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  دهیچک

در  يت همراه با توسعه کشاورزیع جمعیاست. رشد سر ياستان خراسان رضو يهان دشتیدشت مشهد از مهمتر
آب  ه از منابعیرو یده است. استفاده بین دشت گردیا یه و فشار بر منابع آبیرویر سبب برداشت بیاخ يدهه ها

به  1347ر شده است. از سال یاخ يهاسال در ینیرزمین دشت باعث افت سطح آب زیه کم ایو تغذ ینیرزمیز
ص یتخص ين رساله مدل سازیممنوعه قرار گرفت. در ا يهان دشت در گروه دشتیا ینیرزمیل افت سطح آب زیدل

جند کاربره صورت  يهاستمیبا استفاده از مدل س ي، صنعت و شهريآب مصرف کنندگان در سه بخش کشاورز
 ساخته شده ینیرزمیان آب زیدشت ممنوعه مشهد توسط مدل جر ینیرزمیگرفت که اثر برداشت از منابع آب ز

و اول یو وجود دارد که در سنارین رساله دو سناریده شد. در اید ینیرزمیتراز آب ز ي، بر روGMSدر نرم افزار 
در در آن به دست آمد.  ینیرزمیرات تراز آب زییشده و تغ يمدل ساز 1394-95 یان سال آبیروند موجود تا پا

 یان سال آبیدرصد در نظر گرفته و تا پا 87دشت برابر  ینیرزمیز يزان مجاز برداشت از سفره آیو دوم میسنار
رات ییسه تغیت با مقایز بدست آمد. در نهایو نین سناریدر ا ینیرزمیرات تراز آب زییو تغ يمدل ساز 95-1394

 1394-95 یان سال آبیو دوم در پایبا اعمال سنارده شد که یجه رسین نتیو به ایدر دو سنار ینیرزمیتراز آب ز
ن یباشد. لذا اعمال ایو اول میان سناریدر پا ینیرزمیمتر باال تر از آب ز 48/1در دشت مشهد  ینیرزمیتراز آب ز

 باشد.یکارا م یدشت مشهد، طرح ینیرزمیمنابع آب ز یابیدر باز يکاربران کشاورز يت برداشت برایمحدود

 GMSمشهد، سطح آب زیرزمینی، مدل سیستم هاي چندکاربره،  کلیدواژه: دشت
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  پیشگفتار-فصل اول

  مقدمه و تعریف مسئله-1-1
ها و صنایع الزم است، بلکه شور آب است. آب نه فقط براي گسترش شهرهاي رشد و توسعه هر کیکی از نیاز

هاي تنطیمی و درصد آب 90آید. کشاورزي به تنهایی بیش از یکی از عوامل توسعه کشاورزي نیز به شمار می
هاي سطحی محدود بوده نماید . ممکن است در بعضی از مناطق، منابع آبقابل دسترس کشور را مصرف می

مینی هاي زیرزتوان نیاز جامعه را به آب از طریق آبراحتی در دسترس قرار نگیرند. در این قبیل مناطق مییا به 
  اند برطرف نمود.که در همه جا به طور وسیع وگسترده پخش شده

ار آنجایی که جمعیت ایران نیز مانند سایر نقاط دنیا رو به افزایش است باید از منابع موجود آب و خاك 
هاي زیرزمینی نیز استفاده پایداري به عمل آید. برداري بهینه شود. بدین منظور الزم است که از آببهره

سابقه بسیار طوالنی در  هاي گوناگون مانند چاه، قنات، چشمه و زهکشهاي زیرزمینی به روشاستخراج آب
  )3صنعت آب کشور دارد. (

ي توسعه کشاورزي و دي از آن، عامل اصلی محدود کنندهمحدودیت منابع آب و استفاده نامطلوب و غیر اقتصا
افزایش تولیدات غذایی در ایران است. این مسئله لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در راستاي هدایت مصرف آب 

دهد. تجربیات بدست آمده از مدیریت مصرف آب در نقاط مختلف دنیا نشان به صورت بهینه را نشان می
واردي که بدون ارزیابی شرایط موجود اقدام به برنامه ریزي توسعه منابع گردیده است، است که در اغلب مداده 

اند به مرحله اجرا درآیند و هاي درنظر گرفته شده نتوانستهبه علت عدم درك صحیح از وضعیت موجود، برنامه
ختلف حوزه به منظور اند. بنابراین ارزیابی مستمر کارایی مصرف آب در سطوح میا داراي اثرات معکوس بوده

تعیین وضعیت موجود، شناخت نقاط ضعف و قوت یافتن و راهکارهاي کاربردي جهت بهبود شرایط موجود 
  ).2باشد (ضروري می

هاي هیدرولوژیکی موجود براي تعیین وضعیت بهبود شرایط و مدیریت بهینه منابع آب مستلزم استفاده از مدل
هاي میدانی زیادي دارد که بعضا نیاز به داده هیدرولوژیکیسازي مدل باشد. از طرفیو شناخت منابع آب می

هاي ایجاد شده در حوزه سازگاري ندارند. ها در دسترس نبوده و یا اینکه با گسترش و توسعهدر بسیاري از حوزه
  ).3و  2باشد (ها اغلب گران بوده و قابل تکرار کردن نمیآوري برخی از این دادهعالوه بر این جمع

  ضرورت انجام تحقیق-1-2
میلیمتر  250است. متوسط بارندگی بلند مدت کشور حدود ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده

در سال است که تقریبا یک سوم متوسط بارندگی در جهان بوده و در عین حال میزان تبخیر سه برابر متوسط 
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درصد آن در بخش کشاورزي،  94شود، حدود کشور استحصال میباشد. از کل منابع آبی که هر سال در دنیا می
  ).4گردد (درصد در بخش صنعت مصرف می 1درصد در بخش شرب و بهداشت و  5

در حال حاضر بخش کشاورزي قادر به رقابت اقتصادي با صنعت و شهر در مورد استفاده از آب نیست. زیرا این 
بیشتر از بخش  ،ها براي آب مصرفیآورده و توانایی پرداخت آنها از هر واحد مصرف شده بازده بیشتري بخش

کشاورزي است. این رقابت در بسیاري از موارد موجب از دست رفتن سهم آب کشاورزي به نفع صنعت و شهري 
باشد که باید سهم آب کمتري مصرف کرده و شده است. به این ترتیب کشاورزي با این دوگانگی مواجه می

هایی که با بحران آب مواجه رضه نماید. به عقیده بیشتر صاحب نظران مدیریت آب، کشورتولید بیشتري ع
ي آب ورتوانند نسبت به آینده خود امیدوار باشند که در جهت افزایش کارایی و بهرهباشند، در صورتی میمی

  )5به ویژه در بخش کشاورزي، که مصرف کننده عمده آب است، تالش کنند. (
هاي استان خراسان قوم قرار گرفته از مهمترین دشتدر شمال شرق ایران و در حوزه آبریز قرهدشت مشهد که 

رویه و فشار هاي اخیر سبب برداشت بیکشاورزي در دهه هباشد. رشد سریع جمعیت همراه با توسعرضوي می
طح کم دشت باعث افت سرویه از منابع آب زیرزمینی و تغذیه برمنابع آبی این دشت گردیده است. استفاده بی

هاي ممنوعه ب زیرزمینی جز دشتبه دلیل افت سطح آ 1347این دشت از سال است. آب در دهه اخیر شده
هایی از این دشت به هاي زیرزمینی در بخشاعالم گردیده است. نشست سطح زمین ناشی از افت سطح آب

 و در شمال غرب دشت افت شدید سطحگردد. به طور مثال در روستاي حسن خودرطور محسوس مشاهده می
ها ایجاد کرده است. با این وجود، به دلیل را در سطح زمین و ساختمان هاییها و تركآب زیرزمینی شکاف

  .)5( ان تا امروز ادامه پیدا کرده استرویه، افت سطح آب زیرزمینی کماکهاي غیر مجاز و برداشت بیحفر چاه
هاي تخصیص آب در منطقه مذکور هاي زیرزمینی و تغییر سیاسیتیریت آبرسد که مداز این رو به نظر می

شناخت کافی از  MODFLOWهاي زیرزمینی منطقه با استفاده از مدل سازي آباهمیت زیادي دارد. مدل
بررسی تاثیر عوامل مختلف روي تغییرات منابع آب زیرزمینی دهد، به صورتی که منطقه در اختیار قرار می

  کند. ال قوانین و تمهیدات جدید مرتبط با منابع آب را تسهیل مینظیر اعم
  اهداف تحقیق-1-3

  توان در موارد ذیل خالصه نمود:اهداف این تحقیق را می
سازي تخصیص منابع آب مصرف کنندگان در سه بخش کشاورزي، صنعت و شهري با استفاده از مدل -1

 . Multi-Agent Systemsهاي چند کاربره مدل سیستم
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بررسی تغییرات به منظور  MODFLOWهاي زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از مدل مدلسازي آب -2
 هاي مختلف تخصیص آب بر روي آن.آب زیرزمینی و تاثیر سناریو

  سواالت تحقیق-1-4
 توان گفت این تحقیق به سواالت زیر پاسخ خواهد داد:با توجه به اهداف تحقیق می

مشهد، نحوه تغییرات تراز آب زیرزمینی در مناطق مختلف آن چگونه با توجه به گستردگی دشت  -1
 است؟

هاي مختلف کشاورزي، صنعت و شرب چه تاثیري بر تغییرات تراز اجراي محدودیت برداشت در بخش -2
 آب زیرزمینی دشت ممنوعه مشهد خواهد داشت؟

 یرات تراز آب زیرزمینیاثر برداشت آب از آبخوان دشت مشهد با سیاست جاري چه تاثیري بر روي تغی -3
 دشت مشهد خواهد داشت؟

 باشد؟قادر به شبیه سازي کاربران دشت ممنوعه مشهد می MASآیا مدل  -4

  مراحل انجام تحقیق-1-5
 اي استان خراسان رضوي.هاي هیدرولوژیکی منطقه از سازمان آب منطقهتهیه داده -1

 مشهد.هاي کشاورزي، صنعت و شرب دشت کسب ارزش اقتصادي آب در بخش -2

 .MATLABتوسط نرم افزار  MASساخت مدل بهینه ساز تخصیص منابع آب  -3

 .MODFLOWتهیه اجراي مدل  -4

 ها بر تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت مشهد.تامین دو سناریو و مشاهده تاثیر آن -5

  فرضیات تحقیق-1-6
، فرض شد این 1395الی  1390به دلیل نبود دادههاي هیدرولوژیکی (بارندگی، تبخیر، دبی)از سال  -1

 تکرار خواهد شد. 1400الی  1390در سالهاي  1390الی  1380داده ها از سال 

 میزان جمعیت دشت در طول دوره مدل سازي ثابت خواهد ماند. -2

 تعداد چاه هاي برداشت از سفره آب زیرزمینی در طول دوره مدل سازي ثابت است. -3

ه صورت ساالنه اعالم شده است، فرض شد با توجه به اینکه برداشت آب از سفره آب زیرزمینی ب -4
  برداشتهاي صنعتی و شهري توزیع ماهانه ثابتی دارند.

  هاي مورد استفادهنرم افزار-1-7
استفاده شده است. این  GMSافزار در محیط ویندوز از نرم MODFLOWبه منظور تهیه و اجراي مدل 

و یک سیستم جامع آب زیرزمینی فراهم کرده و  افزار براي پردازش مدل جریان آب زیرزمینی طراحی شدهنرم
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از الگوریتم ژنتیک تحت  MASبه منطور تهیه و اجراي مدل  باشد.در عین حال استفاده از آن بسیار ساده می
 ArcGISافزار هاي مختلف از نرمبه منظور تهیه هیدروگراف آبخوان در سناریوو   MATLABنرم افزار 

  استفاده شده است.
  هابر مطالب فصل مروري-1-8

، MASهاي صورت گرفته و  همچنین به معرفی مدل در فصل دوم مروري بر مطالعاتی که تا کنون انجام شده
MODFLOWهاي صنعت، کشاورزي ، معادالت به کار رفته در آنان و مفاهیم ارزش اقتصادي آب در بخش

مراحل ه (دشت مشهد) پرداخته و همچنین مطالعپردازد. در فصل سوم به معرفی کامل منطقه مورد و شرب می
در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم به بررسی  MODFLOWو  MASمدل سازي 

سناریوي مختلف پرداخته شده و در پایان جمع بندي و پیشنهادات  سهنتایج بدست آمده از مدل سازي و توسعه 
                                                                                                                  است.جهت ادامه مطالعه آورده شده

  


