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بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل مفهومی بیالن
(مطالعه موردی :دشت بیرجند)
احمد جعفرزاده ،1عباس خاشعی سیوکی ،*2علی

شهیدی3

چکیده
مدیریت منابع آب در مناطق خشک از اهمیت باالیی برخوردار است .از آنجا که در این مناطق بیشتر سهم مصارف متوجه
منابع آب زیزمینی است ،اطالع از وضعیت کمی و کیفی این منابع ضروری است .خروجیهای مدلهای گردش عمومی ابزاری
سودمند در جهت پیشبینی تغییرات متغیرهای اقلیمی به شمار میرود .در این پژوهش در ابتدا جهت بررسی پیامدهای کمی
گرم شدن جهانی ،با استفاده از بهترین خروجی مدل های گردش عمومی اثر تغییر اقلیم بر بارش براورد گردید ،و در ادامه به
منظور تحلیل وضعیت کمی آبخوان دشت بیرجند ،از مدل مفهومی بیالن استفاده شد .واسنجی و صحتسنجی مؤلفهها و اجزاء
مدل مفهومی بیالن با استفاده از الگوریتم بهینهسازی چندهدفه  ،MOPSOو میانگین سطح آب زیرزمینی حدفاصل سالهای
 1331تا ( 1333به عنوان ارتفاع مشاهداتی سطح آبخوان) انجام شد .از شاخصهای  R2و  RMSEبه عنوان توابع هدف در این
بهینهسازی استفاده شد .بازهی تغییرات توابع هدف در مرحلهی واسنجی اعضای جمعیت نیز بین  1/39تا  1/2برای تابع ،RMSE
و بین  1/77تا  1/37برای تابع  R2رسید .همچنین میزان دقت توابع هدف در مرحلهی صحتسنجی برای تابع  RMSEو  R2به
ترتیب برابر است با  1/48و  .1/31در مرحلهی بعد ،براورد سطح آب زیرزمینی آبخوان حدفاصل سالهای  2112تا  2131میالدی
انجام شد .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت بیرجند در بازه مطالعه شده با روندی نزولی
مواجه خواهد گردید .طبق شبیهسازیهای مدل مفهومی در خصوص سطح آب زیرزمینی ،انتظار میرود که حدوداً افت تجمعی
و ارتفاع سطح آب زیرزمینی در پایان دورهی آتی به ترتیب به ارقام  7و  1312/3متر برسد.
کلمات کلیدی :بهینهسازی ،دشت بیرجند ،مدل مفهومی بیالن،

 1دانشجوی دکتری منابع آب ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 2دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
:13123327874تلفن Email: abbaskhashei@birjand.ac.ir,
 3دانشیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
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مقدمه
بخش عمدهی کشور ایران در منطقهی خشک جهان
قرار داشته و میزان بارشهای جوی متوسط ساالنهی کشور
(حدود  281میلیمتر) از یک سوم متوسط نزوالت جوی
ساالنه کرهی زمین ( 491میلیمتر) نیز کمتر است
(کردوانی .)1393 ،بر اساس آمارهای موجود  21استان
کشور از حداکثر ظرفیت سفرههای زیزمینی خود استفاده
کردهاند (مؤمنی .)1342 ،همچنین ،سرانهی منابع آبی
تجدید پذیر کشور از  7هزار متر مکعب در سال  1332به
حدود  1421مترمکعب تقلیل یافته است (کردوانی،
.)1393
سازگاری با تغییر اقلیم یکی از اجزاء برنامهریزی در
توسعهی زیرینایی و پذیرفته شده در تمام نهادهای
بینالمللی است .این سازگاری شامل پیش بینی دقیق از
وضعیت آینده نیز خواهد بود .از آنجا که در بیشتر نقاط
برای اهدافی مانند توسعهی مناطق شهری ،افزایش سطح
زیر کشت در کشاورزی ،کاربرد شدید در صنایع آببر و
غیره منابع آب زیرزمینی را مالک عمل خود قرار میدهند،
اجرای طرحهای وابسته به منابع آب بدون برنامهریزی دراز
مدت عواقب جبرانناپذیری خواهند داشت .از بین رفتن
ظرفیت ذخیرهی آبخوآنها در نتیجه برداشت بیرویه،
کاهش کیفیت آب زیرزمینی ،هدر رفتن این منابع در
نتیجه اجرای ناصحیح طرحهای مربوط به آب از جملهی
این موارد است .بدین منظور مطالعات گستردهای در داخل
و خارج کشور هدف تحقیق خود را بررسی اثرات تغییر
اقلیم بر منابع آب زیرزمینی قرار دادهاند که در ادامه به
اختصار به بعضی از آنها اشاره میشود .الزم به ذکر است
که در سالهای اخیر ،تعداد مطالعات بررسی اثرهای تغییـر
اقلیم بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از خروجی مدلهای
اقلیمی جهانی و منطقهای ،رشد چشمگیری داشـته اسـت،
هرچند که هنوز تا وضعیت بهینه فاصله دارد .در بیشـتر
ایـن مطالعات ،مقادیر بارندگی در آینده شبیهسازی شده و
تﺄثیر آن بـر تغذیـه آبخوان و تغییـرات سطح تراز آب
زیرزمینی بررسی شده اسـت (توماس و همکاران،2119 ،
کالو و همکاران ،2118 ،هاشمی  ،2112بارن ،2112
کاستل  2118و ونگ  .)2112تعداد محدودی از مطالعات،
بـه بررسی اثرهـای تغییـرات اقلیم بر جریان آب سطحی
رودخانه و نقـش آن در تغذیهی آبخوان پرداختهاند (اخرات
 ،2113کاندزویچ  ،2114جایرکاما  .)2114برخی مطالعات

نیز به بررسی اثرهـای تغییرات کاربری اراضی و اقلـیم بر
منابع آب زیرزمینی پرداختهاند .مشـخص کردن میـزان
تغییرات در تغذیﺔ آبخوان ،بـه دلیـل تـﺄثیر درخـور
توجـهی متغیرهای اقلیمـی بـر ایـن مؤلفهی بـیالن آب
زیرزمینـی از اهمیت فراوانی برخوردار است (سالمی و
همکاران  .)1338در ادامه مطالعاتی که با استفاده از مدل
عددی و یا نرمافزارهای شناخته شده در حوزه مطالعات آب
زیرزمینی مبادرت به مدلسازی جریان آب زیرزمینی
کردهاند ،ذکر شده است.
در یک پژوهش توهامی و همکاران ( )2112به
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تعادل آب و خاک و تغذیهی
آبخوان پرداختند .آنها در این مطالعه آبخوان منطقه
ونوس کاستالر را انخاب نموده و از خروجیهای مدل
 HADCM3تحت دو سناریوی  A2و  B2استفاده کردند.
سالهای  1391تا  1331به عنوان دورهی پایه و  2111تا
 2133به عنوان دورهی آتی در نظر گرفته شدند .به منظور
بررسی اثرات تغییر اقلیم از مدل  HYDROBALبهره
گرفتند .نتایج مطالعهی آنها نشان داد که تغییر اقلیم
اثرات قابل توجهی را بر تعادل آب در خاک و به خصوص
تغذیهی آبخوان خواهد گذاشت .در هر دو سناریوی انتشار
بارندگی ،رواناب و تغذیهی آبخوان در سالهای پیشرو
نسبت به دورهی پایه کاهش نشان داد .در مطالعهای سانچز
و همکاران ( )2112اثرات تغییر اقلیم را بر پیشروی آب
شور در آبخوآنهای ساحلی هلند بررسی کردند .آنها در
این مطالعه از  MOCDENS3Dبهره گرفتند .لیوئوما و
اُکنن ( )2118اثرات تغییر اقلـیم و تغییرات سطح آب
دریای بالتیک را بر آبخوان کم عمـق و آزاد ساحلی در
جنوب فنالنـد مورد کنکاش قرار دادند .نتایج این بررسی
که با استفاده از مدل  MODFLOWانجام شده است ،نشان
دهندهی تغییـرات فصـلی درخـور توجـه در تغذیهی
آبخوان طی دورهی آتـی اسـت ،بـه طـوری کـه منطقـه
منظور زمستانهای پرآبتر و تابستانهای خشـکتـری را
تجربـه خواهد کرد .سالمی و همکاران ( )1338مبادرت به
پیش بینی احتماالتی اثرهای تغییر اقلیم بر آبخوان آبرفتی
دشت همدان-بهار کردند .در این بررسی ،از دادههای
اقلیمی ایستگاه سینوپتیک همدان و مقدار تغییرات بارش
و دما در سطح احتمال  31درصد برای سناریوی انتشار
 ،A2به عنوان بحرانیترین شرایط از نظر تغذیهی آب
زیرزمینی استفاده شد .مقادیر بارش و دما نیز به وسیلهی
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مدل  ، LARS-WGبه شکل روزانه برای دورهی آتی تولید
گردید .با استفاده از شبکهی عصبی چندالیه و مدل آب
زیرزمینی  ،MODFLOWبه ترتیب مقادیر رواناب روزانه و
نوسانهای سطح آب زیرزمینی تخمین زده شد .نتایج
نشان دهندهی افت سطح آب زیرزمینی به میزان  34متر
در دورهی آتی ،به خصوص در مناطق جنوب و جنوب غربیِ
آبخوان ،ناشی از برداشت چشمگیر آب زیرزمینی است .با
توجه به ضخامت اشباع کنونی آبخوان که حدود  21متر
است ،در پایان دورهی شبیهسازی ،ضخامت اشباع آبخوان
حدود  12متر خواهد بود .همچنین پورتمن و همکاران
( ،)2113در مطالعهای به منظور ارزیابی منافع حاصل از
جلوگیری انتشار گازهای گلخانهای با توجه به منابع آبهای
زیرزمینی از مدل  WateraGApاستفاده کردند .به منظور
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی جنوب
شرقی استرالیا ،کروسبی و مککالوم ( ،)2112اقدام به
شبیهسازی با استفاده از مدل  WAVESکردند .آنها 3
سناریوی آیندهی مرطوب ،آیندهی خشک و حالت بینابین
را براساس سناریوهای اقلیمی برای وضعیت آبخوان در
آینده درنظر گرفتند .نتایج مطالعه آنها حاکی از آن بودند
که ،در حالت مرطوب تغذیه آبخوآنهای این مناطق رشد
 32درصدی نسبت به وضعیت فعلی خواهد داشت .در
مطالعهای توئز و آلن ( )2113با استفاده از مدل
 MODFLOWاقدام به شبیهسازی جریان آب زیرزمینی
کردند .در این مطالعه از مدل HELPبه منظور براورد تغذیه
استفاده شد .در تحقیقی دیگر تامپسون و همکاران
( )2113با استفاده از مدل  MIKE SHE/MIKE 11اقدام
به شبیهسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی
مناطق پَست جنوب انگلستان کردند .در مطالعهای
جکسون و همکاران ( )2111اثرات تغییر اقلیم را بر آبخوان
گچی در شرق لندن مدلسازی کردند .آنها برای نیل به
هدف فوق از مدل  ZOODRMبهره گرفتند .به منظور
شبیهسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی نوار
غزه در فلسطین اشغالی موقیر و آجیور ( )2113از مدل
 Visual-MODFLOWبهره گرفتند .نتایج پژوهش آنها
حاکی از آن بودند که در سال  2131میالدی تغذیهی
آبخوان در مناطق جنوبی و میانی نوار غزه کاهش نشان
داده و کسری مخزن آن شدیدتر خواهد شد.
در این میان مطالعاتی نیز وجود دارند که با تمرکز بر
منطقهی مطالعاتی دشت بیرجند اقدام به مدلسازی آبهای
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زیرزمینی با استفاده از مدلهای عددی نمودهاند .محتشم
و همکاران ( )1331در مطالعهای با استفاده از مدل GMS
اقدام به پیشبینی سطح ایستابی آبخوان بیرجند کردند.
آنها در این پژوهش با استفاده از رویکرد تفاضل محدود،
معادلهی جریان آب زیرزمینی آبخوان آزاد دشت بیرجند
را واسنجی کرده و پس از تﺄیید نتایج در مرحلهی آزمایش
و صحتسنجی اقدام به پیشبینی سطح آب زیرزمینی در
شرایط غیرماندگار نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان دادند
که به دلیل برداشتهای بیرویه در سطح آبخوان ،روند
تغییرات سطح آب زیرزمینی در آینده به صورت نزولی
خواهد بود .اکبرپور و همکاران ( )1331با استفاده از ترکیب
دو مدل  MODFLOWو  WEAPاقدام به برنامهریزی
منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند کردند .آنها در مطالعه
خود با استفاده از تفاضل محدود اقدام به حل معادله
دیفرانسیل جریان آب زیرزمینی نمودهاند .در ادامه و پس
از حصول اطمینان از واسنجی مدل اقدام به پیشبینی
سطح آب زیرزمینی و بررسی سناریوهای تخصیص شده
است .نتایج مطالعه آنها نشان دادند که کسری آبخوان
بیش از  18میلیون مترمکعب است .همچنین ،جهت غالب
جریان از سمت شرق به غرب بوده و عمق سطح آب در
مناطق غربی کاهش مییابد .همچنین محتشمی و
همکاران ( )1332نیز با استفاده از روش  Mesh Lessاقدام
به حل معادله آب زیرزمینی دشت بیرجند در حالت
ماندگار نموده و نتایج را با آمار چاههای مشاهداتی مقایسه
کردند .نتایج مطالعه آنها نشان از دقت باالی این روش در
شبیهسازی سطح ایستابی آبی زیرزمینی دارد .بهطوریکه
مقدار خطای جذر میانگین مربعات در حدود  1/842براورد
شد .در پژوهشی دیگر محتشمی و همکاران )2117( ،با
استفاده از رویکرد Meshless Local Petrov–Galerkin
) (MLPGاقدام به شبیهسازی جریان آب زیرزمینی در
حالت غیر اشباع دشت بیرجند کردند .نتایج شبیهسازی
آنها حاکی از دقت باالی روش مذکور داشته؛ به نحوی که
مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات خطا در حدود 1/7
براورد گردید.
لکن مطالعاتی زیادی وجود دارند که اقدام به بررسی
و تخمین جریان آب زیرمینی با استفاده از مدلهای
مفهومی کردهاند .در پژوهشی جوکیک و دنیک-جوکیک
( )2113با استفاده از یک مدل مفهومی اقدام به تخمین
بیالن آب زیرزمینی در یک آبخوان کارستی واقع در
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رشتهکوههای دینار کشور کرواسی نمودند .مطالعه گیتس
و همکاران ( )2114درخصوص به کارگیری مدل مفهومی
بیالن برای شبیهسازی تغذیهی آبخوان بدین جرن
( )Badain Jaranدر کشور چین انجام شده است .همچنین
روجاس و همکاران ( )2114اقدام به بررسی عدم قطعیت
مدلهای مفهومی در مدلسازی جریان آب زیرزمینی
پرداختند .پژوهش Sonسین و سیواپاالن ( )2117نیز با
هدف تﺄثیر دادههای کمکی بر بهبود ساختار و کاهش عدم
قطعیت مؤلفههای مدل مفهومی بیالن آبخوان انجام شد.
در مطالعهای اکبرزاده و همکاران ( )1333به بررسی اثرات
تغییر اقلیم بر منابع آبهای زیرزمینی حوضهی آبریز صوفی
چای پرداختند .بدین منظور دادههای میانگین ماهانه بارش
 9ایستگاه سینوپتیک و بارانسنجی موجود در منطقه
مطالعه شده مورد بررسی قرار گرفت و همچنین جهت
نشان دادن تغییرات مکانی بارش از نرمافزار Arc GIS 9.3
بهره گرفته شد .نتایج مطالعه آنها نشان داد که در
حوضهی صوفی چای در ماههایی که دارای بارش بیشتر
هستند ،عمق دسترسی به آبهای زیرزمینی کاهش یافته و
سطح آب باال آمده است و همچنین روند دادههای بارش و
دمای مراغه ،کاهش بارش و افزایش دما را در دهههای اخیر
نشان میدهد که همین امر باعث افزایش تبخیر و کاهش
بارشهای برفی شده که خود تﺄثیر زیادی در کاهش آب
های زیرزمینی دارد.
اکثر مطالعات فوق به منظور شبیهسازی اثرات تغییر
اقلیم بر آبهای زیرزمینی از مدلهای عددی استفاده
نمودهاند .لکن باید توجه داشته که در اقلیمهای خشک
نظیر منطقه مطالعه شده به دلیل اینکه اکثر اوقات سال
بدون بارش سپری شده و اغلب بارشها به صورت مقادیر
حدی رخ میدهد و همچنین به دلیل فقدان بسترهای الزم
(کمبود چاههای مشاهدهای ،عدم مطالعات پیوسته
مؤلفههای هیدرولیکی آبخوان) جهت شبیهسازی عددی و
تحلیلی ،استفاده از روشهای مفهومی ناگزیر روش مناسبی
به نظر میرسد .در این مطالعه ضمن شبیهسازی تغییرات
سطح آب زیرزمینی به صورت ماهانه تا افق  ،2131عملکرد
روش مفهومی بیالن آبخوان نیز بررسی میشود .بدین
منظور سعی میشود تا جهت بررسی توانمندی این روش
از الگوریتمهای نوین فراابتکاری چندهدفه استفاده شود .به
طور کلی مطالعات فوق جهت شبیهسازی مقادیر مؤلفههای
اقلیمی از یک یا دو مدل گردش عمومی استفاده نمودهاند؛

حال آنکه مطالعه فوق پس از بررسی خروجی  12مدل
گردش عمومی ،بهترین آنها را متناسب با شرایط اقلیمی
انتخاب خواهد نمود.
مواد و روشها
معرفی منطقه مطالعه شده
شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در
شمال رشته کوههای باقران و در محدودهی  23درجه و
 13ثانیه طول جغرافیایی و با  32درجه و  23ثانیه عرض
جغرافیایی قرار گرفته است .وسعت این شهر  82/7کیلومتر
مربع ،دارای  2بخش و  11دهستان است .میانگین حداقل
و حداکثر دمای ساالنه بیرجند به ترتیب  4و  28درجه
سانتی گراد است .بارش ساالنه  122میلیمتر و ارتفاع از
سطح دریا  1831متر است .میزان ظرفیت تبخیر دشت
بیرجند  1782/34میلیمتر براورد شده است (جعفرزاده و
همکاران .)2114 ،شکل ( )1جزئیات بهتری از موقعیت
دشت بیرجند را ارئه میدهد.

شکل  .1موقعیت محدوده مطالعاتی بیرجند

به منظور تخمین مؤلفههای اقلیمی تحت تﺄثیر پدیده
تغییر اقلیم عموماً از مدلهای گردش عمومی بهره گرفته
میشود .این مدلها اثرات گرمایش جهانی را در الیه
مختلف سطح و اطراف زمین و تحت قوانین و معادالت
فیزیک (شامل تکانه ،بقای جرم ،قانون عمومی گازها،
قوانین ترمودینامیک و شناوری) شبیهسازی میکنند.
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ریزمقیاس نمایی
به منظور پیشبینی مقدار متغیرهای اقلیمی نظیر
بارش ،مهمترین ابزار استفاده از خروجی مدلهای گردش
عمومی  GCMاست .مدلهای  GCMمورد استفاده برای
شبیهسازی اقلیم به طور معمول از قدرت تفکیک مکانی
افقی چند صد کیلومتر برخوردارند .با این حال ،به منظور
ارزیابی درسـت منطقهای و محلـی اثرات تغییر اقلیم،
محققان نیاز به سطح بسیار باالتری از جزئیات  -در حـد
 11کیلومتر را دارند .از این رو از فرآیندی بـه نـام
ریزمقیـاسنمـایی استفاده میشود .ریزمقیاس نمایی
فرایند انتقال اطالعات اقلیمی از یک مدل اقلیمی درشت
مقیاس به ریزمقیـاس اسـت (زمنف.)2112 ،
به دلیل بزرگ مقیاس بودن خروجی این مدلها،
جهت دستیابی به چشماندازهای دورههای آتی و ارزیابی
پیامدهای تغییر اقلیم در مقیاس منطقهای به طور مستقیم
قابل استفاده نیستند ،لذا نیازمند ریزمقیاس نمایی با توجه
به رفتار اقلیمی مشاهداتی منطقه مطالعه شده هستند.
بدین منظور مؤلفههای بارندگی ،دماهای حداکثر و حداقل
و تابش خورشیدی به صورت روزانه حدفاصل سالهای
 1331تا  2111میالدی از سازمان هواشناسی استان
گرداوری ،و دورهی مذکور به عنوان دورهی پایه انتخاب در
نظر گرفته شد .در این مطالعه جهت ریزمقیاسنمایی
خروجی مدلهای گردش عمومی از مدل LARS-WG
بهره گرفته شد.
مدل LARS-WG

این

مدل در ایستگاه تحقیقاتی النگ اشتون

( Station-Weather

Research

Ashton

Long

( Michael

 )Generatorبه وسیله میخائیل زمنف
 )Semenovطراحی و توسعه داده شد LARS-WG ،مولد
تصادفی آب و هوا است که برای شبیهسازی آب و هوای
یک منطقه در هـر دو شـرایط آب و هـوایی حال حاضر و
آینده استفاده میشـود (صالحنیا و همکاران .)1333 ،این
مدل رگرسیونی چند متغیره برای تولید دادههای آب و
هوایی از روشهای آماری استفاده میکند (ویلکس
 .)1332همچنین یه دلیل تکرار محاسبات ،نیاز کمتر به
دادههای ورودی و سادگی کاربرد بیشتری نسبت به سایر
مدلها دارد (زمینف و باروف .)1332 ،میتوان مراحل کار
با این مدل را به  8گام زیر متصور شد:

2

 -1ویژگیهای آماری دادههای دیدهبانی در این گام تعیین
و تحلیل میشود -2 .در گام دوم مدل با استفاده از
دادههای مشاهداتی ،اقدام به بازتولید آنها کرده و
خصوصیات آماری این دادههای مصنوعی را تعیین میکند.
مدل از یک توزیع نیمهتجربی برای نمایش توزیع تجربی
دادههای مشاهداتی استفاده میکند (ریچاردسون و
همکاران -3 )1348 ،مدل دادههای مشاهداتی و بازتولید
شده را از نظر آماری آنالیز میکند .از آزمونهای F- ،t-test
 testو  chi-squareبه منظور ارزیابی عملکرد مدل در دوره
واسنجی استفاده میشود .نتیجه این آزمونها نشان خواهد
دادکه آیا مدل توانایی تولید داده را در آینده خواهد داشت؟
 -8به منظور شبیهسازی وضعیت اقلیمی آینده محل مورد
نظر ،مدل با وارد کردن سناریوهای انتشار گازهای
گلخآنهای و خروجی مدلهای اقلیمی به دادههای دوره
پایه باز تولید شده ،تغییرات اقلیمی آینده را شبیهسازی
میکند .الزم به ذکر است که سناریوهای انتشار و خروجی
مدلهای اقلیمی در داخل مدل تعریف شده اند و عمالً
نیازی به پایگاه داده نیست.
مدل گردش عمومی ()GCM
در این مطالعه با توجه به مطالعات جعفرزاده ()1332
از مدل  BCM2تحت سناریوی  B1به عنوان سازگارترین
خروجی موجود در بایگانی مدل  LARS-WGبرای
شبیهسازی متغیر بارندگی استفاده شد .نام کامل این مدل
که در مرکز تحقیقات اقلیمی بیجرکنس نروژ ( Bjerknes
 )Centre for Climate Research, Norwayتوسعه پیدا
کرده است BCCR-BCM2.0 ،بوده که به اختصار BCM2
نامیده میشود .به منظور تعیین سازگارترین خروجی
مدلهای گردش عمومی ،آمار مشاهداتی ایستگاه
سینوپتیک بیرجند شامل مؤلفههای بارندگی ،دماهای
حداکثر و حداقل و تابش خورشیدی به صورت روزانه
حدفاصل سالهای  1331تا  2111میالدی به عنوان
دورهی پایه (واسنجی مدل  )LARS-WGبه مدل معرفی
شد .پس از واسنجی ،از  12مدل گردش عمومی موجود در
آرشیو  LARS-WGتحت سناریوهای  A2 ،A1Bو  B1به
منظور مقایسه با آمار مشاهداتی استفاده شد .بدین ترتیب
بهترین و سازگارترین خروجی تعیین میشود .جدول ()1
جزئیات کاملی را از سناریوهای انتشار تغییر اقلیم ارائه
میدهد (جعفرزاده.)1332 ،
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جدول  .1جزئیات سناریوهای انتشار گازهای گلخآنهای
شاخصهای توسعه جامعه

A1B

A2

B1

رشد جمعیت

کم

کم

کم

تولید ناخالص داخلی

خیلی زیاد

خیلی زیاد

زیاد

استفاده از انرژی

خیلی زیاد

زیاد

کم

تغییر کاربری زمین

کم

کم

زیاد

منابع سوخت در دسترس (گاز و نفت)

متوسط

متوسط

پایین

تغییر تکنولوژی

سریع

سریع

سریع

نوع استفاده از انرژی (فسیلی و پاک)

متعادل

بدون سوخت فسیلی

انرژی پاک و کارآمد

مدل مفهومی بیالن آبخوان دشت بیرجند
به دلیل کمبود ریزشهای جوی در مناطق خشک و
نیمه خشک نظیر محدوده مطالعاتی بیرجند ،مدیریت
منابع آب وابستگی شدیدی به آبهای زیزمینی پیدا کرده
است .باید توجه داشت که مدیریت منابع آبهای زیرزمینی
در نخستین گام نیازمند شناخت عملکرد سفره در شرایط
طبیعی است .بدون شک بهترین حالت شناخت رفتارهای
ی ک آبخوان ،انجام تحقیقات طوالنی برای هر منطقه است
که با توجه به سقف محدود اعتبارهای تحقیقاتی عمالً
امکانپذیر نیست .با درنظرگرفتن پیچیدگیهای موجود
جریان آب در الیههای آبدار استفاده از مدلهای شبیهساز
رفتار آب زیرزمینی کمک شایانی میکند .هدف از تدوین
مدل مفهومی ،شبیهسازی شرایط طبیعی آبخوانی با
استفاده از روابط مفهومی است .در صورتی که بتوان
شبیهسازی آبخوانی را با شرایط طبیعی تطبیق داد ،به
سهولت می توان با تغییرات در محل ،مقدار و زمان برداشت
به بررسی اثرات برداشت بر آبخوان پرداخت (عباسپور و
همکاران .)2113 ،مدلهای مفهومی همواره دارای اجزائی
هستند که میبایست با توجه به دادههای مشاهداتی
تخمین زده شوند .تخمین دقیق این اجزا ،از اهمیت بسزائی
برخوردار بوده و تحقیقات آینده بستگی به چگونگی
تخمین آنها دارد .یکی از روشهای واسنجی مدلها
استفاده از روشهای واسنجی خودکار (الگوریتمهای
بهینهسازی فراابتکاری) است که نسبت به سایر روشهای
سعی و خطا سریعتر و دقیقتر هستند .در این مطالعه ابتدا
با توجه به جزئیات دقیق اجزاء مدل مفهومی آبخوان،
معادله این مدل بیان میشود .در ادامه با استفاده از آمار
مشاهداتی سطح آب در آبخوان و الگوریتم چند هدفه

ازدحام ذرات

( Multi-Objective Particle Swarm

 )Algorithm - MOPSOاقدام به واسنجی اجزاء معادله
بیالن آبخوان شد .در نهایت به منظور تعیین دقت خروجی
الگوریتم و همچینین صحت مقادیر واسنجی شده ،اقدام به
صحتسنجی معادلهی مفهومی بیالن میشود.
مدل مفهومی بیالن آبخوان دشت بیرجند
باشروع بارندگی باتوجه به ظرفیت نفوذپذیری زمین
و پوشش گیاهی بخشی از بارندگی مستقیماً به داخل
آبخوان نفوذ کرده ،بخشی دیگر تبدیل به رواناب میشود و
مقادیری از بارندگی هم صرف پرکردن نقاط پست زمین
میگردد (چاالب).
جریآنهای ورودی و خروجی در آبخوان ،تخلیهی
مصارف شرب ،صنعت و کشاورزی ،حجم آب برگشتی ،و
حجم نفوذی از بارش و رواناب از جمله مؤلفههای تﺄثیرگذار
در معادلهی بیالن آبخوان است .در واقع ،بیالن آبخوان
وابسته به بارش باران (ورودی) و تخلیه مصارف متنوع
(خروجی) است:
()1

) R  ( I p  I i  I d )  (O d  O o

که در آن  Rبیالن آبخوان Ip ،جریان نفوذی ناشی
از بارندگی Ii ،جبههیهای ورودی به آبخوان Id ،جریان
برگشتی ناشی از مصارف Od ،جریان خروجی ناشی از
مصارف و  Ooجبههیهای خروجی از آبخوان را نشان
میدهد.
معادلهی ( )2جزئیات دقیق معادلهی ( )1را نمایش می
دهد.
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O U T  disch arg e  output

()2

IN  Input  A gri _ reach  Ind _ reach  D om _ reach  P _ reach
 V  IN  O U T

که در آن  dischargeحجم تخلیه output ،حجم
جبههیی خروجی input ،حجم جبههی ورودی،
 Ind_reach ،Dom_reach ،Agri_reachو  P_reachبه
ترتیب حجم برگشتی از مصارف کشاورزی -دامپروری،
شرب -خدمات ،صنعت و حجم نفوذ حاصل از بارندگی
هستند .همچنین تخلیهی ساالنه از آبخوان معادل 71
میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است .تخلیه
کشاورزی ،صنعت و شرب به ترتیب  28 ،92و  18درصد
اعمال شد .تفاوت حجم ورودی و خروجی نسبت به سطح
آبخوان و با درنظرگرفتن ضریب ذخیره ،نشان دهندهی
تغییرات سطح آب زیرزمینی آبخوان است .معادلهی ()3
این موضوع را بیان میکند.

الگوریتم ،شبیهسازی یک رفتار دسته جمعی است که از
آن برای نشان دادن حرکت گروه پرندهها و ماهیان استفاده
میشود .الگوریتم  PSOنیز مانند سایر روشهای محاسبات
تکاملی ،از یک جمعیت اولیه ،که شامل راهحلهای بالقوهی
مسﺌله تحت بررسی است ،جهت اکتشاف در فضای جستجو
استفاده میکند .هر چند که در این الگوریتم هر عضو از
جمعیت ،دارای یک سرعت (تغییر مکان) است که مطابق
با آن در فضای جستجو حرکت میکند ،عالوه بر آن هر
کدام از آنها نیز دارای حافظه هستند ،یعنی بهترین
موقعیتی را که در فضای جستجو به آن می رسند به خاطر
میسپارند .بنابراین ،حرکت هر عضو در دو جهت صورت
میگیرد:
 -1به سوی بهترین موقعیتی که مالقات کردهاند.
 -2به سوی بهترین موقعیتی که بهترین عضو در
همسایگی آنها مالقات کرده است.
فرض کنید که فضای جستجوی مسﺌله ،دارای  Dبعد
باشد ،پس  iاًمین ذره از جمعیت را میتوان با یک بردار D
بعدی ) Xi = (xi1, xi2, ..., xiDنمایش داد ،و سرعت آن
(تغییر مکان آن) را هم میتوان با بردار  Dبعدی = Vi
) (vi1, vi2, …, viDنمایش داد .بهترین موقعیت مالقات
شده توسط هر ذره را با  pbestو بهترین موقعیت مالقات
شده در کل ذرات را با  gbestنشان میدهند .در نهایت کل
جمعیت مطابق با دو رابطه زیر با مهارت به حرکت در
میآید.

که در آن  xموقعیت ذرات v ،سرعت ذرات i ،شمارنده
ذرات w ،ضریب لختی وزنی ( c1 ،)inertia weightو c2
مؤلفههای شناختی ( )cognitiveو اجتماعی (( )socialدو
ضریب ثابت و مثبت) و  r1و  r2اعداد تصادفی در محدودهی
(1و )1با توزیع یکنواخت است .از ضریب اینرسی وزنی
جهت کنترل تﺄثیر سوابق سرعتهای پیشین بر سرعتهای
جاری ،مورد استفاده میشود .در خصوص ضرایب  c1و c2

مطالعه گستردهای برای اولین نسخه  PSOتوسط
 Kennedyانجام گرفته است .به عنوان پیش فرض مقدار
 c1=c2=2پیشنهاد شده است ،اما نتایج تجربی نشان
میدهند که مقادیر  c1=c2=1/2ممکن است نتایج بهتری
را حاصل نمایند .تحقیقات اخیر نشان میدهند که ممکن
است انتخاب مؤلفه شناختی  c1بزرگتر از مؤلفه اجتماعی
 c2با این شرط که  c2 + c1 ≥ 8باشد ،منجر به نتایج

()3

h  V / A  S
h i 1  h i   h

در رابطهی فوق  Aو  Sبه ترتیب مساحت و ضریب
ذخیرهی آبخوان هستند .طبق معادله ( )3سطح آب
زیرزمینی آبخوان در ابتدای هر ماه از حاصلجمع تغییرات
و مقدار سطح آب زیرزمینی در ماه قبل به دست میآید.
معادالت ( )1تا ( )3به عنوان مدل مفهومی تغییرات سطح
آب زیرزمینی آبخوان در نظر گفته شدند.
واسنجی -الگوریتم ازدحام ذرات ()PSO

این روش بهینهسازی اولین بار توسط ابارهات و
کندی در سال  1332میالدی ارائه شد .اساس این
i
i
i
i
i
i
()8
) v t 1  w t v t  c 1 r1 ( pbest t  x t )  c 2 r2 ( gbest t  x t
i
i
i
()2
x t 1  x t  v t 1
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بهترین تجربه شخصی هر ذره تعیین میشود-8 .اعضای
نامغلوب جمعیت جداسازی و در مخزن ذخیره میشوند.
 -2هر ذره از میان اعضای مخزن یک رهبر را انتخاب
میکند و حرکت خود را انجام میدهد -9 .بهترین تجربهی
شخصی هر کدام از ذرات به روز میشوند -7 .اعضای
نامغلوب جدید  -7اعضای نامغلوب جدید به مخزن افزوده
میشوند -4 .اعضای مغلوب مخزن حذف میشوند -3 .در
صورتی که شرایط خاتمه محقق نشده است از شماره  2به
بعد الگوریتم تکرار میشود .در واقع در پایان عملیات
بهینهسازی توسط الگوریتم ،جوابهایی را خواهیم داشت
تا متناسب با شرایط تصمیمگیری یکی از آنها را انتخاب
کنیم .در بهینهسازی چند هدفه این امکان به مدیران داده
میشود تا با بررسی شرایط اقدام به انتخاب تصمیمهای
خاص نمایند (پرهیزکاری.)2113 ،
با استفاده از آمار ماهانه سطح ایستابی چاههای
مشاهدهای آبخوان حدفاصل سالهای  1333-1331و
محاسبه ضریب تﺄثیر هر کدام از پیزومترها (با استفاده از
ابزار تیسنبندی در نرمافزار  )ArcViewسطح آب
زیرزمینی میانگین آبخوان به دست آمد و به عنوان آمار
مشاهداتی در واسنجی استفاده شد .جدول ( )2جزئیات
دقیق چاههای مشاهدهای انتخابی را نشان میدهد .سطح
آب زیرزمینی آبخوان در ابتدای واسنجی معادل  1317متر
به دست آمد.

بهتری شود .مؤلفههای  r1و  r2برای حفﻆ تنوع و
گوناگونی جمعیت به کار میروند و آنها اعداد تصادفی در
محدودهی (1و )1با توزیع یکنواخت هستند (ابارهات و
کندی .)1332 ،در این مطالعه از مقادیر پیشفرض
الگوریتم  PSOاستفاده شد .بدین ترتیب ضریب لختی
اولیه ،مؤلفههای شناختی و اجتماعی و ضریب کاهش
لختی به ترتیب  2 ،2 ،1و  1/33لحاظ شده است.
الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه ()MOPSO
الگوریتم  MOPSOتوسط کوئلو در سال ()2118
معرفی گردید .در الگوریتم  MOPSOیک مفهومی به نام
مخزن نسبت به الگوریتم  PSOاضافه شده است .هنگامی
که ذرات میخواهند حرکتی را انجام دهند یک عضو از
مخزن را به عنوان رهبر انتخاب میکنند .این رهبر حتماً
باید عضو مخزن ،و همچنین نامغلوب باشد .اعضای مخزن
بیانگر جبههی پارتو و شامل ذرات نامغلوب هستند .پس
بهجای  gbestیکی از اعضای مخزن انتخاب میشود .به این
دلیل در  PSOمخزن وجود ندارد زیرا در آن تنها یک هدف
وجود دارد و یک ذره است که بهترین است .اما در
 MOPSOچند ذره وجود دارند که نامغلوب هستند و در
مجموعه جواب جای دارند .ترتیب اجرای این الگوریتم به
شرح زیر می است -1 :تعیین مؤلفههای الزم برای اجرای
الگوریتم  -2 MOPSOجمعیت اولیه ایجاد میشود-3 .

جدول  .2چاههای مشاهدهای انتخابی در آبخوان دشت بیرجند
محل پیزومترها
تقاب

UTMX

UTMY

)TARAZ (m

درصد پوشش مساحت

680949

3638227

1365.12

8.48

جاده خوسف -کویر تایر

693320

3638923

1428.84

17.47

جنوب حاجی اباد

701534

3638970

1425.44

4.05

جنوب شرق محمدیه

690820

3637697

1452.43

6.37

خوسف کوچه

677230

3627836

1314.02

10.43

راه خوسف – محمدیه

691322

3638761

1421.76

4.05

سراب

707009

3636374

1512.7

11.83

سیوجان ،جنب منبع

683819

3638673

1364.24

7.80

شمال رکات -امیر آباد

693718

3641657

1408.98

5.28

شمال روستای شاهزیله

674499

3638383

1406.64

7.33

شمال محمدیه -شور رود

687790

3640119

1378.71

7.76

شوکت آباد قدیم

712800

3638300

1496.95

9.15

نصرآباد ،جنب حوض

673802

3629361

1300.52

8.48
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متناسب با گزارشهای تمدید ممنوعیت و بیالن
محدوده مطالعاتی بیرجند ،حدود تغییرات اجزاء معادله
بیالن طبق جدول ( )3در نظر گفته شد .به منظور شروع
واسنجی کلیه اعضای جمعیت مؤلفههای ستون اول جدول
( )3را به عنوان متغیر تصمیم انتخاب میکنند .در گام اول
الگوریتم جمعیت اولیه به تعداد  211ذره تشکیل میشود
و مقدار توابع هدف برای هر کدام از ذرات مطابق با رابطه
( )9و ( )7محاسبه میشود .بدین ترتیب کلیه ذرات برای
سالهای  1333-1331سطح آب زیرزمینی را براورد
میکنند .بعد از تشکیل جمعیت اولیه ،اعضای نامغلوب
جمعیت تعیین میشوند .در گام دوم کلیه اعضای جمعیت
طبق معادلههای ( )8و ( )2جهش مییابند تا موقعیت

جدیدی (پیداکردن مقادیر جدید برای متغیرهای تصمیم)
برای خود تعیین کنند .در این مرحله برای هر کدام از
اعضای جمعیت ،یکی از اعضای نامغلوب به عنوان gbest
تعیین میشود .بعد از ثبات کلیه ذرات در موقعیت جدید،
اعضای نامغلوب به روز میشوند .در گام بعدی (سوم)
بوسیله اعضای نامغلوب جبههی پارتو تشکیل شده و
نمایش داده میشود .گام دوم به تعداد مشخصی تکرار
میشود .در پایان این گام بهترین جواب مشخص شده و
نمایش داده میشود .گامهای دوم و سوم به تعداد مشخصی
تکرار میشود .در این مطالعه مقدار تکرار معادل 2111
مرتبه قرار داده شد.

جدول  .3جزئیات متغیرهای معادله بیالن
نام متغیر

حداکثر مقدار

حداقل مقدار

واحد

جبههی ورودی

72

77

میلیون متر مکعب

نفوذ حاصل از بارندگی

01

5

درصد

میزان برگشت حاصل از کشاورزی -دامپروری

75

05

درصد

میزان برگشت حاصل از شرب -خدمات

01

01

درصد

میزان برگشت حاصل از صنعت

01

01

درصد

جبههی خروجی

3

0

میلیون متر مکعب

ضریب ذخیره

1/10

1/15

-

2

n

) -O i

()9

i

 (S
Z 1 ( RMSE ) 

i

n
2

()7
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n

i

 (S
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)S
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 (S
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 (O
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که در روابط فوق  Oiدادههای مشاهداتی،
دادههای شبیهسازی و  nتعداد دادهها هستند.

Si

اعمال شرایط خاتمه
از آنجا که ممکن است الگوریتم در پیدا کردن جواب
بهینه به سمت یک بهینهی موضعی متمایل شده و تا
آخرین تکرار بهترین جواب الگوریتم ترقی نکند ،از شرایط
خاتمه استفاده شده است .شرایط خاتمه اعمال شده بدین
شرح است که اگر بهترین جواب الگوریتم در  311تکرار
اخیر بهبودی پیدا نکرد ،الگوریتم از حلقهی اصلی خود
خارج شده و بهینهسازی پایان مییابد.

صحتسنجی معادلهی مفهومی بیالن
در این قسمت با استفاده از معادلهی مفهومی بیالن
آبخوان ،و همچنین مقادیر و ضرایب واسنجی شده اقدام به
براورد سطح آب زیرزمینی حدفاصل سالهای  1332تا
 1333میالدی میشود .در نهایت با استفاده از شاخصهای
ارزیابی استفاده شده در مرحلهی واسنجی دقت معادله و
الگوریتم ارزیابی میگردد.
براورد سطح آب زیرزمینی در آینده
بعد از واسنجی و اطمینان از نتایج حاصل شده در
مرحلهی صحتسنجی ،تراز هیدرولکی آبخوان حدفاصل
سالهای  2112تا  2131میالدی براورد گردید .بارندگی
به عنوان مهمترین متغیر در معادلهی بیالن ،توسط بهترین
خروجی مدلهای گردش عمومی براورد میشود .میزان
تخلیه از آبخوان را در کل بازهی زمانی مطالعه شده یکسان
فرض میکنیم .همچنین سایر اجزاء معادلهی مفهومی
بیالن ،که مشخصاً مربوط به شرایط زمینشناسی آبخوان

81
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هستند ،ثابت در نظر گرفته شدند .بدین ترتیب ،سطح آب
زیرزمینی آبخوان به صورت ماهانه براورد میشود .شکل
( )2مراحل مختلف روش کار در این پژوهش را نشان

میدهد .الزم به ذکر است که کلیه مراحل فوق با
برنامهنویسی در محیط  MATLAB R2016aانجام شد.

شکل  .2چارچوب مراحل انجام شده در مطالعه

بحث و نتایج
الگوریتم  MOPSOبا تعداد  211ذره 2111 ،تکرار،
مدت زمان  4277ثانیه و با اعمال شرایط خاتمه به شرایط
مزبور رسید .این الگوریتم با اعمال شرایط خاتمه ،طی
تعداد تکرارهای تعیین شده و با بیش از  1میلیون مرتبه

فراخوانی توابع هدف به دقت قابل قبولی رسید .همچنین،
شکل ( )3به ترتیب وضعیت اعضای نامغلوب الگوریتم را
نشان میدهد .بازهی تغییرات توابع هدف اعضای نامغلوب
بین  1/8تا  1/2برای تابع  Z1و بین  1/8تا  1/37برای تابع
 Z2رسید که این موضوع نشان از توانمندی قابل مالحظهی
الگوریتم  MOPSOدر پیداکردن جوآبهای بهینه دارد.

شکل  .3موقعیت اعضای نامغلوب جمعیت در پایان بهینهسازی

همانطور که در شکل ( )3مشخص شده است ،تعداد
سه جواب از مجموعه جبههی پارتو انتخاب شدند .جدول
( )8مقادیر متغیر تصمیم را برای این سه جواب نشان
میدهد .میزان نفوذ از رواناب حاصله بارندگی با توجه به
وضعیت پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی منطقه معادل 2

درصد (نفوذ  2میلیمتر از هر  111میلیمتر بارش به
آبخوان) براورد شده است .این مقدار برای نفوذ بارندگی
نشان دهندهی باال بودن ضریب  CNو نفوذپذیری کم خاک
منطقه است .میزان جبههی خروجی و تخلیه خالص (با
کسر آب برگشتی به آبخوان از میزان تخلیه)  1/3برابر

11
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مطالعه اکبرپور و همکاران ( )1331نشان دهندهی دقت
مناسب الگوریتم در براورد مقادیر است .در مطالعه اکبرپور
و همکاران ( )1331و گزارش بیالن دشت بیرجند صراحتاً
به کسری مخزن قابل توجه آن دشت اشاره شده است.
مقدار تغذیه و جبههی خروجی آبخوان به همراه ضریب
ذخیره در گزارش بیالن منطقه به ترتیب برابر با 1/12 ،23
میلیون مترمکعب و  1/19ذکر شده است .همچنین ،درصد
آب برگشتی به آبخوان برای مصارف کشاورزی ،شرب و
صنعت به ترتیب  81 ،21و  91درصد بیان شده است.

میزان جبههی ورودی به آبخوان است .البته ابن مقدار در
فصول انتهایی و ابتدایی نسبت به فصول میانی سال کمتر
شده و همین عامل موجب افزایش سطح آب زیرزمینی
آبخوان در ابتدا و انتهای سال میشود .علت این امر میتواند
افزایش بارش و کاهش تخلیهی کشاورزی در منطقه باشد.
ضریب ذخیره آبخوان حدود  1/19تخمین زده شده است.
این موضوع نشان میدهد که در  1متر مربع از سطح
آبخوان 1 ،متر مکعب تخلیه یا تغذیه موجب کاهش و یا
افزایش  19متری سطح آبخوان خواهد شد .مقایسه مقادیر
بهینه با اعداد مندرج در گزارش بیالن آب دشت بیرجند و

جدول  .4مقادیر متغیرهای تصمیم در جوابهای منتخب
نام متغیر

جواب ()0

جواب ()7

جواب ()3

واحد

جبههی ورودی

77

70/10

70

میلیون متر مکعب

نفوذ حاصل از بارندگی

1/15

1/15

1/15

درصد

میزان برگشت حاصل از کشاورزی -دامپروری

1/05

1/00

1/01

درصد

میزان برگشت حاصل از شرب -خدمات

1/03

1/50

1/0070

درصد

میزان برگشت حاصل از صنعت

1/0

1/0

1/5

درصد

جبههی خروجی

7/251

7/30

0/20

میلیون متر مکعب

ضریب ذخیره

1/10

1/10

1/10

-

)Z1(RMSE

1/171

1/507

1/331

متر

)Z2(R2

1/000

1/035

1/105

-

مقایسهی مطالعات انجام شده در دشت بیرجند نشان
میدهد که به لحاظ مقدار شاخصهای ارزیابی تشابهات
زیادی با مطالعه پیشرو وجود دارد .در مطالعه محتشمی
و همکاران ( )1332و محتشمی و همکاران )2117( ،که
به ترتیب با تمرکز درباره وضعیت ماندگار و غیر ماندگار
آبخوان انجام شدهاند ،مقدار شاخص ارزیابی ریشه مربعات
میانگین خطا به ترتیب  1/842و  1/7متر به دست آمد.
مطالعهی بنیهاشمی ( )1331که با هدف مدلسازی
جریان غیراشباع در محیط متخلخل با استفاده از مدل
 Groundwater Vistasانجام شده است ،در خصوص
جبههی ورودی و خروجی با مطالعهی پیشرو دارای تشابه
است .بهطوریکه در مطالعهی بنیهاشمی ( )1331نیز
مقدار جبههی ورودی به آبخوان بسیار بیشتر از جبههی
خروجی است.
پس از واسنجی ضرایب و اجزاء معادله مدل مفهومی
بیالن برای سالهای  1331الی  1331به منظور اطمینان
از نتایج به دست آمده و کارایی الگوریتم ،بهوسیلهی نتایج
گام قبلی ارتفاع سطح آب آبخوان برای سالهای 1332

الی  1333براورد شده و با آمار مشاهداتی در این سالها
مقایسه گردیدند .میزان دقت توابع هدف در این حالت برای
تابع  RMSEو  R2به ترتیب برابر است با  1/48متر و .1/31
بعد از واسنجی و حصول اطمینان از دقت معادلهی مفهومی
بیالن و کارایی الگوریتم بهینهسازی ،اقدام به تخمین سطح
آب زیرزمینی حدفاصل سالهای  2112تا  2131میالدی
متناسب با بهترین خروجی مدلهای گردش عمومی شد.
شکل ( ) 8تغییرات سطح آب زیرزمینی آبخوان را حدفاصل
بازه مذکور نشان میدهد .بر اساس این شکل ( ،)8حدفاصل
سالهای  2112تا  2121میالدی تغییرات سطح آب
زیرزمینی آبخوان به طور کلی روند صعودی خواهد داشت
و در ادامه روند تغییرات سطح آب زیرزمینی به صورت
نزولی است ..علت این امر باال بودن مقدار بارندگی در این
سالها است .شکل ( )2تغییرات ساالنه و میانگین متحرک
 2ساله بارندگی ایستگاه سینوپتیک بیرجند ناشی از
خروجی مدل  BCM2تحت سناریوی  B1را نشان میدهد.
همانطور که از شکل ( )2مشخص است ،بارندگی در
سالهای  2112تا  2121میالدی بیشتر از سالهای
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پیشرو است.
مجموع و میانگین ارتفاع سطح آب زیرزمینی در بازه
سالهای  2121تا  2131میالدی به ترتیب  3/73و 1/38
متر است که با مقدار افت دراز مدت سطح آب زیرزمینی
آبخوان دشت بیرجند (معادل  1/8متر در سال) همخوانی
دارد .در نهایت ،با در نظر گرفتن ضخامت الیه آبدار و
وضعیت ارتفاعی آبخوان ،میتوان تا حدودی مناطق بحرانی
را مشخص نمود .با توجه به وضعیت ارتفاعی سطح و کف
آبخوان (شکل  ،) 9و با در نظر گرفتن روند کاهشی سطح
آب زیرزمینی و تشدید آن در سالهای بعدی ،میتوان این
انتظار را داشت که مناطق غربی آبخوان با بحران مواجه
شوند .نتایج مطالعه جعفرزاده و همکاران ( )1332و مطالعه
قوچانیان و همکاران ( )2113با نتایج بهدست آمده کامالً
همسو هستند .آنها در مطالعهی خود به بررسی اثرات
توسعهی طرح تجمیع و تصفیهی فاضالب شهری بیرجند
تحت تﺄثیر شرایط تغییر اقلیم پرداختند .نتایج مطالعه آنها
نشان دادند که در آینده ،و تحت هر کدام از حالتهای

شکل  .4براورد سطح آب زیرزمینی آبخوان حدفاصل
سالهای  2112تا  2131میالدی

توسعه ،وضعیت سطح آب زیرزمینی آبخوان بدتر شده و
روند نزولی به خود خواهد گرفت .افزون بر این ،نتیجهی
مطالعهی اکبرپور و همکاران ( )1331نیز داللت بر روند
نزولی سطح آب زیرزمینی دارد .همچنین نتایج مطالعه
موقیر و آجیور ( )2113با نتایج این مطالعه یکسان است.
آنها در مطالعهی خود از مدل  Visual-MODFLOWبه
منظور براورد اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه آبخوان استفاده
کردند .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که در آینده میزان
تغذیه آبخوان در منطقه نوار غزه کاهش مییابد .در نهایت
باید به این نکته توجه اساسی شود که میزان خطای
خروجی مدلهای گردش عمومی به همراه اًریبی موجود
در فرایند ریزمقیاس نمایی به طور قابل توجهی بر نتایج
تﺄثیر گذار خواهد بود .عمدتاً استفاده از خروجی مدلهای
گردش عمومی عدم قطعیت قابل توجهی را به همراه دارد
که بایستی در نتایج تحلیلی شبیهسازیها درنظر گرفته
شود.

شکل  .2تغییرات بارندگی خروجی مدل  BCM2تحت
سناریوی

B1

شکل  .6سنگ کف ،ضخامت و ارتفاع سطح آب زیرزمینی در آبخوان دشت بیرجند
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نتیجهگیری
به جهت درک تغییرات و چگونگی رفتار جریان در
آب زیرزمینی ،تخمین رژیم جریان در آبخوان امری
ضروری به حساب میآید .این مقوله به خصوص در مناطق
خشک که بیشتر تکیه نیاز آبی بر آبهای زیرزمینی است،
بیش از سایر مناطق دارای اهمیت است .این مطالعه با
استفاده از معادلهی مفهومی بیالن آبخوان ،مبادرت به
تخمین تغییرات رفتارسطح ایستابی آب زیرمینی نمود .در
ابتدا و با استفاده از مقدار میانگین سطح ایستابی
مشاهداتی چاههای مشاهدهای منتخب و با استفاده از
الگوریتم  MOPSOاقدام به واسنجی اجزاء معادله بیالن
آبخوان شد .در این مرحله سطح ایستابی شبیهسازی شده
در دو قسمت واسنجی و صحتسنجی ،با مقدار مشاهداتی
مقایسه شد .پس از حصول اطمینان از دقت معادله بیالن
در تخمین مقدار سطح ایستابی و با استفاده از مقدار بارشِ
خروجی مدلهای گردش عمومی اقدام به پیشبینی سطح
ایستابی حدفاصل سالهای  2112الی  2131شد.
نتایج بررسی عملکرد سطح ایستابی شبیهسازی شده
و مشاهداتی در آبخوان بیرجند نشان داد که ترکیب مدل
مفهومی بیالن آبخوان در کنار یک ابزار بهینهسازی چند
هدفه میتوان به عنوان یک گزینه مناسب جهت ارزیابی
رفتار آب زیرزمینی معرفی و درنظر گرفته شود .با توجه به
مقادیر واسنجی شده مقاطع ورودی و خروجی آبخوان و
حجم قابل توجه برداشت چاههای کشاورزی ،صنعت و
شرب انتظار میرود که وضعیت بیالن آبخوان دشت
بیرجند به صورت نزولی و همراه با کسری مخرن
قابل توجه باشد .پیشبینی سطح ایستابی آب زیرزمینی در
آینده نیز نشان میدهد که سطح ایستابی در آینده با روند
نزولی همراه خواهد شد .البته به عنوان یک واقعیت غیر
قابل انکار باید به عدم قطعیت باالی مدلهای گردش
عمومی و فرایند ریزمقیاس نمایی در خصوص براورد مقادیر
بارش نیز توجه شود .از اینرو مطالعه فوق ضمن تﺄکید بر
استفاده راحت و کاربردی مدل مفهومی پیشنهاد شده در
خصوص بیالن آبخوان ،بر وجود خطای قابل توجه مدلهای
گردش عمومی نیز تﺄکید مینماید.
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