ،در
حال حاضر میلیونها انسان از دسترسی به آب مناسب
و شیرین محروم اند و خشک سالی ،آلودگی منابع آب و
کمبود آن ،میلیونهتا انستان را بتا مشتکعت دشتوار و
خطر مرگ روبرو کرده استت .کشتور پهنتاور ایتران بتا
واقع شدن بر کمربند خشک جهتان و قترار گترفتن در
محدوده عرضهاد جغرافیایی  ۲5تا  40درجه شتمالی
و طتتولهتتاد  44تتتا  63درجتته شتترقی ،بتته دلیتتل
ویژگیهاد متنوع توپوگرافیکی ،آبوهواد متفتاوت در
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مناطق مختلف ،در ایر افت نتاوالت جتود ،پهنتههتاد
وسیعی از آن بیش از بسیارد از مناطق دیگتر جهتان،
در قلمرو آبوهواد خشک و در معترض خشتکستالی
قتترار دارد ( .)Madani et al., ۲۰۱٦:۹۷۷ازجملتته
پهنههاد مذکور ،استان وسیع اصفهان در مرکتا ایتران
است که ختود بتا تنتوع اقلیمتی فراوانتی تحتت تتثییر
گستردگی و تنوع توپوگرافیکی آن ،از شهرستتانهتاد
سرد و کوهستتانی فریتدن و فریتدونشتهر در غترب و
ستتمیرم در جنتتوب غربتتی تتتا منتتاطق دشتتتی جلگتته
زاینتتدهرود در مرکتتا شتتامل مجموعتته شتتهرد کتتعنِ
اصفهان و پس ازآن نتواحی بیابتانی در شترق و شتمال
شرق ،شامل شهرستانهتاد نتایین و ختور و بیابانتک،
اردستان و آران و بیدگل است و درمجموع جاء مناطق
نسبتاً خشک ایران محسوب میشود ( Moradi et al.,
 )۲0۱7در مرکتتا تتتا جنتتوب غربتتی استتتان و بتتر رود
آبرفتهاد زایندهرود ،شهرستان اصفهان در جلگهاد با
زمتینهتتاد رستتی و آبوهتواد نیمتته بیابتتانی معتتتدل
واقتتعشتتده استتت و بتتا متوستتط بارنتتدگی حتتدود ۱00
میلی متر ،فصول چهارگانه آن کتامعً محستوس استت.
به تبعیت از کتاهش ارتفتاع و افتاایش فاصتله از غترب
استان ،میاان بارندگی در مناطق کاهش و از میتانگین
حدود  ۱۲0میلی متر در غرب شهرستان به حتدود 80
میلیمتر در شرق و جنوب شرقی آن کاهش متییابتد.
بتتدین ترتیتتب ،اطمینتتان از دریافتتت حتتداقل بتتارش
موردنیتتاز بتتراد مصتتارف مختلتتف از قبیتتل تغذیتته
جریانهاد سطحی و سفرههاد آب زیرزمینی ،شرب و
مصارف کشاورزد در این منطاته بستیار انتد استت
(باغستتتانی و همکتتاران .)65 :۱3۹5 ،منتتاطق شتترق
اصفهان متشکل از شتهرهتا و منتاطای ازجملته زیتار،
جرقویه ،ورزنه ،اژیته ،هرنتد ،بترآن و خوراستگان 300
هاار نفر جمعیت دارند که اغلب به کشتاورزد اشتتغال
دارند ،اما خشتکستالی ،آنتان را بتهشتدت در معترض
مشکعت شغلی و معیشتی قرار داده است .سته کلتی
حاآبه کشتاورزان شترق اصتفهان از زاینتدهرود حتدود
 400میلیتتون مترمکعتتب استتت ،امتتا ایتتن میتتاان در
سالهاد اخیر اختصاص نیافته است و بتاوجود جریتان
یافتن زاینده رود در ماطعی از سال گذشته ،تنها حدود

 40درصد از  ۱00هاار هکتتار زمتینهتاد کشتاورزد
شرق اصفهان ،زیر کشتت رفتته استت .در ایتن میتان،
طبق مصوبه شوراد هماهنگی زایندهرود ،بتا توجته بته
اینکه ذخیره آب در سد زاینده رود به کمتترین میتاان
طی  50ستال اخیتر رستیده استت ،امکتان بازگشتایی
زاینده رود و توزیع آب کشاورزد در سال زراعی وجتود
نداشتتته استتت (مستتاعدد و همکتتاران.)۱۱ :۱3۹3 ،
موقعیتتت جغرافیتتایی ایتتران در ک ت آبتتترین منطاتته
جهان ،منجر به آسیبپذیرد فراوان آن در برابر ک آبی
میشود .کاهش میاان بارندگی سالیانه و افاایش میاان
برداشت از منابع آبی و پتایین بتودن ستطح بهترهورد
استفاده از آب مشکعت عدیدهاد را در آینده نهچندان
دور به همراه خواهد داشت .بهموازات کمیابتتر شتدن
منابع آب ،محیط زیستت کشتور بیشتترین خستارت را
متحمل می شود .کوچک تر شدن هرساله دریاچتههتا و
تاالب ها زنت خطترد بتراد ایتن کت آبتی روزافتاون
محسوب می شود .درصتورتی کته بحتران آب متدیریت
نشتتود ،هاینتتههتتاد اقتصتتادد ،اجتمتتاعی ،سیاستتی و
محیط زیستی سنگینی در پی خواهد داشت .گستترش
بحتتران آب ،گستتترش بحتتران زمتتین ،جابجتتاییهتتاد
جمعیتی و رشد پرشتاب منازعات و جن هاد محلی و
منطاه اد را در آینده به ارمغتان خواهتد آورد .منتاطق
خشک و نیمهخشک ازجملته اصتفهان ،بتیش از ستایر
نواحی ایتران بتا ایتن مشتکل مواجته استت .میتانگین
بارندگی استان اصفهان کمتر از  ۱50میلیمتر در سال
است که البته  73درصد استان داراد میانگین بارندگی
 80میلیمتر ۱۲ ،درصد استتان داراد بارنتدگی -450
 ۱۲0میلیمتر و تنها  ۱5درصد استتان داراد بارنتدگی
 ۱۲0-۹0میلیمتر میباشد (کرمی و همکاران:۱3۹6 ،
 .)4۹میاان تبخیر و تعرق این استان بهتاریتب ۲۲40
میلیمتر برآورد شتده کته ایتن ماتدار بستیار بتاالتر از
ریاشهاد جود است؛ امتا درعتینحتال بتا توجته بته
عواملی ازنظر خاکشناسی نیا اغلب نواحی استان داراد
خا هایی با  pHباال و اکثراً قلیایی است و ازنظر متواد
آلی نیا فوقالعاده فایر میباشد .به همین دلیل قتدرت
نگهدارد رطوبتی آنها بسیار پایین است و کتعً ازنظتر
فرسایشی و تتثییر بتر اکوسیستت  ،شتدیداً در معترض

اثر دگرگونيهاي آب و هوايي بر ناآراميهاي حاصل از تنش منابع آب...

تهدید قرار دارد (مصطفیزاده و همکاران.)4۱ :۱3۹5 ،
شتتدت ایتتن پدیتتده در مرکتتا ،شتترق و جنتتوب شتترقی
اصفهان بیشتر از دیگر نااط این استان است  .ازجملته
پیامدهاد بحران آب میتوان به بروز تنشهاد ناشی از
تشدید رقابت بتین متااضتیان آب ،بتروز مشتکعت در
تثمین امنیت غذایی ،گسترش فار و بیکارد ،گستترش
پیش داوردهاد قومی ،تضادهاد قومی ،انواع بیماردها
بهویژه بیماردهاد صعبالععج (شیوع انواع سرطانها)
در ایر آلودگی آب ،تهدید سعمت شهروندان و بتهتبتع
آن افتتاایش هاینتتههتتاد بهداشتتت و درمتتان نتتام بتترد
( .)Surendran et al., ۲۰۱۷:۳٥-۹۳اعتتتتراض
کشاورزان این منطاه احتماالً می تواند باعث برانگیخته
شدن سایر کشاورزان مناطق دیگتر استتان بتا شترایط
تاریباً مشابه گردد .طبق آمار مرکا عملیات یگان ویتژه
اصفهان ،از ستال  ۱3۹۱تتاکنون 8۹،مرتبته مستئولین
حفظ امنیت استان با اعتراض و تجمع کشاورزان شرق
اصفهان بر سر مسئله آب روبهرو بودهاند ( Ahmadi et
 .)al., ۲۰۱۰:۱۲٥در پژوهشی تحت عنوان بحران آب و
توسعه سیاسی در ایتران از  ۱3۹۲ -۱376کته توستط
میر محمود فرجاد ( )۱3۹5انجام شده ،بیانگر این است
که کمبود آب یکتی از بتارگتترین چتالشهتاد قترن
حاضر بوده که می تواند سرمنشتث بستیارد از تحتوالت
مثبت و منفی جهان قرارگرفته و ناش کلیتدد بختش
آب در تثمین و انتاال نهتاده اصتلی بختش کشتاورزد،
صنعت و آب موردنیاز شترب و بهداشتت را در توستعه
پایدار ،امنیت غذایی و سعمت افتراد متتذکر شتود .در
پژوهشی دیگر با عنوان «بحران آب ،حاوق آب و بتازار
آب» کتتته توستتتط اندرستتتون و دیگتتتران ()۲0۱3
انجامگرفته نشان داده کته بااینکته پوشتش دوستوم از
ستیارهد زمتتین آب استت ولتتی کمبتود آن منجتتر بتته
درگیرد و تنش شده و علت این درگیتردهتا اختتعف
بتتین عرضتته و تااضتتاد آب استتت .همچنتتین مرستتر و
همکاران ( )۲0۱3در پژوهشی با عنوان «تغییترات آب
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و هوائی ،شکست سیاستت و بحتران آب در استترالیا»
نتیجه گرفتند که تغییرات آب و هتوائی دسترستی بته
آب در استتترالیا را بتتهشتتدت تحتتت تتتثییر قتترار داده و
سیاستهاد اخیر به کاررفته در بختش آب هتی کتدام
پایدار نیستند .براین اساس ،پژوهش حاضر ستعی دارد
که میاان پیشتگیرد انتظتامی از نتاآرامیهتاد محلتی
حاصل از تتنش منتابع آب ،بتر پایته تحلیتل فضتایی-
جغرافیایی در شرق اصفهان را موردبررسی قرار دهد.
مواد و روشها

این مطالعه بهصورت توصیفی_تحلیلی بوده و ناش
تمام ناآرامیهاد اتفاق افتاده در منطاه شرق اصتفهان،
موردبررسی قرارگرفته است .نحوه گتردآورد اطععتات
بدین صورت انجام گرفت که آمتار ،ناشتههتا و تصتاویر
موردنیاز از منابع مختلف از قبیل کتابها ،پایاننامههتا
و مااالت ،طتر هتا و پتروژههتاد مترتبط بتا موضتوع،
سازمانها و ارگانهاد مختلف ،بته همتراه ناشتههتاد
توپتتوگرافی ،زمتتینشناستتی و دادههتتاد آمتتارد شتتامل
آمارهاد مربتوط بته پارامترهتاد اقلیمتی نظیتر دمتا و
بارش و تبخیر و تعترق و پارامترهتاد هیتدرولوژیکی و
پارامترهاد مرتبط به آبهاد ستطحی و زیرزمینتی از
آرشتتیو مؤسستتات و اداراتتتی از قبیتتل ستتازمان آب
منطاتتهاد ،ستتازمان برنامتتهوبودجتته کشتتور ،اداره کتتل
هواشناسی کشور ،سازمان جغرافیایی نیروهتاد مستلح
جمتتعآورد و پتتس از بتته دستتت آوردن پارامترهتتاد
موردنیاز بتهصتورت جتداول و نمودارهتا ارائته گردیتد.
همچنین نظر کارشناسان امر نیا پس از بازدید میدانی
منطاه از طریق پرستشنامته و مصتاحبه دخالتت داده
شد .منطاه مورد مطالعه در حوضه فعت مرکاد و زیر
حوضه گاوخونی بتا مستاحت  64۲۲.35کیلومترمربتع
واقع شده است.
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شکل  :1منطقه مورد مطالعه

شکل  :2موقعيت رودخانه زايندهرود در منطقه

در ضتتمن از نتترمافتتاار  DrinCمتتی تتتوان بتتراد
مدل سازد مناسب جهت محاسبه شاخصهایی که بتتا
در نظتتتر گتتترفتن تمتتتام عوامتتتل از طریتتتق روابتتتط
انعطافپذیر ،خروجی ساده و قابلفه اد را ارائته متی
دهند ،جهت تجایته و تحلیتل شتدت خشتکستالی و
هتمچنتین پیش یینی روند خشک سالی استفاده نمود
( .)Mosalanejad et al., ۲۰۰۸: ۱۳۹عتتعوه بتتراین
به منظور بررستی اعتبارستنجی منتاطق بحتران زده در
زمینه آب از نرمافاار  ARC GIS ۱۰٫٤استتفادهشتده و
تجایهوتحلیل دادهها نیا بر اساس ماایسته ناشتههتاد

فضایی و دادههاد ناآرامیهاد منطاه در نرمافاار انجام
گرفت.
يافتهها
تحایتتق حاصتتل باهتتدف شناستتایی منتتاطق مستتتعد
بحران در سالهاد آتی تحت شتاخصهتاد متفتاوت بته
لحاظ کمبود بارش ،خشکسالی رودخانته ،خشتکستالی
آب زیرزمینتی و مشتتاهده موقعیتتت شتتهرها و روستتتاهاد
منطاه در محتدوده شترق اصتفهان بررستی شتد کته بته
تفکیک در ذیل به نتایج حاصل از آن پرداختهشده است:

اثر دگرگونيهاي آب و هوايي بر ناآراميهاي حاصل از تنش منابع آب...

تعيين شرايط موجود ازلحاظ بارنددگي (شداخ
خشکسالي  SPI :)SPIشاخص بارش استانداردشده
بر پایه این حایات که کسرد بارش تثییرات متفتاوتی
بر آبهاد زیرزمینتی ،ذخیتره منتابع ،رطوبتت ختا ،
پوشش برف و جریان جویبار دارد استوار است .شاخص
بارش استانداردشده کسرد بارش را براد مایاسهتاد
زمتتانی چندگانتته ( 48 ،۲4 ،۱۲ ،6 ،3ماهتته) محاستتبه
میکند .این مایاسهاد زمانی تثییر خشکسالی را بتر

شکل  :3نقشه شاخ

براستتاس شتتکل ( 5034 /07 )3کیلومترمربتتع از
سطح منطاه در محدوده بحرانی قرار دارد (حتدود 7۹
درصتتد) کتته شتتامل شتتهرها و روستتتاهاد زیتتادد هت
متتیباشتتد .بحتتران شتتدید منتتابع آب در ایتتن منتتاطق،

شکل  :4نقشه شاخ
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موجود بودن منابع آبی متفتاوت را متنعکس متیکنتد.
شرایط رطوبتی خا دو برابر ناهنجاردهاد بتارش در
یک مایاس به نسبت کوتاه واکتنش نشتان متیدهنتد
درحالیکه آبهاد زیرزمینی ،جریان رودخانه و منتابع
ذخیره در یک دوره طوالنیتر به ناهنجاردهاد بتارش
واکتتنش متتیدهنتتد ( .)Ziaei, ۲۰۱٤: ۲۳۰در ایتتن
تحایق از آمار ماهانه  ۱5ایستتگاه موجتود در منطاته
استفادهشده است.

خشکسالي  SPIدر سال 96

کشاورزد و معیشت مردم را تحت تثییر قرار میدهتد.
شتتکل ( )3مشتتخص متتیکنتتد کتته مستتاحت محتتدوده
بحرانی (خشکسالی شدید و خیلی شدید) در سال ۹۱
کمترین.

خشکسالي  SPIدر سال 91

نشريه پژوهشهاي تغييرات آب و هوايي  /سال اول  /شماره مسلسل سوم /پاييز 99

40

از منطاته بتا بحتتران آب و بتهتبتتع آن احتمتاالً تعتتداد
ناآرامیها نیا بیشتر میگردد.

شتکل ( )4نشتان متیدهتد در ستال  ۹6بیشتترین
مادار میباشد که نشانه درگیر شدن منتاطق بیشتترد

جدول  :1مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 96

شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((KM۲

35۲/4

۱036/7

3۲4۲/8

۱7۹۱/۲7

جدول  :2مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 95

شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((KM۲

63۹/4

۱346/3

۲5۲4/3

۱۹۱3/۲

جدول  :3مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 94

شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((KM۲

37۱/53

۲708/۹

۱۹75/3

۱367/4

جدول  :4مساحت هر یک از قسمتهاد منطاه سال ۹3

شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((KM۲

۹05/08

۲۲۲8/۲

۱4۱8/۲

۱87۱/7

جدول :5مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 92

شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((KM۲

۲677/0۱

۹8۲/۱

۱۲5۹/6

۱504/3

جدول  :6مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 91

شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((KM۲

۲۲84/۹

3۲۹5/4

663/۱۲

۲۱7/33

از ماایسه شکلهاد ( )3و ( )4و جتداول ( )۱و ()۲

می تتوان دریافتت کته در ستال  ۹۱حتدود  ۱4درصتد
منطاه در وضعیت بحران خشتکستالی قترار دارد کته
قاعده به علت مساحت ک این مناطق تعداد شتهرها و
روستاهاد کمی را در برمیگیرد این عدد در ستال ۹6
به حدود  7۹درصد مساحت کل منطاه رستیده استت
که تعداد شهرها و روستاهاد درگیر نیا قاعتدتاً خیلتی
بیشتر از ستال  ۹۱متیباشتد .منتاطق مستتعد بحتران
(خشک سالی متوسط) که امکان تبدیلشدن آنهتا بته

مناطق بحرانی وجود دارد ،منتاطای بستیار حستاس و
مه هستند چون میتوان از بدتر شتدن اوضتاع آنهتا
جلوگیرد کرد اما طبق اشکال حتداقل بخشتی از ایتن
مناطق به مناطق بحران تبدیلشدهاند چتون مستاحت
این مناطق در سال  3۲5۹/4 ،۹۱کیلومترمربتع بتوده و
در سال  ۹6به  ۱036/7کیلومترمربع رستیدهانتد یعنتی
وضعیت مصرف و بارش سالیانه ما در این بتازه درستت
نبوده که سطح بیشترد از مناطق را خشک کردهای .
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5034.07
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1391

زمان-سال
شکل  :5مساحت محدودههاي بحراني
3500

3295.4

3000

2708.9

مساحت-کیلومترمربع

2500

2228.2

2000
1500

1346.3
1036.7

982.1

1000
500
0
1396

1395

1394

1393

1392

1391

زمان-سال
شکل  :6مناطق در معرض خطر

ض تتعیین شتترایط موجتتود ازلحتتاظ آبهتتاد ستتطحی
(شاخص خشکسالی  :)SDIاین شاخص که به شاخص
خشک سالی جریان رودخانتهاد معتروف استت توستط
نالبانتیس و همکتاران ( )۲008ارائته شتد و ستدس در
ستتال ( )۲0۱4بتتراد مشتتخص کتتردن خشتتکستتالی
هیتتدرولوژیکی توستتعه داده شتتد .در ایتتن روش فتترض
متتیشتتود کتته ستتردهتتاد زمتانی حجت جریتتانهتتاد
رودخانه اد ماهانه توسط  Qijموجود متیباشتد کته در
آن اندیس  iسال هیدرولوژیکی و اندیس  jمتاه مربتوط
بته ستال هیتدرولوژیک متیباشتد Sk .و  Vkبتهترتیتب
میانگین مجمتوع حجت دبتی و انحتراف معیتار حجت
جریانات تجمعی براد دوره مبنتاد  .Kحجت تجمعتی

جریانتتات رودخانتتهاد ( )Vikبتتراد دوره مبنتتاد ()K
( )Mendicino et al., ۲۰۰۸: ۲۸۲میباشد.
رابطه ()۱

در این روش با استفاده از دادههتاد ایستتگاههتاد
هیتتتتدرومترد ،ماتتتتدار شتتتتاخص  SDIماهانتتتته رو
محاسبه شده و با استتفاده از نترمافتاار  DrinCماتدار
شاخص موردنظر ماهانه رو بته دستت آمتد .ستدس بتا
استفاده از توابتع درونیتابی در نترمافتاار ARC GIS
مادار براد کل محدوده ترسی شده است.
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جدول  :7مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 96
شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((Km۲

۱4۲6/44

۱۲55/38

۹77/0۹

۲673/3

جدول  :9مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 95
شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((Km۲

۲677/0۱

۹8۲/۱8

۱۲5۹/6

۱504/۲7

جدول  :9مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 94
شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((Km۲

۲677/0۱

۹8۲/۱

۱۲5۹/6

۱504/3

جدول  :10مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 91
شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((Km۲

۲606/3۲

۹76/۹5

۱۲55/08

۱500/4

جدول  :11مساحت هر يک از قسمتهاي منطقه سال 82
شدت خشکسالی

نادیک به نرمال

متوسط

شدید

خیلی شدید

مساحت ((Km۲

۲677/0۱

۹8۲/۲

۱۲5۹/۹

۱504/3

1400
1200

مساحت کیلومترمربع

1000
800
600
400
200
0
1396

1395

1394

1391

1382

زمان-سال
شکل  :7مساحت محدودههاي بحراني

شکل ( )7نشان میدهتد کته رونتد محتدودههتاد
بحرانی (خشکسالیهاد شدید و خیلی شدید) تاریبتاً
یابت بوده و در سال  ۹6بهیکباره حدود  ۲5درصد بته

نسبت سال  ۹5افاایش پیداکرده است که این میتواند
ناشی از آورد ک رودخانته در ستال  ۹6و یتا برداشتت
بیشازحد از آن در باالدست باشد.
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مساحت-کبلومترمربع

4000
3500
3000
2500
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1500
1000
500
0
1396

1395

1391

1394

1382

زمان-سال
شکل  :8مناطق در معرض خطر

شکل ( )8نشان میدهد که از سال  8۲تا  ۹5روند
مساحت مناطق مستعد تاریباً یابت بوده ولی در ستال
 ۹6این مادار رشدد حتدود  ۲8درصتدد داشتته کته
نشان از بدترشدن اوضاع در سال  ۹6دارد که با آمتار و
مساحت مناطق درگیر در تجمعات ه همخوانی دارد.
در سال  ۹6چهار شهر ورزنه ،اژیه ،هرند و تودشتک در

شکل  :9نقشه شاخ

محتتدوده خشتتکستتالی شتتدید قتترار دارنتتد و تعتتداد
روستاهاد زیادد نیا در این منطاه واقع شده است .در
ستتالهتتاد  ۹۱و  ۹4ستته شتتهر اصتتفهان ،بهارستتتان و
قهجاورستان در این محدوده خشک واقعشتدهانتد؛ امتا
تعداد روستاها در  ۹4بیشتر از سال  ۹۱است.

خشکسالي  SDIدر سال91
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شکل  :10نقشه مناطق در خشکسالي شديد در سال 91

شکل  :11نقشه شاخ

خشکسالي  SDIدر سال96

شکل  :12نقشه مناطق در خشکسالي شديد در سال 96
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شکل  :13نقشه تجمعات سال 1391

شکل ( )۱3ناشه داده هاد تجمعات شتکل گرفتته
ناشی از بحران آب در سال  ۹۱را نشتان متیدهتد کته
موقعیت شتهرها و روستتاهاد شترکت کننتده در ایتن

تجمعات نیا به وضو مشخص میباشد که پراکنتدگی
روستاها در شهر ورزنه بیشتر می باشد.

شکل  :14نقشه تطبيقي سال )SPI( 1391

شکل ( )۱4نیا تطبیق ناشه تجمعات شکل گرفته
در سال  ۹۱با مناطق با ستطح تتنش خیلتی شتدید را
نشان میدهد .تطبیق ناشه شاخص خشکستالی SPI
مناطق بحران خشک سالی در سال  ۹۱با آمار تجمعات
و ناآرامیها ،با توجه به اشتکال ( ۱۲و  )۱۱کته شتامل
بخش هاد ورزنه ،هرند و اصفهان استت نشتان داد کته

بیشترین روستاهاد درگیر در ناآرامیهتا مربتوط شتهر
ورزنه بوده و از میان  65روستاد درگیر در نتاآرامیهتا
تعداد  ۹روستا بهطتور کامتل در محتدوده خشکستالی
شدید واقعشده که شتامل :فارفتان ،ستهران ،جتوزدان،
زیار ،شریفآباد ،فتی آبتاد ،جتار ،کیجتوان و برستیان
میباشد.
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شکل  :15نقشه تجمعات 1396

شکل( )۱5ناشه داده هاد تجمعتات شتکل گرفتته
ناشی از بحران آب در سال  ۹6را نشتان متیدهتد کته

موقعیت شتهرها و روستتاهاد شترکت کننتده در ایتن
تجمعات نیا به وضو مشخص می باشد.

شکل  :16نقشه تطبيقي(SPI) 1396

همچنین تطبیق ناشه شاخص خشتک ستالی
مناطق بحران خشک سالی در سال  ۹6با آمار تجمعات
و ناآرامیها ،با توجه بته شتکل ( )۱6نشتان داد کته در
ماایسه با تعداد روستتاهاد درگیتر در ستال  ۹۱رشتد
وجود داشته و در ستال ۹۹ ،۹6روستتاد درگیترد در
ناآرامی وجود دارد؛ یعنی بتهطورقطتع بتا ایتن شترایط
SPI

وضعیت کنتترل ستختتتر متیشتود چتون وابستتگی
درآمدد روستاهاد متذکور بته آب خیلتی زیتاد ،پتس
تعداد ناآرامیها و افراد شرکتکننده در آنهتا افتاایش
پیدا متیکنتد و برختورد کتردن بتا آنهتا هت ستخت
میشود.
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شکل  :17نقشه تطبيقي مناطق بحراني با تجمعات(SDI) 1391

تطبیق ناشه شتاخص خشتک ستالی  SDIمنتاطق
بحران خشتکستالی در ستال  ۹۱بتا آمتار تجمعتات و
ناآرامیها ،با توجته بته شتکل ( )۹نشتان داد در ستال
 ۱3۹۱خشکسالی خیلی شدید هیدرومترد (شتاخص
 )SDIروستا از کل  65روستاد درگیر در ناآرامیهتا را

دربرمی گیرد ( ۲0درصد) درحالیکه در همین ستال و
از  ۱0شتتهر درگیتتر نتتاآرامی (شتتامل :ورزنتته ،اژیتته،
بهارستان ،هرند ،قهجاورستان ،اصفهان و زیار) 4 ،شتهر
در محدوده خشکسالی خیلی شدید قرار گرفته است.

شکل  :18نقشه تطبيقي مناطق بحراني با تجمعات )1396 (SDI

همچنین تطبیق ناشه شاخص خشتکستالی
مناطق بحران خشک سالی در سال  ۹6با آمار تجمعات
SDI

و ناآرامیها ،با توجه به شکل ( )۱8نشان داد که از ۹۹
روستاد درگیر در محدوده ناآرامیها 65 ،روستا بهطور

کامل در مناطق خیلی خشک واقتعشتده و حتدود 66
درصد در معرض خکشسالی شتدید قترار دارنتد و ایتن
نتیجتته بتتا توجتته بتته تعتتداد دفعتتات و حجتت افتتراد
شرکتکننده در تجمعات کامعً قابل توجیه است.
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شکل :19نقشه تطبيقي مناطق مستعد با تجمعات سال )91(SPI

همان طور که از شتکل ( )۱۹معلتوم استت از کتل
مساحت منطاته مستتعد متا ( 3۲5۹/4کیلومترمربتع)
مادار  ۹34/87کیلومترمربتع در اصتفهان و ۱0۱7/38

کیلومترمربع در هرند قرار دارد .یعنتی در ستال  ۹۱در
کل  ۱۹5۲/۲5کیلومترمربع از کل مساحت منطاته در
محدوده تجمعات قرارگرفته است (حدود 60درصد).

شکل :20نقشه تطبيقي مناطق مستعد با تجمعات) (SPIسال 96

در ستتال  ۹6ماتتدار مستتاحت منطاتته مستتتعد در
محدوده تجمعتات  8۹7/7۱کیلومترمربتع شتده استت
(حدود  87درصد) .پس می توان نتیجه گرفتت کته در
طی سالهاد  ۹۱تا  ،۹6ه بهرهبتردارد از منتابع آب
منطاه باعث کاهش مناطق مستعد و اضتافه شتدن آن
به مناطق بحرانی گردیده است و ایتن ختود مشتکعت
امنیتی منطاه را افاایش میدهد و همچنین بته علتت
اینکه مناطق درگیر در تجمعات ما (از مناطق مستعد)

افاایشی  ۲7درصد داشته است این هت بتهنوبته ختود
مشکعت را افاایش می دهد چون ما عمعً  ۲7درصد از
مناطق مستعد رو به مناطق درگیر در تجمعات اضتافه
کردهای  .در سال  ۱3۹۱تعداد  8روستا و یتک شتهر از
مناطق مستعد در محدوده تجمعات قرار گرفته اند .امتا
در سال  ۹6تعداد  ۱4روستا و ۲شهر از مناطق مستعد

در محدوده تجمعات قرارگرفتهاند.
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شکل :21نقشه مناطق مستعد در محدوده تجمعات ) (SDIسال 91

کل مستاحت منتاطق مستتعد در ستال  ۹۱تحتت
شاخص  ۹76/۹5 ،SDIکیلومترمربع می باشتد .کته از
این ماتدار  380/۱4کیلومترمربتع آن در ستال  ۹۱در
محدوده درگیرها قرار قرارداد (حتدود  38درصتد) .در

این سال تنها دو روستا از روستاهاد موجود در مناطق
مستعد در محدوده تجمعات قرار دارند درحتالیکته در
سال  5 ،۹6روستا در محدوده تجمعات قرا دارند.

شکل :22نقشه مناطق مستعد در محدوده تجمعات) (SDIسال 96

کل مساحت منطاه مستعد ما در این ستال تحتت
شاخص  ۱۲54/8۹ ،SDIکیلومترمربع میباشتد کته از
ایتتن ماتتدار  ۱۱۹/6۹کیلومترمربتتع آن در محتتدوده
درگیرهاد سال  ۹6واقع شده است (حدود  ۱0درصد).
این حالت ه بهوضو نشان میدهد که از  38درصتد
کل مناطق مستعد در سال  ۹۱تنها  ۱0درصد در سال

 ۹6در این محدوده باقیمانتدهانتد و بایته بته منتاطق
بحرانی تغییر وضعیت دادهاند.
نتيجهگيري
در تحایق حاضر تحلیل ناشههاد خشکستالی بتا
ناشه تجمعات بتر استاس شتاخص خشتکستالی SPI
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نشتان داد کته رونتد تغییتتر مستاحت منتاطق بحرانتی
(خشکسالیهاد شدید و خیلی شدید) کامعً صتعودد
است بهطوردکه در ستال  ۹۱کمتترین مستاحت و در
سال  ۹6بیشترین مساحت میباشد .همچنین شتاخص
خشک سالی  SPIبیتانگر ایتن استت کته در ستال ۹۱
حدود  ۱4درصد منطاه بحرانی و در ستال  ۹6حتدود
 7۹درصد ،این افاایش بهطور حتت باعتث بحرانتیتتر
شتتدن بستتیارد از شتتهرها و روستتتاها شتتده و قطعتتاً
مشکعت بیشتر می شود .این وضعیت کتامعً بتا تعتداد
افراد شرکتکننده در تجمعات تطابق دارد بهطوردکته
در سال  ۹۱اکثراً تجمعات با حتدود ۱00تتا  ۲00نفتر
اتفاق افتاده بهجا یتک متورد کته  ۱000نفتر شترکت
کردهاند درحالیکه در سال  ۹6تعداد تجمعات اکثراً بتا
 ۱000نفر بتوده و حتتی در یتک متورد در استفند ۹6
حدود  5000نفر حضور پیداکرده و روند تبدیل مناطق
مستعد (خشک سالی متوسط) به مناطق بحرانتی بتین
سالهاد  ۹۱تا  ۹6ه افاایشی استت .بتهطتورد ایتن
مستتتتاحت در ستتتتال  ،۹۱از  3۲5۹/4بتتتته ۱036/7
کیلومترمربع رستیده استت .رونتد منتاطق بحرانتی بتر
اساس شاخص  SDIاز سال  8۲تا  ۹5تاریباً یابت بوده
ولی در سال  ۹6با افتاایش  ۲5درصتدد همتراه بتوده
است .روند مناطق مستعد ه بر اساس همین شاخص
تاریباً وضعیتی مشابه مناطق بحرانی را داشته و فاتط
در سال  ۹6با افاایش  ۲8درصدد همراه بوده است که
نشان میدهتد تاریبتاً همته ایتن افتاایش بته منتاطق
بحرانی تبدیلشدهاند.
از تهیه ناشته تجمعتات ستالهتاد  ۹۱و  ۹6ایتن
نتیجه برداشت میشود که باوجوداین که مساحت کتل
منطاه درگیر کاهش داشته است امتا تعتداد شتهرها و
روستاهاد درگیتر بته شتدت افتاایش پیتداکرده استت
بتتهطتتوردکتته در  65 ،۹۱روستتتا و  4شتتهر درگیتتر در
محدوده ناآرامیها موجود است ،در حالی در ستال ،۹6
 ۹۹روستا و  ۹شهر درگیر وجتود دارد کته ایتن ختود
یکی دیگر از دالیل افرایش تعداد دفعات ناآرامیهتا بتا
تعداد نفرات بیشتر استت .تطبیتق ناشته تجمعتات بتا
.۹

مناطق مستعد نتاآرامی در ستالهتاد  ۹۱و  ۹6نشتان
میدهد که در سال  60 ،۹۱درصد کل مناطق مستتعد
در ناآرامیها قرارگرفتته در حتالی در ستال  ۹6همتین
مادار حدود  87درصد میباشتد کته مطتابق بتا نتتایج
قسمتهاد قیلی میباشد .تطبیتق منتاطق مستتعد در
سالهاد  ۹۱و  ۹6با ناشه تجمعات مربوطه بیانگر این
است که در سال  38 ،۹۱درصد ،در حالی در سال ،۹6
 ۱0درصد مناطق مستعد در حوزه تجمعات قرار دارند.
پيشنهادهاي پژوهش
با توجه به تثیید پیشگیرد انتظامی از ناآرامیهتاد
محلی حاصل از تنش منابع آب بر پایه تحلیل فضایی-
جغرافیایی و اهمیت آن توصیههتا و پیشتنهادهاد زیتر
ارائه میگردد:
 .۱توجتته ویتتژهتتتر بتته منتتاطق مستتتعد درگیتترد در
سالهاد آینده با توجه به تهیه ناشهها.
 .۲تغییتر سیستت متدیریت آب ،از حالتت متدیریت
بحران و واکنشی به حالت متدیریت پیشتگیرد و
فعال.
 .3پیشنهاد پلیس بته مراجتع مربوطته در رابطته بته
تصویب قوانین جدید در خصتوص هتدر دادن آب
بهعنوان جرم و پیگرد قضایی ،بخصوص در مناطق
بحرانی.
 .4در اختیار گذاشتن نتایج تحایاات پلیس در حوزه
بحران آب به سازمانهاد مربوطه.
 .5آموزش ویژه پلیس به برخی از نیروهتاد ختود ،در
برخورد با کشاورزانی که در مناطق بحرانی تجمتع
میکنند جهت جلوگیرد از تشنج.
 .6انجام چنین مطالعههایی ،در ستایر منتاطق کشتور
که درگیر بحران آب هستند.
 .7بررسی تثییر بحران آب بر اقتصاد و امنیت منتاطق
درگیر.
 .8بررسی شتغل هتاد جتایگاین در منتاطق بحرانتی
بجاد کشاورزد و زراعت.
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