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 چکیده
ینده آویژه در مناطق خشک است که با توجه به تغییرات اقلیمی نیاز انسان بهترین منابع تامین آب شیرین موردزیرزمینی از مهمآب

و گرم شدن جهانی، مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت 

باغین از مدل گردش عمومی -( دشت کرمان2540-2502) 2522بینی اقلیم در افق باغین است. بر این اساس پایه پیش-کرمان

-2552های )زیرزمینی طی سالستفاده شد. همچنین وضعیت کمی )سطح ایستابی( آبا A2طی سناریو انتشار  HadCM3جو 

نشان داد  LARS-WG( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اجرای مدل 2553-2552های )( و وضعیت کیفی )شوری( طی سال1290

چنین میانگین ساالنه دمای کمینه و متر کاهش خواهد یافت، هممیلی 0/3مقدار به 2522افق که میانگین بارش ساالنه در دورة 

گراد افزایش خواهد یافت. بررسی هیدرگراف واحد و شیمی نگار درجه سانتی 9/2و  9/2مقدار ترتیب بهبه 2522در افق  بیشینه

-نو افزایش شوری آبخوان دشت کرمامتر افت در هر سال(  92/5)باغین حاکی از روند افت سطح ایستابی -)کموگراف( دشت کرمان

این روند نزولی در سطح ایستابی و روند افزایش  HadCM3 جو عمومی گردش باغین را دارد. بنابراین با توجه به نتایج آینده مدل

 رود که ادامه داشته باشد. در شوری آبخوان انتظار می

  باغین-تغییر اقلیم؛ آب زیرزمینی؛ هیدروگراف واحد؛ کموگراف؛ دشت کرمان :یدیکل ناواژگ
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 مقدمه 

اقلیم از جمله نیروهای مهم بوم شننناختی )اکولوکیک( 

د تهدیترین عنوان مهماست که تغییر آن در عصر حاضر به

ی ابرای توسنعه پایدار مطر  است. افزایش گازهای گلخانه 

شنننود. تغییرات در در جو موجنب تغییر دمنا و بنارش می   

داری بر روی منابع آب و دمنای هوا و بنارنندگی اثر معنی   

متغیرهننای هینندرولوکی دارد. تغییر اقلیم و افزایش دمننا 

خشک بر روی منابع آبی  ویژه در مناطق خشنک و نیمه به

(. Samadi et al, 2009اثرات شنندیدتری خواهد داشننت )

تاثیرات تغییر اقلیم به صنورت تغییر مقدار رواناب سطیی  

 کند.  های زیرزمینی نیز نمود پیدا میو آب

های انجام شننده توسنن   های اخیر بررسننیدر سننال

میققان برای بررسی اثرهای تغییر اقلیم بر روی منابع آب 

های ای و آماری در مقیاسهای ناحیهبنا اسنننتفاده از مدل 

گوناگون، افزایش چشنمگیری داشته که این مسئله حاکی  

و همکنناران   Zarghamiاز اهمیننت این موضنننود دارد.

به بررسنی اثرات تغییر اقلیم در استان آذربایجان  ( 2511)

 LARS-WGشنننرقی پرداختنند و از نتنایج خروجی مدل   

های آتی با اسننتفاده از شبکه ناب دورهبینی رواجهت پیش

( 2511و همکاران ) Khazaeiعصنبی مصنوعی پرداختند.  

هننای حوزه آبخیز پتنناوه در اثرات تغییر اقلیم بر سنننی ب

ن ها در ایاستان کهکیلویه و بویراحمد را مطالعه کردند. آن

و با کاربرد یک  A1Bو  A2 ،B1پژوهش از سننننناریوهای  

رواناب -تولید داده و بارشبه  اقندام مندل طراحی شنننده  

ریزمقیاس نمودند. نتایج ایشنننان نشنننان داد که شننندت  

هنا تیت تاثیر تغییر اقلیم در این منطقه افزایش  سنننی ب

 یابد.  می

ترین منابع تامین آب شیرین مورد زیرزمینی از مهمآب

نیاز انسنان به ویژه در مناطق خشنک است که با توجه به   

و گرم شدن جهانی تیت تاثیر قرار تغییرات اقلیمی آینده 

خواهند گرفنت. بنه رغم اهمیت فراوانی که تغییر اقلیم بر    

عنوان یکی از هننای زیرزمینی بننهکمیننت و کیفیننت آب

مقوالت مهم در زمینننه شنننرب و آبینناری دارد تیقیقننات 

پراکنده و کمی در این زمینه صورت گرفته است. خسروی 

بر منننابع آبی  ( تننأثیر تغییر اقلیم1392و هنمکنناران ) 

های هیأت پیش بینیبر پایه  2525خناورمینانه تا سنننال   

( بررسنننی و نشنننان داد که تا IPCCدول تغییر اقلیم )بین

کند و به کاهش پیدا می %25مقندار بارش   2525سنننال 

تبع آن چنالش جدی برای منابع آب زیرزمینی ر  خواهد  

( با بررسی 1321آبادی و همکاران )داد. کشناورزی حسنن  

ثرات تغییر اقلیم بر کمینت و کیفیت منابع آب زیرزمینی  ا

کارهای مناسنننب برای دشنننت قروه پرداخته و به اراره راه

و  Karamouz. روی مننابع آبی پرداختننند کناهنش اثرات بر   

هننای اثرات تغییر اقلیم بر منننابع آب (2511همکنناران )

و ارتبننا   MODFLOWزینرزمنینی را از طریق منندل   

مورد بررسنی قرار دادند و   WEAPهای آن با مدل خروجی

بنا سننننناریوهننای مختلآ تراز آب زیرزمینی و توسنننعننه   

های تخصننیآ آب را در شننرای  تغییر اقلیم ارزیابی  طر 

 کردند.

هدف این پژوهش بررسنننی اثرات تغییر اقلیم بر منابع 

ه اینکباغین است. با توجه به -آب زیرزمینی دشنت کرمان 

 ینهمچن کشور و در یراخ یهادر سال یژهوهمقدار بارش ب

با  داشنننته و ینادی کناهش ز بناغین   -دشنننت کرمنان در 

سنننطح  و یفیتدر ک یادافت ز و یراخ یهایخشنننکسنننال

ز ا یشب یهاناشنی از برداشت  یرزمینیز یهاآب یسنتابی ا

 ینانجام ا منطقه، ینا یرزمینیز یهاآب یراصننولیغ حد و

 یآن برا یجتا از نتا اسننت یضننرور الزم و یاربسنن پژوهش

 منابع آب استفاده کرد. یریتکمک به مد

 

 هامواد و روش 

( 1باغین )شننک   -منطقه مورد بررسننی دشننت کرمان

 21° 31'تا  20° 11'اسنننت. کنه در میدودة جغرافیایی  

عرض شننمالی واقع  35° 31'تا  22° 40'طول شننرقی و 

در شنده است. بخشی از حوزة آبخیز کویر مرکزی ایران و  

جنوب غرب دشنت لوت واقع شنده اسنت. وسنعت دشنت      

کیلومترمربع آن را  3255باشد که کیلومترمربع می 2425

کیلومترمربع دیگر آن را نواحی  2225سنننطو  آبرفتی و 

ای تشکی  داده است. در این پژوهش کوهستانی و کوهپایه

-چاه پیزومتری آبخوان دشنننت کرمان 41اط عات تعداد 

ات کمی )تراز آب زیرزمینی( در طی باغین شنننام  اط ع

( و اط عات کیفی )شوری( 1290-2552های آماری )سال

( جمع آوری شد. 2553-2552های آماری )در طی سنال 
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همچنین برای بررسنننی وضنننعیت اقلیمی دشنننت از آمار 

( 1ایسنتگاه سینوپتیک کرمان واقع در میانه دشت )شک   

اعات آفتابی  شام  آمار بارش، دمای حداق  و حداکثر و س

 استفاده شد. 1221-2515های آماری روزانه در طی سال
 

 
 

 

 

 باغین -موقعیت دشت کرمان -0شکل 

 

 (Downscalingریزمقیاس سازی )

های گردش عمومی، ازجملنه مشنننک ت کنار بنا مدل   

ای برای های منطقهها و نیاز به دادهآنوضو  مکانی اندک 

ا همطالعات تغییر اقلیم است. برای اینکه خروجی این مدل

های مورد اسنننتفناده قرار گیرد نیازمند تبدی  آن به مدل 

های بزرگ مقیاس ای اسنننت. تبندین  کردن داده  منطقنه 

ای و میلی یا های منطقههای گردش عمومی به دادهمدل

شنننود. امروز دو نمایی گفته می ایسنننتگناهی، ریزمقیاس 

ک س متفناوت از دیگاه ریزمقیاس کردن در جوامع علمی  

های های دینامیک و روشمطر  اسنننت که شنننام  روش

های دینامیک شنننام  ح  صنننریح آمناری اسنننت. روش 

ا هدینامیک آن-هنا بر پایه فرآیندهای فیزیکی سنننیسنننتم

های آماری با هدف توسنننعه رواب  بین اسنننت. امنا روش 

متغیرهننای اقلیمی بزرگ مقینناس و متغیرهننای اقلیمی 

 ها با استفاده ازای و شنناسنایی رواب  بین سنیستم   منطقه

(. 1391اند )حسینی، های مشاهداتی توسعه داده شدهداده

استفاده  LARS-WGدر اجرای این پژوهش از مدل آماری 

های های مولد دادهشننند. این مدل از مشنننهورترین مدل

                                                 
1 . Atmosphere-Ocean General Circulation Model   

وا است و برای تولید بارش روزانه، تابش، تصنادفی وضنع ه  

دمای کمینه و بیشنینه تیت شنرای  اقلیم حاضر و آینده   

اراره ( 1221و همکاران )  Racskoرود. ابتدا توس  به کار می

بازنگری ( 1229و همکاران ) (Semenovو سننپت توسنن  

 شد.  

LARS-WG  های خشک و سازی طول دورهبرای شنبیه

 های نیمه تجربیخورشننیدی از توزیعتر، بارندگی و تابش 

 کند:به فرم کلی زیر استفاده می

EPM = {a0, ai, hi, i=1…10} (1 )                         

اسننت و هر یک از  طبقه 15که هیسننتوگرامی شننام  

ia-شننود به طوری تعریآ می   i, a1-i[a(طبقات در فاصننله

i< a1  وih های مشنناهده شننده در طبقه که فراوانی پدیده

iباشد.ام می 

در این پژوهش برای بررسنننی تغییر اقلیم از منندل 

اسنننتفنناده  HadCM3گنردش عنمنومنی جو بننه نننام     

 های گردش عمومی جفت شدهنود مدل از  HadCM3شد.

( اسنننت که در مرکز هادلی 1AOGCMاقیانوسنننی )-جوی

سنازمان هواشنناسی انگلیت طراحی و توسعه یافته است.   
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درجه  12/2ای با ابعاد قندرت تفکینک این مدل، شنننبکه  

 اسنننت درجنه طول جغرافیایی  12/3عرض جغرافینایی و  

(IPCC, 2007 .)  توصیآ این مدل توسGordon et al. 

  HadCM3است. انجام شده Pope et al. (2000)و  (2000)

)مدل  HadAM3های نامفه جوی و اقیانوسنننی بهدو مول از

-)مدل اقیانوسننی( که دارای مدل ی  HadOM3جوی( و 

باشند، تشنکی  شنده است. این مدل نیازی به    دریا نیز می

)شنار مصنوعی اضافی برای سطح   تنظیمات شنار سنطیی  

ر ها بسازیندارد. شبیه سنازی اقیانوس( برای بهبود شنبیه 

روزه انجام  35های روزه و مناه  305سنننال  مبننای تقویم 

 شننود. قدرت تفکیک باالی مولفه اقیانوسننی، مهمترین می

. از جملنه دیگر مزینت این مدل   اسنننتمزینت این مندل   

هنای جوی و اقیانوسنننی آن  خوب بین مولفنه  همناهنگی 

 .باشدمی

-2515در این پژوهش بنا توجنه به آمار موجود دوره   

مترهای اقلیمی خاب شنند، پاراعنوان دوره پایه انتبه 1221

آوری و مورد نینناز برای اجرای منندل الرس جمع مورد

پردازش قرار گرفت. مدل برای دوره پایه اجرا شنند و بدین 

ینکه اترتیب کالیبراسنننیون مدل انجام پفیرفت. با توجه به

های اقلیمی صرفاً در مناطق آزمون از نتایج حاص  از مدل

مرحله اعتبار سننننجی مدل اعتبار الزم برخوردار اسنننت، 

های منطقه مطالعاتی صنننورت گرفت. به متناسنننب با داده

منظور اطمینان از صنیت مدل، ابتدا سناریوی حالت پایه  

برای دورة پناینه تدوین و مدل برای این دوره اجرا شننند،   

های مدل شام  دمای حداق  و حداکثر و سنپت خروجی 

وپتیک ای ایسنننتگاه سنننینهای مشننناهدهبارش آن با داده

 کرمان مقایسه گردید.

 (2R)و ضنننریب تبیین  (NSE) ناش کارایی ضنننریب

بنه ترتیب( جهت بررسنننی کارایی مدل   3و  2)معنادالت  

 الرس استفاده شد.  
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و  iOهاسننت. تعداد داده Nهای ذکر شننده که در رابطه

iP اند و بینی شنندهترتیب مقادیر مشنناهده و پیشبهO  و

P بینی شده است.میانگین مقادیر مشاهداتی و پیش 

در ادامه برای مطالعه بررسنننی اقلیم آینده دشنننت از 

که نشنان دهنده رشد سریع جهان همراه با   A2سنناریوی  

باشنند استفاده شد و تغییرات رشند اقتصنادی ناهمگن می  

( 2540-2502) 2522متغییرهننای دمننا و بننارش در افق 

( مورد بررسنننی قرار 1221-2515نسنننبت به دوره پایه )

 گرفت.  

 

 باغین -بررسی وضعیت آب زیرزمینی دشت کرمان

زیرزمینی دشننت وضننعیت کمی )سننطح ایسننتابی( آب

( و وضعیت 1290-2552های )باغین در طی سال-کرمان

( مورد بررسی 2553-2552های ))شوری( طی سال کیفی

قرار گرفت. برای بررسنی وضعیت کمی و کیفی آبخوان از  

 حلقه چاه اسنننتفاده شننند و به کمک نرم افزار 41تعنداد  

 Arc GIS9.3 بندی تیسننن و برآورد حدود پت از پلیگون

چاه متوسنن  تراز آب زیرزمینی و شننوری برای هر سننال  

راف واحد و کموگراف دشت بدسنت آمد. و سپت هیدروگ 

 ترسیم گردید.  

 

م باغین و ترسی-بررسی سطح ایستابی دشت کرمان

 هیدروگراف واحد دشت

 به واحد هیدروگراف ترسننیم برای 1292آبی  سننال

 تابیایس سطح تغییرات و گرفته قرار میاسبه مبنای عنوان

 رسننم برای. گرفت قرار بررسننی مورد سننال این به نسننبت

 سننال هر زیرزمینی آب سننطح اخت ف واحد، هیدروگراف

 تغییرات پایان در و برآورد خود ما قب  سننال به نسننبت

  .(1322شد )چوبین و ملکیان،  رسم زمان برابر در تجمعی
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باغین و ترسیم -بررسی تغییرات شوری در دشت کرمان

 شیم نگار )کموگراف( دشت

نموداری اسنننت کننه معرف کیفی آب  شنننیمی نگننار

طوریکه میانگین هدایت الکتریکی یا  زیرزمینی اسنننت، به

شنوری )میکروزیمینت بر سانتی متر( در برابر زمان رسم  

(.  میانگین شنننوری 1322شنننود )چوبین و ملکینان،  می

( میاسننبه شنند. و 2553-2552آبخوان طی دورة آماری )

سننپت روند تغییرات شننوری )کموگراف( آبخوان ترسننیم  

 شد.

 

  نتایج 

 HadCM3نتایج ریزمقیاس سازی مدل اقلیمی 

های خطا حاصنن  از پارامترهای اقلیمی آماره 1جدول 

دهد. با توجه به مشناهداتی و مدلسنازی شده را نشان می  

 (2R)( و ضنننریب تبیین NSEاینکه ضنننریب کارایی ناش )

های مورد مطالعه برای هر سننه متغیر اقلیمی در ایسننتگاه 

سنازی  مدل الرس دقت مدل نزدیک به یک اسنت بنابراین 

 باالیی جهت ریزمقیاس سازی دارد.
 

 

 (0125-5505های خطا حاصل از پارامترهای اقلیمی مشاهداتی و مدلسازی شده )آماره -0جدول 

 یستگاها
 میانگین دمای حداکثر ماهانه میانگین دمای حداقل ماهانه  میانگین بارش ماهانه

2R NSE 2R NSE 2R NSE 

 22/5 22/5 22/5 22/5 21/5 21/5 سینوپتیک کرمان

 

 

در تولید  LARS-WGپت از اطمیننان از قنابلیت مدل   

هنای اقلیمی، این مندل جهت ریزمقیاس نمایی برون   داده

و تولینند  HadCM3هننای منندل گردش عمومی جو داده

 2522بینی اقلیم در افق جهت پیشهای مصننننوعی داده

( اجرا شننند. پت از اجرای منندل و تولینند 2502-2540)

مقنادیر روزانه پارامترهای دمای حداق  و حداکثر و بارش  

توان شنننرای  اقلیمی را برای می 2540-2502برای دوره 

-آینده و اثر اقلیم بر وضننعیت آب زیرزمینی دشت کرمان

 باغین را مشخآ کرد.

یر میانگین ماهیانه و سننالیانه متغیرهای مقاد 2جدول 

-2515بنارش، دمنای حنداق  و حداکثر برای دوره پایه )   

( نشنننان 2502-2540) 2522( را نسنننبت به افق 1221

نیز  4و  3، 2های دهد. همچنین این مقادیر در شنننک می

نشان  2522اند. بررسی وضعیت بارندگی افق اراره شده

آوری ، کوریه، آگوسنننت،  های کانویه،دهند کنه در مناه   می

اکتبر، نوامبر و دسنننامبر مقادیر میانگین بارندگی ماهیانه 

 هایکند. البته در ماهنسنننبت به دوره پایه کاهش پیدا می

فورینه، مارس، می، کورن و سنننپتامبر مدل الرس افزایش  

طورکلی دهد. اما بهمقنادیر مناهیناننه بارش را نشنننان می    

 0/3به مقدار  2522ق متوسنن  بارش سننالیانه در دوره اف 

 (.2متر کاهش خواهد یافت )جدول میلی

متوسنن  دمای کمینه و بیشننینه ماهانه  4و  3شننک  

-2540) 2522( و افق 1221-2515برای دوره پنناینن  )

دهند. همانطور که مشننخآ است در ( را نشنان می 2502

هنا افزایش دمای حداق  و حداکثر را در دوره  تمنامی مناه  

کنیم. بطوریکه متوسنن  سننالیانه یمشنناهده م 2522افق 

به ترتیب به  2522دمنای حنداق  و حداکثر در دوره افق   

 گراد افزایش خواهد یافت.درجه سانتی 9/2و  9/2مقدار 
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 (5522-5542) 5522( و افق 0120-5505مقدار میانگین ماهیانه و سالیانه متغیرهای بارش، دمای حداقل و حداکثر برای دوره پایه ) -5جدول 

 متغییر دوره آماری

یه
نو

ژا
یه 

ور
ف

س 
ار

م
ل 

ری
آو

 

ی
م

ن 
ژوئ

یه 
ژوئ

ت 
وس

اگ
بر 

ام
پت

س
 

بر
کت

ا
بر 

وام
ن

بر 
ام

دس
نه 

یا
سال

 

دوره پایه 

(2515-

1221) 

 1/142 5/24 1/21 1/13 5/3 3/1 4/1 1/5 5/2 3/9 0/10 2/12 3/35 بارش

 1 -0/1 -2/2 2/5 1/3 0/9 2/12 2/12 1/10 1/13 1/2 2/2 9/1 دمای حداق 

 9/24 1/14 1/14 3/19 0/23 1/29 9/32 0/34 5/34 0/31 1/20 2/21 2/10 دمای حداکثر

 2522افق 

(2502-

2540) 

 1/132 2/21 2/12 2/12 3/0 0/5 2/5 1/1 1/0 1/9 2/25 0/12 0/20 بارش

 9/2 1/1 2/5 5/3 1/0 3/11 2/12 5/19 0/12 5/11 1/13 1/9 1/4 دمای حداق 

 0/21 0/10 0/10 9/25 2/20 2/31 0/31 4/31 1/32 9/22 1/20 2/24 0/12 دمای حداکثر

 

  
 (5522-5542) 5522( و افق 0120-5505مقایسه بارش ماهانه و ساالنه برای دوره پایة ) -5شکل 

 

 
 (5522-5542) 5522( و افق 0120-5505مقایسه دمای کمینه ماهانه برای دوره پایة ) -3شکل 
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 (5522-5542) 5522( و افق 0120-5505مقایسه دمای بیشینه ماهانه برای دورة پایه ) -4شکل 

 

 وضعیت منابع آب زیرزمینی

 باغین-نتایج بررسی سطح ایستابی دشت کرمان

 1292آبی  واحد آبخوان سننال هیدروگراف برای رسننم

 سنننطح تغییرات و گرفته قرار میاسنننبه مبنای عنوانبه

شک   .گرفت قرار بررسی مورد سال این به نسبت ایستابی

باغین را در طی -آبخوان دشت کرمانهیدروگراف واحد  2

طورکه دهند. همان نشنننان می 1290-2552هنای  سنننال

ها مقدار ک  افت آب مشنننخآ اسنننت در طی این سنننال

متر افننت در هر  92/5متر )میننانگین  -33/21زیرزمینی 

بوده اسننت. روند نزولی در  1292سننال( نسننبت به سننال 

 باشد.تغییرات سطح ایستابی کام ً مشهود می
  

 

 
 باغین-هیدروگراف واحد آبخوان دشت کرمان -2شکل 

 

  باغین-نتایج بررسی تغییرات شوری دشت کرمان

 باغین-با توجه به کمبود آمار کیفی در دشنننت کرمان

ییرات شننوری در دشننت پرداخته شنند. تنها به بررسننی تغ

کموگراف ینا شنننیمی نگار )معرف کیفی آبخوان( در طی  

(. 0ترسننیم شننده اسننت )شننک   2553-2559های سننال

گردد برمی 2559بیشننترین مقدار شننوری مربو  به پاییز 
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ر باشد. دمتر میمیکروزیمینت بر سانتی 2122که برابر با 

مشخآ  این شک  خ  روند شوری حالت افزایش را 

 ود.  شکند بنابراین رفته رفته آبخوان دشت شورتر میمی

 

 
 باغین-شیمی نگار )معرف کیفی آبخوان( دشت کرمان -2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه 

مقایسننه میانگین متغیرهای اقلیمی گفشننته دشننت   

دهد که دمای حداق  آینده آن نشنننان میباغین و -کرمان

درجنه افزایش خواهند ینافنت )مقدار میانگین دمای      9/2

و برای دوره آتی  1برابر با  1221-2515حنداق  در دوره  

درجه سنننلسنننیوس اسنننت(.   9/2برابر بنا   2502-2540

، دمای 2502همچنین مدل الرس نشننان داد که تا سننال 

ایش خواهد درجه سننلسیوس افز 9/2بیشنینه سناالنه هم   

برابر با  1221-2515داشننت )مقدار دمای کمینه در دوره 

درجه  0/21برابر بنا   2540-2502و برای دوره آتی  9/24

سننلسننیوس اسننت(. در این راسننتا مسننا  بوانی و مرید    

و  2515-2532های ( تغییر اقلیم را در طی سننال1394)

ها حاکی از افزایش بررسی کردند. نتایج آن 2515-2522

باشد. رضایی می B2و  A2تیت سنناریو   0/4و  2/3 دمای

( نیز نشننان دادند که در حوضننه  1322زمان و همکاران )

درصدی  2افزایش  2532رود دمای هوا تا سال -سنیمینه 

( نیز نشان دادند 1322خواهد داشنت. شفاری و همکاران ) 

مقدار دمای  A2تیت سنننناریو  1325-1414که در دوره 

درجه سننلسننیوس افزایش  2/5ازه حوضننه گرگانرود به اند

بیشننینه  و کمینه دمای تغییرات 1 خواهد یافت. شننک 

-کرمان دشننت( 2540-2502) آینده دوره در را سنناالنه

بر اسننناس ( 1221-2515) پایه دوره به نسنننبت باغین

نشنننان  HadCM3 جو عمومی گردش مدل A2سنننناریو 

شود روند افزایش دما در طورکه مشاهده میدهد. همانمی

طور زیاد مشننهود اسننت. تغییرات باغین به-دشننت کرمان

( نسننبت به دوره پایه 2522بارش سنناالنه آتی )دوره افق 

متر میلی 2/5حاکی از آن اسنت که متوسن  بارش ساالنه   

-2515کناهش پیندا خواهند کرد )مقندار بارش در دوره     

برابر  2540-2502و برای دوره آتی  1/12برابر بننا  1221

بارش  نیز تغییرات 9تر اسنننت(. شنننک  ممیلی 0/11بنا  

 باغین-کرمان دشننت( 2540-2502) آتی دوره سننالیانه

دهد که را نشننان می (1221-2515) پایه دوره به نسننبت

شننود. در این  های بارش مشنناهده میروند نزولی در داده

( نشان دادند که مقدار 1394مسنا  بوانی و مرید )  راسنتا 

و  2522-2515و  2515-2532هننای بننارش طی سنننال

کاهش  % 10و  15بنه ترتیب   B2و  A2تینت سننننناریو   

 یابد.می
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 (0120-5505) پایه دوره به نسبت( 5542-5522) آینده دوره بیشینه ساالنه و کمینه دمای تغییرات -7شکل 

 

 
 (0120-5505) پایه دوره به نسبت باغین-کرمان دشت( 5542-5522) آتی دوره بارش سالیانه تغییرات -8شکل 

 

نشننان داد که در  HadCM3 جو عمومی گردش مدل

افزایش دمنا در منطقنه مطالعاتی    2540-2522طی دوره 

خواهیم داشننت. همچنین بارندگی در سننطح دشننت برای 

دوره آتی کناهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به افزایش  

رود که مقدار بیشنننتری از بارش به تبخیر دمنا انتظار می 

ت تبندی  و از دسنننترس خارد شنننود. با توجه به این نکا 

-های زیرزمینی دشنننت کرمانرود تغنفیه آب انتظنار می 

باغین نیز کمتر از امروزه و گفشنته صورت گیرد. از طرفی  

هننای زیرزمینی بیشنننتر امروزه روز بننه روز از منننابع آب

شود و با توجه به گرمایش جهانی در پیش رو اسنتفاده می 

های زیرزمینی با رود که وضنننعیت منابع آباین انتظار می

 د جدی رو به رو باشد.  تهدی

باغین -بررسنی هیدرگراف واحد و شنیمی نگار دشت کرمان  

حاکی از روند افت سنطح ایستابی و افزایش شوری آبخوان دشت  

 ردشگ باغین را دارد. بنابراین با توجه به نتایج آینده مدل-کرمان

ایستابی و روند  این روند نزولی در سنطح  HadCM3 جو عمومی

رود که ادامه داشننته باشنند. افزایش در شننوری آبخوان انتظار می

-بنابراین طبق این تفاسننیر مدیریت منابع آبی )در دشننت کرمان

شننود. با توجه به اینکه بیشننترین باغین( به شنندت احسنناس می

باغین صنننرف -از منابع آب زیرزمینی دشنننت کرمان اسنننتفاده
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های ترویجی مناسب شود توصیهشود پیشنهاد میکشناورزی می 

برای کشنناورزان منطقه در ارتبا  با نود میصننول مناسننب در   

ین چنآبی و استفاده بهینه از مصرف آب اراره گردد. همشرای  کم

اسنننتفناده از سننندهنای زیرزمینی جهت کاهش تبخیر و اجرای   

های آبیاری تیت فشننار برای جلوگیری از هدررفت آب سننامانه

شود.پیشنهاد می
  

 منابع 

 دشت آبخوان: موردی مطالعه) آبخوان شورشدن روند و ایستابی سطح نوسانات بین رابطه بررسی (.1322) ملکیان، آ.و ب.،  چوبین، .1

 .20-13 :1 بیابان، مدیریت پژوهشی علمی مجله .(آسپاس

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی شریآ. اقلیم در حوزه آبریز کرخه. پایان(. بررسی اثرات پدیده تغییرات 1391حسینی، ف. ) .2

(. تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب خاورمیانه. مجموعه مقاالت چهارمین 1392پور،  . )نظریو  ،نژاد، م.اسنننماعی  ،خسننروی، م.  .3

 .9-1کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اس م، 

(. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوکی حوضننه سننیمینه رود.  1322دالور، م. )و رید، س.، رضننایی زمان، م.، م .4

 .1222-1241: (0) 21نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(، 

زن سطیی حوضه گرگانرود. برداری از مخا(. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بهره1322مسنا  بوانی، د. ) و  ،عراقی نژاد، ش. ،شنفاری، ا.  .2

 .29-43 :(2) 3مدیریت آب و آبیاری، 

(. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت 1321بشیری، د. )و  .،دزواره، ق ،آبادی، م.کشاورزی حسن .0

 .15-1قروه. ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی میی  زیست، 

علوم و فنون  -مجله علوم آب و خاک . رود اصفهاناثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه زاینده (.1394، س. )مریدو د.، مسا  بوانی،  .1

 .29-11 :(4) 2، کشاورزی و منابع طبیعی
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Abstract 

Ground water is one of the major resources of fresh water needed for humans, especially in arid areas. 

It will be seriously threatened in future due to climate change and global warming. The purpose of this 

study is to examine the effects of climate change on groundwater resources in the Kerman-Baghin plain. 

Accordingly, climate prediction at 2055 horizon (2065-2046) was used by the atmospheric general 

circulation model HadCM3 with A2 emissions scenario. Also groundwater table during the years (1986 

-2009) and the quality situation (salinity) over the years (2003-2009) were studied. The results of LARS-

WG model showed that the average annual rainfall at the 2055 horizon will be reduced about 3.6 mm. 

Also the annual maximum and minimum temperatures will increase during the 2055 horizon, 2.8°C and 

2.8 °C, respectively. Assessing of unit hydrograph and chemograph in Kerman- Baghin plain 

highlighted a drop in the water table (0.89 meter depletion per year) and increase of aquifer salinity. 

According to the results of atmospheric general circulation model (HadCM3), this trend in the water 

table and increase in aquifer salinity expected to be continued.   
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