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چکیده
انتشار روزافزون گازهای گلخانهای ،موجب گرمترشدن کرۀ زمین میشود .پدیدۀ گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بهدستآمدده از
آن ،تأثیرات شایان توجهی بر سامانههای مختلف نظیر منابع آب ،کشاورزی و محیط زیست دارد .در این تحقیق اثر تغییر اقلدیم
بر بیالن و نوسانات آبخوان تحت دو سناریوی مختلف بهرهبرداری از چاهها بررسی شد .بدینمنظور از ندرمافدزار  GMSبدرای
شبیهسازی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهرکرد تحت تأثیر تغییر اقلیم در دورۀ 2015د  2029استفاده شده اسدت .مدد
تهیهشده ،در دو حالت ماندگار و غیرماندگار واسنجی و صحتسنجی شد .سپس از خروجی مد  HadCM3-A2برای تولیدد
دما و بارش منطقه در دورۀ 2015د  2029استفاده و این دادهها بهوسیلۀ نرمافزار  LARS-WGبرای منطقۀ مطالعاتی ریزمقیداس
شدند .بهمنظور برنامهریزی بهتر برای آبخوان مطالعهشده ،دو سناریوی ادامۀ بهرهبرداری بدا  10و  20درصدد افدزایش در دورۀ
2015د  2029در نظر گرفته شد .مطابق نتایج بهدستآمده بارندگی ساالنه در منطقۀ مطالعهشده در دورۀ 2015د  2029بدهطدور
متوسط  12درصد افزایش و دمای ساالنه بهطور متوسدط  0/4درجدۀ سلسدیوس افدزایش مدییابدد .همچندین بدر اثدر افدزایش
بهرهبرداری از چاهها در دورۀ آتی بهمیزان  10و  20درصد تحت تأثیر تغییر اقلیم ،ذخیدرۀ آبخدوان بدهترتیدب بده مقددار  6/3و
 10/94میلیون مترمکعب کاهش مییابد.
کلیدواژگان :آبخوان دشت شهرکرد ،تغییر اقلیم. AOGCM,GMSWGLARS ،
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مقدمه
گسترش روزافتتنوف فل یت هت ی صتنلری بت د یت افتتنایش
جملی جه ف ،اسرف دۀ بیروی از سوخ ه ی فسیلی و تغییش
ک ت ربشی اراض تی موجتتا افتتنایش انرش ت ر گ زه ت ی گلخ ن ت ای
بتت خصتتو  CO2شتتدا استت  .انرشتت ر روزافتتنوف گ زهتت ی
گلخ ن ت ای ،تتتوازف انتتش ی زم تین را بتتشه متتیزنتتد و موجتتا
گشمشدف کشۀ زمین میشود .پدیدۀ گشمت یش جهت نی و تغییتش
اقلی ب دس آمدا از آف ،تأثیشات ش ی ف توجهی بش س م ن هت ی
مخرلف نظیش من بع آب ،کش ورزی و محیط زیس دارد ].[4
در کشور م در زمینۀ تغییش اقلی و تتأثیش آف بتش آبهت ی
زیشزمینی تحقیق ت محدودی صورت گشفرت است  .از ایتنرو،
شبی س زی تغییشات تشاز سطح آبختواف بت منظتور متدیشی و
بشن م ریتنی منت بع آب در دوراهت ی آتتی ارز زیت دی دارد.
مط لت ت مرلتددی در زمینتۀ تتأثیش تغییتش اقلتی بتش کمیت
آبه ی زیشزمینی انج م شدا اس  .تور و همکت رانش ] [12در
تحقیقی ب بشرسی تأثیش تغییش اقلتی بتش منت بع آب زیشزمینتی
حوضۀ کلت پشداخرنتد .بتدینمنظتور از متدل MODFLOW
بشای شبی س زی تتشاز آب زیشزمینتی و از ستن ریوی RCP4.5
بشای بشرسی تأثیش تغییش اقلی بش آبخواف مط ل شتدا استرف دا
شد .ب منظور شبی س زی تشاز آب زیشزمینی ،داداه ی اقلیمتی،
زمینشن سی ،هیدرو ئو و ی و هیدرو یکی جمعآوری و از آنه
ب عنواف داداه ی ورودی ب مدل اسرف دا شد .همچنین تغذیۀ
آبختتواف مط ل ت شتتدا بت استترف دا از متتدل 165/3 ،EARTH
میلیمرش در س ل بشآورد و از آف ب عنواف ع م ورودی ب متدل
آب زیشزمینی اسرف دا شد .پس از واستنجی و صتح ستنجی
مدل آب زیشزمینی تهیت شتدا ،ستن ریوی  RCP4.5بتش متدل
اعم ل شد .نر یج نش ف داد تشاز آب زیشزمینتی در طتول زمت ف
اف میکند.
ت م و همک رانش ] [10تأثیش تغییش اقلی بش آبختواف دشت
س حلی در ویرن م را بشرسی کشدند .در این تحقیق از ستن ریوی
انرش ر  A1Bپس از ریتنمقیت نمت یی توستط متدل آمت ری
 ،LARSE-WGبتتتشای پتتتیشبینتتتی ب رنتتتدگی در منطقت تۀ
مط ل شدا اسرف دا شد .بشاس پیشبینی انج مشتدا توستط
این مدل ،ب رندگی ت س ل  2050افنایش میی بد .بشای ارزیت بی
اثش تغییتش اقلتی بتش تتشاز آب زیشزمینتی ایتن دشت  ،از متدل
شبی س زی بت ر روانت ب  WetSpaو متدل شتبی ست زی آب
زیشزمینی  SEAWATاسرف دا شد .نر یج نشت ف داد بتشخت
انرظ ر ،افنایش ب رندگی ت ست ل  2050در مت اهت ی پتشبت ر

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،2تابستان 1395

اکربش و دس مبش ،موجا ک هش شدید در تغذی و تشاز آبهت ی
زیشزمینی و ب تبع آف ک هش در من بع آب زیشزمینتی منطقتۀ
مط ل تی میشود .در نریج  ،در ارزی بی تأثیش تغییتش اقلتی بتش
من بع آب زیشزمینی در منت طق ست حلی ،عت وا بتش ب رنتدگی،
ویژگیه ی زمینشن سی در نواحی تغذیت کننتدۀ آبختواف نیتن
اهمی زی دی دارد.
پو میو وک س رانو ] [9از تکنیکهت ی  GISو تحلیلتی و
آم ری بشای مط لۀ تأثیشات تغییتش اقلتی و خشکست ی بتش
سطح آبه ی زیشزمینی در جنوب ایر یت (کت حتدود 97
درصد از این منطق ت کنتوف رونتد کت هش بت راف ست ن
داشر اس ) اسرف دا کشدند.
نر یج مط لتۀ آنهت نشت ف متیدهتد تغییتش اقلتی  ،میتناف
آبه ی زیشزمینی موجود را ک هش میدهد ک این کت هش از
طشفتتی بت علت کت هش در تغذیتتۀ آبختتواف و از طتتش دی تتش
بهشابشداری زی د از آبه ی زیشزمینی ب علت نبتود منت بع آب
سطحی اس .
طوف ف تبشینی ] [11در تحقیقی آث ر تغییش اقلی بش منت بع
آب زیشزمینی شیشین در من طق س حلی دیش کن ف در استر ف
بوشتتهش را مط لتت کتتشد .در ایتتن تحقیتتق از متتدلهتت ی
 MODFLOWو  MT3DMSبتتشای شتتبی ستت زی سیستتر
آبخواف دیش کن ف در اسر ف بوشهش اسرف دا شتد .همچنتین از
متتدل جف ت شتتدۀ اقی ت نو ـاتمستتفش گتتشد عمتتومی ج توّ
 HadCM3تح سن ریوه ی انرشت ر ( A1B ،A2و  ،)B1بتشای
شتتبی س ت زی پ رامرشه ت ی اقلیم تی م ه ن ت (ب ت ر و دم ت ) در
س له ی 2010ت  2039اسرف دا شدا است  .نرت یج نشت ف داد
بیشرشین ته ج آب شور تحت ستن ریوی  A2و حتدود 390
مرش اتف ق میافرد و کمرتشین تهت ج حتدود  230مرتش تحت
سن ریوه ی  A1Bو  B2اس .
میوکس و همک رانش ] [6در تحقیقی تأثیش تغییش اقلتی و
بشداش از آبه ی زیشزمینی بش نفوذ آب دریت در ستفشاهت ی
س حلی در ک ن دا را بشرسی کشدند .بتدینمنظتور از یتک متدل
عتددی ست بلتدی از جشیت ف آبهت ی زیشزمینتی وابستر بت
چ ی ،بشای شتبی ست زی دورۀ 2011ت  2100استرف دا شتد.
نر یج نش ف داد افنایش سطح دری  ،کمرتشین تتأثیش را بتش نفتوذ
آب دری در آبختوافهت ی کت عمتق و مروستط دارد .تتأثیشات
ک هش تغذی در اعم ق ک تت مروستط محستو تتش است و
تأثیشات افنایش نشخ پمپت بت منت طق نندیتک بت چت اهت ی
بهشابشداری و در هم ف عمق محدود اس .
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محمودزادا و همک رانش ] [8در مط لت ای تتأثیش افتنایش
ستتطح آب دری ه ت و تغییتتشات در نتتشخ تغذیتتۀ آب زیشزمینتتی
شیشین جنیشۀ کیش را بت استرف دا از متدل عتددی SUTRA
بشرسی کشدند .بدینمنظور  12سن ریو بشای افنایش ستطح آب
دری (1ت  4مرش) و تغییشات نشخ تغذی (17ت  24میلتیمرتش در
روز) در نظش گشفر شتد .نرت یج نشت ف داد افتنایش ستطح آب
دری ه بش اثش تغییش اقلی تأثیش ملن داری بش منبع آب زیشزمینتی
شیشین جنیشۀ کیش ب خصو در نواحی پس دارد .ب عت وا
تغییشات نشخ تغذیتۀ منبتع آب زیشزمینتی ع مت متثثشتشی در
مق یس ب افنایش سطح آب دری ه س .
عمدۀ مط ل ت انج مشدۀ داخلی و خ رجی در س له ی
اخیش در زمینۀ تأثیش تغییش اقلتی بتش منت بع آب زیشزمینتی
نواحی س حلی از طشیق افنایش سطح آب دریت و تغییتشات
نشخ تغذیۀ آبخواف ن شی از ب رندگی بودا اس .
در ایشاف ،در زمینتۀ تتأثیش تغییتش اقلتی بتش منت بع آب
زیشزمینی ،تغییشات بشداش از چ اه ی بهشابشداری همتشاا
ب تغییشات اقلیمی در دوراه ی آتی در نظتش گشفرت نشتدا
اس  .از طش دی ش ب د ی خشکس ی در س له ی اخیش و
ک آب شدف و ی حری خشکشدف تلدادی از رودخ نت هت ،
میناف بشداش از سفشاه ی آب زیشزمینی از طشیق چ اه ی
بهشابشداری رو ب افنایش اس و درنظشگشفرن تغییش اقلتی
ب تنه یی بی ن ش نوس ن ت سطح آب زیشزمینی در دوراهت ی
آتی نیس  .از اینرو ،در تحقیق ح ضش سن ریوه ی افتنایش
بهشابشداری از چ اه در بشرسیه اعم ل شتدا کت در ایتن
صورت ششایط شتبی ست زی ستطح آب زیشزمینتی در دورۀ
آتی ب ششایط واقلی نندیکتش شدا اس  .از طشفی ب د یت
اینک مق دیش او یۀ ضشایا هیدرودین میکی آبخواف (ق بلیت
انرق ل و آبدهی ویژا) ،دقیتق نیست و عتدم قطلیت هت ی
بنرگتتی را در شتتبی ستت زی ستتطح آب زیشزمینتتی ایجتت د
میکنند ،اسرف دا از یک مدل عتددی بتشای واستنجی ایتن
ضشایا ضشوری ب نظش میرستد ] .[7از ایتنرو ،در مط لتۀ
ح ضش از مدل عددی  GMSک رابطی گشافیکتی بتشای کتد
 MODFLOWاست  ،استترف دا شتتدا است  .هتتد از ایتتن
تحقیق بشرسی تأثیشات تغییش اقلی بش بی ف آبخواف ،تحت
سن ریوه ی مخرلف بهشابشداری از چ اه در دش شهشکشد
اس .
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مواد و روشها
معرفی منطقۀ مطالعهشده

منطقۀ مط ل شدا در اسر ف چه رمح ل و بخری ری قشار گشفر
و ش م دش شهشکشد اس  .دش شهشکشد ب امرتداد شتم ل
غشبت جنوب ششق و در حد ف ص عشض جغشافی یی  32درج
و  5دقیق ت  32درج و  34دقیقۀ شم ی و طول جغشافیت یی
 50درج و  33دقیق ت  51درجت و دا دقیقتۀ شتشقی واقتع
شدا اس  .شک  1موقلی آبخواف دش شهشکشد را در سطح
اسر ف چه رمح ل و بخری ری نش ف متیدهتد .مروستط دمت ی
س نۀ این دش  10درجۀ سلسیو اس .
همچنین ب درنظشگتشفرن ایستر ا ستینوپریک شتهشکشد
ب عنواف ایسر ا ش خص ،می ن ین ب ر س ن در دش هت ی
این محدودا  414/8میلیمرش و می ن ین ب رندگی ارتف عت ت آف
 447/2میلیمرش مح سب شدا اس  .اقلی منطق ب توجت بت
ش خصه ی آمبش ا و دوم رتن ،خشک و نیم خشک اس .
مدل مفهومی آبخوان دشت شهرکرد

س خر ر مدل مفهومی آبخواف دش شهشکشد شت م محتدودۀ
مدلس زی و توزیع او یۀ پ رامرشهت ی هیتدرودین میکی ،تخلیتۀ
چت اهت ی بهتتشابتتشداری و میتتناف آب بشگشتتری آنهت 19 ،چت ا
مش هداتی ،قنوات و ششایط مشزی آبخواف اس  .مدل مفهتومی
در شبک ای ب سلوله یی در ابلت د  1000در  1000مرتش و در
یک ی طشاحی شد.
مدل رياضی آبخوان دشت شهرکرد در حالت های ماندگار
و غیرماندگار

در مدلس زی آب زیشزمینی پتس از ست خ متدل مفهتومی،
مدل بشای یک ب زۀ زم نی در ح م ندگ ر واسنجی و از نرت یج
آف بتت عنتتواف شتتشایط او یتت بتتشای شتتبی ستت زی در ح تت
غیشم ندگ ر اسرف دا میشود .در ح م ندگ ر تتشاز ستطح آب
در یک ب زۀ زم نی در ک محدودۀ آبخواف ث بت متیم نتد و در
ح غیشم ندگ ر تشاز سطح آب در بت زاهت ی زمت نی مخرلتف
تغییش میکند .شبی س زی در ح غیتشم نتدگ ر بت آنچت در
طبیل اتف ق میافرد ،نندیکتش اس .
بدینمنظور در ح م ندگ ر ،مروسط تتشاز ستطح آب در
س ل آبتی 1381ت  1382بت استرف دا از آمت ر روزانتۀ  19چت ا
مش هداتی در محدودۀ متد نظتش بت دست آمتد و از آف بتشای
واردکتتشدف شتتشایط او یتت و مقتت دیش تتتشاز مشزهتت ی ورودی و
خشوجی ب مدل اسرف دا شد.
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شکل  .1نقشۀ پايۀ محدودۀ مطالعاتی دشت شهرکرد

همچنین کلیۀ مق دیش تغذی ب آبخواف ،ش م ب رنتدگی
و مق دیش تخلی از آبخواف ش م چ اهت ی بهتشابتشداری در
س ل ی دشدا بشای اجشا در ح م ندگ ر وارد مدل شد .بلد
از اجشای مدل در ح م ندگ ر ،بت تغییتش مقت دیش هتدای
هیدرو یکی ب وسیلۀ تشکیبی از دو رو خودکت ر  PESTو
مق دیش مش هداتی و مح ستب تی تتشاز
سلی و خط  ،اخر
سطح آب ب حداق مقدار ممکن رسید و واسنجی مدل در
ست ل آبتتی 1381ت  1382انج ت م شتتد .ب ت منظتتور ارزی ت بی
دقیقتش نر یج واسنجی مدل ،از س ملی ر ضشیا همبسر ی
( ،)ρجذر می ن ین مشبل ت خط ( )RMSEو میت ن ین قتدر
مطلق خط ( )MAEاسرف دا شد ک ب صورت زیتش تلشیتف
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در ایتتن روابتتط  Xsداداهت ی شتتبی ست زیشتتدا،
داداه ی مش هداتی µ0 ،می ن ین داداهت ی مشت هداتیσ0 ،
انحتتشا ملیتت ر داداهتت ی مشتت هداتی σs ،انحتتشا ملیتت ر
داداه ی شبی س زیشدا و  nبشابش تلداد داداه س  .مقتدار
 ρبی ن ش ارتب ط خطی بتین داداهت ی شتبی ست زیشتدا و
مش هداتی اس ک مقدار آف بین صفش و یک اس .
در ح غیشم ندگ ر تم م پ رامرشه ی ی دشتدا در ح ت
م ندگ ر ،در  12دورا ب صورت فصلی از ست ل آبتی  1381تت
 1384وارد مدل شد .ب این تف وت ک در ح ت غیشم نتدگ ر
ب ج ی هدای هیدرو یکی ،مقت دیش او یتۀ آبتدهی ویتژا وارد
مدل میشود و ب تغییش مق دیش او یتۀ تغذیت و آبتدهی ویتژا،
واسنجی انج م متیشتود .شت ی ف یت دآوری است کت بتشای
واستنجی در ح ت هت ی م نتدگ ر و غیتشم نتدگ ر ،بیشتترشین
اخر بین مق دیش مش هداتی و مح ستب تی تتشاز ستطح آب
(±2مرش) و ب بی نی بیشرشین خط ی مج ز  6/6درصد در نظتش
گشفر شد .بلد از واسنجی مدل ،بشای تلیتین کت رایی متدل
غیشم ندگ ر آب زیشزمینی ،این مدل بت استرف دا از داداهت ی
فص ه ی س له ی آبی 1384ت  1386آزم یش شد.
Xo
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مدل اقلیمی و سناريوی انتشار

بررسی نتايج واسنجی و صحتسنجی مدل آب زيرزمینی

ملربشتشین ابنار بشای تو ید سن ریوه ی اقلیمی ،متدلهت ی
س بلدی جف شدۀ گشد عمومی جوّ -اقیت نو هسترند
ک ب اخرص ر  AOGCM1ن میدا میشوند ] 2و .[3
در این تحقیق از خشوجی مدل  HadCM3تح سن ریوی
انرش ر  A2اسرف دا شد .موضوع دربشگیشنتدۀ ستن ریوی انرشت ر
 ،A2تقوی نیشوه ی جملیرتی منطقت ای بت تأکیتد بتش ارز
خ نواداه و رسوم خ نوادگی ،رشتد زیت د جملیت و وابستر ی
کمرش ب پیششف سشیع اقرص دی اس ].[1

GMS

مدل ريزمقیاس نمايی LARS-WG

بنرگتشین محدودی مدلهت ی  AOGCMبتنرگمقیت
بودف سلول مح سب تی آنه س  ،ب همتین د یت استرف دۀ
مسرقی از خشوجی این متدلهت در اتصت ل بت متدلهت ی
شتتبی س ت زی س ت م ن ه ت ی مخرلتتف ازجمل ت من ت بع آب و
کشتت ورزی من ستتا نیستت  .در ایتتن تحقیتتق بتت منظتتور
نمتت یی خشوجتتی متتدل HadCM3
رینمقیتت
 ،LARS-WGاسرف دا میشتود .در ایتن متدل ستن ریوه ی
تغییش اقلی بشای دم و ب ر تو ید میشوند .بتدینصتورت
ک بشای دم از تفت وت بتین دو مرغیتش و بتشای ب رنتدگی از
نسب بین آنه اسرف دا میشود (رابط هت ی  4و  )5شت ی ف
ی دآوری اس بشای این منظور ،از آم ر ب ر و دم ایسر ا
سینوپریک شهشکشد ک آم ر طو نیمدت و ق بت اطمینت ف
دارد ،اسرف دا شدا اس .
()4





()5





Ti  TGCM,fut,i  TGCM,base,i

Pi  PGCM,fut,i  PGCM,base,i

در رابطتت هتت ی ی دشتتدا  ∆Pi ∆Tiبتت تشتیتتا بیتت ن ش
سن ریوی تغییش اقلی مخرص ب دم و ب رندگی بتشای میت ن ین
بلنتتدمتتدت  15س ت بتتشای هتتش م ت ا (TGCM,fut,i ،)1≤i≤12
می ن ین  15س ۀ دم ی شبی س زیشدا توستط  AOGCMدر
دورۀ آتی ( )2029-2015بشای هش م ا  TGCM,base,iمیت ن ین
 15س دم ی شتبی ست زیشتدا توستط  AOGCMدر دورۀ
مش ب ب دورۀ مش هداتی (1995ت  )2009بشای هش مت ا است .
بشای ب رندگی نین موارد ی دشتدا بشقتشار است ] .[5ستپس بت
اسرف دا از سن ریوه ی تغییش اقلی بت دست آمتدا ،ستشیهت ی
زم ت نی تص ت دفی دم ت و ب ت ر در دورۀ آتتتی (2015ت )2029
ب دس میآید.
1. Atmosphere-Ocean General Circulation Model

شتتک  2مق یس تۀ بتتین تتتشاز آب زیشزمینتتی مش ت هداتی و
شبی س زیشدا را در ح م نتدگ ر و در محت چت اهت ی
مش هداای ب صورت میل ای نش ف میدهد .همچنین شتک
 3این مق یس را ب همشاا مح ستبۀ ضتشیا تبیتین
دهد.
مق دیش  MAE RMSE R2بلتد از واستنجی در
ح م ندگ ر ب تشتیا بشابش ب  /99و  0/48مرش و  0/7مرتش
اس ک نش فدهندۀ دق ق ب قبول مدلس زی در ح ت
م ندگ ر اس .
در ح غیشم نتدگ ر نیتن م ننتد ح ت م نتدگ ر ب یتد
مق دیش سطح آب زیشزمینی مش هداتی و شتبی ست زیشتدا
انطب ق من سبی داشر ب شد .در شک ه ی  4و  5بت عنتواف
نمونتت مقتت دیش تتتشاز آب زیشزمینتتی شتتبی ستت زیشتتدا و
مش هداتی در دورۀ واسنجی در دو چ ا مش هداای انرخت بی
نش ف دادا شدا اس  .در این شک ه محتور عمتودی تتشاز
سطح آب زیشزمینی بشحسا مرش و محور افقی دورۀ زمت نی
مدلس زی بشحسا روز اس .
ع وا بش نموداره ی ی دشتدا ،بتشای نشت فدادف تطت بق
بین مقت دیش مشت هداتی و مح ستب تی پتس از واستنجی ،از
ملی ره ی آم ری نین بشای مح سبۀ خط ی شتبی ست زی در
ح تت غیشم نتتدگ ر طتتی ستت لهتت ی آبتتی 1381ت 1384
اسرف دا شدا اس .
مق دیش ( )RMSEو ( )MAEبلد از واسنجی در شتشایط
غیشم ندگ ر ب تشتیا بشابش ب  1/25و  1/0مرش ب دس آمتدا
اس ک نش فدهندۀ تط بق من سا بین مق دیش مشت هداتی
و شبی س زیشدا اس .
شک  6مق دیش سطح آب زیشزمینی شبی س زیشتدا را
در مق ب مق دیش مش هداتی بشای کلیۀ پینومرشه طتی دورۀ
صح سنجی (س له ی 1384ت  )1386نش ف میدهتد .بت
توج ب انطبت ق ختوب بتین مقت دیش شتبی ست زی شتدا و
مش هداتی ،مدل توان یی زم را بشای شتبی ست زی آبختواف
داراستت  .همچنتتین مقتت دیش  RMSEو  MAEدر دورۀ
صح سنجی ب تشتیتا بشابتش  1/14و  1/27مرتش بت دست
آمدا اس .
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شکل  .2مقايسۀ تراز آب زيرزمینی مشاهداتی و شبیهسازیشده بعد از واسنجی در حالت ماندگار
(سال آبی 1381ـ )1382

شکل  .3پراکنش دادههای تراز آب زيرزمینی مشاهداتی و شبیهسازیشده بعد از واسنجی در حالت ماندگار
(سال آبی 1381ـ )1382

شکل  .4مقايسۀ تراز آب مشاهداتی و شبیهسازیشده (سال آبی 1381ـ )1384؛ پیزومتر 1

شکل  .5مقايسۀ تراز آب مشاهداتی و شبیهسازیشده (سال آبی 1381ـ )1384؛ پیزومتر 14
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شکل  .6پراکنش دادههای تراز آب زيرزمینی مشاهداتی و شبیهسازیشده در دورۀ صحتسنجی
(سال آبی 1384ـ )1386

وضعیت دما و بارش منطقۀ مطالعاتی تحت تـأثیر تغییـر

تأثیر پديدۀ تغییر اقلیم بر سـط و بـیالن آبخـوان

اقلیم در دورههای آتی

تحت سناريوهای مختلف

نر یج مدل  LARS-WGطی دورۀ آمت ری (2015ت )2029
بی ن ش افنایش دم و ب رندگی منطق در همتۀ فصتول ست ل
اس  .جدول  1درصد تغییشات بلنتدمتدت دمت و بت ر را
ب صورت فصلی و س ن نشت ف متیدهتد .بتشای بت دست
آوردف آم ر دم و ب ر در محدودۀ مط ل شدا ،از ایستر ا
سینوپریک شهشکشد اسرف دا شدا اس ک آم ر بلندمدت و
ق ب اطمین ف دارد.
ب منظور بشرسی تأثیش تغییتش اقلتی بتش بتی ف آبختواف

دش شتهشکشد در دورۀ 2015ت  2029تتشاز ستطح آب
زیشزمینی در مدل واسنجیشدا و صح ستنجی شتدا در
دورۀ پ ی  ،ت س ل آبی 1391ت  1392شبی س زی شتد و دو
سن ریوی مخرلف ب ششح زیش در نظش گشفر شد:
سن ریوی  :1تخلی از چ اه ی بهشابشداری در دورۀ آتی
نسب ب دورۀ پ ی  10درصد افنایش میی بد.
سن ریوی  :2تخلی از چ اه ی بهشابشداری در دورۀ آتی
نسب ب دورۀ پ ی  20درصد افنایش میی بد.

سناريوی  :1افزايش نرخ بهرهبرداری از چاهها بهمیزان 10
درصد

بشاس شک  7ب اعم ل این ستن ریو تحت تتأثیش پدیتدۀ
تغییش اقلی  ،سطح تشاز آب در ک محدودۀ آبخواف ب میناف
0/84مرش ک هش میی بد .ک هش تشاز سطح آب در آبختواف
نش ف میدهد تأثیش افنایش نشخ بهشابشداری بیشرش از تتأثیش
افنایش ب رندگی بش اثش تغییش اقلی در دوراه ی آتی اس .
از آنج ک بیشرشین تجمتع چت اهت ی بهتشابتشداری در
قسم ه ی مشکنی و جنوبی آبخواف اس  ،بیشرشین مقدار
افت ستتطح آب در همتتین ن حیت بتتودا است و در محت
پینومرش  13ب یک مرش ه میرسد.
سناريوی  :2افزايش نرخ بهرهبرداری از چاهها بهمیزان 20
درصد

در این ستن ریو نیتن ،ستطح آب در کت محتدودۀ آبختواف
ب میناف  1/44مرش ک هش میی بد .همچنین بشاس شک
 ،8بیشرشین میناف اف سطح آب در مح پینومرشهت ی 2
و  13و ب میناف  2مرش اس .

جدول  .1درصد افزايش میانگین بلندمدت بارش و دمای شبیهسازیشده نسبت به مقادير پايه
فصل

بهار

تابستان

پايیز

زمستان

تغییرات ساالنه

دما

5/58

2/4

4/93

0/5

3/76

بارش

4/28

68/95

4/53

20/61

12/13

پارامتر
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شکل  .7متوسط کاهش تراز سط آب زيرزمینی در دورۀ آتی (2015ـ  )2029نسبت به حالت پايه تحت سناريو 1

شکل  .8متوسط کاهش تراز سط آب زيرزمینی در دورۀ آتی (2015ـ  )2029نسبت به حالت پايه در سناريو 2
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جدول  .2بیالن آبخوان منطقۀ مطالعاتی تحت دو سناريوی مختلف (میلیون مترمکعب)
شرايط دورۀ آتی

سناريو 1

سناريو 2

تغییشات حج ذخیشۀ آبخواف در دورۀ آتی نسب ب دورۀ پ ی
بی ف آبخواف در دورۀ آتی

-6/3
-10/94

-18/84
-23/48

جدول  2تغییشات بی ف آبخواف مط ل شتدا تحت دو
سن ریوی مخرلف را نش ف میدهد .بتی ف آبختواف در دورۀ
پ ی -12/53میلیوف مرشمکلا اس  .مط بق ب این جتدول،
بش اثش اف سطح آب زیشزمینی ب میناف 0/84و 1/44مرش در
دورۀ آتتتی (2015ت  ،)229تحتت ستتن ریوه ی اول و دوم
بتت تشتیتتا  6/3میلیتتوف مرتتشمکلتتا و  10/94میلیتتوف
مرشمکلا از ذخیشۀ آبخواف ک خواهد شد.
نتیجهگیری
تحقیق ح ضش ب هد بشرسی پدیدۀ تغییش اقلی و تتأثیشات
آف بتتش بتتی ف و نوستت ن ت ستتطح آب زیشزمینتتی در دورۀ
2015ت  2029ب ب کت رگیشی متدل عتددی آب زیشزمینتی
 GMSو مدل اقلیمی  HadCM3تح سن ریوی انرش ر A2
انج م گشف  .مدل عددی تهی شتدا در ست ل آبتی 1381ت
 1382بشای ح پ یدار و در س له ی آبی 1381ت 1384
در  12دورۀ فصلی بشای ح ن پ یدار واستنجی شتد .طتی
فشایند واستنجی مقت دیش او یت هتدای هیتدرو یکی  )Kو
آبدهی ویژا  Syبهین شد .همچنین صح سنجی مدل در
فص ه ی س لهت ی آبتی 1384ت  1386انجت م گشفت  .در
ادامت ت از خشوجتتتی متتتدل  HadCM3-A2بتتتشای تو یتتتد
سن ریوه ی اقلیمی منطق در دورۀ 2015ت  2029استرف دا
شد .این داداه ب وسیلۀ نشمافنار  LARS-WGبشای منطق
رینمقیت شتتدند .ب رنتتدگی ست نۀ منطقت در دورۀ آتتتی
ب طور مروسط  12درصد افنایش و دمت ی ست ن بت طتور
مروسط  0/4درجۀ سلسیو افنایش را نش ف داد.
مط بق ب نر یج ب دس آمدا ب وجتود افتنایش ب رنتدگی
تح تأثیش تغییش اقلی در دورۀ آتی ،ب افنایش بهشابتشداری
از چ اه ب میناف  10و  20درصد تحت ستن ریوه ی اول و
دوم ،مروسط سطح آب زیشزمینی در دورۀ آتتی نستب بت
ح پ ی  0/84و  1/44مرش اف پیدا میکند .بش اثش افت
سطح آب ب میناف  0/84و  1/44مرش تح سن ریوه ی اول
و دوم ب تشتیا 6/3میلیتوف مرتشمکلتا و  10/94میلیتوف
مرشمکلا از ذخیشۀ آبخواف کت متیشتود .مطت بق بت ایتن

نر یج ،تأثیش بشداش از چ اه در اف تشاز آب زیشزمینی در
دوراه ی آتی بسی ر بیشرش از تغییش اقلی اس .
در نه ی  ،از آنج ک در این مط ل بشای بشرسی پدیدۀ
تغییش اقلی  ،از یک مدل  AOGCMو یک سن ریوی انرشت ر
 A2اسرف دا شدا اس  ،پیشنه د میشود عدم قطلی کلیۀ
مدله ی  AOGCMدر مدلس زی وارد شدا و از مدله ی
بیشرش و سن ریوه ی بیشرشی اسرف دا شود ،در این صتورت
ممکن اس ب ج ی افنایش ب رندگی در دورۀ آتی ب ک هش
میناف ب رندگی مواج شوی .
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