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تهدیدپذیری
 -1خشکسالی
خشکسالي يکي از مزمنترين و از لحاظ اقتصادي زيان بارترين بالياي طبيعي است .خشکسالي همواره سبب بسياري از
تحوالت اقتصادي ،جنگها ،قحطي و مهاجرتها شده است و به نظر ميرسد در دهههاي اخير ،فراواني اين پديده از نظر
شدت ،مدت ،فضاي تحت پوشش ،تلفات جاني ،خسارات اقتصادي و اثرات اجتماعي دراز مدت ،بيشتر از ساير بالياي طبيعي
بوده است .استان اصفهان با مساحتي بالغ بر  ۱۰7019کیلومتر مربع و بارش متوسط  150ميلي متر و حاکميت اقليم خشک
و نيمه خشک در بيش از  80درصد مساحت آن ،شرايط بروز خشکسالي را در بيشتر سالها دارد .نگاهي به پيشينه استان
گواه اين مدعاست چنان که در خشکسالي سال  1288حدود يک سوم جمعيت اصفهان بر اثر مرگ و مير و يا مهاجرت
از دست رفت .همچنين اين استان خشک شدن زاينده رود را بارها تجربه کرد است که آخرين خشک شدن زاينده رود به
سال 1378 -80باز ميگردد .آمار بارش ساالنه ايستگاه اصفهان نيز نشان از برتري تعداد سالهاي توأم با خشکسالی ( 33سال)
بر سالهاي توأم با ترسالی ( 26سال) دارد .به همين دليل بررسي ويژگيها ،نقش و تاثير خشكسالي در اين پهنه از ايران زمين،
عليرغم مطالعات و تحقيقات پراکنده موجود ،امري ضروري و اجتنابناپذير است .اگرچه خسارات ناشي از وقوع خشکسالي
به همه بخشهاي کشاورزي و صنعت کشيده ميشود اما مهمترين اثر مستقيم خشكسالي بر منابع طبيعي هر منطقه وارد
ميگردد .با کاهش مقدار بارندگي يا فقدان آن براي يك مدت طوالني در سال (خشكسالي) ،مراتع ،جنگلها و عرصههايي كه
منابع آبي آنها ريزشهاي جوي است ،به طور مستقيم زيان ميبينند؛ بنابراين شناخت ابعاد مختلف خصوصيات خشكسالي
در كشور و انجام تحقيق جامعي براي تعيين شاخصهاي خشكسالي با تاكيد بر مراتع و اراضي طبيعي ،اولين گام برای كاهش
و جلوگيري از تاثيرات نامطلوب آن محسوب ميشود .اكثر محققان خشكسالي را به چهار نوع شامل آب و هوايي ،كشاورزي،
هيدرولوژيك و اقتصادي تقسيم كردهاند .شاخصهاي مورد استفاده در بررسي خشکسالي عمدتاً حجم بارش در يك دوره
زماني خاص است .گاه در يک منطقه به دليل كاهش حجم بارش نسبت به متوسط دراز مدت آن ،انواع خشكسالي شامل
اقليمي ،هيدرولوژيك و يا كشاورزي وقوع مييابد ولي ممکن است به دليل توزيع مناسب بارش ،توليد و زادآوري گونههاي
مرتعي با مشکل مواجه نشود و در واقع خشكسالي در بخش منابع طبيعي و مراتع حادث نگردد .از سوي ديگر سالهايي ديده
ميشود كه با افزايش بارش در مقايسه با دراز مدت آن هيچ گونه خشكسالي گزارش نشده ولي تمرکز حجم بارش در پاييز و
تاثير اندک آن بر فصل رويش مراتع سبب كاهش توليد اين منابع گرديده است.

ويژگيهاي بارش استان اصفهان
موقعيت جغرافيايي استان اصفهان دو پيامد مهم به دنبال داشته است؛ نخست ،قلت بارش به دليل نشست دائمي هوا در بيش
از نيمي از سال دوم ،توزيع نامنظم بارش و تغييرپذيري باالي آن از سالي به سال ديگر ،همچنين وجود رشته کوههاي مرتفع
زاگرس در غرب و مناطق پست کويري در شرق تغييرات مکاني شديد بارش را از بيش از  700ميليمتر تا کمتر از  80ميليمتر
به دنبال داشته است .مقايسه بارش استان با بارش کشور که ميزان آن کمتر از  63درصد بارش کشور است ،خشکي مفرط
اين پهنه از ايران زمين را به وضوح نشان ميدهد.
تغییرات شاخص بارش استاندارد ایستگاه اصفهان
شاخص بارش استاندارد ( )SPIشاخصی است که جهت تعيين کمبود بارش در مقياس هاي زماني مختلف کاربرد دارد.
مقدار  SPIمثبت بيانگر بارش بيشتر از متوسط و مقدار  SPIمنفي بيانگر بارش كمتر از مقدار متوسط است .زماني كه
مقدار  SPIمحاسبهشده منفي باشد ،نشانه شروع خشكسالي است و هنگامي كه اين شاخص مثبت باشد ،پايان خشكسالي
را نويد ميدهد.
نمودار  1-16نمودار تغییرات  SPIایستگاه اصفهان را در مقیاس  12ماهه در طی سالهای  1330-90نشان میدهد.
همچنین نمودار  1-17فراوانی نسبی ترسالی و خشکسالیها در اصفهان طی سالهای  1350-88را نمایانگر میسازد.
طول مدت خشکسالی طی سالهای  1350-88در این ایستگاه  9سال است چنان که  2سال خشکسالی بسیار شدید 1 ،سال
خشکسالی شدید 5 ،سال خشکسالی متوسط و  1سال خشکسالی ضعیف را شاهدیم .ترسالی نیز  14سال به طول میانجامد.
به طوری که  2سال ترسالی شدید 4 ،سال ترسالی متوسط و  8سال ترسالی خفیف در این منطقه حاکم است .در مجموع
بیشتر سالها شرایط نرمال دارند یعنی در مجموع  16سال وضعیت نرمال دیده شده است.
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.1-16نمودار تغییرات شاخص بارش استاندارد (  ) SPIطی سالهای  1330-90در اصفهان
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.1-17نمودار فراوانی نسبی ترسالیها و خشکسالیها در اصفهان طی سالهای 1350-88
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-2زلزله خیزی
لرزه خیزی ایران
زمین لرزه يکي از مخرب ترين بالیای طبیعی است که همواره جوامع بشري را تهديد مي کند .ايران به دلیل قرارگیری در
مسیر کمربند لرزه خیز آلپ -هیمالیا يکي از کشورهاي زلزله خيز جهان است .اين کمربند از ميان اقيانوس اطلس شروع
میشود و پس از عبور از درياي مديترانه ،شمال ترکيه ،ايران ،هند ،چين و جزاير فيليپين ،به کمربند ديگري که اقيانوس کبير
را دور مي زند ،متصل مي شود.

.1-17بخش غربی کمربند لرزه خیزی آلپ -هیمالیا از اروپا تا ایران()1

)1گسل ها با خطوط قرمز و کانون زمین لرزه ها با دوایر زرد رنگ نشان داده شده اند.

لرزه خیزی اصفهان
استان اصفهان به عنوان يكي از استان هاي صنعتي و مهم كشور نقش به سزايي در توسعه كشور ايفا مينمايد .با توجه به
سرمايه گذاري هاي كالن اقتصادي در پروژه هاي مختلف عمراني و گسترش قطب هاي صنعتي ،توجه به خطر زمین لرزه
در استان اصفهان امري ضروري است .برخی شهرهای استان اصفهان از قبیل کاشان ،فریدن و سمیرم پتانسیل لرزه خیزی
بیشتری دارند .شهر اصفهان به دلیل قرارگیری در پهنه ساختاری سنندج -سيرجان توان لرزه ای کمی دارد .هر چند که
پایین بودن ميزان فعاليت هاي لرزه اي از ويژگي هاي پهنه ساختاری سنندج -سيرجان است ولی احتمال بروز زمین لرزه
در این پهنه منتفی نیست.
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 .1-18نقشه پهنه بندی خطر لرزه ای ایران
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 .1-19تصویر ماهوارهای پردازش شده از منطقه ای به شعاع
100کیلومتری اصفهان به همراه  63گسل شناسایی شده.

با شناسايي دقيق گسل هاي فعال در هر منطقه ميتوان احتمال وقوع زمين لرزهها را با دقت بهتري پيشبيني نمود .عدم
شناسايي دقيق گسل هاي فعال از مهمترين مشكالتي است كه غالباً در خصوص تعيين خطر زلزله در مناطق مختلف وجود
ل اصلی شناسايي شده
دارد .در مطالعه ای که در منطقه ای با شعاع  100کیلومتری از شهر اصفهان انجام شده است 63 ،گس 
است .این گسل ها دهها و در مواردي تا چند صد كيلومتر درازا دارند.
با توجه به تطبيق صدها زمین لرزه با بزرگي بين  2الي  5ريشتر در پژوهش هاي انجام شده توسط كارشناسان امور لرزهخيزي
سازمان انرژي اتمي ايران ،طي سال هاي  1355الي  1357و همچنين طي فعاليت پايگاه لرزه نگاري استان اصفهان از سال
 2000ميالدي برای شناسایی گسل ها خصوصاً شناسایی محل تالقي گسل ها مي توان اين گونه نتيجه گرفت که علی رغم
آرامش نسبی در محدوده شهر اصفهان ،بايد وضعیت لرزه خيزي آن مورد توجه قرار گيرد.
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 .1-20تصوير ماهوارهاي پردازش شده از منطقه ای به شعاع  100کیلومتری شهر
اصفهان به همراه  63گسل اصلی شناسایی شده()1

( )1كانون سطحي ُكه لرزههاي ثبت شده توسط كارشناسان بخش زلزلهشناسي سازمان انرژي اتمي ايران طي سال هاي  1355الي  1357به رنگ نارنجي و ُكه لرزههاي ثبت
شده توسط پايگاه لرزهنگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در استان اصفهان طي سال هاي  2000الي  2003ميالدي به رنگ زرد نمايش داده شدهاند.

