مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
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بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت اسالمآباد و بهینهسازی
تخصیص سطح اراضی آن
خلیل جلیلی ،1حمیدرضا مرادی ،*2امید بزرگ حداد

3

چکیده
در مناطق خشک و نیمهخشک ،نیازهای آبی بخشهای مختلف به منابع آب زیرزمینی وابسته بوده ،ازاینرو بررسی تغییرات آن
در دورههای آتی در توسعۀ پایدار و مدیریت بهینۀ آبخوانها حائز اهمیت است .هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی اثرات تغییرر
اقلیم بر آبخوان دشت اسالمآباد غرب است .به این منظور ،از خروجی مدلهای گردش عمومی جو استفاده شد .بهمنظور تولید
دادههای هواشناسی دورۀ آتی در منطقه ،مدل  LARS-WGمورد واسنجی قرار گرفت و سپس خروجیهرای مردل

HADCM3

برای دورۀ  2211-2232در ایستگاه سینوپتیک اسالمآباد با استفاده از مدل  LARS-WGکوچک مقیاس شد و سناریوی  A2در
دورۀ زمانی  2211-2232مبنای تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی منطقه قرار گرفت .سپس بهینهسازی ایرن منرابع
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تاریخ دریافت5931/9/42 :

تاریخ پذیرش5931/2/8 :

با استفاده از نرمافزار  LINGOو به روش برنامهریزی خطی صورت گرفت .نتایج نشان داد که متغیرهای بارش ،دمای بیشینه و
کمینه و ساعات آفتابی در شرایط تغییر اقلیم بهترتیب  13/66 ،2/2،31/20و 2/0درصد تغییر میکنند .این شرایط بر نیاز آبری و
کنونی  3/9درصد کاهش یافته است.
کلمات کلیدی :بیابانزایی ،تغییر اقلیم ،LINGO ،LARS-WG ،اسالمآباد غرب.

 .1دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،مازندران ،نور ،ایران
 .2دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،مازندران ،نور ،ایرانhrmoradi@modares.ac.ir /

 .3دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،کرج ،ایران
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حجم آبِ در دسترس تأثیر گذاشته و سود حاصل از بهینهسازی محصوالت کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم نسبت به وضعیت
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ارزیابی شود؛ زیرا این پدیده در منراطقی کره آسریبپرذیری

مقدمه
مدیریت و بهرهبرداری نادرست آب در کشور ،منجر بره تشردید

بخش آب آنها در وضع موجود قابلتوجه اسرت ،مریتوانرد

پدیدۀ بیابانزایی و بحران آب در کشور شده است .رودخانههرای

خسررارات چشررمگیری ایجرراد کنررد (منصرروری و همكرراران،

خاموش ،خشكیدکی تاالبها ،چشمهها و دریاچهها ،افت سرط

.)2210

آب زیرزمینی ،ممنوعه و بحرانری شردن  292دشرت در کشرور،
شور شدن خاك ،نشست زمین و رخداد ریزگردهرا ،عینریتررین
آثار این موضوع است.

3

پانرردا و همكرراران ( )2225رونررد تغییرررات سررط آب
زیرزمینی را در منطقهای در هند بررسی کردنرد؛ نترایج آنران
نشان داد که افت سط آب بهعلرت کمبرود براران در طرول

دسترس ،در تأمین آب کشاورزی و توسرعۀ پایردار فعالیرتهرای

سالهای مرطوب با تغذیه جبران شود .نتایج تحقیرق اکرامری

اجتماعی و اقتصادی یک منطقه ،بر همگان آشكار است؛ بنرابراین

و همكررراران ( )2211در دشرررت یرررزد اردکررران در دورۀ

توجه به الگوی کشت بهینه و اسرتفاده از محصروالت پرسرود برا

1359ر 1311نیز حاکی از روند نزولری تغییررات سرط آب

نیاز آبی کمتر در منراطقی کره برار برداشرت برر روی منرابع آب

زیرزمینی بوده و در هر سال متوسرط افرت حردود  2/5مترر

زیرزمینی است ،یک راهبرد اساسی است .اما افرزایش روزافرزون

گزارش شده است .از دالیل اصلی این افت شردید ،افرزایش

برداشت بیرویه ،این ذخایر طبیعی را با تهدیدهای جدی مواجره

تكرار خشكسالی و برداشت بیرویرۀ آبهرای زیرزمینری را

ساخته است؛ برای نمونه در دشت اسالمآبراد از  321حلقره چراه

برشمردهاند .عباسنرژاد و شهیدشرت ( )2213نیرز در دشرت

نیمهعمیق آمراربرداری شرده 132 ،حلقره برا تخلیرۀ سراالنه 132

سیرجان ،روند نزولی تغییرات سط آب زیرزمینی و متوسط

میلیون مترمكعب فاقد پروانۀ بهررهبررداری گرزارش شرده اسرت

افت ساالنه برابرر  12سرانتیمترر در ایرن دشرت را برهدلیرل

(جلیلی و همكاران .)2215 ،بنابراین در ایرن شررایط ،آگراهی از

برداشت بیرویره گرزارش کرردهانرد .رزا مرنش ( )2226برا

تغییرات تراز آب و شناخت وضعیت سرفرههرای آب زیرزمینری

بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشرت تبریرز نشران

برای تأمین آب قابلاعتماد ،یک الزام است.

داد که در شانزده سال آینرده سرط آب زیرزمینری  2/6مترر

از طرفی در نیمقرن اخیر آبوهوا و محریط زیسرت جهرانی

پایین خواهرد رفرت .جلیلری و همكراران ( )2215برداشرت

دستخوش تغییرات بزرگی شده و افزایش گازهای جراذب گرمرا

بی رویه و مدیریت نامناسب و نظارت ناکافی دهۀ گذشته برر

در جو زمین ،درجهحرارت زمین را افزایش داده اسرت (کروآ 1و
همكاران .)2211 ،طی صرد سرال گذشرته ( )1926-2225دمرای
میانگین سط زمین حردود  2/55درجۀ سانتیگراد افزایش یافتره
و تا سرال  2122نیرز  1/1تررا  0/6درجررۀ سرانتیگرراد افرزایش

متری سط آب زیرزمینی و کشت دیرم  16هرزار هكترار از
اراضی حاصلخیز این دشت معرفی کردند.
عالوه بر روند تغییرات کراهش سرط آب زیرزمینری در
وضعیت کنونی ،تغییرات اقلیمری نیرز اثررات خرود را نشران

آب و کشاورزی از مهمترین قسمتهایی هستند کره از ایرن

خواهند داد .زارعیان و همكراران ( )2215برا بررسری اثررات

رویداد تأثیر مییذیرند و تغییرات آنها بر نیازهای بشرر ازجملره

منطقهای تغییر اقلیم بر حوضۀ آبخیز زاینردهرود نشران دادنرد

کمیررت و کیفیررت محصرروالت تولیدشررده تررأثیر بسررزایی دارد

دمای ساالنۀ این حوضه از  2/59تا  1/30درجۀ سرانتیگرراد

(کوزهگرران و موسروی برایگی .)2215 ،بنرابراین ضررورت دارد

در آیندۀ نزدیک افزایش مییابد و تغییررات برارش  1/51ترا

وقرروع تغییرررات اقلیمرری و میررزان تأثیرگررذاری آن بررر منررابع آب

 -22/51درصد است .بیشترین افزایش دما و کراهش برارش
فصررلی بررهترتیررب در تابسررتان و زمسررتان اتفررا مرریافتررد و

1. Coa
)2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC

3. Panda
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خواهد یافت (هیئت بینالدول تغییر اقلیم.)2225 ،2

میزان آب استخراجی از آبخوان اسرالمآبراد را عامرل افرت 5
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اهمیت منابع آب زیرزمینی بهعنوان یک منبرع آب ارزان و در

سالهای خشک ،دمرای براال و دخالرت بشرری نتوانسرته در

553

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت اسالمآباد...

درنتیجه ،حوضه با کمبود آب اساسی تحت اثر تغییر اقلیم مواجه

تغییر اقلیم اثرات نرامطلوبی را برر هیردرولووی و منرابع آب

خواهد شد .گوهری و همكاران ( )2213نیز در این حوضه نشان

حوضه دارد .آخونی پورحسینی و همكراران ( )2215نیرز در

دادند که در دورۀ زمانی  2215تا  2200تحت شرایط تغییر اقلریم

بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینری دشرت اردبیرل

دمای ماهانه افزایش و بارش ماهانه ،در برخی مراههرا کاهشری و

برای پیشبینی متغیرهای اقلیمی آینرده ،از سرناریوهای مردل

برخی افزایشی است و در این شررایط ،تولیرد هرمۀ محصروالت

اقلیمی  HADCM3بهره گرفته و نتایج حاصل بیرانگر افرت

کشاورزی کاهش و محصوالت با نیاز آبی فراوانتر ،بیشتر تحرت

سط آب همۀ چاههای پیزومتری مورد مطالعه تحت هر سره

اثر تغییر اقلیم قرار میگیرند.

سناریو تغییر اقلیم برای دورههای آتی است.

تولیدات کشاورزی و محیط زیست را در کشور اترریش بررسری

تولیدات کشاورزی روزافزون ،استفادۀ بهینره از ایرن منرابع را

نموده و نشان دادند که با سیاستهرای سرازگار در محرل ،سرود

الزام میکند .حسن اصفهانی و همكاران ( )2215بره ارزیرابی

ناخالص بیشرتر اسرت و افرزایش بهررهوری حاصرل از تغییررات

تخصیص بهینۀ آب آبیاری با اسرتفاده از دیردگاه بریالن آب

آبوهوایی منجر به بدتر شدن شرایط محیطری و کراهش غنرای

پرداخته و یک دیدگاه مردلسرازی را معرفری کردنرد کره برا

گونه های گیاهی اسرت .شرسرتها 2و همكراران ( )2216ترأثیرات

کاهش 22درصدی در کمیت آب مرورد اسرتفاده تغییرری در

تغییر اقلیم را بر روی منابع آب زیرزمینی در دلترای مكونر  3در

میزان سود حاصرل ایجراد نخواهرد شرد .داس 5و همكراران

کشور ویتنام مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که در آینده،

( )2215استفادۀ تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی را بررای

میانگین ساالنۀ دما  1/5درجۀ سانتیگراد افزایش و تا پایان قررن

بسیاری از مناطق جهان مفیرد دانسرته و برا اسرتفاده از مردل

 ،21افرزایش  0/5درجرهای دمرا تحرت سرناریوهای  RCP4.5و

برنامررهری رزی خط ری ،تخص ریص منررابع آب و خرراك را برره

 RCP8.5پشبینی شده است .بارش در آینده در فصرل مرطروب

بخشهای مختلف حوضه بهینه کردند .تخصیص بهینۀ آب با

افزایش و در فصل خشک کاهش مییابد .میزان تغذیۀ آبهرای

لحرررا  3هررردف اجتمررراعی و  2موضررروع اقتصرررادی و

زیرزمینی و درنتیجه ،سط آبهای زیرزمینی نیز کاهشی است.

زیسررتمحیطرری در جهررت تخصرریص پایرردار آب توسررط

سفلنصر 0و همكاران ( )2215استفاده از دیدگاههرای توسرعه

روزبهانی و همكاران ( )2215مرورد پرژوهش قررار گرفرت.

پایرردار در مرردیریت منررابع آب زیرزمینرری را ضررروری دانسررته و

اسررتفاده از تكنی رکهررای برنامررهری رزی نشرران از اختصررا

عالوه بر پیشبینی تأثیرات محیطی بر شرایط بهرهبررداری کنرونی

13درصد از منابع آبی حوضۀ آبخیز به نیازمندیهای زیست

و آتی در کل سیستم ،اقتصادیترین سناریوی بهررهبررداری را ترا

محیطی حوضه دارد.
امروزه با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضای منرابع

سال  2122پیشنهاد کردهاند.
اقلیم برر منرابع آب زیرزمینری در دشرت رفسرنجان از خروجری

منفی بر منابع آب جهان دارد ،توجه بره مردیریت منرابع آب

مدلهای گردش عمومی جو اسرتفاده کررده و ریزمقیراسسرازی

تحت تأثیر تغییر اقلیم بیش از پیش به چشم میخرورد .ایرن

متغیرهای اقلیمی را توسط مدل LARS-WGانجام دادهاند .فرزانه

امر موجب شده است که مردیران و کارشناسران مربروه بره

و همكاران ( )2212نیز بیان کردند کره از برین مردلهرای تغییرر

بخش آب ،به تجزیه و تحلیل و پیشبینی وضرعیت اقلریم در

اقلرریم ،خروجرری مرردل  ،HADCM3بیشررترین و مناسرربترررین

آینده و ارزیابی اثرات آن بهمنظور کنترل و کراهش اثررات آن

همبستگی با دادههای مشاهداتی را داشرته و براسراس نترایج آن،

آبهرای زیرزمینری بپردازنرد .از

1. Schönhart
2. Shrestha
3. Mekong
4. Sefelnasr

بر منابع آب بره خصرو

طرفی با توجه به موقعیت ایرران و قرارگیرری آن در کمربنرد
5. Das
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کارآموز و همكاران ( )2211بهمنظرور ارزیرابی اثررات تغییرر

آب سالم و بهدلیل نمایان شدن پدیدۀ تغییر اقلریم کره اثررات
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اسكونهارت 1و همكراران ( )2216ترأثیرات تغییرر اقلریم برر

به نظر میرسد کاهش منابع آبری در دسرترس و نیراز بره
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خشک جهان ،باعث شده است که بررسی پدید ۀ تغییرر اقلریم و

 33تا  30 22شمالی واقع شده است .وسعت محدوده حدود

ارزیابی اثرات آن روی منابع آب ایران بیشرتر مرورد توجره قررار

 155کیلومترمربع است که 56درصد آن را نواحی کوهسرتانی

گیرد .وابستگی زیاد بره منرابع آب زیرزمینری در ایرران و تعرادل

و 20درصد بقیه را پهنههای دشت تشكیل مریدهرد .عررض

بخشی به این منبع مهم ،موجب شد تا پژوهش حاضر برا هردف

دشررت اسررالمآبرراد در بخررش میرانی حررداک ر در حرردود 12

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت اسالمآبراد در

کیلومتر بروده و طرول آن بریش از  05کیلرومتر اسرت کره از

شرایط کنونی و تغییر اقلیم ،مورد بررسی و بهینهسازی تخصیص

شمال غربی تا جنوب شرقی شهرستان اسالمآباد امترداد دارد.

سط زیر کشرت محصروالت برا توجره بره محردودیت آب در

تشكیالت مشرف به دشت اسالمآباد ،بهجز بخرش کروچكی

دسترس صورت پذیرد.

که در شمال غربی دشت واقع شده و از جنس آهرک اسرت،
در نقاه دیگر غالباً مارنی و مارنیر آهكی اسرت .شركل ()1

مواد و روشها

موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعاتی دشت اسالمآباد را نشران

منطقۀ مورد مطالعه

میدهد.

محدودۀ مطالعاتی اسالم آباد در حوضۀ آبریز سیمره و کرخهعلیا
در جنرروب غرب ری اسررتان کرمانشرراه در حررد فاصررل طررولهررای
جغرافیایی َ 06 15تا  06 05شرقی و عرض هرای جغرافیرایی 20
] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

شکل ( :)5موقعیت جغرافیایی دشت اسالمآباد غرب

داده ها و اطالعات پایه و نیز اطالعات وئوهیردرولووی منطقره از
شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه دریافت و بهروز گردیرد .برا
توجه به موقعیرت مكرانی و اطالعرات اسرتخراجی از چراه هرای
مشرراهدهای در دورۀ سرریسرراله (1363ررر )1393و اکتشررافی،
تحلی رلهررای الزم در بخررش آب زیرزمین ری صررورت گرفررت و
ضرایب ذخیره و نیز نقشههای همسط آب زیرزمینری برهمنظرور
تحلیل نوسانات سط ایستابی در دشرت ترسریم شرد .نیراز آبری

تحقیقات انجام شدۀ این محصوالت برا اسرتفاده از نررم افرزار
 Cropwatمحاسبه شد .حجم آب برهدسرتآمرده برا بررسری
کاربری های مختلف صنعتی ،شررب ،کشراورزی و دامری در
منطقه و آبدهی قنروات و چراههرای کشراورزی برا سرنجش
میدانی بهدست آمد .برای افزایش دقرت و نزدیرک شردن بره
حجم واقعی برداشت ،نوع محصول ،سرط زیرر کشرت هرر
چاه ،تعداد روز دور آبیاری و میزان سراعت متوسرط کرارکرد

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

روش پژوهش

محصوالت مختلف الگوی کشت منطقه برا اسرتفاده از نترایج
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چاه در روزهای آبیاری از طریق مصاحبه با بهرهبرداران ثبت شد.

سال داده دیدهبانی ،پارامترهای اقلیمی مرذکور برا اسرتفاده از

با داشتن اطالعات برداشت ،افت سط آبخروان در سرال بریالن،

تررابع مربرروه در مرردل  LARS-WGبرررای سررالهررای آترری

سررط برریالن و ضررریب ذخیرررۀ دشررت کرره از تحلیررلهررای

محاسبه شد .سپس مدل برای تولید داده براساس پارامترهرای

وئوهیدرولووی چاههای اکتشرافی منطقره برهدسرت آمرد ،حجرم

بهدستآمده براساس سری دادههرای مشراهدهشردۀ ایسرتگاه

اضافه برداشت آب زیرزمینی محاسبه شد .حجم آب مجراز قابرل

اجرا شد .آنگاه سناریوهای تغییرر اقلریم برا اسرتفاده از مردل

استحصال نیز از تفاضل آب برداشتشده و حجم اضافه برداشت

 HADCM3و سناریوی  A2بررای دورۀ  2211-2232تولیرد

آبخرروان در سررال بریالن بررهدسررت آمررد .ازآنجاکرره در سررناریوی

شد و مقادیر بهدستآمده برای بررسی نحوۀ تغییر متغیرهرای

مدیریتی پیشنهادی مدنظر اسرت کره از تخریرب محریط زیسرت

اقلیمی مرتبط با منابع آب زیرزمینی در دسترس در دورۀ آتی

جلوگیری به عمل آید ،برنامهریرزی براسراس ثبرات سرط ترراز

نسبت به دورۀ پایه بهکار رفت .علت انتخاب این پایۀ زمانی

صورت گرفت .بدین منظور حجم آب بهرهبرداریشرده در سرال

این بود که در بررسی مدنظر بهجز تغییر در متغیرهای اقلیمی

1392ر 1393بهعنوان سال بیالن در محاسبات مورد استفاده قررار

ناشی از تغییر اقلیم و تأثیر آن بر آب زیرزمینی ،سایر عوامرل

گرفت و بهینهسرازی تخصریص سرط زیرر کشرت محصروالت

تأثیرگذار همچون خاك ،پوشش گیاهی و ...ثابت فرض شده

مختلف کشاورزی انجام شد.

و در این دو دهرۀ نزدیرک شراید کمتررین تغییررات در ایرن

عالوه بر تحلیل وضعیت منابع آب و آب قابرل استحصرال و

واقعیت داشته باشند.

زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم نیز بررسی شد .بدین منظور آمرار

نتایج حاصل از تغییرات اقلیمی و تأثیر آن برر متغیرهرای

روزانۀ متغیرهای اقلیمی بارش ،دمرای بیشرینه و کمینره و تعرداد

هواشناسی اعمال و اثر این تغییررات در آب زیرزمینری قابرل

ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک اسالمآبراد کره در مرکرز دشرت

بهرهبرداری در شرایط تغییر اقلیم مورد کنكاش قررار گرفرت.

واقع شده است ،از ادارۀ کل هواشناسی استان کرمانشراه دریافرت

بر این اساس ،بهینهسازی درخصو

تخصریص اراضری بره

شد .از دورۀ آمراری 22سراله ( )1992-2213بررای شربیهسرازی

محصوالت مختلرف کشراورزی صرورت پرذیرفت .در ایرن

شرایط اقلیمی در دهههای آتی و نیرز مردل تغییرر اقلریم LARS-

راستا نیاز آبی محصوالت مختلف الگوی کشرت موجرود در

 WGبرای شبیهسازی دادههای جوی استفاده شد .در این مطالعه،

دشت مورد مطالعه ،در شرایط تغییر اقلیم نیز بررسری و نیراز

از مدل  HADCM3و سناریوهای انتشار  A2در ارزیرابی تأثیر تغییر

آبی جدید آنها محاسبه و در تابع محدودیت آب موجرود و

اقلیم بر متغیرهای اقلیمی پیشگفتره ،طری دورۀ  2211-2232در

در دسترس (تابع  )15و تخصیص آن به محصوالت مختلف

مقایسه با دورۀ تاریخی  1992-2213اسرتفاده گردیرد .برهمنظرور

کشاورزی گنجانده شد.

واسنجی و صحتسنجی مردل  LARS-WGاز دادههرای برارش،
حداک ر و حداقل درجهحرارت روزانره و تعرداد سراعات آفترابی

بهینهسازی سطح زیر کشت

مقایسۀ دادههای تولید شده و تاریخی از معیارهای توزیع احتمال

محدودیتهای موجرود در منطقره ،مسرئلۀ بهینرهسرازی در

و میانگینها برهترتیرب از آزمرونهرای  X2و  tاسرتفاده مریکنرد

دشت اسالمآباد غرب بهصورت زیر فرمولبندی شد:

برای انجام ریزمقیاسسازی ابتدا دو فایل ورودی مدل شرامل
فایل شناسه ایستگاه و فایل متغیرهای اقلیمی چهارگانه مورد نیراز
مدل طی دورۀ  1992-2213آماده شد .در ادامه با اسرتفاده از 22

n

تابع هدف)1( :

Max( Z )   CBi X i
1

توابع محدودیت:
()2

CWUi<=B1

()3

X1+X2+...+X14<=B2

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

ایستگاه سینوپتیک اسالمآباد غرب استفاده شرد .ایرن مردل بررای

پس از تهیۀ اطالعات مورد نیاز برای حرل مسرئله و تعیرین

(منصوری و همكاران.)2210 ،
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برنامهریزی بخش کشاورزی در سال بریالن ،تغییررات منرابع آب

عوامل بهوجود آید و سناریوهای پیشنهادی انطبا بیشتری با
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()0

X1=X2+X3+X4+X5+X8+X9

) ،(i=5یونجررره ) ،(i=6سررربزیجات ) ،(i=7جرررالیز )،(i=8

()5

X11+X12=X13+X14

گوجهفرنگی ) ،(i=9باغات میوه ) ،(i=10گندم دیم )،(i=11

()6

X10>=B3

جو دیم ) ،(i=12نخود دیم ) (i=13و عدس ) (i=14اسرت.

()5

X10<= B

و چهار دسته محدودیت زیر در مدل لحا شد:

()1

X7>=B5

الف .محدودیتهای دسترسی به منابع

)9

X7<=B6

()12

X6>=B7

()11

X7<=B8

()12

الفر .1محدودیت دسترسی به منابع آب :از  00/50میلیرون
مترمكعب آب بهررهبررداریشرده در سرال ،بریالن مجمروع
شرب شهری و روستایی و دامپروری و فضای سبز (12/59

X1,X2,…,X14>=0

که در آن Z ،درآمد خالص ساالنه CWUi ،CBi ،Xi ،بره ترتیرب
مساحت زیرکشت ،درآمد خالص و نیاز آبی هرر محصرول،
حجم آب قابل بهرهبررداری مطرابق سرناریوهای مردیریتی،

B1
B2

سط کل اراضری دشرت B5 ،B3 ،و  ،B7سرط اراضری براغی،
سبزیکاری و یونجهکاری B6 ،B4 ،و  B8نیز به ترتیب بیشرترین

توابع هدف و محدودیت در مدل بهینهسازی

باقیمانده مربوه به بخرش کشراورزی و قابرل مردیریت و
بهینررهسررازی اسررت .توابررع شررمارۀ ( )10و ( )15توابررع
محدودیت دسترسی بره منرابع آب در وضرعیت موجرود و
شرایط تغییر اقلیم است که در آنها نیراز آبری محصروالت
برحسب هزار مترمكعب ،بهعنوان ضررایب متغیرهرای ترابع
در نظر گرفته شد و مقردار سرمت راسرت معادلره نماینردۀ
مقدار در اختیار بودن منبع بر حسب هزار مترمكعب اسرت

در شرررایط فعلرری ،امكرران تغییررر در اسررتفاده از اراضرری

و عدد  25312و  25115/5در این ستون همان کمیرت آب

مسكونی ،صنعتی و راه ها وجود ندارد؛ ازاین رو منراطق مرذکور

قابل بهرهبرداری براسراس سرناریوی ثبرات سرط آبخروان

از سط کل کسر شده و سرط بهینرهسرازی ( 19031هكترار)

است .همۀ عوامل تأثیرپذیر از تغییر اقلریم در شررایط آتری

بهدست آمد .پس از محاسبۀ تولید ،درآمد ناخالص و هزینههای

ثابت فرض شده و تنها اثر دو متغیر بارش و دما و ترأثیر آن

کاشت ،داشت و برداشت ،سرود خرالص سراالنۀ هرر محصرول

در تولیدات کشاورزی بررسی شده است.

به عنوان ضریب در تابع هدف مورد استفاده قرار گرفرت .بررای
محرردودیت دسترسرری برره آب ،نسرربت برره تعیررین نیرراز آبرری

3.31X1+10.05 X2+7.17 X3+7.42 X4+3.86 X5+9.89
X6+7.87X7+4.505
X8+7.86
X9+
6.783*X10<=25380
()10

میدانی و مصاحبۀ چهرهبهچهرره در منطقره ،اسرتخراج و توابرع

الف ر .2محدودیت سط اراضری کرل :از مسراحت 19031

محدودیت نهایی شد .شكل عمومی مسرئلۀ موجرود در دشرت

هكتاری آبخوان 592 ،هكتار مربروه بره اراضری مسركونی

اسالمآباد به صورت زیر نوشته شد:

شهری و روستایی و صنعتی کم مریشرود؛ بنرابراین سرط

محصوالت مختلف اقدام و بهعنوان ضریب برای متغیرها مرورد

Max(Z)=3.821*X1+7.67*X2+3.439*X3+8.1*X4+
1.698*X5+2.196*X6+4.72*X7+1.24*X8+6.14*X9+7.4
*X10+0.726*X11+0.072*X12+1.71*X13+1.09*X14

()13
کرره در آن ،متغیرهررای تصررمیم کرره بررا انرردیس  iدر الگرروی
برنامهریزی خطی مشخص شدهانرد ،شرامل گنردم آبری )،(i=1
چغندرقند ) ،(i=2ذرت ) ،(i=3سریبزمینری ) ،(i=4نخرود آبری

باقیمانده برای تخصیص به محصوالت چهاردهگانه الگوی
کشت  11101هكتار است .مجمدرنتیجهوع سرط اراضری
زیر کشت این محصوالت حداک ر میتواند به میرزان پریش
گفته باشد.
X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X
()16
13+X14<=18848

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

استفاده قرار گرفت .سایر محدودیتهرا نیرز از طریرق پیمرایش

3.66X1+11.12 X2+7.93 X3+8.21 X4+4.27 X5+10.94
X6+8.71
X7+4.98
X8+8.69
X9+
7.5*X10<=25887.5
()15

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

سط اراضی باغی ،سبزیکاری و یونجهکاری است.

میلیون مترمكعب) کسرر شرده و  33/95میلرون مترمكعرب
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ب .محدودیتهای تناوب زراعی

محصول و نیز امكانپذیر نبودن نگهداری در شررایط برازار

ب ر :1محدودیت تناوب زراعی آبی :در تناوب زراعری الگروی

مصرف ،اغلب مردم حاضر به کشت این محصول نیستند.

کشت منطقه52 ،درصد کشتهای آبی به گندم اختصرا

دارد

و تناوب تكمیلی گندم ،یكی از محصروالت ذرت ،چغندرقنرد،

()22

X7<=12

جر :5سط اراضی یونجهکراری :ایرن سرط در منطقره

سیبزمینی و نخود آبی ،جالیز و گوجهفرنگی است؛ درنتیجه:

 61/5هكتار بوده و از این میزان نمیتواند کمتر باشد؛ زیررا

X1=X2+X3+X4+X5+X8+X9

در حال حاضر بهعلت چندساله بودن و بهرهدهری مناسرب،

()15

ب ر :2محدودیت تناوب زراعی دیم :با کسر سرط اراضری
آبی از سط کل آبخوان ،سط مربروه بره کشرت محصروالت

مردم منطقه به تغییر این کاربری تمایلی ندارند.
()23

X6> =68.5

دیم بهدست میآید که در تناوب کشرت دیرم سرطحی کره بره

ج ر :6بیشترین سط اراضی یونجهکاری :سط اراضری

دارد ،با کشتهای تكمیلی تناوب

زیر کشت یونجه  61/5هكتار بوده و این میزان میتواند بره

کشت گندم و جو اختصا

 122/1هكتار افزایش یابد؛ زیرا مردم بهدلیرل شررایط آبری

ساالنه یعنی نخود و عدس برابر است:
()11

X11+X12=X13+X14

منطقه و طول دورۀ تولید ،به افزایش تا  122/1هكتار تمایل
دارند.

ج .محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی
و از این میزان نمریتوانرد کمترر باشرد؛ زیررا در حرال حاضرر

د .محدودیت غیر منفی بودن متغیرها

بهعلت بهرهدهی مناسب ،مرردم منطقره تمرایلی بره تغییرر ایرن

در شرایط مدل برنامهریزی خطی سط اختصا

کاربری ندارند.

هر کاربری باید غیرمنفی باشد.

()19

X10>=21.8

ج ر :2بیشترین سط اراضی باغی :سط اراضی باغی 21/1
هكتار بوده ،اما این میزان میتواند به  32/5هكتار افزایش یابرد.

یافتره بره

()25
X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14>=0

اجرای مدل بهینهسازی

دلیل این افزایش این است که بهدلیل وضعیت اقلیمی منطقره و

با توجه به توابع هدف و محدودیتی که بیان شد ،برهمنظرور

وقوع سرمازدگی و درصد ریسرک نسربتاً زیراد ،باغرداران تنهرا

دستیابی به مناسبترین وضعیت سط کشرت اراضری آبری

حاضر به افزایش سط زیرکشت خود تا 52درصدند.

برررای رسرریدن برره اهررداف تحقیررق بررا اسررتفاده از روش

()22

X10<=32.7

ج ر :3سط اراضی سبزیکاری :این کشت در منطقه ،شرش
هكتار بوده و از این میزان نمیتواند کمتر باشد؛ زیررا در حرال

سیمپلكس و با کمک نرمافزار  LINGOنسرخۀ  ،11مسرئلۀ
برنامهریزی خطی موجود مدلسازی و اجرا شد.

گونه های کشتشده ،مردم منطقه تمایلی به تغییر ایرن کراربری

مطابق روش پژوهش تشری شده در مقاله ،نتایج حاصرل از

ندارند.

بخشهای مختلف پژوهش بدین شرحاند.

()21

ج ر :0بیشترین سط اراضی سبزیکاری :سط اراضی زیرر
کشت سبزیجات شش هكتار بوده ،اما نتایج حاصل از مصراحبه
با کشاورزان منطقه نشان داد که تا دو برابر قابل افزایش اسرت؛
زیرا بهدلیل نیاز به نیروی انسرانی در طری دورۀ رشرد و تولیرد

الف .نوسانات سطح آبخوان در دورۀ آماری موجود
هیدروگراف نوسانات سط تراز آب زیرزمینی و تغییررات
ماهانرررۀ بارنررردگی در ایرررن دشرررت در دورۀ 26سررراله
(1366ر )1393بررسی و در شكل ( )2ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

حاضر بهعلت بهررهدهری مناسرب و چندسراله برودن برخری از

نتایج

X7>=6

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

ج ر :1سط اراضی باغی :این سط در منطقه  21/1هكتار بروده

()20

X10<=102.8
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شکل ( :)4تغییرات بارش و ارتفاع سطح آب زیرزمینی در دشت اسالمآباد غرب (دورۀ 42ساله)

در سال آبی 1392ر 1393نیز حدود  3/13میلیرون مترمكعرب

ب .وضعیت بیالن آبخوان
حدود  2/35متر و در  5سال آخر  2/69متر کراهش درسرط

ارائه شده است.

ایستابی آبخوان وجود دارد که برهترتیرب حجمری معرادل برا
 2/31و  0/69میلیون مترمكعب در هر سرال اسرت .همچنرین
جدول ( :)5مقادیر اجزای مختلف بیالن آب زیرزمینی
شرح اجزا

ردیف

تغذیه

)(MCM

تخلیه )(MCM

2

نفوذ مستقیم از ریزشهای جوی ()Qp

1/52

2

3

نفوذ از جریان سطحی و سیالب ()Qr

16/30

2

0

آب برگشتی از مصارف کشاورزی ()Qi

6/95

2

5

آب برگشتی از مصارف شهری ()Qsw

6/3

2

6

جریان خروجی زیرزمینی از محدودۀ بیالن ()Qout

2

2/95

5

برداشت از آبخوان برای انواع مصارف ()Qex

2

00/50

1

تبخیر از سط سفره ()Qd

2

2

9

حجم آب زهكشیشده از سفرۀ آب زیرزمینی ()Qet

2

2

12

تغییرات حجم مخزن ()±ΔV

3/13

2

21/23

21/23

جمع

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

1

جریان ورودی زیرزمینی به محدودۀ بیالن ()Qin

3/55

2

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

در دورۀ آماری سیساله آبخروان دشرت اسرالم آبراد ،سراالنه

از آب آبخوان کاسته شده است .اجزاء بریالن در جردول ()1
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بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت اسالمآباد...

ج .ارزیابی مدل  LARS-WGو مقایسۀ مقادیر مشاهداتی و
شبیهسازیشدۀ متغیرهای اقلیمی
متغیرهای اقلیمی چهارگانۀ بارش ،دمای بیشینه ،دمای کمینره و
تعداد ساعات آفترابی کره توسرط مردل شربیهسرازی شرده ،در
شكل های ( )3تا ( )6نشران داده شرده اسرت .انطبرا مناسرب
دادهها بر همدیگر نشان از برآورد دقیق مدل در شررایط منطقره
است.
شکل ( :)1انطباق دادههای تاریخی و شبیهسازیشدۀ دمای حداکثر

بررسی تغییرات متغیرهای اقلیمی در شرایط تغییر اقلیم
پس از تعیین مدل مناسب ،براساس سناریوهای پریشبینری
تغییررات اقلیمرری دادههررای چهررار متغیررر اقلیمرری براسرراس
سناریوی  A2و با مدل  HADCM3شبیهسازی شرد .نترایج

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

شکل ( :)9انطباق دادههای تاریخی و شبیهسازیشدۀ بارش
شکل ( :)2انطباق دادههای تاریخی و شبیهسازیشدۀ ساعات آفتابی

حاصل در جدول ( )2ارائه شده است.
شکل ( :)2انطباق دادههای تاریخی و شبیهسازیشدۀ دمای حداقل
] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0
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جدول ( :)4دادههای شبیهسازیشده براساس سناریوی  A2در مدل  HADCM3در مقایسه با دادههای مشاهداتی برای چهار متغیر اقلیمی
متغیر

بارش

ماه

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Agu

Sep

Oct

Nov

Dec

)Obs(1992-2213

52/31

66/13

61/53

55/16

21/11

1/22

2/90

2/21

2/32

26/51

52/12

62/02

)Gen(2211-2232

69.61

62/12

69/12

55/52

22/25

2/12

1/91

2/63

5/01

36/29

51/11

61/92

تغییرات ماهانه

-1/69

-0/51

2/59

2/56

2/20

-2/2

2/99

2/02

3/16

9/31

-1/21

1/5

دمای کمینه
دمای بیشینه
ساعات آفتابی

درصد تغییرات ماهانه

-2/0

-5/25

2/16

2/91

1/1

-19/61

125/3

222

136/2

30/5

-1/39

2/09

)Obs(1992-2213

-0/12

-3/31

-2/31

0/01

5/1

11/01

15/05

10/91

12/10

6/26

1/35

-2/31

)Gen(2211-2232

-0/5

-2/59

2/50

0/9

1/55

12/25

16/5

15/56

12/93

6/59

1/99

-1/16

تغییرات ماهانه

2/32

2/59

2/15

2/09

2/55

2/59

1/25

2/51

2/59

2/53

2/60

2/52

درصد تغییرات ماهانه

-23/0

-250/2

11/1

9/6

6/9

6/1

3/9

5/1

12/2

05/0

-21/1

-23/3

)Obs(1992-2213

5/6

9/11

10/15

22/25

26/23

32/11

36/53

36/6

31/95

25/36

16/1

12/63

)Gen(2211-2232

5/02

12/31

15/30

22/35

26/15

33/39

35/30

35/15

32/56

25/91

15/21

12/51

تغییرات ماهانه

-2/11

2/5

2/09

2/3

2/10

2/51

2/11

2/55

2/61

2/62

2/91

2/15

درصد تغییرات ماهانه

-2/35

5/26

3/32

1/52

3/23

1/55

2/22

1/56

1/91

2/00

5/65

1/01

)Obs(1992-2213

0/06

5/11

5/95

9/12

12/26

10/12

13/52

12/56

12/12

5/13

5/39

0/20

)Gen(2211-2232

0/62

5/91

1/25

9/61

12/05

10/19

13/52

12/01

12/55

5/61

5/52

0/02

تغییرات ماهانه

2/16

2/1

2/10

-2/19

2/01

2/25

2/22

-2/21

-2/25

-2/22

2/33

2/16

درصد تغییرات ماهانه

3/59

1/5

1/55

-1/90

3/02

2/52

2/22

-2/22

-2/32

-2/11

6/13

3/55

 :Obsدادههای مشاهدهشده  :Genدادههای تولیدی

محصوالت

گندم

چغندر

ذرت

سیب زمینی

باغ

یونجه

سبزی

نخود

گوجه فرنگی

جالیز

گندم دیم

جو دیم

نخود دیم

عدس دیم

میزان سود

سود

درصد تغییر

موجود
شرایط کنونی شرایط تغییر اقلیم

2292/53

وضعیت

2255/1

2

2

2292/53

2

61/5

6

2

2

32/5

5255/65

2

5255/65

2

2

2

2255/1

32/5

61/5

6

2

2

2

5293/3

2

5293/3

2

00105/31
03296/56

وضعیت بهینه در وضعیت بهینه در

1921/9

025/5

505/3

112/3

21/1

61/5

6

22/1

21

223/3

5505/0

36/1

5525/0

3/2

32100/61

----36/5
-3/9

بحث و نتیجهگیری
کشاورزیِ مبتنی برر تكنولرووی ،توجره مجرامع علمری را بره
توسعۀ پایدار جلب کرده است .بیابانزایی در مناطق خشک و
نیمررهخشررک ،شررور شرردن آب و فرونشسررت آبخرروانهررای
زیرزمینی ،آلودگی آبهای سرطحی و فرسرایش خراك هرای
زراعی و مانند اینها ،عوارضی است کره بیشرتر ناشری از اثرر
استفاده از ارقام پرمحصول همراه با مصرف بیشرتر آب ،کرود

شیمیایی ،سموم دفع آفات و گسترش کشاورزی به زمینهای
حاشرریهای اسررت .بررسرری وضررعیت منررابع آبرری در دشررت
اسالمآباد نشران داد کره ترأمین منرابع آب مرورد نیراز بخرش
کشاورزی در منطقه ،وابستگی کامل به آب زیرزمینری دارد و
این در حالی است که در سرالهرای اخیرر ،افرت سرط آب
زیرزمینی دشت اسالم آباد شدت مییابد ،بهطوریکه در شش
سال منتهی به سال آبی 1392ر 1393سط آبخوان  6/61مترر
افت داشته و آبخوان با کسری ذخیرۀ سراالنه مواجره بروده و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

عوارض زیستمحیطی ناشی از اجررای برنامرههرای توسرعۀ

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

جدول ( :)9توزیع محصوالت الگوی کشت در وضعیت موجود و شرایط بهینۀ سناریوی مدیریتی

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت اسالمآباد...

521

بیالن کامالً منفی است (جدول  1و شكل  .)2روند تغییررات

منطقه قررار گرفرت .اشركال  3ترا  6میرزان تطرابق دادههرای

سط آب زیرزمینی بیانگر شردت ایرن وضرعیت در آینرده و

تاریخی با دادههای شبیهسازیشدۀ مدل را برای چهرار متغیرر

تهدید پایداری تولیرد در منطقره اسرت کره نترایج جلیلری و

اقلیمی نشان میدهد و انطبرا مناسرب دادههرا برر همردیگر

همكرراران ( ،)2215پانرردا و همكرراران ( ،)2225اکرامرری و

نشان از برآورد دقیق مدل در شرایط منطقه است .کرارآموز و

همكاران ( ،)2211رزا مرنش ( )2226در شردتهرای مرورد

همكراران ( )2211نیرز برر دقررت مردل در ریزمقیراسسررازی

تحقیق مبنی بر روند افزایشی افرت سرط آبخروانهرا را نیرز

دادههای اقلیمی دشت رفسنجان اذعران داشرتهانرد .فرزانره و

تأیید میکند .در برنامهریزی الگوی کشت ،حفاظرت از منرابع

همكرراران ( )2212نیررز ایررن مرردل و خروجرری آن را دارای

پایه و محیط زیست بایستی مورد توجه باشد؛ چراکه این امرر

بیشترین همبستگی با دادههای مشاهدهای معرفی کردهاند.

دنبال دارد .یكی از نمونههای برارز حفاظرت منرابع و محریط

بارش از مردادماه تا آبان ماه اتفا میافترد و در مهرر و آبران

زیست ،مصرف بهینۀ آب است که با توجره بره قررار گررفتن

بیشترین میزان افزایش ساالنه بهوقوع میپیوندد .در ایرن برازه

کشور ما در کمربند خشک و نیمهخشک دنیا ،الگروی کشرت

زمانی ،شرایط پوشش گیاهی منطقه و نیرز بهررهبررداریهرای

بایستی با محوریت بهره وری بهینه از منابع آب تدوین شرود؛

کشاورزی بهگونهای است که کاشرت محصروالت دیرم روی

بهویژه آنكه توجه به اثرات تغییر اقلیم در آینده برر ایرن امرر،

نررداده و محصرروالت آبرری برره مرحل رۀ آبیرراری و نیرراز آبرری

در اکوسیسررتمهررای شرركنندۀ منرراطق خشررک و

نرسیدهاند .از طرفی در بازۀ زمانی اسفند تا اواخر اردیبهشرت

نیمهخشک ایران ضروی اسرت .در دشرت اسرالمآبراد غررب

که بارش های تأثیرگذار منطقه در بخش کشاورزی بره وقروع

به منظور استفادۀ بهینه از منابع آب موجود در راسرتای تحقرق

میپیوندد ،افزایش معنیداری در میزان بارش در شرایط تغییر

اهداف بلندمدت ،مدیریت منرابع آب و کراهش افرت سراالنۀ

اقلیم دیده نمیشود .دمای کمینرۀ مراههرای مختلرف افرزایش

تراز آب زیرزمینی ،اصالح الگوی کشت موجرود یرک الرزام

یافته است و این افزایش در همۀ ماهها قابرل مشراهده اسرت.

است .ازآنجاکه برخی از محصوالت الگوی کشت موجود در

دامنۀ تغییرات این متغیر اقلیمی از  2/3درجه در وانویره ترا 1

برنامهنویسی بهینه سازی حذف میشوند ،بهمنظور حفظ تنروع

درجه سانتی گراد در ووالی است .دمای بیشینه بهجز وانویره

محصوالت برای حضور در الگوی کشت ،معرفی گونرههرای

که کاهشی است ،در سرایر مراههرای سرال افرزایش مرییابرد

جدید مانند کلزا و نظایر آن که با داشتن نیاز آبی کمترر سرود

شرستها و همكاران ( )2216نیز در منطقۀ مورد تحقیرق خرود

بیشری را در اختیار کشاورزان قرار دهند ،مرورد نیراز اسرت؛

در کشور ویتنام ،افزایش  1/5درجهای دما را گزارش کردهاند.

جلیلی و همكاران ( )2215نیز بر این مهم تأکید کردهاند.

زارعیان و همكاران ( )2215و گروهری و همكراران ()2213

برهخصررو

اسالمآباد غرب ،از خروجی مدلهرای گرردش عمرومی جرو

گزارش کردهاند .در پژوهش حاضرر ،دامنرۀ ایرن تغییررات از

استفاده شد .برای انطبا مقیراس خروجری ایرن مردلهرا برا

 2/3درجه در آوریرل ترا  2/9درجرۀ سرانتیگرراد در نروامبر

مقیاس مورد نیاز مطالعات محلی تغییر اقلیم ،دادههای برارش

متفاوت است .کاهش دما تنها در ماهی از سال رخ داده است

و دما توسرط مردل  LARS-WGریزمقیراس شرده و از ایرن

که کشتهای آبی منطقه در شرایط عدم رویشاند و افرزایش

اطالعات ریزمقیاسشده برای تعیین مقرادیر تغذیره و تخلیرۀ

دمای بیشینه در سایر ماهها در کنار افرزایش دمرای کمینره در

آبخررروان در دورههرررای آترری اسرررتفاده و خروجررری مررردل

سال ،سبب افزایش نیاز آبی گیاه خواهند شد .این شررایط در

 ،HADCM3سرررناریوی  A2در دورۀ زمرررانی 2211-2232

اکوسیستم شكنندۀ مناطق خشک و نیمهخشرک بیشرتر حرائز

مبنای تصمیمگیری اثرات تغییر اقلیم بر منرابع آب زیرزمینری

اهمیت است و لزوم مدیریت مصرف آب زیرزمینی بهعنروان

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

به منظور ارزیابی اثررات تغییرر اقلریم برر آبخروان دشرت

نیز در پژوهشهای خود این افزایش را در حوضۀ زاینردهرود

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

پایداری در تولید محصوالت کشاورزی و محیط زیست را به

نتایج ارائهشده در جدول ( )2نشان میدهرد کره افرزایش
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یكی از شراخصهرای توسرعۀ پایردار اکوسیسرتم کشراورزی

اما سبزیجات و یونجه در حرداقل خرود براقی مانردهانرد .در

منطقه را دوچندان میکند.

کشت دیم ،جو و عدس حذف شده و کاهش سرط گنردم و

این پژوهش متغیرهای بارش ،دمای بیشینه و کمینه و ساعات

اسررت .در سررناریوی پیشررنهادی ،میررزان سررود حاصررل از

آفتابی در شرایط تغییر اقلیم ،به ترتیرب  13/66 ،2/2،31/20و

بهینهسازی م بت بوده و این افزایش برابر  36/5درصد اسرت

2/0درصد تغییر میکنند که با گزارش  )2225( IPCCمبنی بر

که با نتایج اسكونهارت و همكاران ( )2216کره براالتر برودن

افزایش دما تطابق دارد .زارعیان و همكراران ( )2215نیرز در

سود ناخالص را در شررایط سیاسرت هرای سرازگار گرزارش

حوضۀ زایندهرود ،تغییرات  1/51تا  -22/51درصدی برارش،

کردهاند ،همخوانی دارد .البته ممكن است اجرای الگوی بهینۀ

و گوهری و همكراران ( )2213نیرز در پرژوهشهرای خرود،

بهدستآمده بهدلیل مسائل فرهنگی و شرایط اقتصادی حراکم

تغییرات بارش را در برخی ماهها کاهشری و در سرایر مراههرا

بر زندگی کشاورزان قابل اجررا نباشرد؛ بررای نمونره ،هزینرۀ

افزایشی گزارش کرده اند .این شرایط بر نیاز آبی و حجم آب

باالی کاشت تا برداشت سیبزمینی باعث شده که علریرغرم

در دسترس تأثیر میگذارد .تحلیل دادههای بیالن در وضعیت

سود باالی ایرن محصرول ،کشراورزان رغبرت زیرادی بررای

تغییر اقلیم نشان داد که با توجره بره تغییررات دمرا و برارش،

کاشت و افزایش سط بیش از  15برابرری ایرن محصرول را

علیرغم افزایش بارش و سهم آن در افرزایش حجرم ذخرایر

ندشته باشند .بهینهسازی در وضعیت تغییرر اقلریم نیرز نشران

آبخوانر برخالف نتایج فرزانه و همكاران ( ،)2212شرستها و

میدهد که بهدلیل تغییرر اقلریم آبوهروایی در آینرده کره برا

همكاران ( )2216و آخونی پورحسرینی و همكراران ()2215

افزایش دما و بارش همراه است ،علیرغم بارش افزایشیافته،

که کاهش سط آبخروان را در شررایط تغییرر اقلریم گرزارش

پراکنش زمانی آن در تطابق مناسب با نیراز آبری محصروالت

کردهاند ر تغییر شرایط بهگونهای است که افزایش دما تأثیرات

نبوده و به همراه تأثیر دما در افزایش نیاز آبی تخصیص بهینۀ

خود را روی افزایش نیاز آبی گیاهان نشران داده اسرت .ایرن

سط زیر کشت محصروالت مختلرف کراهش  3/6درصردی

وضعیت در تغییر ضرایب تابع محردودیت  16نسربت بره 15

سود حاصل تولیدی را سبب شده و این امر ناپایداری تولیرد

در مدل بهینهسازی به روشنی مشخص شده است که در سود

و اکوسیستم منطقه را در پی خواهد داشت.

حاصل از تولیدات کشاورزی نیز اثرر کاهشری داشرته اسرت.

در یررک جمررعبنرردی مرریترروان گفررت وضررعیت اقلیمرری

نتایج ارائهشده در جدول ( )3که خروجی مدل بهینهسازی را

شبیهسازی شده برای اقلریم آینردۀ دشرت اسرالمآبراد غررب،

نشان میدهد ،کاهش  3/6درصدی سود را نشران داده کره برا

شرایطی را متصرور اسرت کره افرزایش متغیرهرای دمرایی در

نتایج حسرن اصرفهانی و همكراران ( )2215کرامالً در تضراد

منطقه را در پی دارد؛ این امر بر افزایش تبخیر و تعر و نیاز

است.

آبی گیاهان تأثیر مستقیم دارد .علریرغرم افرزایش برارش در

مدیریتی بهینه در شرایط کنونی که تعادل محیط زیست را در

در بخش کشاورزی کمک چندانی نخواهرد کررد و ایرن امرر

نظر دارد و بناست که سط آب زیرزمینی در سرط موجرود

کماکان روند افزایشی برداشرت از سرفرههرای آب زیرزمینری

باقی مانده و افت نداشته باشد ،کشتهای آبی چغندر ،ذرت،

منطقه را در پی خواهد داشت .ازآنجاکره بریش از  92درصرد

نخود ،گوجهفرنگی و جالیز از الگوی کشت بهینه حذف شده

آب زیرزمینی در این منطقه مصرف کشاورزی دارد ،ادامۀ این

و گندم افزایش سط زیر کشت داشته است .بیشرترین تغییرر

وضرعیت ناپایررداری کشرراورزی را در پرری خواهررد داشررت و

مشاهدهشده در جایگزینی کشت سیبزمینی بهجای چغندر و

توسعۀ ناپایدار نخستین محصول این ناپایرداری اکوسیسرتمی

ذرت است .باغ به بیشترین سط ممكن افزایش سط یافتره،

تخصیص بهینرۀ

است .لذا لزوم برنامه ریزی بهینه درخصو

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.10.0

با دقت در جدول ( )3مشرخص اسرت کره در سرناریوی

منطقه ،پراکنش زمانی آن بهگونهای است که بره مصررف آب

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-11

در آیندۀ اقلیمی منطقه مطابق سناریوی مرورد بررسری در

نخود بهواسطۀ افزایش سط زیر کشت آبی ایرن محصروالت
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Abstract
In arid and semiarid regions, water demands of different sectors are related to groundwater
resources. Therefore, the assessment of its changes is very important to achieve sustainable
development and optimal management of aquifers in the future periods. The aim of this study
was to evaluate the effects of climate change on Islamabad aquifer. For this purpose, the
output of general circulation climate models was used. For the generation of future weather
data in the region, LARS-WG model was calibrated using meteorological data and then,
HADCM3 model was applied and its results was downscaled using LARS-WG model in
Islam Abad synoptic station for period of 2011 to 2030. The impacts of climate change on
groundwater resources were analyzed based on A2 scenario in the period of 2011 to 2030.
Then, optimization of these resources was done using LINGO software. Results of LARSWG model indicated that the monthly rainfall, minimum and maximum temperatures and
radiation will change to 2.04, 2.31, 13.66 and 0.4 %, respectively, compared to the baseline
period. These conditions affect water demand and available water volume. Moreover, the
benefits of optimizing agricultural production in terms of climate change to the current
situation dropped to 3.9%.
Keywords: Desertification, Climate Change, LARS-WG, LINGO, Islam Abad.
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