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  چکيده
  

 آمار منظور از بدين. مشهد است دشت زيرزميني هاي آب سطح افت ارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر ،پژوهش ايندر هدف 
 آب سطح هيدرومتري و ايستگاه ١٣ ماهانه دبي سنجي منطقه، و باران شناسي اقليم، يايستگاه همديد ٣٤ بارندگي ماهانه

  HadCM3مدل يها دادهاقليمي آينده از  متغيرهاي بيني پيش يبراچاه پيزومتري، استفاده شده است.  حلقه ٦٠ زيرزميني
 ٢٠٤٦-٢٠٦٥و  ٢٠١٥-٢٠٣٠براي دو دوره  LARS-WG5.5 مدلتوسط  منطقه دما و بارش هاي داده شده است. استفاده

زميني از مدل  سطح آب زير يساز مدلبراي  شدند. ريزمقياس B1و  A1B ،A2 يا گلخانهگاز  انتشار يويسنارتحت سه 
 از يحاک نده،يهاي آ ) استفاده شده است. ارزيابي تغييرات بارش دشت مشهد در دههGWR( دار جغرافيايي رگرسيون وزن
اي دما  درجه هاي دمايي نيز حاکي از افزايش حداقل يک فصل سرد و افزايش آن در فصل گرم است. بررسيدر کاهش بارش 

از توانايي  GWRسطح آب زير زميني دشت مشهد با پارامترهاي اقليمي نشان داد مدل  يساز مدلنسبت به دوره پايه است. 
 هکنند بيان ،تغيير اقليم کرديروتحت هر سه  آمده دست بهايج نتهاي زيرزميني برخوردار است.  خوبي براي برآورد افت سطح آب

. بيشترين کاهش سطح آب زيرزميني مربوط به نده استيآهاي  دوره در مورد مطالعهپيزومتري  هاي چاهافت سطح آب کليه 
  هاي بعدي قرار دارند.  در رتبه B1و  A2هاي کرديروبود و  ٢٠٤٦-٢٠٦٥در دوره  A1B کرديرو
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  مقدمه
 ينيرزميهوا منجر به نوسان سطح آب ز و  آب رييتغ
 يشده و بعض  ها خشک از چاه يبعض که ي ا گونه به ؛شود مي

از دست دادن ارتفاع آب در دسترس،  دليل بهها  از آن
 دهيپد که يحال . دراند دادهخود را از دست  يبردار بهره
شامل دما،  اقليمي يرهايمتغ رييتغ قياز طر مياقل رييتغ

 يبر منابع آب سطح ميطور مستق  تعرق به -ريبارش و تبخ
افت سطح  دليل به رانياز مناطق ا ياريدر بس ،گذارد ياثر م

آب، کاهش  يها همچون خشک شدن چاه يآب مشکالت
و تداخل  نيآب، نشست زم تيفيک کاهشها،  رودخانه يدب

(مردانه و  به وجود آمده است نيريشور و ش  آب يها سفره
 و  آب طيشرا دليل به زيمشهد ن شتد .)١٣٩١همکاران، 

آب  کننده نيمنبع تأم ةعمد که نيخشک و سرد و ا ييهوا
ها  و چاه ينيرزميآب ز يها سفره قيشهر مشهد از طر

 يآن در کنار منابع آب سطح ينيرزميمنابع آب ز ،هستند
 ينيرزميز يها در سطح آب راتييو تغ ندهست تيحائز اهم

را در منطقه  يتوجه قابل راتيتأث يدما و بارندگ راتييو تغ
 يمتعدد خطر يها يسال وقوع خشک .گذارد يم يجا به
در . شود يمنابع آب شهر مشهد محسوب م يبرا يجد

هاي مشاهداتي  بسياري از مطالعات بيالن آب، وجود داده
بارندگي و توزيع مکاني و زماني آن در مناطق وسيع 

ي بارش که به گير هاي اندازه اهميت زيادي دارد. ايستگاه
طور مداوم بارش را پايش کنند، اغلب مواقع در دسترس 

هاي  ويژه در مناطق کوهستاني ايستگاهه ند. بستين
و با توجه به پيچيدگي  استگيري پراکنده  اندازه

لفه با ؤگونه مناطق، تعامل تگاتنگ اين م توپوگرافي اين
(باري،  افزايد شرايط جوي بر پيچيدگي برآورد بارش مي

 ٢٠٠١؛ استورمن و وانر، ٢٠٠٠و همکاران،  ؛ هوفيگر١٩٩٢
). با توجه به اهميت موضوع، ٢٠٠٣سوتيلو و همکاران،  و

تحقيقات زيادي در زمينه پيامدهاي تغيير اقليم بر منابع 
آب سطحي و زيرزميني در نقاط مختلف جهان و ايران 

به موارد زير اشاره  توان يمانجام شده است که از جمله 
  : کرد
) با استفاده از مدل ٢٠٠٧( و همکاران نيوچئکا
سازي  شبيه ندهيسال آ ستيب يبرا را بارش ،يکيدرولوژيه

سطح آب  ها حاکي از کاهش تدريجي نتايج آن کردند.
کورتوليوس و . است مياقل رييتغ ريتحت تأث ينيرزميز

) تغيير منابع آب جزيره کرت يونان را ٢٠١٣( همکاران
يزمقياس رهاي  ها در اين پژوهش از دادهآن کردند.بررسي 

و ديناميکي  GCMي آماري ها مدلشده دما و بارش 
RCM  انتشاري  کرديروبراي سهA1B ،A2  وB1  براي

. نتايج آنان کردنداستفاده  ٢١٠٠تا  ٢٠١٥دوره آماري 
ي و کاهش کلي رواناب ا منطقههاي  يلسحاکي از افزايش 

تغيير اقليم را بر  آثار) ١٣٩٢خاني و همکاران ( است. ثاني
چاي در استان آذربايجان شرقي  رواناب حوضه آبريز آجي

 و دما افزايش از حاكي آمده  دست بهند. نتايج کردمطالعه 
 بابائيان و همکاران. بوده است منطقه در بارش كاهش

 اقليمي هيدرو متغيرهاي بر اقليم تغيير ياثرها) به ١٣٩٢(
 دو هاي حوضه زير در قوم قره آبريز حوضه از بخشي
 قوزقانچاي و درونگر هاي به نام درگز مهم رودخانه

پرداختند. نتايج آنان حاکي از کاهش دبي در منطقه بوده 
است. در مطالعات محيطي اغلب با مشاهداتي سروکار 

ها با  داريم که مستقل از يکديگر نيستند و وابستگي آن
يت و مکان قرار گرفتن مشاهدات در يکديگر ناشي از موقع
هاي فضايي  . اين مشاهدات، دادهاستفضاي مورد مطالعه 

وجود همبستگي فضايي بين اين  دليل بهشوند.  ناميده مي
تواند روشي مناسب  هاي معمول آماري نمي ها، روش داده

از  ؛)٢٠٠٥ريپلي، ( هايي باشد براي واکاوي چنين داده
ها در  ي، ساختار همبستگي دادها گونهرو الزم است به   اين

منظور  ). بدين١٩٩٨کندال، ( دشوها لحاظ  تحليل آن
اي مناسب، براي  عنوان گزينه توان از آمار فضايي به مي

 پژوهشن ياهدف از انجام د. کرها استفاده  تحليل اين داده
مين آب دشت أارزيابي پيامدهاي تغيير اقليم بر منابع ت زين

  ده از آمار فضايي است.د با استفامشه
  

  ها مواد و روش
رضوي و در  دشت مشهد تقريباً در مرکز استان خراسان

دقيقه تا  ٢٢درجه و  ٥٨اي به طول جغرافيايي  محدوده
دقيقه  ٥٩درجه  ٣٥دقيقه و عرض جغرافيايي  ٧درجه  ٦٠
شده است. اين محدوده با  دقيقه واقع  ٢درجه و  ٣٧تا 

شرق در حد فاصل ارتفاعات جنوب  - کشيدگي شمال غرب
بينالود در جنوب غرب و غرب و ارتفاعات کپه داغ در شرق 

  ).١و شمال شرق قرار گرفته است (شکل 
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور و استان خراسان رضوي - ١شکل 

  
چاه  شصت هاي پيزومتري پژوهش حاضر  شامل آمار چاه
 آماري دوره در مشهد دشت گيري شده در محدوده اندازه

بوده  )شمسي هجري ١٣٩٣ تا ١٣٦٣( ساله يس مشترک
 ٣٤در  بارندگي ماهانه تغييراتاست. همچنين براي 
سنجي منطقه  شناسي و باران ايستگاه همديد، اقليم

 زدهيس ماهانه دبي هجري شمسي)، ١٣٩٢-١٣٤٢(
هجري  ١٣٩١تا  ١٣٦١هيدرومتري (در دوره  ايستگاه

 هاي اقليمي ادهشمسي) استفاده شده است. نرمال بودن د
اسميرنف بررسي و نرمال  -گروفبا استفاده از آزمون کلمو

 يساز مدلبراي مورد تأييد قرار گرفت.  ها بودن داده
هاي زير زميني دشت مشهد از روش  دورنماي آب

مدل رگرسيون رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. 
اي از مدل رگرسيون خطي دو  چند متغيره نوع بسط يافته

چندين  براساسشود  متغيره است که در آن سعي مي
انجام بيني يا برآورد متغير وابسته  متغير مستقل، پيش

ا ينتر يا ). در پژوهش حاضر از روش١٣٩٠عساکره، ( شود
شده است. در اين روش کليه معيارها و  استفاده  ١جبري

شوند و يک مدل  شده وارد مدل مي آوري متغيرهاي جمع
شود.  کليه متغيرهاي مورد توجه محاسبه مي براساس

منظور بررسي تغييرات سطح آب زيرزميني دشت  به

                                                
1- Enter 

) ٢SWTI( مشهد، از شاخص سطح ايستابي استاندارد
اين  شده است. ه ) استفاد١٣٩٢(نادري و همکاران، 

  د:شو ) محاسبه مي١( همعادل براساسشاخص 
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شاخص سطح ايستابي استاندارد،  SWTIه، معادلدر اين 

ymh y ،dmhو سال  mارتفاع سطح آب در ماه  , و  ,
dm,σ ميانگين و انحراف معيار ارتفاع سطح آب  ترتيب به

. براي استساله  dدر طول يک دوره  mدر ماه 
هاي هواشناسي به منظور دورنماي اقليمي  سازي داده شبيه

هاي سه ايستگاه همديد مشهد، گلمکان و  از دادهدشت 
هاي مورد  شد. براي ريزمقياس کردن داده استفادهقوچان 

دوره  در دو  HadCM3نياز مدل گردش عمومي جو
، A1B کرديروتحت سه  ٢٠٦٥-٢٠٤٦و  ٢٠٣٠-٢٠١٥

A2 و B1  از مدلLARS-WG  بهره گرفته شد و مقادير
روزانه پارامترهاي اقليمي توليد شدند. مدل گردش عمومي 

اقيانوسي است که  -جفت شده جوي  مدل  HadCM3جو
بيني اقليمي هادلي در  توسط مرکز تحقيقات و پيش

). پس از ٢٠٠٦مرکز هادلي، ( شده است بريتانيا طراحي
و  ٢٠٣٠- ٢٠١٥هاي مورد نياز در دو دوره  داده تهيه

                                                
2- Standardized Water Table Index 
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دقت عمليات  B1 و A1B ،A2 کرديروبا سه  ٢٠٦٥-٢٠٤٥
 ١تعيين ضريب هاي از آماره استفاده با ريزمقياس نمايي

)2R( ٢)، ميانگين خطاي مطلقMAE ميانگين انحراف ،(
) بررسي RMSE) و ميانگين مربعات خطا (MBE( ٣خطا
هاي خطا به فالح  د (براي جزئيات نحوه محاسبه آمارهش

). در پژوهش حاضر شود) مراجعه ١٣٩٤قالهري و شاکري (
هاي اقليمي  زميني با متغير سطح آب زير يساز مدل براي

دار  رگرسيون وزن يها تعرق از روش -دما، بارش و تبخير
) يا OLS( ٥و حداقل مربعات معمولي GWR)( ٤جغرافيايي

 استفاده شده است. دو روش از حداقل مربعات خطي
ند که براي تخمين ارتباط هستهاي پذيرفته جهاني  روش

اي از يک يا چند متغير  و مجموعه بين يک متغير وابسته
دار جغرافيايي را  . رگرسيون وزنشوند يممستقل استفاده 

و همکاران،  يماني(نوشت  )٢ه (معادلصورت  توان به مي
)، ٢ه (معادلدر ). ٢٠٠٩ چارلتون و همکاران،، ١٣٩٦

دهد  ين نقطه را در فضا نشان ميام i) مختصات    .  (
تعداد نمونه ها و  ترتيب به Qو  Lکه  i=1,2,…Lکه در آن 

وابسته  يهاريمتغ   دهند.  يرا نشان م يونيب رگرسيضرا
 يحير توضيارزش متغ    دهد.  يرا نشان م iدر مکان 

kت يام در موقعi  .يونيب رگرسيضرا (   .  )  است 
ام است و  iام در مکان  k يحير توضيمتغ يبرا يبرا يمحل  εباشد و  يم iت يدر موقع يريپارامتر رهگ (   .  )   

ه ب GWR مدل). ١٣٩٦و همکاران،  يماني( جزء خطاست
جاي گسترش پارامترهاي معمولي به شناسايي و برآورد 

براي جزئيات بيشتر به منيس، (پردازد  يک مدل مي
مراجعه نماييد).  ٢٠٠١ فاترگييتم و همکاران، ؛٢٠٠٦
طورکلي مشاهدات مجاور يکديگر اثر بيشتر و از سوي  به

هنجارتري روي يکديگر خواهند داشت ه ديگر تخمين ب
منظور تعيين وزن جغرافيايي يک  به  ).٢٠٠٦منيس، (

هسته و  نياز به تعيين محاسبه ،GWR عارضه در مدل
طورکلي اگر مشاهدات  به  .د بودپهناي باند مدل خواه

طور منظم در فضا توزيع  گيري شده يک عارضه به اندازه
تواند انتخابي بهينه براي  شده باشند، پهناي باند ثابت مي 

گيري  حال اگر مشاهدات اندازه کاليبره کرده مدل باشد.
ده اي و منظم در فضا توزيع نش صورت خوشه شده به

                                                
1- Coefficient of Determination 
2- Mean Absolute Error 
3- Mean Bias Error 
4- Geographically Weighted Regression 
5- Ordinary least squares 

روش  بايد از پهناي باند تطبيقي استفاده کرد. ،باشند
که  شدتعيين پهناي باند با سه روش کلي ارزيابي 

شده توسط کاربر، به حداقل  اند از: تابع تعيين عبارت
 رساندن تابع اعتباري متقاطع و معيار اطالعات آکائيک

)AICc.( پژوهشگران طور گسترده از سوي   برازشي که به
 ) استAICc( ، معيار اطالعات آکائيکشود يماستفاده 

). براي ماتريس وزني نيز ٢٠٠٩چارلتون و همکاران، (
ثابت و تابع  Bisquare، ٦هاي گاوسي ضمن مقايسه تابع

Bisquare استفاده شده است  ٧انطباقي از تابع وزن برابر
؛ ١٩٩٨و همکاران،  ٨براي جزئيات بيشتر به برونسدون(

  ).شودمراجعه  ٢٠٠٥بيواند و بارنستد، 
)۲        (  =   (  .   ) + ∑   (  .   )   +          
  

  نتايج و بحث
و معيار اطالعات  شده ليتعد  R2و R2 مقادير  ١در جدول 
ي ها روشبا  زيرزميني  نوسان آب )AICcآکائيک (
 ييايجغراف دار وزن) و رگرسيون OLS( کيکالسرگرسيون 

)GWR (شود يمکه مشاهده  طور هماناست.  شده  ارائه ،
 R2و  R2، ميزان مطالعه مورددر مورد هر دو پارامتر 

بيشتر و  OLSنسبت به مدل  GWRمدل  شده ليتعد
نسبت به  GWRمدل  )AICcمعيار اطالعات آکائيک (

برتري مدل  هدهند نشانکه اين امر  کمتر است OLSمدل 
 OLS) نسبت به مدل GWR( ييايجغراف دار وزنرگرسيون 

هاي زيرزميني) با  نوسان آبوابسته (در برآورد متغير 
دما، بارش و تبخير و تعرق) مستقل (استفاده از متغيرهاي 

نتايج روش رگرسيون  استفادهبا  پژوهشاست. در اين 
 شده  ارائه ٢) که در جدول GWRجغرافيايي ( دار وزن
) GWRهاي وزني روش ( اقدام به برازش ماتريس است،

جغرافيايي  دار وزنزيرا مدل اوليه رگرسيون  ؛شده است
)GWR شده  يساز مدلو تنها مقدار خام  است) بدون وزن

منظور واسنجي  به  دهد. را با متغيرهاي مستقل ارائه مي
 RHOو  Rبهترين ماتريس وزني از دو آزمون همبستگي 

هاي وزني مورد استفاده در  شده است. ماتريس  استفاده
، Fixedو  Bisquare Adaptive :اند از پژوهش حاضر عبارت

Equal weights  وGaussian٣ طور که در جدول . همان 
، RHOو  Rشده است روش گوسي با مقادير  نشان داده 

                                                
6 -Gaussian 
7- Equal weights 
8- Brunsdon 
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بهترين روش وزني براي  ٨٣٤/٠و  ٨٢٤/٠ ترتيب به
به همين  ؛شده است ي زيرزميني شناخته ها آب يساز مدل

هاي بعدي استفاده شد.  دليل از اين روش براي تحليل
توزيع ناموزون زماني و مکاني منابع آب و تغييرات پديد 

هاي  ها ناشي از استفاده نادرست، منشأ بحران آمده در آن
دهد منابع آب دشت مشهد  ها نشان مي آبي است. بررسي

ناپذير  پذير و تجديد منابع آب تجديددرصد از  ١٢صرفاً 
آنکه بيش از  شود. حال  استان خراسان رضوي را شامل مي

درصد از جمعيت استان  ٦٠درصد از صنايع و بيش از  ٧٠
). اين ١٣٨٨حسيني، ( در اين منطقه ساکن شده است

عدم توازن در توزيع مکاني منابع آب متناسب با 
ه برداشت از منابع سبب شده است ک ،هاي انساني فعاليت
پذيري آن باشد.  هاي زيرزميني بيش از ظرفيت تجديد آب

درصد از منابع  ٧٨توسعه ناپايدار کشاورزي حدود 
شده از دشت مشهد را در شرايط فعلي به خود  برداشت

مطالعات برنامه آمايش سرزمين استان ( دهد اختصاص مي
نه مشاهده نوسان ساال ٢). شکل ١٣٨٨خراسان رضوي، 

دهد.  هاي زيرزميني دشت مشهد را نشان مي ده آبش
ترين نوسان  بيش استطور که در شکل نيز مشخص  همان
هاي زيرزميني متعلق به بخش جنوبي دشت  نه آبساال
. همين نوسان زياد آب باعث فرونشست زمين و کم است

شدن ضخامت تعادل آبخوان و افت ممتد سطح آب در 
مقدار نشست در بخش جنوبي دشت مشهد شده است. 

که اين  شده است متر گزارش  سانتي ٢٦تا  ٢٤حدود 
مقدار بيشترين مقدار فرونشست در کشور است. طول اين 

 کيلومتر است ٨کيلومتر و عرض آن حدود  ٨٥فرونشست 
  ).١٣٨٨حسيني، (

هاي  نه آبشده نوسان ساال يساز مدلمقدار  ٣شکل 
ترهاي مستقل زيرزميني دشت مشهد را با استفاده از پارام

اقليمي دما، بارش و تبخير و تعرق با استفاده از مدل 
 يساز مدلدهد.  دار جغرافيايي نشان مي رگرسيون وزن

خوبي توانسته   زميني با پارامترهاي اقليمي بههاي زير آب
د؛ زيرا کناست مناطقي با بيشترين نوسان را مشخص 

ور محدوده بين مشهد تا چناران و شهرهاي صنعتي در مح
غرب شهر مشهد در اين شکل، محدوده داراي بيشترين 

  اند. تغييرات آب و هوايي و به شده معرفي  نهنوسان ساال
تبع آن پديده گرمايش جهاني عوامل اصلي فشار بر توسعه 

توانند مانع تحقق توسعه شوند يا حتي  پايدار هستند و مي
  منافع توسعه را معکوس کنند.
هاي زيرزميني  ده سطح آبخطوط هم نوسان مشاهده ش

 براساسنشان داده شده است.  ٤دشت مشهد در شکل 
اين شکل بيشترين نوسان کاهشي ساالنه متعلق به بخش 
جنوبي دشت است. اين مقدار حتي در برخي از نقاط 

و در  متر نيز رسيده است ٢/٢شهري دشت مشهد به 
متر و  ٦/١متر،  ٢/١محدوده بين مشهد تا چناران ساالنه 

متر نيز نوسان داشته است. تنها مورد نوسان افزايشي  ١
باشد.  غرب دشت مي اليه جنوب مربوط به منتهي

هاي انجام شده نشان داده که اين مقدار افزايشي  بررسي
  مربوط به سد طرق است.

  
  هاي زيرزميني  نوسان آب يساز مدلبراي  GWRو  OLSهاي  مقايسه نتايج حاصل از مدل -١جدول 

  

AICc OLS  AICc GWR 
OLS GWR 

R2 شده يلتعد R2  R2 يل شدهتعد R2  

٨٥٥٧٤٣/١١٣ ٨٢٢٧٤/١٣٠ ۲۸۱۵/۰  ٦٣/٠ ٤٤/٠ ٢٩٦٤/٠ 
 

  

  
  هاي زيرزميني ي آبا منطقه) در برآورد GWRاستفاده ( موردروش رگرسيوني ج ينتا -٢جدول 

  
AICc R2 شده يلتعد R2 مؤثرتوان   سيگما  
٠٤/١٠ ٥٧٥٣٩/٠ ٦٣/٠ ٤٤/٠ ٨٥٥٧٤٣/١١٣ 

  

 هاي زيرزميني دشت مشهد آب يساز مدلهاي وزني مورد ارزيابي براي  ماتريس - ٣جدول 

  

Bisquare Adaptive  Bisquare Fixed  Equal weights  Gaussian  
R RHO R RHO R RHO R RHO 
٨٣٤/٠  ٨٢٤/٠  ١٩٨/٠  ٢٨٣/٠  - ٠٢٧/٠  ٠٢٢/٠ ٦٠٤/٠  ٦١٩/٠  
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  هاي زيرزميني دشت مشهد مشاهده شده آب ساالنهنوسان  - ٢ شکل

  

  
  هاي زيرزميني دشت مشهد شده آب يساز مدل ساالنهنوسان  - ٣ شکل
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  هاي زيرزميني دشت مشهد آب ساالنهنوسان  خطوط هم - ٤ شکل

  
 شده سطح آب يساز مدلنوسان  خطوط هم ٥ شکل

دار  با استفاده مدل رگرسيون وزن ،زيرزميني دشت مشهد 
اين شکل تغييرات سطح  .داده شده استجغرافيايي نشان 

هاي زيرزميني را با استفاده از پارامترهاي مستقل  آب
و  ٤سه شکل يمقادهد.  مي تبخير و تعرق نشان ،بارش، دما

هاي زيرزميني  نوسان آب ه خطوط همدهد ک ينشان م ٥
دن پارامترهاي اقليمي نسبت کرسازي شده با لحاظ  مدل

متري و  ٢/٠شده، کاهش حداقل   به مقادير مشاهده
متري داشته است. در دشت مشهد مجموع  ٧/٠حداکثر 
شده   آب طبق آمارهاي رسمي و گزارش ساالنهمصرف 

ميليون  ١٣٨٩هجري شمسي رقمي در حدود  ١٣٨٨ال س
ميليون  ٤٥٢مترمکعب تخمين زده شده است که 

 هاي سطحي درصد از آب ٥/٣٢مترمکعب آن معادل 
مکعب  ميليون متر ٣/٨٢٠ها و  محلي و انتقالي) و چشمه(

د شو ها و مابقي از قنوات تأمين مي درصد از چاه ٥٩معادل 
ين استان خراسان رضوي، (مطالعات برنامه آمايش سرزم

توجهي از مصارف آب از   رو ميزان قابل  از اين ؛)١٣٨٨
  گردد. پذير آب زيرزميني تأمين مينا منابع تجديد
 HadCM3هاي بارش و دماي مدل  سازي داده نتايج شبيه
در دوره پايه در جدول  B1و  A1B ،A2 کرديروتحت سه 

نشان داده شده است. مقدار ضريب تعيين در همه موارد  ٤
توجهي برخوردار بوده و همچنين مقدار  از ميزان قابل

هاي خطاسنجي نيز نسبتاً پايين است که حاکي از  شاخص
شده توسط مدل  سازي  قبول مقادير شبيه انطباق قابل 
LARS-WG ايه است. شده دوره پ  با مقادير مشاهده

محدوديت تعداد صفحات مقاله، تنها به ارائه نتايج  دليل به
هاي  سازي بارش ايستگاه مشهد در دهه حاصل از شبيه

تابع چگالي بارش  ٦شود. شکل  بسنده مي ندهيآ
دهد.  مشهد نشان مي  سازي شده را براي ايستگاه شبيه

هاي مربوط به ايستگاه  سازي يهشبنکته مهمي که در 
شود، کاهش ميانگين بارش ساالنه در  يمده مشهد دي

هاي آينده است. بيشترين  در دوره B1و  A1Bهاي کرديرو
 براساسخواهد بود.  ٢٠٤٦-٢٠٦٥ هکاهش مربوط به دور

ميزان بارش در آينده تفاوت چنداني با دوره  A2 کرديرو
قابل توجه ديگر، کاهش واريانس  هپايه نخواهد داشت. نکت

به عبارت ديگر  ؛است A2 کرديرودر  ساالنهبارش 
اين  براساسهاي آينده  هاي بارش در دوره يناهنجار

ميانگين خود داراي نوسان  حوش و  حولدر  کرديرو
خواهد بود. در شکل  يمشاهداتکمتري در مقايسه با دوره 

 يمشاهداترنگ تابع چگالي بارش در دوره  ياهسخط توپر  ٦
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و  ها دورهو ساير خطوط توابع چگالي بارش  است
دهند. براي مقايسه  يمهاي مختلف انتشار را نشان کرديرو

در دوره مختلف در مقايسه با دوره  کرديروبهتر، هر 
که تابع   آنجا از .اند شده  ارائهجداگانه  صورت بهمشاهداتي 

 استتابعي از مقدار ميانگين و واريانس  کهچگالي واحد 
هش واريانس، ارتفاع لذا با کا ؛)١٣٩٣بابائيان و همکاران، (

يافته است.  يش افزاي آينده ها دورهمنحني (چگالي) در 
وضعيت سطح آب زيرزميني را با در نظر گرفتن  ٧شکل 

طور که  دهد. همان شرايط تغيير اقليم آينده نشان مي
سطح آب  ٢٠٣٠تا  ٢٠١٥شود، براي دوره  مشاهده مي

نسبت به دوره مشاهداتي افت حداقل يک متري را در پي 
 دليل به ٢٠٦٥تا  ٢٠٤٦در دوره زماني خواهد داشت. 
تبع آن افزايش تبخير و تعرق، افت سطح  افزايش دما و به

در اين  که يا است؛ به گونهتر  توجه هاي زيرزميني قابل آب
متر نسبت  ٣تا  ٥/٢ر متوسط بين طو دوره سطح آب به 

  ).٨شد (شکل سال آخر مطالعه حاضر دچار افت خواهد 
  

  
  شده دشت مشهد يساز مدلهاي زيرزميني  آب ساالنهنوسان  خطوط هم - ٥ شکل

  
  مشهد  در ايستگاه LARS-WGهاي واسنجي پارامترهاي بارش و دما براي ارزيابي مدل  بررسي آماره - ٤جدول 

  
  
  

  پارامتر  رويکرد
 ي واسنجيها آماره

R2 RMSE MAE MBE  

A
1B

 

  ٠١٠/٠  ٩٧٠/٢  ٨٦٥/٣  ٩٥١/٠  بارش
  - ٨٠٠/٠  ٨٠٠/٠  ٨٤١/٠  ٩٩٩/٠  دما

A
2

 

  - ٢٢٤/٠  ٨٢٣/٣  ٦٣٥/٥  ٩٠١/٠  بارش
  - /٩٥٠  ٩٥٠/٠  ٩٨٣/٠  ٩٩٩/٠  دما

B
1

 

  - ٠٥٩/٠  ٣٨٢/٣  ١٦٨/٥  ٩٠٩/٠  بارش
  - ٧٧٢/٠  ٧٧٢/٠  ٨٠١/٠  ٩٩٩/٠  دما
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   HadCM3در ايستگاه سينوپتيک مشهد توسط مدل  ساالنهسازي تابع چگالي بارش  نتايج شبيه - ٦شکل 

  

 
  )٢٠١٥-٢٠٣٠ايستگاه مشهد ( وضعيت سطح آب زيرزميني با در نظر گرفتن شرايط تغيير اقليم - ٧شکل 

  

 
  )٢٠٤٦- ٢٠٦٥ايستگاه مشهد ( وضعيت سطح آب زيرزميني با در نظر گرفتن شرايط تغيير اقليم -٨شکل 
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در  ،هاي زيرزميني اي سطح آب نمودار جعبه ٩شکل در 
داده هاي مختلف نشان کرديرو در ندههاي آي دوره
شکل ميانگين تغييرات سطح آب  . در ايناست شده
ها و دوره مختلف به تصوير کشيده کرديروزميني براي زير

مقدار ميانگين سطح آب  OBSشده است. در اين شکل، 
که مشاهده  گونه . هماناستزيرزميني در دوره مشاهداتي 

شود، بيشترين کاهش سطح آب زيرزميني مربوط به  مي
خواهد بود و  ٢٠٤٦-٢٠٦٥در دوره  A1B کرديرو
هاي بعدي قرار دارند. نتايج  هدر رتب B1و  A2هاي کرديرو

دهد ميزان افت سطح آب زيرزميني در  همچنين نشان مي
مشابه خواهد  تقريباً کرديرودر هر سه  ٢٠١٥- ٢٠٣٠دوره 

  بود.
  

  
  )ساالنههاي منتخب ايستگاه مشهد ( شده براي دوره سازي مقدار سطح آب زيرزميني شبيه - ٩ شکل

  
  گيري نتيجه

ترين نوسان هاي زيرزميني نشان داد بيش ان آبارزيابي نوس
هاي زيرزميني متعلق به بخش جنوبي دشت  آب ساالنه
هاي سطحي نيز حاکي از نوسان  . ارزيابي نوسان آباست

دست است که  منفي در باالدست و نوسان مثبت در پايين
نقش عوامل انساني در کاهش دبي در  هدهند نشانن امر، يا

 يساز مدلباشد.  دست مي باالدست و افزايش آن در پايين
(دما،  يمياقل يترهامبا پارا ينيرزميز يها نوسان سطح آب

و  GWR يها و تعرق) با استفاده از مدل ريبارش، تبخ
OLS  دار وزننيز حاکي از برتري مدل رگرسيوني 

مدل حداقل مربعات معمولي است. جغرافيايي نسبت به 
 هدهند نشان GWRهاي وزني به مدل  برازش ماتريس

ي ها روشدقت بسيار باالي روش گاوسي نسبت به ساير 
 يهمبستگبوده است. دقت اين روش با آزمون  موردمطالعه

)R) و آزمون همبستگي (RHO قرارگرفتييد تأ) مورد .
هاي زيرزميني با استفاده از  تغييرات سطح آب يساز مدل

حاکي از افت سطح  تبخير و تعرق، ،پارامترهاي بارش، دما
 ٧/٠متر و حداکثر  ٢/٠آب زيرزميني در دامنه حداقل 

ين عامل در کاهش اين تر مهممتري است. بر اين اساس 
. تغييرات تابع استرويه  يبي بردار بهرهمنابع، برداشت و 

ل نشان داد با توجه به کاهش واريانس يا تيز چگالي احتما
شدگي منحني تابع، ارتفاع منحني (احتمال وقوع) در 

يافته است. نکته مهمي که در   يشافزاي آينده ها دوره
شود،  يمهاي مربوط به ايستگاه مشهد ديده  سازي يهشب

 استهاي انتشار کرديروکاهش واريانس بارش در تمامي 
ه ب؛ وجود شرايط ثابت در آينده است هدهند نشانکه 
 حوش و  حولهاي بارش آينده در  يهنجار يبکه  يا گونه

 هميانگين خود داراي نوسان کمتري در مقايسه با دور
مدل هوشمند هاي  خواهد بود. بررسي يمشاهدات
تاريخي  هاي دادهبين  چندگانه سازي رگرسيون شبيه

اريخي نوسانات آب ت هاي داده تبخير و تعرق با، بارش، دما
پيزومتري  هاي چاهزيرزميني بيانگر افت سطح آب کليه 

هاي  تغيير اقليم براي دوره کرديروهر سه  در مورد مطالعه
. بيشترين افت سطح آب زيرزميني نيز در دوره است ندهيآ

به وقوع خواهد پيوست. نتايج پژوهش حاضر  ٢٠٤٦-٢٠٦٥
 زيرزميني هاي آب سطح افت دليل ترين دهد مهم نشان مي

رويه و دخالت عامل انساني  مشهد مصرف بي دشت در
زميني بعد از عوامل ثير اقليم بر منابع زيرأت نياست. همچن
   شود.تواند بررسي  انساني مي

  

(m
) 
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