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ABSTRACT
The declining trend of groundwater reserves due to the high importance of these resources for water supply has
become a major challenge, especially in arid and semi-arid regions such as many plains of Iran. On the other
hand, establishing an urban wastewater project will directly impact the aquifer of the plain and intensify the
process of reducing these reserves. This study investigates the effect of revival strategies in the framework of
sustainable development principles on improving the aquifer reserves under five different scenarios. The
Mashhad aquifer was picked as a case study. Simulation of the aquifer was performed using the system
dynamics approach and Vensim PLE model during 1362-1420. Sensitivity analysis and calibration of the model
were done during the period of 1362 to 1392, and the model was simulated until 1420 for evaluatation of
different scenarios. Sensitivity analysis results demonstrated that aquifer volume has the highest sensitivity to
the return coefficient of drinking and agricultural sectors. Increasing the pervious surfaces in urban architecture
has improved about 16 and 19 percent in the aquifer recharging compared to scenarios 2 and 3. Generally, using
methods such as changing agricultural methods, increasing water productivity, and improving urban
architecture with a focus on increasing permeable levels, it can reduce the aquifer shortage between 22.0 % to
58.5%, compared to scenario 2. While not paying attention to the proposed methods led to a negative balance,
and the aquifer will be in a critical and irreparable situation.
Keywords: Aquifer, Wastewater Network, Sustainable Development, Dynamic System, Groundwater
Resources.
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تحليل اثربخشی سناريوهای احيای آبخوان مشهد با استفاده از مدلسازی پويايی سيستمها
حامد مازندرانیزاده ،*1سکينه کوهی

1

 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/11/20 :تاریخ بازنگری -1401/1/14 :تاریخ تصویب)1401/1/24 :

چکيده
روند نزولی حجم ذخایر آب زیرزمینی در مناطق خشك و نیمه خشك ،همچون بسیاری از دشتهای ایران ،تبدیل به
چالشی بزرگ شده است .از سوی دیگر ایجاد و توسعه شبکه جمعآوری فاضالب شهری باعث کاهش جریان ورودی به
آبخوان ها و در نتیجه تشدید روند کاهش این ذخایر شده است .هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان تاثیر راهکارهایی
در چارچوب اصول توسعه پایدار بر بهبود روند کاهش ذخیره آبخوان تحت  5سناریوی مختلف با استفاده از پویایی سیستم
است .آبخوان دشت مشهد به عنوان مطالعه موردی در این پژوهش انتخاب شده است .شبیهسازی آبخوان با استفاده از
رویکرد پویایی سیستم و نرمافزار  Vensim PLEطی دوره آماری  1420-1360انجام گرفته است .الزم بذکر است که تحلیل
حساسیت و واسنجی مدل با توجه به دادههای مشاهداتی حجم آبخوان برای دوره زمانی  1362تا  1392و بررسی تاثیر
سناریوهای مختلف بر حجم آبخوان تا سال  1420مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحلیل حساسیت مدل در این مطالعه
حاکی از آن است که تغییرات حجم آبخوان دارای بیشترین حساسیت نسبت به ضریب جریان بازگشتی در بخشهای شرب
و کشاورزی میباشد .نتایج نشان داد که با افزایش سطوح نفوذپذیر در معماری شهری نسبت به سناریوهای  2و  ،3منجر
به بهبود حدود  16و  19درصدی وضعیت تغذیه آبخوان شده است .بطور کلی با استفاده از روشهایی همچون تغییر شیوه
کشاورزی ،افزایش بهره وری آب و همچنین اصالح معماری شهری با تمرکز بر افزایش سطوح نفوذپذیر میتوان بین 22/0
تا  58درصد از کسری مخزن ناشی از جمعآوری فاضالب شهری (نسبت به سناریوی دوم) را کاهش داد .درحالیکه با ادامه
وضعیت فعلی ،بیالن منفی آبخوان ادامه یافته و میتواند منجر به مرگ آبخوان و بروز آسیبهای جبرانناپذیر اقتصادی و
اجتماعی شود.
واژههای کليدی :شبکه فاضالب ،توسعه پایدار ،منابع آب زیرزمینی ،تعادل بخشی

مقدمه
افزایش جمعیت به همراه گسترش شهرنشینی ،تغییر الگوی
مصرف ،افزایش فعالیتهای رفاهی ،گردشگری ،کشاورزی و صنایع
منجر به افزایش تقاضای آب در دهههای اخیر شده است .از آنجا
که از الزامات توسعه پا یدار در هر کشوری وجود منابع آب است،
تغییرات و بینظمیها در رخداد وقایع اقلیمی در سراسر جهان،
منابع آب بسیاری از کشورها را با محدودیت جدی مواجه ساخته
و در نتیجه ممکن است منجر به کندی روند توسعه پایدار شود
) .(Delanka-Pedige et al., 2021از آنجایی که منابع آب
زیرزمینی حدود  97درصد از آبهای شیرین در سراسر کره زمین
را تشکیل میدهد ،هرگونه نگرانی در رابطه با منابع آب به همان
اندازه نیز مربوط به منابع آب زیرزمینی است ( Guppy et al.,
 .)2018در سال  2015پیمان دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی،
اقتصادی و زیستمحیطی توسط رهبران دنیا در اجالس ریو20+
* نویسنده مسئول:

تصویب شد .سند مذکور شامل  17آرمان توسعه پایدار (،)SDGs1
 169هدف خرد و شاخصهایی برای ارزیابی میزان پیشرفت در
زمینه توسعه پایدار است که جایگزین اهداف توسعه هزاره
( )MDGs2پس از سال  2015تا سال  2030شده است ( United
 .)Nations, 2015آرمان ششم از اهداف توسعه پایدار ،به طور
اختصاصی به مساله آب به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار
مرتبط است و عبارت است از" :ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار
آب و بهداشت برای همگان" .در همین راستا افزایش میزان
بازیافت و استفاده مجدد و ایمن فاضالب ( ،)SDG 6.3همچنین
افزایش نسبت بهرهوری مصرف آب ( )SDG 6.4از جمله اهدافِ
خرد تعیین شده در سندِ توسعه پایدار برای رسیدن به SDG 6
است SDG 6.3 .قطعا بیانگر ارتباط بین مدیریت فاضالب و آب
سالم است ،بطوریکه در صورت فقدان سیستم جمعآوری و
تصفیه مناسب برای فاضالب ،تامین آب سالم امکانپذیر نخواهد

mazandaranizadeh@eng.ikiu.ac.ir
1 Sustainable Development Goals
2 Millennium Development Goals
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بود .علیالرغم توجه بیشتر کشورهای در حال توسعه به تامین آب
سالم و بهداشتی ،متاسفانه توجه چندانی به تاثیرات منفی فاضالب
و آلودگیهای ناشی از آن و تاثیراتش بر سالمت انسان و محیط
زیست و اهمیت طرحهای جمعآوری و تصفیه فاضالب نشده است
) .(Tortajada, 2020از سوی دیگر فاضالب شهری یکی از منابع
تاثیرگذار بر بیالن آبخوانها و منابع زیرزمینی است .از جمله
تحقیقات صورت گرفته در زمینه تاثیر شبکه جمعآوری فاضالب
شهری بر تراز آبخوان و همچنین مدلسازی آبخوانها میتوان به
موارد زیر اشاره نمود.
بررسی سطح تراز آب زیرمینی در دشت کرمان و محدوده
شهر کرمان نشان داد که این دو از روند معکوسی برخوردار
هستند ،بطوریکه دشت کرمان با افت ساالنه در سطح آب
زیرزمینی روبرو است ،درحالیکه سطح آب در محدوده شهر
افزایش یافته است .دلیل این موضوع نبود شبکه جمعآوری
فاضالب در محدوده شهر است .همچنین پیشبینی نوسانات سطح
آب زیرزمینی در اثر توسعه شبکه جمعآوری فاضالب در شهر
کرمان با استفاده از مدل  GMSنشان داد که پس از اجرای
سناریوی توسعه شبکه فاضالب ،سطح آب زیرزمینی با افت قابل
توجهی روبرو میشود ( .)Aghamolaie et al., 2018همچنین
) Maleki et al. (2012با بررسی اثر اجرای طرح جمعآوری
فاضالب بر سطح آب زیرزمینی دشت شاهرود با کاربرد مدل
 GMSبه این نتیجه رسیدند که در دوره صحتسنجی ،سطح آب
پس از اجرای طرح فاضالب در اکثر چاههای مشاهدهای در
محدوده شهر با افت قابل توجهی روبرو است .درحالیکه در
پیزومترهایی که دور از جریان عمومی شهر قرار گرفتهاند ،اختالف
سطح آب کم و بطور متوسط  0/04متر استQashqaei et al. .
) (2008به بررسی مشکل باال آمدن سطح آب زیرزمینی در جنوب
دشت تهران و دالیل ایجاد آن با استفاده از چرخههای علت-
معلولی پرداخته و راهکارهایی برای حل این مساله ارائه دادند.
) Liu et al. (2008با مدلسازی منابع آب زیرزمینی در پاییندست
رودخانه زرد ،به ارائه سیاستهایی در رابطه با مدیریت پایدار منابع
آب پرداختند Hi et al. (2010) .تاثیر تغییرات آب و هوا بر سطح
آب زیرزمینی در آبخوان ویکتوریا را با استفاده از مدل عددی
 MODFLOWمورد بررسی قرار دادندJafarzadeh et (2015) .
 al.نیز در پژوهشی به بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در
دشت بیرجند تحت سه سناریوی عدم اجرای طرح فاضالب،
اجرای  60درصدی شبکه و اجرای طرح در  100درصد مناطق
شهری پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد که میزان افت در
آبخوان طی  6سال مطالعاتی برای سناریوهای مورد بررسی به
ترتیب معادل  5/5 ،3/57و  6/8متر استMonfared and .

) Hoseini (2005با استفاده از مدل عددی به بررسی پیامدهای
کمی طرح جامع تامین آب شرب مشهد و پروژه احداث شبکه
فاضالب پرداخته و نشان دادند که در صورت اجرای شبکه
فاضالب ،با توقف بهرهبرداری برخی از چاههای درون و پیرامون
شهر میتوان تاحدودی از افت شدید سطح آب زیرزمینی
پیشگیری نمود Mirzaei and Majidi (2013) .با اثرسنجی اجرای
شبکههای فاضالب بر مدیریت منابع دشت تهران-کرج نشان
دادند که اجرای شبکه فاضالب با حذف یکی از مولفههای مهم
تغذیهکننده آبخوان میتواند شرایط آبخوان را به شدت تحت تاثیر
قرار دهد Aghakarami and Moridi (2014) .نیز با بررسی اثر
اجرای طرح جمعآوری فاضالب بر سطح آبخوان تهران نسبت به
زمان عدم اجرای طرح که تمام فاضالب برگشتی از طریق چاههای
جذبی وارد آبخوان میگردید با استفاده از مدل  WEAPنشان
دادند با اجرای طرح فاضالب میزان پساب برگشتی به آبخوان در
تمام ماهها در دوره مورد بررسی کاهش داشته است و حذف این
منبع تغذیهای آبخوان منجر به افت تراز دشت میشود(2020) .
 Khorasani et al.با ارزیابی تاثیر کمی و کیفی احداث شبکه
فاضالب بر آبخوان در منطقهای نیمهخشك نشان دادند که در
صورت عدم توجه به جبران تغذیه آبخوان پس از احداث شبکه
فاضالب ،عالوه بر کاهش کمیت منابع زیرزمینی به دلیل کوچك
شدن ناحیه اشباع آبخوان کیفیت این منابع نیز به مرور کاهش
خواهد یافت .بررسی مطالعات انجام شده بیانگر آن است که اجرای
طرحهای جمعآوری فاضالب در اکثر موارد با کاهش تراز آبخوان
همراه بوده است .بنابراین یکی از نگرانیهای مهم در رابطه با اثرات
آتی اجرای شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضالب ،تاثیر منفی
آنها بر آبخوان و منابع آب زیرزمینی است .درحالیکه به دلیل
تاثیرات منفی فاضالب بر کیفیت منابع آبِ موجود (ناشی از ورود
حجم زیادی از نیترات به آبخوان) ،محیط زیست و سالمت انسان،
اجرای این طرحها یکی از موارد مهم و حیاتی برای جلوگیری از
کاهش کیفیت منابع زیرزمینی و در راستای رسیدن به توسعه
پایدار است که در  SDGنیز بدان اشاره شده است (United
) .Nations, 2015عالوه بر این همانطور که )Khorasani (2020
 et al.نشان دادند با احداث شبکههای فاضالب تنها در صورت
کاربرد راهکارهایی به منظور جبران افت تغذیه آبخوان میتوان از
کاهش کیفیت این منابع آبی جلوگیری نمود .در چنین شرایطی
این سوال برای محققین قابل طرح است که آیا میتوان با اتخاذ
راهکارهایی در چارچوب اصول توسعه پایدار ،به کاهش میزان
تاثیرات منفی طرحهای جمعآوری فاضالب بر افت آبخوان کمك
نمود؟ در این خصوص میتوان به مواردی همچون مدیریت مصرف
توسط تغییر شیوه کشاورزی از سنتی به مدرن به منظور مدیریت
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میزان برداشت از منابع زیرزمینی ،همچنین استفاده از رویکرد
طراحی شهری حساس به آب بهمنظور افزایش سطوح نفوذپذیر
در معماری شهری با هدف نگهداری و بازگشت مجدد منابع آب
به جای انتقال سنتی روانابهای شهری به خارج از حوضه اشاره
نمود.
از سوی دیگر از آنجاییکه رفتار پدیدههایی همچون تغییرات
حجم آبخوان دارای جنبههای مختلفی میباشد بنابراین نیازمند
بررسی یکپارچه است .از جمله راهکارها برای این منظور کاربرد
پویایی سیستم و مدلهای علت-معلولی است .در این زمینه
) Simonovic et al. (1997با استفاده از پویایی سیستم به به ارزیابی
بلندمدت برنامهریزی منابع آب و بررسی سیاستهای اتخاذی در
مصر پرداختند Yang et al. (2008) .با کاربرد پویایی سیستم به
تدوین استراتژیای برای حل مشکالت کمبود آب در تایوان اقدام
نمودند Koohi and Mazandarani Zadeh (2021) .با استفاده از مدل
دینامیکی به ارزیابی تاثیر سیستمهای جمعآوری فاضالب شهری
پرداختند Hashemi et al. (2020) .به ارزیابی سیاستهای مدیریتی
بر منابع آب و اقتصاد دشت قزوین با استفاده از پویایی سیستم
پرداختند .همچنین ) Luo et al. (2005روش پویایی سیستم را
روشی کارآمد برای شبیهسازی سیستمهای پیچیده منابع آب
معرفی نمودند که منجر به افزایش سرعت توسعه مدلسازی و
سهولت در بهبود مدل میشود .با توجه به اینکه نرمافزار پویایی
سیستم  Vensim PLEاز جمله نرمافزارهای مورد تایید در پژوهش-
های علمی ( Zhou et al. 2022; Pereira et al. 2011; Marzouk
et el. 2022; Pereira et al. 2012; Koohi and Mazandarani
 )Zadeh, 2021; Hashemi et al. 2020برای مدلسازی سیستمهای

پیچیده است .در این پژوهش از نرمافزار  Vensim PLEبرای
بررسی میزان تاثیر راهکارهای مبتنی بر سیاستهاس توسعه
پایدار بر بهبود وضعیت آبخوان استفاده شده است .عالوه بر این از
آنجاییکه فرآیند واسنجی مدل مذکور یکی از گامهای مهم در
مدلسازی به شمار میرود تا در حد امکان از تحمیل عدمقطعیت
زیاد بر نتایج جلوگیری شود .در تحقیق حاضر از روش احتماالتی
) GLUE (Beven and Binley, 1992که تلفیقی از روش مونت-
کارلو با تئوری بیز است و دارای ساختاری قوی در شناسایی
پارامترهای بهینه میباشد ،برای انجام فرآیند واسنجی استفاده
شده است.
لذا با توجه به توضیحات فوق ،پژوهش حاضر با هدف
ارزیابی تاثیر سیستم جمعآوری فاضالب شهری موجود در دشت
مشهد بر روی تغییرات حجم آبخوان با کاربرد روش پویایی
سیستم صورت پذیرفته است .همچنین بررسی میزان تاثیر اتخاذ
راهکارهایی همچون تغییر شیوه کشاورزی از سنتی به مدرن و

تغییر معماری شهری بمنظور افزایش سطوح نفوذپذیر بر تغییرات
حجم آبخوان ،از دیگر اهداف این تحقیق بشمار میرود .پاسخ به
این سوال میتواند بمنظور اتخاذ سیاستهایی در راستای کاهش
تاثیرات نامطلوب ناشی از احداث شبکه فاضالب بر آبخوان و
پیشگیری از افت شدید تراز آبخوان در آینده بسیار مفید و
کاربردی باشد .به ویژه برای آبخوانهایی همچون دشت مشهد که
به دلیل بیالن منفی ،ممکن است در آیندهای نه چندان دور با
بحران و مشکالتی جدیتر مواجه شوند ،در حالیکه در تحقیقات
گذشته توجه چندانی به بررسی میزان بهبود تراز آبخوانها
براساس سیاستهای مبتنی بر توسعه پایدار نشده است ،همچنین
در کمتر تحقیقی به پیشبینی بلندمدت از این مساله پرداخته
شده است .بنابراین نتایج این مطالعه میتواند به عنوان گامی مهم
در اعمال مدیریت پایدار بویژه در مناطق خشك و نیمه خشك که
از شبکه جمعآوری فاضالب برخوردار میباشند برای احیا و یا
بهبود شرایط آبخوانها مورد استفاده قرار گیرد .بطور کلی در این
پژوهش  5سناریو براساس رویکرد پویایی سیستم و با بکارگیری
نرمافزار پویایی  Vensim PLEمورد بررسی قرار گرفت ،که در
ادامه به جزییات سناریوهای مطالعاتی و نحوه بکارگیری روش
واسنجی  GLUEاشاره شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در سالهای اخیر روند افزایش جمعیت و برداشت از منابع
زیرزمینی دشت مشهد منجر به ایجاد بیالن منفی در این دشت
شده است که با ادامه این روند ،مرگ دشت مشهد در پیشرو دور
از انتظار نمیباشد .با توجه به اینکه مرگ دشت مشهد بر اثر اتمام
ذخایر زیرزمینی نه تنها فاجعه اقتصادی بلکه یك فاجعه اجتماعی
را نیز در پی خواهد داشت ( Regional Water Company of
 ،)Khorasan Razavi, 2010در این پژوهش ،آبخوان مشهد به
عنوان منطقه مورد انتخاب شده است .این آبخوان در موقعیت
جغرافیایی  36تا  37درجه شمالی و  58تا  60درجه شرقی و در
شمال شرقی استان خراسان رضوی واقع شده است .مساحت
دشت مشهد در حدود  2520کیلومتر مربع است .دشت مشهد با
دو رشته کوه موازی با جهت شمال غربی -جنوب شرقی محصور
شده است .رشته کوه هزار مسجد که ادامه ارتفاعات کپه داغ است،
در شمال این دشت واقع شده و دارای کوههایی به ارتفاع بیش از
 2000متر است .ارتفاعات بینالود و آالداغ در ناحیه جنوب دشت
مشهد واقع هستند و امتداد ارتفاعات البرز محسوب میشوند.
زهکش اصلی این دشت ،کشفرود است که با طولی در حدود
 170کیلومتر از شمال غرب به سمت جنوب شرق در جریان است.
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در شکل  1موقعیت جغرافیایی و تغییرات ارتفاعی آبخوان
مطالعاتی نشان داده شده است.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی آبخوان دشت مشهد

نرمافزار پويايی سيستم Vensim PLE

پویایی سیستم یك روش مدلسازی ریاضی برای درک رفتارهای
یك سامانه پیچیده در طول زمان است ،که در آن با تمرکز بر
حلقههای بازخورد درون سیستم و تاخیرهای زمانی در میان
متغیرها به بررسی رفتار یك سیستم میپردازد .بنابراین با توجه
به ماهیت عددی روش سیستم دینامیك ،امکان مدلسازی وضعیت
یك سیستم برای بازه زمانی آینده نیز توسط آن وجود دارد
) .(Sterman, 2002از آنجاییکه بررسی سامانههایی همچون رفتار
آبخوانها یك فرآیند پیچیده و دارای جنبههای مختلف میباشد،
در پژوهش حاضر از رویکرد پویایی سیستم برای مدلسازی تاثیر
سناریوهای مختلف بر تراز آبخوان مشهد استفاده شده است .نرم-
افزار پویایی مورد استفاده در پژوهش حاضر  Vensim PLEاست.
 Vensim PLEاز جمله نرمافزارهای مدلسازی دینامیك است که
برای کمك به درک فرآیندهای پیچیده و دینامیکی توسعه داده
شده است این نرم افزار نوعی ابزار مدلسازی است که قادر به
مجسم نمودن ،پردازش ،شبیهسازی ،تحلیل و بهینهسازی مدل-
های مربوط به سیستمهای پویا به گونهای ساده و با استفاده از
حلقهها و متغیرهای جریان میباشد .در  Vensim PLEپس از
تعریف روابط و ساخته شدن مدل میتوان رفتار سیستم را در
طول زمان شبیهسازی نمود.
مدل پويايی آبخوان مشهد

برای کمیسازی تغییرات حجم آبخوان دشت مشهد و بررسی

سناریوهای مختلف در این مطالعه ،مدلسازی بر مبنای بیالن آب
زیرزمینی و براساس رابطه  1صورت پذیرفته است.
(رابطه )1
) V  P  D1  G1  Qr  QA  (ET  D2  G 2  Qd

که در آن V ،تغییرات حجم آبخوان (مترمکعب) P ،حجم
جریان نفوذیافته به آبخوان از بارش (مترمکعب) ET ،حجم آب
تبخیر شده از آبخوان (مترمکعب) G1 ،و  G2به ترتیب حجم
جریان زیرزمینیِ ورودی و خروجی آبخوان (مترمکعب) D1 ،و D2
حجم جریانات سطحی ورودی و خروجی آبخوان (مترمکعب)Qr ،
آب برگشتی به آبخوان از مصارف مختلف (مترمکعب) QA ،میزان
تغذیه مصنوعی (مترمکعب) Qd ،حجم آب تخلیه شده از آبخوان
برای تامین نیازهای کشاورزی ،صنعت و شرب (مترمکعب).
الزم بذکر است که آمار و اطالعات اقلیمی ،آبدهی سطحی
و مقادیر جریان ورودی و خروجی زیرزمینی مورد استفاده در این
پژوهش از اطالعات مربوط به شرکت آب منطقهای و اداره
هواشناسی استان خراسان رضوی تهیه شده است .همچنین برای
استخراج اطالعات جمعیت و تعداد صنایع منطقه مطالعاتی از
سالنامههای آماری منتشر شده توسط سازمان مرکز ملی آمار
ایران استفاده شده است .آمار سطوح زیرکشت مورد استفاده در
این پژوهش نیز از اطالعات مربوط به سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی و سالنامههای آماری سازمان مرکز ملی آمار ایران
تهیه شده است.
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واسنجی مدل توسعه داده شده برای آبخوان مشهد برای
دوره زمانی  1362تا  1392با توجه مقادیر مشاهدهای حجم
آبخوان با هدف کاهش خطای مدل در تخمین حجم آبخوان
صورت پذیرفته است .همچنین حساسیت حجم آبخوانِ مدلسازی
شده توسط نرم افزار پویایی سیستم ،نسبت به تغییر ضریب نفوذ
بارش ،ضریب نفوذ رواناب ،ضرایب بازگشتی در بخشهای مختلف
کشاورزی ،شرب و صنعت مورد بررسی قرار گرفت .برای این
منظور میزان حساسیت حجم آبخوان نسبت به هر یك از موارد
مذکور با ثابت نگه داشتن سایر عوامل و با استفاده از رابطه 2
محاسبه شده است.

زيرسيستم متغيرهای تغذيه آبخوان

در این مطالعه تخمین ضریب نفوذ بارش ساالنه ،ضریب نفوذ
رواناب و ضرایب آب بازگشتی به دشت مشهد طی فرآیند واسنجی
و با کاربرد روش واسنجی احتماالتی (Beven and GLUE
) Binley, 1992بدست آمده است .روش  GLUEاز کارایی باال در
شناسایی پارامترهای بهینه برخوردار است .برای واسنجی ضرایب
مذکور به این روش در گام اول  500داده تصادفی (در محدوده
تغییرات هر ضریب که در ادامه بیان شده است) براساس توزیع
یکنواخت برای هر ضریب تولید شد ،در گام بعد مدل به ازای هر
 500ترکیب مختلف از ضرایب مورد اجرا قرار گرفت و در نهایت
مقادیر حجم آبخوان مدلسازی نسبت به مقادیر مشاهداتی مقایسه
شد و از میان  500ترکیب مختلف که به صورت تصادفی تولیده
شده اند ،ترکیبی از ضرایب که منجر به کمترین خطا در تخمین
حجم آبخوان (براساس مقدار شاخص کارایی  )RMSE1شده است
به عنوان ضرایب بهینه برای مدل انتخاب شده است .الزم بذکر
1 Root Mean Square Error
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که در آن S ،میزان حساسیت (درصد) M ،مقدار حجم
آبخوان مدلسازی شده به ازای تغییر پارامترهای مورد نظر
(مترمکعب) O ،مقدار حجم آبخوان مدلسازی شده در شرایط مبنا
(مترمکعب).
همچنین برای اینکه تاثیر شرایط موجود و سناریوهای مورد
بررسی در طوالنیمدت و طی سالهای آتی مشخص گردد ،نرم-
افزار برای سالهای  1362تا  1420مورد اجرا قرار گرفت .الزم
بذکر است برای شبیهسازی دوره آینده نرخ رشد تمامی متغیرها
همچون بارش ،آبدهی رودخانه ،جمعیت ،تعداد صنایع و سطوح
زیرکشت ،برابر متوسط نرخ تغییرات ساالنه هر یك از آنها طی
دوره مشاهداتی (سالهای  1362تا  )1398فرض شده است.
S

است که برآورد مقدار بارش براساس گزارش مطالعات پایه منابع
آب شرکت آب منطقهای استان خراسان رضوی انجام شده است
(( (IMO, 2018a) )1398 -1362شکل  .)2برای تخمین میزان
جریان نفوذ یافته به آبخوان از متوسط جریان ساالنه طی دوره
آماری  1362تا  1398رودخانه کشفرود که از رودخانههای
تاثیرگذار بر بیالن آب زیرزمینی در این دشت است ،استفاده شده
است ) .(Hosseini and Bagheri, 2013; IMO, 2018bهمچنین
محدوده تغییرات ضرایب آب بازگشتی در دشت مشهد طی فرآیند
واسنجی ،براساس مطالعه انجام شده توسط Talebi Hosein
 Abadو همکاران ( )2011معادل  20تا  30درصد برای مصارف
کشاورزی و  60تا  70درصد در بخش شرب و صنعت منظور شده
است ) .(Talebi Hosein Abad et al., 2011مقادیر جریان
زیرزمینی ورودی به آبخوان طی سالهای  1362تا 1398
براساس گزارشهای ساالنه منتشره توسط شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی تهیه شده است.
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شکل  -2مقادير بارش ساالنه دشت مشهد )(IMO, 2018a

زيرسيستم متغيرهای تخليه آبخوان

برای محاسبه نیاز آب شرب دشت ،با توجه به اینکه جمعیت شهر
مشهد متاثر از جمعیت ساکن و زائرین است ،برآورد جمعیت
ساکن براساس اطالعات سازمان مرکز ملی آمار ایران و برآورد
متوسط جمعیت زائر برحسب نفر در شبانهروز در طول سال با
احتساب  214و  75لیتر در روز در به ترتیب برای سرانه مصرف
جمعیت ساکن و زائر صورت گرفته است (Statistical Centre of
) .Iran, 2018نیاز آبی بخش صنعت براساس متوسط تعداد صنایع
مشهد در سالهای  1362تا  1398با توجه به اطالعات استخراجی
از سالنامههای آماری و با در نظر گرفتن سرانه مصرف 11/5
مترمکعب در روز به ازای هر واحد صنعتی با نرخ رشد مصرف
 0/08بدست آمده است ).(Statistical Centre of Iran, 2018

(علمی  -پژوهشی)
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بخش کشاورزی با توجه به سطح زیرکشت گزارش شده توسط
آمار و اطالعات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و متوسط
نیاز آبی هر هکتار محاسبه شده است .در شکل  3تغییرات سطح
زیر کشت آبی دشت مشهد طی دوره آماری  1362تا  1398نشان
داده شده است (Agriculture Organization of Khorasan
) .Razavi, 2018با توجه به ناچیز بودن نرخ تبخیر و تعرق از منابع
زیرزمینی مقدار حجم آب تبخیر شده از آبخوان در این مطالعه
صفر فرض شده است .همچنین برآورد جریان سطحی و زیرزمینی
خروجی از آبخوان با توجه به گزارشهای ساالنه سیمای آب مشهد
منتشر شده توسط شرکت آب منطقهای خراسان رضوی برای سال
 1362تا  1398برآورد شده است ( Regional Water Company
 .)of Khorasan Razavi, 2019الزم بذکر است که میزانی از نیاز
آبی دشت مشهد که توسط سد دوستی تامین میشود ،براساس
گزارشات ساالنه سیمای آب مشهد تخمین زده شده است .نمودار

جریان مدل پویایی آبخوان مشهد در محیط نرمافزار
 PLEدر شکل  4نشان داده شده است .در جدول  1خالصهای از
متغیرهای مورد نیاز برای مدلسازی آبخوان و روش تخمین هر
یك از آنها ارائه شده است.
Vensim
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شکل  -3تغييرات سطح زيرکشت آبی دشت مشهد ( Agriculture

)Organization of Khorasan Razavi, 2018

شکل  -4نمودار جريان مدل پويايی آبخوان مشهد

سناريوهای مورد مطالعه

جهان امروز با چالشهای زیادی روبرو است ،بیابانزایی،
خشکسالی ،فرسایش زمین ،کمبود آب شیرین و خشکی از جمله
این چالشها میباشد .بنابراین کشورها ،نمیتوانند بدون توجه به
مسائل توسعه پایدار به حیات خود ادامه دهند .اهداف توسعه

پایدار که در سال  2015به کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ارسال شد ،رویکرد جدیدی را در زمینه توسعه و محیط زیست
ترسیم نمود .همانطور که در مقدمه این سند آمده است" ،این
دستور کار ،برنامه اقدام مردم ،کره زمین و سعادت بشری میباشد.
این دستور درصدد تقویت صلح جهانی در قالب آزادیهای بیشتر
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است .".این اهداف بر پایه اهداف توسعه هزاره ایجاد شدهاند و
بدنبال تحقق اهدافی که در توسعه هزاره عملی نشدند ،میباشند
( .)United Nations, 2015همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد این
سند شامل  17آرمان و  169هدف خرد میباشد که آرمان  6از

آنها به آب به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار اشاره دارد که
برای رسیدن به این هدف ،اهداف خرد و همچنین شاخصهایی
بمنظور ارزیابی میزان پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده است.

جدول  -1خالصهای از متغيرهای مورد نياز برای مدلسازی آبخوان مشهد و روش تخمي هر يک از آنها
ردیف

متغیر

1

ضریب نفوذ بارش

2

ضریب نفوذ رواناب

3
4
5

روش تخمین

کشاورزی

ضرایب جریان بازگشتی به
آبخوان

6

اطالعات اقلیمی

7

آبدهی سطحی

طی فرآیند واسنجی
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با توجه به اینکه برای حفظ و پایداری کره زمین و منابع
آن ،حرکت در راستای اهداف توسعه پایدار الزم است .در این
مطالعه تالش شده است تا به بررسی میزان تاثیر اتخاذ راهکارهایی
در راستای اصول توسعه پایدار بر حجم آبخوان پرداخته شود .در
همین راستا 5 ،سناریو مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند
از:
 )1مدلسازی آبخوان مشهد در شرایط عدم وجود سیستم
جمعآوری فاضالب.
 )2از آنجایی که افزایش نسبت فاضالب تصفیه شده،
استفاده مجدد و ایمن فاضالب از اهداف سند توسعه پایدار است،
در سناریوی دوم به مدلسازی تغییرات حجم آبخوان با وجود
سیستم جمعآوری فاضالب شهری و اختصاص فاضالب تصفیه
شده برای تامین نیازهای کشاورزی پرداخته شده است .برای این
منظور از اطالعات آب منطقهای خراسان رضوی در رابطه با درصد
اتصال به شبکه جمعآوری فاضالب استفاده شده است (Regional
)( Water Company of Khorasan Razavi, 2011جدول .)2
جدول  -2درصد اتصال به شبکه جمعآوری فاضالب
سال

اتصال به شبکه جمعآوری فاضالب
()%

نفوذ به آبخوان
()%

1390-1389
1391-1390

25
35

75
65

1392-1391
1393-1392
1394-1393
1395-1394

45
55
65
75

55
45
35
25

 )3با توجه به اینکه کاربرد شیوههای آبیاری نوین به شرط
عدم افزایش سطح زیرکشت ،منجر به کاهش برداشت آب برای
هر هکتار میگردد که در نتیجه با افزایش بهرهوری همراه است.
از آنجایی که افزایش بهرهوری مصرف آب نیز یکی از اهداف توسعه
پایدار است .در این سناریو مدلسازی حجم آبخوان در صورت
وجود شبکه جمعآوری فاضالب و با فرض تبدیل شیوه کشاورزی
از سنتی به مدرن از سال  1400تا  1420صورت پذیرفته است.
فرض سناریوی  3این است که از سال  1400به تدریج و ساالنه
 3درصد از سطوح زیرکشت کشاورزیهای سنتی دشت به
کشاورزی مدرن تغییر یابد .متوسط کاهش آب مصرفی در زراعت
و باغها براساس مطالعه ) (Baghani et al., 2010به ازای هر هکتار
کشاورزی مدرن نسبت به کشاورزی سنتی  27/5درصد لحاظ
شده است.
 )4گسترش سطوح نفوذناپذیر در معماری شهری باعث
کاهش نفوذ آب حاصل از بارش در محدوده شهری میشود،
درحالیکه یکی از مسائل مهم در رویکرد طراحی شهری حساس
به آب با دید یکپارچه ،کاربرد سازهها ،پوششهای گیاهی ،حفاظت

(علمی  -پژوهشی)
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از سیستمهای طبیعی هیدرولوژی شهری و مدیریت آب باران
است ) .(Andrew et al., 2012با توجه به اینکه بکارگیری این
تفکر در طراحی شهری عالوه بر کنترل سیالبها بر تغذیه منابع
زیرزمینی نیز تاثیرگذار خواهد بود ،در این سناریو تالش شده
است تا به بررسی میزان تاثیر افزایش سطوح تراوا در معماری
شهری بر تغییرات حجم آبخوان پرداخته شود .بدین منظور در
سناریوی  4فرض شده است تا عالوه بر وجود شبکه فاضالب ،از
سال  1400به تدریج با تغییر معماری شهری به سمت افزایش
سطوح نفوذپذیر ،ساالنه  1درصد به سطوح تراوا در دشت مشهد
افزود شود.
 )5در سناریوی  5سعی بر آن است تا اثر توامان هر سه
راهکار فوق بر آبخوان مورد ارزیابی قرار بگیرد .برای این منظور
در این سناریو تغییرات حجم آبخوان مشهد با وجود شبکه جمع-
آوری فاضالب شهری ،تغییر شیوه کشاورزی سنتی به مدرن و
تغییر معماری شهری با رویکرد افزایش میزان سطوح نفوذپذیر
مورد مدلسازی قرار گرفته است.

نتايج
تحليل حساسيت

نتایج تحلیل حساسیت مدل پویایی نسبت به تغییر  0/5تا 1/5
برابریِ ضرایب نفوذ بارش ،رواناب و ضریب جریان بازگشتی
بخشهای صنایع ،کشاورزی و شرب در شکل  5ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود حجم آبخوان بیشترین حساسیت را
نسبت به تغییر ضریب جریان بازگشتی در بخشهای شرب و
کشاورزی داشته است ،بطوریکه میزان حساسیت مدل نسبت به
تغییر این دو پارامتر دارای بیشترین شیب است و در سطح تغییر
 1/5برابری به ترتیب معادل  17/7و  16/2درصد میباشد.
درحالیکه با تغییر مقدار ضریب جریان بازگشتی از بخش صنایع
و ضریب نفوذ رواناب ،تغییرات قابل توجهی در مقدار حجم آبخوانِ
مدلسازی شده ایجاد نشده است.
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شکل  -5حساسيت حجم آبخوان مشهد نسبت به تغيير  0/5تا  1/5برابری پارامترهای مدنظر

واسنجی نرمافزار

در پژوهش حاضر از مقادیر مشاهدهای حجم آبخوان مشهد در
دوره آماری  30ساله ( 1362تا  )1392برای واسنجی نرمافزار
 Vensim PLEاستفاده شده است .فرآیند واسنجی نرمافزار طی
تکرارهای مختلف و مقایسه تغییرات سری زمانی حجم آبخوان
شبیهسازی شده توسط نرمافزار با آمار مشاهدهای با هدف کاهش
خطای نرمافزار در تخمین حجم آبخوان صورت پذیرفته است .در
شکل  6نمودار پراکنش تغییرات حجم آبخوان شبیهسازی شده و
مشاهدهای و سری زمانی حجم آبخوان مشاهداتی و شبیهسازی

شده نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد نرمافزار پویایی
واسنجی شده ،مقادیر حجم آب زیرزمینی را با ضریب همبستگی
 0/98و میانگین مطلق خطایی معادل  152/04شبیهسازی نموده
است .با توجه به نتایج مشخص است مقدار شاخص  NSEطی
دوره واسنجی در حدود  0/91است .الزم بذکر است که مقدار
ضرایب آب بازگشتی برای بخشهای شرب ،صنعت و کشاورزی
طی فرآیند واسنجی به ترتیب  0/89 ،0/86و  0/30تخمین زده
شده است.
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شکل  -6الف) نمودار پراکنش مقادير حجم آبخوان مشاهداتی و شبيهسازی شده ( )1362-1392و ب) حجم آبخوان شبيهسازی شده و مشاهداتی ()1362-1392

بررسی ميزان تغذيه آبخوان

در این بخش به بررسی تاثیر سناریوهای مختلف بر روی میزان
جریان بازگشتی و مقدار تغذیه آبخوان پرداخته شده است .به
همین منظور سری زمانی جریان بازگشتی و تغذیه آبخوان مشهد
طی سالهای  1362تا  1420در شکلهای  7الف و ب ارائه شده
است .شکل -7الف گویای کاهش قابل توجه میزان جریان
بازگشتی به آبخوان پس از احداث شبکه جمعآوری فاضالب در
سال  1389است ،بصورتیکه از سال  1389تا  1395میزان جریان
برگشتی به آبخوان از مصارف کشاورزی ،شرب و صنعت طی
سناریوهای  2تا  5حدود  73درصد کاهش داشته است و این
درحالی است که در سناریوی اول (در شرایط عدم وجود سیستم
جمعآوری فاضالب) مقدار جریان برگشتی با حدود  7درصد
افزایش نسبت به سال  1389مواجه بوده است .همچنین نتایج
نشان میدهد از سال  1395به بعد روند تغییرات جریان برگشتی
به آبخوان با افزایش همراه است که میتواند به علت افزایش
جمعیت و در نتیجه افزایش مصرف آب در بخشهای شرب،
کشاورزی و صنعت باشد .کاهش شیب این تغییرات در سناریوهای
 2تا  5نسبت به سناریوی اول ناشی از آن است که براساس جدول
 1با احداث سیستم جمعآوری فاضالب میزان نفوذ به آبخوان در
نهایت به  25درصد رسیده است ،بنابراین همانطور که مشاهده
میشود از سال  1394به بعد تغذیه آبخوان توسط جریانات
برگشتی با شیب  25صدم نسبت به عدم وجود شبکه فاضالب

1 Million Cubic Meters

ادامه یافته است.
با توجه به شکل -7ب مشخص است که میزان تغذیه
آبخوان نیز پس از احداث شبکه جمعآوری فاضالب و انتقال
فاضالبهای جمعآوری شده به واحدهای تصفیه خانه با کاهش
قابل توجهی همراه است .نتایج بیانگر آن است که میزان جریان
برگشتی به آبخوان از تاثیر قابل توجهی بر مقدار تغذیه و تعادل
آبخوان برخوردار بوده است ،بطوریکه در سناریوهای  2تا  5میزان
کاهش تغذیه آبخوان در سال  1420نسبت به سال  1389به
ترتیب برابر با  19/3 ،33/2 ،31/4و  21/1درصد است .درحالیکه
بدون وجود سیستم جمعآوری فاضالب (سناریوی  )1با توجه به
افزایش مصرف در بخشهای مختلف شرب ،صنعت و کشاورزی و
در نتیجه افزایش مقدار جریان برگشتی به آبخوان ،مقدار تغذیه
آبخوان در سال  1400به  72( MCM1 1692درصد افزایش
نسبت به سال  )1389رسیده است .همچنین از آنجاییکه در
سناریوهای  4و  5با فرض تغییر رویکرد معماری شهری ،ساالنه
 1درصد از سطوح ناتراوا کاسته شده است ،مشاهده میشود که
اتخاذ این تصمیم منجر به افزایش تغذیه آبخوان شده است که
ناشی از افزایش میزان نفوذ جریان ناشی از باران به جریانهای
زیرزمینی است .همانطور که مالحظه میشود با افزایش سطوح
نفوذپذیر در معماری شهری نسبت به سناریوهای  2و  ،3وضعیت
تغذیه آبخوان بطور میانگین با حدود  16و  19درصد بهبود همراه
بوده است.
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(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -7الف) ميزان تغذيه آبخوان ،ب) ميزان جريان بر شتی از مصارف به آبخوان

بررسی ميزان تخليه آبخوان

بررسی تغییرات مقدار برداشت از منابع زیرزمینی طی سناریوهای
مختلف حاکی از آن است که اختصاص فاضالبِ تصفیه شده به
تامین بخشی از نیازهای کشاورزی منجر به کاهش برداشت از
آبخوان شده است .همانطور که مالحظه میگردد میزان برداشت
از آبخوان در سناریوی اول در سال  1395در حدود MCM 1052
است ،درحالیکه با تامین بخشی از نیازهای کشاورزی توسط
فاضالب تصفیه شده مقدار برداشت از آبخوان در سناریوهای  2و
 4به  MCM 687رسیده است (در حدود  34/7درصد کاهش).
همچنین نتایج نشان میدهد تغییر شیوه کشاورزی از سنتی به
مدرن در سناریوهای  3و  5از تاثیر قابل توجهی در کاهش مقدار
برداشت از منابع آب زیرزمینی برخوردار است ،بطوریکه با ادامه
کشاورزی به شیوه سنتی مقدار برداشت از آبخوان در سال 1400

معادل  MCM 750برآورد شده است ،درحالیکه با کاربرد
کشاورزی مدرن مقدار برداشت از آبخوان در سال  1400به 579
 MCMکاهش یافته است .بنابراین میتوان چنین عنوان نمود که
افزایش بهرهوری آب با تغییر شیوه کشاورزی از سنتی به مدرن
(به شرط عدم افزایش سطوح زیرکشت و عدم تغییر گونه تحت
کشت) میتواند در درازمدت از تاثیر قابل توجهی بر کاهش مقدار
برداشت از منابع زیرزمینی برخوردار باشد .درحالیکه بدون وجود
سیستم جمعآوری فاضالب با توجه به افزایش جمعیت و در نتیجه
افزایش مصارف در بخشهای مختلف شرب ،کشاورزی و صنعت
میزان برداشت از منابع زیرزمینی بطور فزایندهای با افزایش همراه
است ،بطوریکه براساس مدلسازی با سیستم پویا در این پژوهش،
میزان برداشت در سال  MCM 1560 ،1420تخمین زده شده
است.
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شکل  -8ميزان برداشت از منابع زيرزمينی طی سناريوهای مختلف

بررسی تغييرات حجم آبخوان

مقادیر افت آبخوان در طول دوره  58ساله (افت آبخوان در سال
 1420نسبت به سال  )1362و متوسط افت ساالنهی حجم
آبخوان در جدول  3ارائه شده است .همچنین اثرات سناریوهای
مختلف بر تغییرات حجم آبخوان از سال  1362تا  1420در شکل

 9نشان داده شده است .با توجه به نتایج مشاهده میشود که در
صورت عدم جمعآوری فاضالبهای شهری و صنعتی با توجه به
افزایش جمعیت و مصرف آب در بخشهای مختلف همچنین نفوذ
فاضالبها به منابع زیرزمینی ،حجم آبخوان از سال  1404روندی
رو به افزایش داشته است و در نهایت در سال  1420به 42022
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 MCMرسیده است .بطورکلی در این سناریو افت آبخوان در طول
دوره مطالعاتی معادل  2/84درصد و ساالنه  0/05درصد است.
نتایج حاکی از آن است در سناریوی  2آبخوان بیشترین
میزان افت را تجربه نموده است ،بطوریکه حجم آبخوان در سال
 1420با حدود  15/05درصد افت نسبت به سال  1362معادل
 MCM 36740است .بنابراین مشخص است که اجرای شبکه
فاضالب منجر به کاهش آب برگشتی به آبخوان شده است ،در
نتیجه میزان تغذیه آبخوان در صورت اجرای شبکه فاضالب
کاهش یافته است و این کاهش از سال  1394و با پیوستن 75
درصد فاضالب به شبکه جمعآوری شدت یافته است .همانگونه
که در بخش قبل نیز مشاهده شد میزان برداشت از منابع
زیرزمینی در صورت اجرای طرح فاضالب با کاهش روبرو است که
بعلت تامین نیاز آبی بخش کشاورزی با پساب جمعآوری و تصفیه
شده است .بطورکلی همانطور که مشاهده میشود احداث سیستم
شبکه فاضالب موجب شده است تا از یك سو فاضالب شهری
بجای تغذیه آبخوان وارد واحدهای تصفیه فاضالب شده و تغذیه
آبخوان کاهش یابد ،از سوی دیگر با اجرای این طرح نیاز کشاورزی
ب تصفیه شده تامین
به جای برداشت از سفره زیرزمینی از فاضال ِ
گردد و بدین لحاظ سفره زیرزمینی کمتر تخلیه شود .با توجه به
شکل  9کاهش حجم آبخوان درصورت اجرای طرح جمعآوری
فاضالب مشهود است ،بنابراین میتوان چنین عنوان نمود که سهم
آب برگشتی ناشی از فاضالب شهری از اهمیت باالیی در بیالن
آبخوان برخوردار است.
نتایج نشان میدهد استفاده از سیستمهای طبیعی
هیدرولوژی به منظور مدیریت آب باران و افزودن ساالنه  1درصد
به سطوح نفوذپذیر شهری توانسته است از سال  1400تا 1420
منجر به بهبودی  56درصدی در روند افت حجم منابع زیرزمینی
نسبت به سناریوی  2شود ،که با نتیجه این مطالعات همخوانی
دارد ( Lottering et al., 2015; Goodarzi et al., 2016; Saeedi
 .)and Darabi, 2019بطوریکه ) Saeedi and Darabi (2019در
مطالعهای نشان دادند که کاربرد طراحی اکولوژیك مناظر شهری،
رویکرد مناسبی برای کاهش مصرف آب میباشد و تاثیر قابل-
توجهی در تغذیه آبخوانها و بهبود منابع زیرزمینی دارد .با توجه
به نتایج مشخص است که حجم آبخوان در سناریوی  4در سال
 1420حدود  MCM 38236است .بهبود وضعیت آبخوان در این
سناریو ناشی از آن است که با اجرای این رویکرد در طراحی
شهری میزان ذخیرهسازی ،نگهداری و بازگشت مجدد آب بارشها
در حوضه افزایش خواهد یافت که به افزایش میزان ذخیره سفره-
های آب زیرزمینی کمك مینماید.

جدول  -3ميزان افت آبخوان نسبت به سال  1362برای سناريوهای مورد
مطالعه
متوسط افت ساالنه آبخوان ()%

افت آبخوان ()%

سناریو

0.05
0.26

2.84
15.05

1
2

0.17

9.7

3

0.20

11.59

4

0.11

6.24

5

همچنین همانطور که از جدول  3مشاهده میشود در
سناریوی سوم میزان افت ساالنه معادل  0/17درصد در سال است،
درحالیکه صرفا ایجاد شبکه جمعآوری فاضالب منجر به افت
ساالنه  0/26درصد میشود .به عبارت بهتر میتوان چنین عنوان
نمود که تغییر شیوه کشاورزی از سنتی به مدرن همزمان با جمع-
آوری فاضالبهای شهری باعث شده است تا روند افت آبخوان در
کل دوره مطالعاتی نسبت به سناریوی  34/6 ،2درصد بهبود یابد
که در راستای مطالعه ) Hosseini and Bagheri (2013میباشد.
با توجه به شکل  9مشخص است که توسعه روشها و سیستمهای
نوین آبیاری از طریق بهبود توزیع آب در سطح مزارع و کاهش
خروج آب از دسترس گیاه موجب افزایش راندمان آبیاری شده و
با کاهش مصرف آب در واحد سطح به شرط عدم افزایش سطح
زیرکشت منجر به کنترل میزان آب استخراجی از چاههای
کشاورزی و درنتیجه کاهش افت منابع زیرزمینی شده است.
میزان حجم آبخوان با تغییر ساالنه  3درصد از سطوح زیرکشت
به کشاورزی مدرن در سال  MCM 39054 ،1420است.
در ادامه این تحقیق با توجه به اهمیت مساله افت منابع
زیرزمینی ،به بررسی اثر توامان اجرای سیستم کشاورزی نوین و
تغییر سطوح تراوای شهری بر بهبود روند افت آبخوان ناشی از
اجرای شبکه جمعآوری فاضالب شهری پرداخته شده است
(سناریوی  .)5بر اساس نتایج حاصل مشخص است که مقدار افت
آبخوان در کل دوره مطالعاتی و افت ساالنه به تریب برابر با 6/24
و  0/11درصد است ،همانگونه که مالحظه میگردد با کاربرد این
سناریو حجم منابع زیرزمینی در سال  1420به MCM 40550
رسیده است .بنابراین میتوان چنین عنوان نمود که با حرکت در
چارچوب اصول توسعه پایدار ،مدیریت مصرف آب در بخش
کشاورزی با کاربرد روشها و سیستمهای نوین کشاورزی،
مدیریت آب باران از طریق افزایش سطوح نفوذپذیر شهری در
کنار ایجاد شبکه جمعآوری فاضالب شهری میتوان به طور قابل
مالحظهای اثرات منفی ناشی از جمعآوری و ممانعت از نفوذ
فاضالبهای شهری و صنعتی بر بیالن آبخوان را کاهش داد.
چنانکه با توجه به نتایج نیز مشاهده میشود با کاربرد سناریوی
 5میزان افت آبخوان در دوره مورد مطالعه نسبت به سناریوی
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دوم ،در حدود  58/5درصد بهبود داشته است و با این رویکرد
آبخوان از وضعیت بحرانی ناشی از جمعآوری فاضالبها خارج

میشود.
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شکل  -9تغييرات حجم آبخوان برای سناريوهای مورد مطالعه ()1362-1420

بحث و نتيجه يری
یکی از چالشهای جدی در رابطه با منابع آب زیرزمینی ،بیالن
منفی آبخوانها به دلیل وقوع خشکسالیها و افزایش میزان
برداشت از منابع زیرزمینی است .این مساله به ویژه در مناطق با
کمبود منابع آبی که از وابستگی بیشتری به منابع زیرزمینی
برخوردارند ،دارای اهمیت بیشتری است .از سوی دیگر افزایش
نسبت فاضالب تصفیه شده و استفاده مجدد از آن یکی از عناصر
اصلی توسعه پایدار است .درحالیکه با توجه به نقش مهم فاضالب-
های شهری و صنعتی بر بیالن آبخوان ،اجرای طرحهای جمع-
آوری و انتقال فاضالب به واحدهای تصفیهخانه برای استفاده
مجدد ،منجر به کاهش ذخایر منابع زیرزمینی خواهد شد .با توجه
به اهمیت باالی حفظ منابع زیرزمینی در این پژوهش میزان اثر
راهکارهایی در چارچوب اصول توسعه پایدار بر کاهش تاثیر منفی
طرحهای جمعآوری فاضالبهای شهری و صنعتی بر منابع
زیرزمینی از طریق پویایی سیستم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
اجرای سناریوهای مختلف نشان داد که تغییر شیوه کشاورزی از
سنتی به مدرن ،افزایش سطوح تراوای شهری و مد نظر قرار دادن
هر دو راهکار به صورت همزمان به ترتیب منجر به 23/0 ،35/5
و  58/5درصد بهبود در روند افت آبخوان نسبت به سناریوی
اجرای شبکه فاضالب در مشهد شده است و حجم آبخوان در سال
 1420برای سناریوهای فوق در حدود  38236 ،39054و
 MCM 40550است .درحالیکه بدون اتخاذ سناریوهای مذکور و
صرفا با جمعآوری فاضالبهای شهری و صنعتی ،مقدار ذخیره
آبخوان در سال  1420معادل  MCM 36740است .همانطور که
) Hosseini and Bagheri (2013نیز در پژوهش خود ذکر کردند

بررسی اتخاذ بستههای سیاستی مختلف بر وضعیت آبخوان ،بهره-
وری اقتصادی ،کمبود آب و نیاز آبی دشت نشان داد که تغییر
نیاز آبی به واسطه تغییر الگوی کشت ،سیاستی تاثیرگذار بر روی
بهبود وضعیت منابع آبی و تراز آبخوان دشت مشهد میباشد.
همچنین در پژوهشی  (2019) Saeedi and Darabiعنوان نمودند
که جایگزینی رویکرد طراحی مناظر شهری با توجه به شرایط
منابع آب میتواند عالوه بر کاهش وابستگی به منابع آب و کاهش
رواناب شهری منجر به احیاء آبخوانها نیز شود .در نتیجه همانطور
که ) Khorasani et al. (2020نیز عنوان داشتند ،الزم است تا در
کنار احداث شبکههای جمعآوری فاضالب ،کاهش تغذیه ناشی از
احداث این شبکه جبران شود تا در حد امکان از بحرانی شدن
وضعیت آبخوانها جلوگیری شود .بطور کلی نتایج نشان داد که
جمعآوری و انتقال فاضالب به واحدهای تصفیهخانه با توجه به
کاهش قابل توجه در مقدار جریان بازگشتی به آبخوان ،منابع
زیرزمینی را با بحران جدی مواجه مینماید ،اما با اتخاذ سیاستها
و راهکارهایی در راستای اصول توسعه پایدار میتوان تا حد قابل
توجهی این بحران را مدیریت نمود .به عبارت دیگر توجه صرف
به جمعآوری فاضالبهای شهری و صنعتی بدون لحاظ نمودن
سایر عوامل تاثیرگذار منجر به خسارات شدیدی در رابطه با بیالن
منفی و کسری قابل توجه منابع زیرزمینی خواهد شد که جبران
آن مستلزم صرف هزینههای باالیی است .بنابراین الزم است تا از
طرق دیگر همچون افزایش تغذیه مصنوعی ،مدیریت مصارف،
کاهش برداشت و افزایش میزان نفوذ به تغذیه آبخوانها و منابع
زیرزمینی توجه شود.
"هيچ ونه تعارض منافع توسط نويسند ان وجود ندارد"

) پژوهشی-  (علمی1401  خرداد،3  شماره،53  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران
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