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چکیده
بررسیها بر روی پیوند آب ،غذا و انرژی 4یک مبنای مشترک برای پژوهشگران ،ذینفعان و دولت جهت درک و مدیریت ،امنیت و استفاده از روابط
 WEFفراهم میکند .نمونه رابطه  WEFرواب ویژهای را برای تحقیقات بین رشتهای که مدیریت یکپارچه منابع آب است مهیا میکند .هطد از ایطن
پژوهش بهرهوری مناسب از منابع آب موجود با استفاده از رویکرد آب ،غذا و انرژی و با توجه به تغییرات آبوهوایی آتی در شهر بروجطرد اسطت .در ایطن
مطالعه از خروجی مدل  HADGEM2تحت دو سناریوی انتشار  RCP2.6و  RCP8.5مربوط به پنجمین گزارش ارزیابی هیئت بینالدول تغییر اقلیم
استفاده شد .ریزمقیاس نمایی با استفاده از مدل  LARS-WGانجام شد .شهر بروجرد با نرمافزار  GISمدل شد و رویکرد آب ،غذا و انرژی برای نهایت
بهرهمندی از منابع آب مورد استفاده قرار گرفت .خروجی مدل  HADGEM2تحت دو سناریوی  RCP2.6و  RCP8.5نشان داد که در دوره آتی دما
بین  1/5تا  3درجه سانتیگراد و بارش بین  20تا  40میلیمتر تغییر را تجربه خواهنطد کطرد .نتطایش نشطان داد بجطم بطارش بطه دسطت آمطده از بطارش
 612612/45متر مکعب در سال میباشد و چرخه فاضالب  12750000متر مکعب در سال میباشد .بنابراین بعطد از تفطفیه و بازچرخطانی دوبطارهی آب
میتواند  60/74درصد تقاضای فعلی آب شهر بروجرد را تأمین کند .میتوان از این منابع آب برای کشاورزی شهری در و یا آبیاری درختان و فضای سبز
و از فاضالب برای تولید انرژی الکتریکی در شهر استفاده کرد.
واژههای کلیدی :تغییرات آبوهوایی ،منابع آب ،مدل Water-Energy-Food Nexus ،HADGEM2
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نحوه استفاده و تأمین غذا ،انرژی و آب رابطهای بط نشطدنی بطا
هم دارند .مطابق با تقاضای جهانی بطرای آب ،غطذا و انطرژی و رونطد
افزایش آن تأمین این منابع جدانشدنی و مرتب با هطم چنطدان می طر
نشده و اطمینان چندانی به تأمین آنها نی طت ،یطک روش زمطانبطر
جوامع جهانی تطالشهطای تحقیقطاتی خطود را بطرای مطالعطه سل طله
پیوندی آب ،غذا و انرژی در یک چارچوب ک نگرانه به کار گرفتند بطا
این هد که اهدا توسعه پایدار ارائه شده از سوی جامعه مل تأمین
گردد( .)23 ،18 ،2چنین گفته میشود که  SDGS5یطا همطان اهطدا
 -1استادیار (دکتری عمران-آب) ،دانشکده عمران ،دانشگاه یزد
)Email: goodarzimr@yazd.ac.ir
(* -نوی نده م ئول:
 2و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترای تخففی ،مطدیریت سطاخت،
مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه آیتالهالعظمی بروجردی (ره) ،بروجرد
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توسعه پایدار چندان یکپارچه نی تند بهخفوص در مورد گروه سل طله
آب ،غذا و انرژی این وضیعت دیده میشود ( .)33نمونه گروه آب ،غذا
و انرژی ایجاد یک جایگاه مخفوص برای تحقیقات سیاسطتگطذاری
ذینفعان و سهامداران بخشهای آب ،غذا و انرژی جهت درک و بط
موارد پیچیده و گوناگون مربوط به این سه بخش است ( 4و  .)13این
موارد شام اختفاص منابع سطرمایهگطذاری بطرای زیرسطازی توسطعه
اجتماعی-اقتفادی و بفظ منابع طبیعی میباشد .وقتی محققان بوزه
آب با انجمنهای تحقیقاتی غذا و انرژی گرد هم میآیند ،قطرار اسطت
کاری فراتر از قب انجام بگیطرد و جامعطه مطا بطا سطتاقت تحقیقطاتی
ب یاری مواجه میشود .محققطان بطوزهی آب بطرای درک ،مفهطوم و
مدیریت مبتنی بر مهارتها و تجربههای فعلی ما با سی تم آب ،غطذا
و انرژی به دنبال راهکارهایی برای مشارکت ه طتند و اینکطه بطا چطه
راهکارهایی میتوان روششناسیهای سنتی بطه کطار رفتطه در آنطالیز
سی تمهای آب را به سی تمهطای ارزیطابی جدیطد آب ،غطذا و انطرژی
توسعه داد .در چه موارد خاصی محققان آب با محققان بوزه انطرژی و
غذا میتوانند همکاری داشته باشند؟ برای متخففان آبشناسی کدام
فرآیند اساسی آبشناسی تحت تأثیر فرآیند بخش دیگر واقع شده و یا
میشوند؟ برای مهندسین آب و سیاستگذاران چه م یرهای جدیطدی
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برای فناوری زیرسازی و توسعه سیاسی جهت ارتقاء درازمطدت باعط
ایجاد انگیزه در دیدگاه آب ،غذا و انرژی میشود؟ این ستاقت باعط
ایجاد انگیزه در دیدگاهها میشطود تطا بطرای روشطنسطازی چگطونگی
مشارک هم ان محققان آب و کارورزان برای ظهور و یا نظمدهی به
امور گروه آب ،غذا و انرژی تالش کنیم.
برای محققان آب ایده مدیریت یکپارچه منابع یطک مطورد جدیطد
نی ت با بازگشت به برنامه آب ( )20محققان برای مطالعه آب در یک
چارچوب نظاممند درونی دعوت شدند تا رواب چندوجهی آب با جامعه
بشری و محی زی ت روشن شود بطه ایطن ترتیطب دفطا از تحقیقطات
درون رشتهای در بوزه آب یک م یر گ طترده در فرآینطد پیطدا کطرده
است.هد از مطالعه گروه آب ،غذا و انرژی ارتقاء کارایی و سودمندی
سی تم ثبات پایدار و افزایش عملکرد اجرایی سی طتم از طریطق درک
ک نگرانه ،مدیریت منابع و انعکاس اهطدا یکپارچطه مطدیریت منطابع
( )1IWRMمیباشد ( IWRM .)3تحت عنطوان فرآینطد ارتقطا دهنطده
توسعه و مدیریت هماهنگ آب ،زمین و منابع مطرتب بطه منظطور بطه
بداکثر رسانی رفاه اجتماعی و پیامدهای اقتفادی به روشی عادقنه و
بدون به مخاطره انداختن ثبات اکوسی تمهای بیاتی تعریف میشطود
( )9و به عنوان یک کلید کاربردی جهت توسعه پایطدار از سطوی ملط
متحد شناسایی شده ()31که با آژانسهای پیشتاز بینالمللی 2ب طیاری
ارتقا مییابد ( IWRM .)11آن طوری کطه انتظطار مطیرفطت اجطرای
گ ططتردهای نداشططت وتحططت عنططوان دسططتورالعم بططرای فلجططی (از
کارافتادگی) مورد انتظار قرار میگیرد ( .)21هرینگ و اینگلطد ()2012
بیان داشتند که برکت به سوی نیازهای محدودههای تنظیمطی بطرای
یکپارچهسازی و یکپارچهسازی فرابخشی در صطورتی نیطاز اسطت کطه
نقصها و کمبودهایی به واسطه فعالیتهای خارج از بوزه آب بطه روز
باشططد در واقططع  IWRMرابطططه بططین تططأمین آب و غططذا در انططرژی را
بزرگنمایی میکند (.)13
منابع آب محدود و ایمنی مواد غذایی و انرژی یکی از چالشهای
اصلی است که جهان در آینده بطا آن روبطرو خواهطد شطد .پطیشبینطی
می شود که تا سال  2030میالدی جمعیت جهطان بطه  8میلیطارد نفطر
افزایش یابد که به ناچار فشار زیادی بر روی منابع آب ،غطذا و انطرژی
این سیاره خواهند داشت ( 27و  .)36منابع اقلیمی نه تنهطا از افطزایش
جمعیت و نیازهای آب و غذایی تأکید میشود ،بلکه افزایش رقابطت از
سوی صنعت عالوه بر تأثیرات تغییرات اقلیمی افزایش خواهطد یافطت
( .)40دربالیکه بهبود تولید محفول برای نیازهای غطذایی در آینطده
ضروری است ،ولی منابع محدود آب نمیتوانند نیازهای آب مورد نیطاز
را برآورده سازند و کشطورهایی ماننطد چطین بایطد تولیطد مطواد غطذایی
)1- Integrated Water Resources Management (IWRM
2- International

کشاورزی خود را با همان مقدار یا بتی کمتر از آب مفطرفی افطزایش
دهند ( .)29به دست آوردن محفوقت و انرژی بیشطتر در هطر قططره
آب ،بهویژه در مناطقی که منابع آب بطه دلیط تغییطرات آب و هطوایی
ضعیف میشوند ،برای دستیابی به امنیت غذا و انرژی در سراسر جهان
ضروری است ( .)32تکنیکهای سنتی مدیریت آب در کشطاورزی بطه
دنبططال بهططرهوری محفططول بططا اسططتفاده از روشهططای کشططاورزی،
زی ت شناسی و مهندسی از جمله ارتقاء فنطاوری صطرفهجطویی آب در
آبیاری (آبیاری بارانی) ،اتخاذ روش هایی برای کطاهش میطزان تبخیطر
خاک و افزایش تحم به خشکی محفول از طریق اصالح انتخابی و
اصالح ژنتیکی ه تند ( 5و ( .)37بنابراین مدیریت منطابع طبیعطی بطه
طور عمده بر روی توزیع آب و افزایش بهطرهوری منطابع آب در ططول
فرآیند تولید تمرکز دارد .دربالیکه تحقیقات و تجزیطهوتحلیط کمطی
کاهش مفر آب در تولید محفوقت کشاورزی و انطرژی از طریطق
تغییر الگوی مفر در جمعیت یک اسطتراتژی جدیطد بطرای کطاهش
فشار بر منابع آب فراهم میکند.
یک روش متثر برای بح در مورد اهمیت الگوهطای مفطر در
مفر آب از طریق مفهوم اثر آب است .اثر آب شاخفطی اسطت کطه
اثرات متعددی که تولید و مفر ان ان به منابع آب و محی زی ت از
نو مفر  ،مقدار ،هد و بهرهوری مفر آب را بیان میکند ( 12و
 .)41مفهوم اثر آب هنگامی که تجزیه و تحلی رابطهی بین منابع آب
و نیازهای مفر را نشان میدهد به عنوان شطاخص جدیطدی عمط
میکند و پایهای برای تفمیمگیری در مورد استفاده مناسطب از منطابع
آب را فراهم می کند .سی تم ارزیابی سنتی مدیریت منابع تولید اکنون
می تواند گ ترش یابد تا شام مدیریت مفر باشد که می تواند یک
روش برای بهبود بهرهوری استفاده از منطابع آب باشطد ( .)16در بطال
باضر تحقیقات انجام شده در زمینه منابع آب به طور عمطده بطر سطه
جنبططه تمرکططز دارد -1 :نظریططه اثططر آب و تجزیططهوتحلی ط کمططی-2 ،
مطالعات موردی -3 ،ارزیابی و مطدیریت منطابع آب .ژائطو و همکطاران
( )2009یک چارچوب برای مفاببهی اثر آبهای ملی بطا روشهطای
ورودی -خروجی در چین برای سال  2002ارائه کردند ( .)39هابک و
همکاران ( )2009م یرهای فعلی و سطناریوهای تغییطر شهرنشطینی و
شیوه زندگی و سایر اهمیتهای اقتفادی و اجتماعی مهم چطین را بطا
استفاده از اثرات زی طت محیططی و آب مطورد بررسطی قطرار داد .ایطن
مطالعه نشان داد که توانایی ساخت جوامع پایدار در آینده یک چطالش
کلیدی برای چین است ( .)14هاک ترا و همکطاران ( )2011چطارچوب
تحلی و ارزیطابی کمیطابی آب را پیشطنهاد دادنطد و در مطورد هطد و
استراتژی آب توضطی دادنطد ( .)12چاپطاگین و تیکنطر ( )2012اشطاره
کردند که ابعاد آب یک ابزار متثر برای ارزیابی میزان مفر آب است
و می تواند به درک بهتر ارتباطات بین استفاده از آب توسعه اقتفادی،
عملکرد تجاری و خطرات اجتماعی و محطی زی طت کمطک کنطد (.)6
ژانگ و همکاران ( )2013اشاره کردنطد مطالعطات ارزیطابی و مطدیریت
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منابع آب شام ارزیابی اثر آب راهبط جدیطدی بطرای تعیطین اثطرات
مفر ان انها برای منابع آب میباشد و به سطازمانهطای مطدیریت
برای دستیابی به توسعه پایدار کمک میکنطد ( .)38عطدم امنیطت آب،
انرژی و مواد غذایی به این معنی است که امنیت آب ،امنیت انطرژی و
امنیت غذایی قطعاً پیوند دارند و اقدامات در هر یک از اینهطا معمطوقً
در یک یا هر دوتای دیگر تأثیر میگذارد .با توجه بطه اینکطه جمعیطت
جهان تقریباً به  8میلیارد نفر میرسد ،با افزایش تقاضا بطرای خطدمات
اساسی و افزایش تمای به استانداردهای زندگی باقتر ،نیاز به مراقبت
بیشتری از منابع بیاتی موردنیطاز بطرای دسطتیابی بطه ایطن خطدمات و
خواستهها آشکار و الزامی شده است (.)19
امنیت آب و غذا در ایران با توجه به تغییرات آب و هوایی کطه در
بال رخ دادن است نگرانیهای زیادی را به خود اختفاص داده اسطت
که این م ئله شام شهرهای کوچک همچون بروجرد نیز شده است.
ارزیابی جامع و بهره وری منطابع آب در شطهرها ضطروری اسطت ،زیطرا
می تواند اطالعاتی را برای متس طات دولتطی و عمطومی مطردم بطرای
توسعه الگوهای مناسب ارائطه دهطد .هطد ایطن پطژوهش اسطتفاده و
بهرهوری مناسب از منابع آب موجود در شهرستان بروجرد مطیباشطد و
مبنای آن بازگشت آب های مفر شده به چرخه و استفاده مجطدد از
منابع آب و کاهش برداشت از آبهای زیرزمینطی مطیباشطد .بنطابراین
پتان ی صرفه جویی در استفاده از منابع آب و بازگشت این منطابع بطه
چرخه مورد ارزیابی قرار گرفته شد و نتایش می توانطد بطه عنطوان یطک
راه ب بالقوه برای کمبود آب آینده در شهر بروجرد با استفاده از پیونطد
آب ،غذا و انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

* امنیت آب در اهدا توسعه هزاره 1به عنوان "دسترسی بطه آب
آشامیدنی سالم و بهداشت" تعریف شده که هر دوی آنهطا اخیطراً بطه
یک بق ان انی تبدی شدهاند ،در بالی که بخش عمدهای از تعاریف
امنیت آب در دست نی ت دسترسی بطه آب بطرای سطایر کاربردهطای
ان انی و اکوسی تم از دیدگاه ارتباطی نیز ب یار مهم است (.)30
* امنیت انرژی به عنوان "دسترسی به خدمات تمیز ،قاب اعتماد
و مقرون به صرفه برای پختوپز و گرمایش ،نطورپردازی ارتباططات و
کاربردهای تولیدی" تعریف شده است و به عنوان دسترسطی فیزیکطی
بدون وقفه انرژی با توجه به نگرانیهای محیطی مقطرون بطه صطرفه
است (. )1
2
* تأمین مواد غذایی توس سازمان غذا و کشطاورزی بطه عنطوان
"دسترسی به غذای کافی و سالم برای رفع نیازهای غطذایی و تنظطیم
غذا برای یک زندگی سالم و فعال" تعریف شده است .غذای مناسطب
نیز به عنوان یک بق ان انی تعریف شده است (.)8
دیدگاه ارتباطی ،درک واب تگیهای متقابط در بخطشهطای آب،
انرژی و غذا را افزایش میدهد و سیاستها را در نگرانطیهطای دیگطر
مانند آبوهوا و تنو زی تی تحت تطأثیر قطرار مطیدهطد .چشطمانطداز
ارتباطی به برکت به جلو از سیلوها و برجهای عاج کمک میکند که
راهب های بین رشتهای را کنار بگذارند ،درنتیجه فرصتهطایی بطرای
پاسخهای دو طر سودمند و افطزایش پتان طی همکطاری بطین و در
میان تمام بخشها فراهم میشود .هر کس در تمام رشتهها باید فکطر
کند و از دیدگاه ارتباطات به منظور تحقق بخشطیدن بطه تطأثیر کامط
همکاری م تقیم و غیرم تقیم که میتواند منجر به عم شود.

مواد و روشها

تغییر اقلیم

رویکرد WEF Nexus

آب ،انرژی و امنیت غذایی در سط جهانی را میتطوان از طریطق
یک رویکرد ارتباطی به دست آورد ،رویکردی که مدیریت و باکمیطت
را در سراسر بخشها و مقیاسها ادغام میکند .یک رویکرد ارتبطاطی
می تواند از انتقال به اقتفاد سبز بمایت کند کطه هطد آن ،در میطان
سایر موارد ،در بهره وری استفاده از منطابع و ان طجام سیاسطت بیشطتر
است .با توجه به افزایش ارتباططات بطین بخطشهطا در فضطا و زمطان،
کاهش نگرانی اقتفادی ،اجتماعی و محیطی منفی مطیتوانطد کطارایی
کلی منابع را افزایش دهد ،مزایای بیشتری را تأمین کند و بقوق بشطر
را برای آب و غطذا تطأمین کنطد .در یطک رویکطرد مبتنطی بطر رابططه،
سیاست گذاری و تفمیمی متداول در سیلوها به این ترتیب رویکطردی
را که سبب کاهش ترکیبطات و ایجطاد همکطاری در میطان بخطشهطا
میشود ،متوقف میکند.

تابشهای خورشیدی و بعضاً فعالیتهای آتشفشانی به عنطوان دو
عام طبیعی خارجی بر سی تم اقلطیم کطره زمطین تطأثیر مطیگذارنطد.
خورشید مهمترین منبع تأمین گرمایش زمین می باشد .ایطن در بطالی
است که پطس از فعالیطتهطای آتشفشطانی ذرات معلطق ب طیاری وارد
اتم فر منطقه شده و با انعکطاس نطور خورشطید مطانع از رسطیدن نطور
خورشید به سطوح پایینی اتم فر شده و سبب میشود تا دمای منطقه
سرد گردد .به مجمطو تغییطرات ناشطی از عوامط طبیعطی خطارجی و
همچنین تغییرات ناشی از نوسانات درونی سی طتم ،نوسطانات طبیعطی
اقلیم اطالق میگردد (.)15

)1- Millennium Development Goals (MDGs
2- FAO
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آب
دولت

تغییرات اقلیمی

انرژی

غذا

محیط
شکل  -1نمودار شماتیک )34( WEF nexus
)Figure 1- WEF nexus schematic diagram (34

پدیططدهی تغییططر اقل طیم کططه ناش طی از افططزایش غلظططت گازهططای
گلخانهای ،به ویژه گاز دیاک یدکربن در جو میباشد ،سبب تغییطرات
ففلی ،تداوم خشک طالی ،تغییطرات در رژیطم بطارش ،میطزان جریطان،
سرعت باد ،تابش خورشطیدی رسطیده بطه سطط زمطین و دمطای هطوا
میشود .تغییر تطابش مطنعکس شطدهی خورشطید ،تغییطر مطدار زمطین،
گازهای گلخانهای و رانش قارهها ،مهمترین فاکتورهطایی ه طتند کطه
تغییر اقلیم را تشدید میکنند .بروز و تشدید پدیطدههطای بطدی ماننطد
طوفان های سهمگین ،یخبندان های نابهنگام ،خشک الیهطا ،فراوانطی
جریانهای کمینه و موارد مشابه ،نتیجهی چنین تغییراتی است که مطا
را در برخورد با تهدیدی جهانی به یقین رسانده است .پدیطدهی تغییطر
اقلیم می تواند بر سی تم های مختلفی تأثیر بگذارد که سی طتم منطابع
آب از اصلیترین آنها است .بنابراین این پدیده مطیتوانطد بطه عنطوان
عمدهترین چالش بشر در دورههای آتی قلمداد گطردد .افطزایش دمطای
سط زمین و تغییر در الگوهای بارندگی پدیطدههطای قالطب در تغییطر
اقلیم میباشند که این دو تقریباً تمام بخشهای دیگر چرخطهی آب را
تحت تأثیر قرار میدهند تمام مدلهای گردش عمومی افزایش دمطا و
تغییر در شدت و مقدار بارش را برای قرن باضر پیشبینطی مطیکننطد
(.)10
در بال باضر معتبرترین ابزار جهطت تولیطد سطناریوهای اقلیمطی
مدلهای سه بعدی جفطت شطده اقیطانوس-اتم طفر گطردش عمطومی
1
اتم فر که بعد از این در این متن به آن  AOGCMاطالق میگردد،
میباشد ( 17و  .)35مدلهای  AOGCMبر پایه قوانین فیزیکی کطه
بهوسیله رواب ریاضی ارائه میشوند ,استوار میباشند .انجمطن IPCC
در تدوین گزارش پطنجم ارزیطابی خطود ( )ARSاز سطناریوهای جدیطد
1- Atmosphere-Ocean General Circulation Model

 RCPبه عنوان نمایندههای خطوط سیر غلظتهای گوناگون گازهای
گلخانهای استفاده کرده است .سناریوهای جدید دارای چهار خ سطیر
کلیططدی بططا نططامهططای  RCP6.0 ،RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
میباشند که بر اساس میزان واداشطت تابشطی آنهطا در سطال  2100و
مشخفات متفاوت سط تکنولوژی ،وضطعیت اجتمطاعی و اقتفطادی،
خ مشیها در آینده میباشند که در هر شرای مطیتواننطد منجطر بطه
سط انتشار متفاوت گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمطی گردنطد .در
هر ن خه از این سناریوها ،اثر انتشطار گازهطای گلخانطهای بطر اسطاس
نقش آن بر سط واداشتهای تابشی به چهطار دسطت  4/5 ،6 ،8/5و
 2/6وات بر متر مربع تا پایان قرن  ،21طبقهبندی شدهانطد .همچنطین
نتایش این سناریوها از سال  1850تا پایان قرن  21را پوشش میدهند
و همچنین تا سال  2300فرموله شدهاند .سناریوهای  RCPبا ابتمطال
تغییرات وسیع در فعالیتهای ان انی و انتشطار گازهطای گلخانطهای در
آینده همراه میباشند (.)7
در سناریوی  RCP8.5میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 1370تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانهای بر
واداشتهای تابشی را تا  8/5وات بر متر مربع تخمین زده است.
در سناریوی  RCP6.0میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 850تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانطهای بطر
واداشتهای تابشی ،تا  6وات بر متر مربع تخمین زده است.
در سناریوی  RCP4.5میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 650تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانطهای بطر
واداشتهای تابشی را  4/5وات بر متر مربع تخمین زده است.
در سناریوی  RCP2.6میطزان غلظطت  CO2تطا سطال  ،2100بطه
مقدار  ppmv 490تخمین زده شده است و اثر گازهای گلخانطهای بطر
واداشتهای تابشی تا  2/6وات بر متر مربع تخمین زده است.

درك پیوند آب-غذا-انرژي و مدیریت براي بهرهوري از منابع آب موجود

مدل LARS-WG

 LARS-WGیک مولد آبوهوای تفادفی اسطت کطه مطیتوانطد
برای شبیهسازی دادههای جوی در یک ای تگاه تحطت شطرای اقلطیم
کنونی و آینده استفاده شود .اولین ن طخه  LARS-WGدر بوداپ طت
در سطال  1990بطه عنطوان بخشططی از ارزیطابی ری طک کشططاورزی در
مجارستان توسعه یافته بود ( .)22سپس در سال  1998توس سمنو
1
بازنگری و بارو تعدی شد ( .)25این مدل سریهای زمانی روزانطه از
دمای بداق  ،دمای بداکثر ،بارندگی و تابش خورشید را تولید میکند.
یک مولد آبوهوای تفادفی از آبوهوای روزانه مشاهده شده در یک
ای تگاه برای محاسبه یک مجموعطه از پارامترهطا بطرای توزیطعهطای
ابتمال متغیرهای هواشناسی ،به عطالوه ارتبطاط بطین آنهطا اسطتفاده
میکند .ایطن مجموعطه از پارامترهطا بطرای تولیطد سطریهطای زمطانی
متغیرهای هواشناسی سطاختگی بطا ططول دلخطواه از طریطق انتخطاب
تفادفی مقادیر از توزیعهای مناسطب اسطتفاده شطده اسطت .از طریطق
دخالت پارامترهای توزیعها بطرای یطک ای طتگاه بطه همطراه تغییطرات
پیشبینیشده اقلیمی که از مدلهای اقلیم جهانی یا منطقهای نتیجطه
شده ،سناریوی اقلیم روزانه برای این ای تگاه میتواند تولید شود و در
اتفال به مدلهای شبیهسازی سامانههای مختلف از جمله منابع آب و
کشططاورزی بططرای ارزیططابی اثططرات اسططتفاده گططردد LARS-WG .در
اقلیمهای مختلف امتحان شده است و نتایش خوبی را در تولید آمارهای
آبوهوای گوناگون شام بوادث شدید آبوهوایی نشطان داده اسطت
(.)24
منطقه مورد مطالعه

شهرستان بروجرد یکی از شهرستانهای استان لرستان مح طوب
میشود .این استان با م ابت  28064کیلومترمربع در غرب ایطران و
بین مدار  46درجه و  51دقیقه تا  50درجه و  3دقیقه طول شطرقی از
نففالنهار گرینویچ و  32درجه و  37دقیقه تا  34درجطه و  22دقیقطه
عرض شمالی واقعشده است .شهرسطتان بروجطرد بطا م طابت 1606
کیلومترمربع در بطدود  5/7درصطد از سطط کط اسطتان را بطه خطود
اختفاص داده است .این شهرستان که در شطمال اسطتان واقطع شطده،
دارای موقعیت جغرافیایی  48درجطه و  45دقیقطه ططول شطرقی و 33
درجه و  53دقیقه عرض شمالی است .شهرستان بروجرد از شمال بطه
شهرستان مالیر از اسطتان همطدان ،از جنطوب بطه شهرسطتان دورود و
خرمآباد ،از غرب و جنوبغربی به شهرستان خرمآباد ،از شمالغربی به
شهرستان نهاوند و از جهت شرق به شهرستان اراک محدود میشطود.
این شهرستان ازنظر تق طیمات کشطوری دارای دو نقططه شطهری بطه
نامهای بروجرد و اشترینان و  2بخش به نامهای اشترینان و مرکطزی
1- Barrow
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و  7ده تان به اسامی (اشطترینان ،بطردهسطره ،گطودرزی ،درهصطیدی،
شیروان ،واقنجرد و همتآباد) است .شهر بروجرد در بخطش مرکطزی
این شهرستان واقع شده و وسعتی بطال بطر  3393هکتطار و یطا 33/9
کیلومتر مربع را داراست (.)28

نتایج
تغییر اقلیم

در ایططن پططژوهش ،از خروجططی مططدل  HADGEM2تحططت دو
سناریوی انتشار  RCP2.6و  RCP8.5مربطوط بطه پنجمطین گطزارش
ارزیابی هیئت بین الدّول تغییر اقلیم ،استفاده شد .این مجموعه دادهها
آزادانه از طریق مرکز توزیطع داده کطه توسط  IPCCدر سطال 1998
شک گرفته ،قابط دسترسطی مطیباشطند (.)www.IPCC-data.org
جهت دسترسی به دادههای مربوط به منطقه مطالعطاتی در دورههطای
 20ساله پایه و آتی ،با وارد کردن مختفات مکانی موقعیت مورد نظطر
و همچنین طول آماری مورد نیاز سریهطای زمطانی دمطا و بطارش در
دوره پایه ( )1986-2005و دوره آتی ( ،)2020-2039خروجی ماهانطه
این متغیرها در دو دوره زمانی به دست میآید.
جهت اجطرای اولیطه مطدل  LARS-WGبایطد در ابتطدا دو فایط
ورودی آماده شد ،که یک فای شام نطام ،عطرض جغرافیطایی ،ططول
جغرافیایی و ارتفا مربوط به ای تگاه اندازهگیری دادههای هواشناسطی
میباشد که در آن فرمت و ترتیب دادههای ورودی مدل نیز مشطخص
میشود .فای دیگر شام دادههای هواشناسطی ورودی بطه مطدل کطه
بهترتیب از سال کم به زیاد مرتب شده و محتطوی سطال ،شطماره روز،
بداق دما ،بطداکثر دمطا ،بطارش و سطاعات آفتطابی (دلخطواه) روزانطه
میباشد.
در ق مت اول که واسنجی مدل نطام دارد ،بطه کمطک آنالیزهطای
مدل بر روی دادههای ورودی دو فای باصط مطیشطود .یطک فایط
شام خفوصیات آماری دادههای مشاهداتی از قبی طول سریهطای
خشک و مرطوب به صورت ففلی و میانگین و انحطرا معیطار دوره-
های خشک و مرطوب به صورت ماهانه ،توزیعهطای تجربطی ،مقطادیر
میانگین ،انحرا معیار ،ماکزیمم و مینیمم و تعداد دادههای ثبت شطده
بارش به صورت ماهانه ،و مقادیر بداق  ،بطداکثر ،میطانگین ،انحطرا
معیار و تعداد دادههای ثبت شده بطداکثر و بطداق دمطا و تشعشطعات
آفتابی به صورت ماهانه و روزانه ،همچنین بطا اسطتفاده از توزیطعهطای
تجربی ففلی دورههایی از سرما و گرما مدلسازی میشطود ،بطر ایطن
اساس که روز سرد به روزی اطالق میشود که دمای بطداق آن بطه
زیر صفر درجه سانتیگراد و روز گرم نیز روزی مح وب میشطود کطه
دمای بداکثر آن به باقی  30درجه سانتیگراد برسد.
فای دیگر پارامترهای استفاده شطده توسط مطدل LARS-WG
جهططت بططاز تولیططد دادههططای مشططاهداتی اسططت کططه شططام بططازههططای
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هی توگرام ماهانه و فراوانی رخدادهای مربوط به هر کطدام از بطازههطا
بططرای بططارش ،طططول دورههططایی از سططریهططای خشططک و مرطططوب و
تشعشعات آفتابی ،ضرایب فوریه مربوط به میانگین و انحطرا معیطار،
بطداکثر و بططداق دمططا در دورههططای خشطک و مرطططوب بططه صططورت
جداگانه ،متوس خود همب تگی مربوط بطه بطداق و بطداکثر دمطا و
تشعشعات آفتابی (خود همب تگی بر این اساس که مقادیر مربطوط بطه
هر روز به شرای روزهای قب ب تگی دارد) ،را نشان میدهد .بعطد از
واسنجی مدل ،گام بعدی ارزیابی توانایی مدل برای شبیهسازی اقلطیم
در ای تگاه منتخب میباشد .در این مربله دادههای ساختگی با فرض
اینکه هیچگونه تغییر اقلیمی وجود ندارد برای هر تعطداد سطال دلخطواه
مبتنی بر فای پارامتر ای تگاه منتخب تولید شد که در دو فای ذخیطره
میشود .سپس مشخفههای آماری دادههای هواشناسی مشاهده شده
و ساختگی برای تعیین اینکه آیا اختالفات قاب توجه آماری وجود دارد
یا نه تحلی میشوند .در واقع این مقای ه بین دو فای آمطاری نتیجطه
شده از دادههای مشاهده شده و نتیجه شطده از دادههطای تولیطد شطده
انجام میپذیرد .مدل برای مقای ه بین دادههای مشاهده شده و تولیطد
شده از سه معیار توزیعهای ابتمال ،میانگینها و انحرا معیارهطا بطه
ترتیب از طریق آزمونهای آماری کای اسطکوئر ( T ،Kو  )Fاسطتفاده
میکند .این آزمونهطا بطر اسطاس ایطن فطرض ه طتند کطه دادههطای
هواشناسی مشاهده شده و تولید شده ،هر دو نمونطههطای تفطادفی از
توزیعهای موجود ه تند .این آزمونها فرض صفر را بررسی میکنند.
فرض صفر به این معنطی اسطت کطه هطر دو توزیطع مشطابه ه طتند و
اختال معنیدار نی ت ،یعنی در اینجا اختالفطی بطین اقلطیم واقعطی و
اقلیم شبیه سازی شده برای آن متغیطر وجطود نطدارد و دو مجموعطه از
دادهها میتوانند از توزیع یک ان به دست آیند .هر آزمون دارای یطک
مقدار  Pمیباشد که ابتمال اینکه هر دو مجموعه از دادهها متعلق بطه
همان بنابراین ،برای یک مقدار  Pخیلی پایین فرض صفر رد میشود،
یعنی اختال بین اقلیم واقعی و اقلیم شبیهسازی شده برای آن متغیطر

معنیدار است و شباهت بین آنها غیرمحتم میباشد .برعکس ،یک
مقدار  Pبزرگ بیانگر آن است که فرض صفر قبول مطیباشطد ،یعنطی
تفاوتها به اندازه کافی کوچک ه تند و اختال معنیدار نی طت .در
اینجا برای این آزمونها سط اطمینان  1درصد در نظطر گرفتطهشطده
است ،بنابراین برای ( )P≥0.01میتوان فرض صفر را پذیرفت.
در مربله سوم که تولید دادههای هواشناسطی نطام دارد ،دادههطای
هواشناسی(دمای بداق  ،دمای بداکثر و بارش) برای هر تعطداد سطال
دلخواه بر طبق سناریوی تغییطر اقلطیم خاصطی در آینطده شطبیهسطازی
میشوند ( .)26مدل برای تولید سریهای زمانی روزانه دما و بارش در
آینده نیاز به معرفی فای سناریوی تغییر اقلیم که در بخش قب به آن
اشاره شد ،دارد .در نهایت بطا اسطتفاده از بخطش تولیدکننطده آبوهطوا،
مقادیر سری زمانی دادههای روزانه دما ،بارش تولید خواهد شد.
با توجه به تغییرات بارش ماهانطه مشطاهده شطد کطه تغییطرات در
ماههای فف زم تان از ژانویطه تطا مطارس در سطناریو  RCP2.6بطه
صورت افزایشی ،ولی در سناریو  RCP8.5کاهشی خواهد بود و تا 20
درصد کاهش را ن بت به دوره پایه تجربه خواهطد کطرد .در مطاههطای
فف بهار ،این دو سناریو تغییرات مشابه خواهند داشطت و در شطرای
ن بتاً برابر با دوره پایه قرار خواهند گرفت .در ففط تاب طتان هطر دو
سناریو تا  40درصد کاهش را ن بت به دوره پایه تجربه خواهند کطرد.
در طی فف پاییز سناریو  RCP2.6تطا  20درصطد افطزایش بطارش و
سناریو  RCP8.6بدود  10درصد کاهش را تجربه خواهند کرد.
با توجه به تغییرات دمای کمینطه در هطر دو سطناریو بطداق 1/5
درجه افزایش دما ن بت به دوره پایطه اتفطاق خواهطد افتطاد .بیشطترین
افزایش دما در ماههای فف پاییز اتفاق خواهد افتطاد و تطا  2/5درجطه
افزایش در ماه اکتبر اتفطاق خواهطد افتطاد .سطناریو  RCP2.6بطهططور
متوس  0/5درجه کمتر از سناریو  RCP8.5افزایش دما را بطرای دوره
پایه پیشبینی کرده است.

جدول  -1تغییرات بارش و دمای کمینه و بیشینه برای سناریو  RCP2.6نسبت به دوره پایه
Table 1- Changes in rainfall and minimum and maximum temperatures for RCP2.6 scenario relative to baseline
RCP2.6
ماه
تغییرات نسبی بارش )mm( 2.6
دمای بیشینه  ) ( 2.6دمای کمینه ) ( 2.6
Month Relative precipitation variations RCP2.6
T Minimum
T Maximum
Jan
1.11
1.81
1.95
Feb
1.01
1.64
2.17
Mar
1.08
1.58
2.19
Apr
1.03
1.65
2.3
May
0.98
1.65
2.38
Jun
1.11
1.55
2.06
Jul
0.96
1.61
2.05
Aug
0.66
1.88
2.41
Sep
0.72
2.2
2.63
Oct
1.03
2.22
2.5
Nov
1.14
2.02
2.22
Dec
1.16
1.95
1.97
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جدول  -2تغییرات بارش و دمای کمینه و بیشینه برای سناریو  RCP8.5نسبت به دوره پایه
Table 2- Changes in rainfall and minimum and maximum temperatures for RCP8.5 scenario relative to baseline
RCP8.5

دمای بیشینه ) ( 8.5

دمای کمینه ) ( 8.5

تغییرات نسبی بارش )mm( 8.5

ماه

T Maximum
2.18

T Minimum
1.45

Relative precipitation variations RCP8.5
0.91

Month
Jan

2.48

1.37

0.82

Feb

2.68

1.61

0.91

Mar

2.56

1.79

1.04

Apr

2.34

1.62

0.99

May

2.15

1.67

1.09

Jun

2.28

2.06

1.26

Jul

2.67

2.29

0.97

Aug

2.91

2.4

0.68

Sep

2.91

2.47

0.84

Oct

2.73

2.31

0.99

Nov

2.35

1.88

0.98

Dec

تغییرات دمای بیشینه نشاندهنده افزایش بداق  2درجهای دمطا
در هردو سناریو ن بت به دوره پایه میباشد .برای این پارامتر اقلیمطی
در فف زم تان بیش از  2/5درجه افزایش دما در سطناریو RCP8.5
و در فف پاییز نزدیک به  3درجه افزایش دما را ن بت به دوره پایطه
پیشبینی کرده است.
مدل GIS

مجموعه دادههای ریخطتشناسطی شطهری ویژگطیهطای سططوح
شهری از طریق سطازمان مطدیریت و برنامطهریطزی اسطتان لرسطتان و
شهرداری شهر بروجرد فراهم شدند .آمارهای جدولی جمعیت در سط
بلوک و شهر از طریق بخش آمطار سطازمان مطدیریت و برنامطهریطزی
استان تهیه شدند .عمر ساختمانها ،ویژگیهای ساختمان و آمارهطای
کمیت و استفاده از کف زمین تهیه شدند .تراکم ساختمانهطا و تطراکم
جمعیت بر ایطن اسطاس محاسطبه مطیشطوند .آمارهطا بطا اسطتفاده از
ArcGISبه عنوان سی تم اطالعات جغرافیایی محاسبه شد .آمارهطای
فضایی و جدولی که در  ArcGISاز طریق شمارهگطذاری بلطوکهطا و
خانهها به هم متف اند با توجه به نگرشی یکپارچه و اصط محاسطبه
همهی دادههای موجود تهیه شده اند .محاسبه سط منطقه به عنطوان
کاری استاندارد در  ArcGISبرای منطقه درون بیاط بلوکها و سط
پشتبامها اجرا شد .به منظور م تثنا قرار دادن لبههای چندضلعی بین
ساختمانهایی که بهطور م تقیم به هم متف انطد ،چندضطلعیهطا بطه
طور فضایی در سط بلطوک از طریطق  Dissolveو سطپس معکطوس
کردن خطوط ،ترکیب می شوند .خطوط انعطا پذیر به دست آمطده در

رأسها از هم جدا میشوند که لبههای ساختمان را برای ارتفطا هطای
مختلف ساختمانهای مجاور تشکی مطیدهنطد .بطرای ارزیطابیهطا 13
درصد از ساختمانهای یک طبقه م کونی و بقیه گاراژ و  ...مطیباشطند ،از
ساختمانهای دوطبقه  15درصد آنها محاسبه شد و مابقی کارگطاه و  ...در
نظر گرفته شدند کطه غیرم طکونی مطیباشطند و در ایطن پطژوهش بطذ
شدهاند.
* ساختمانهای سه طبقه و بیشتر م کونی فرض میشوند.
* پشتبامهای با بیشطتر از  15درجطه بطرای برداشطت آب بطاران
مناسب ه تند و  15درصد سقفهای شهر شیروانی تخمین زده شد.
* در بدود  30درصد از ساختمانهای شطهر دارای پارکینطگ بطه
ارتفا  2/5متر میباشند و عرض و طول پارکینگها  10متطر در نظطر
گرفته میشود.
برای همین منظور با توجه به توضیحاتی که ذکر شد و اطالعاتی کطه
از ادارات مرتب جمعآوری شدند ،نقشههای مدل شهر به منظور به دسطت
آوردن سطوح موردنظر محاسبه شد.
بهرهوری ازمنابع آب

در بروجرد به دلی فراوانی آبهای زیرزمینی و سططحی مناسطب
روش سی تماتیک برای ک آبیاری محفوقت وجود نطدارد .البتطه در
سالهای اخیر و با توجه به کاهش بارشها آبیاری درختان و مزار به
سمت آبیاری تحتفشار و قطری سو گرفته است ،ولطی هنطوز هطم در
بعضی مزار هنگامی که محفطول نیطاز بطه آب دارد ،آب بطه رابتطی
استفاده می شود .بروجرد برای  240654نفطر جمعیطت سطاکن در ایطن
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شهر 22 ،میلیون متر مکعب آب در سال تولید میکند.
از این  22میلیون متر مکعب در بدود  17میلیون متطر مکعطب در
دسترس قرار میگیرد و  5میلیون متطر مکعطب آن هطدر رفطت اسطت.
میانگین مفطر آب شطیرین در بروجطرد بطرای هطر نفطر در هطر روز
 196/22لیتر میباشد .از این مقطدار مفطر آب در شطهر بروجطرد در
بدود  %75آن برای سیفون ،سینک ظر شویی و  ...استفاده میشود.

اگر آب سیاه و آب خاک تری قاب استفاده باشد ،پطس بعطد از تفطفیه
آب موجود برای استفاده دوباره بدوداً  %75فاضالب است و فاضطالب
روزانه در مدل نرمافزاری شهر  35416/6متر مکعب در روز میباشطد.
ک فاضالب تولیدی مدل نرمافزاری بروجرد در سال  12750000متر
مکعب میباشد.

شکل  -2نقشه کاربری اراضی شهرستان بروجرد به تفکیک فضاها
Figure 2- Land use map of Borujerd city by spatial separation
پس از ترسیم فضاهای مورد نظر در محی  GISتعداد ساختمانها به تفکیک طبقات در جدول  3ارائه شد.

جدول  -3اطالعات مربوط به طبقات ساختمانهای مسکونی و سطح قابل استفاده
Table 3- Information on the floors of residential buildings and usable surface

تعداد ساختمانهای
پارکینگدار
Number of parking
buildings

تعداد سایر ساختمانها

تعداد بلوک مسکونی

تعداد کل ساختمانها

تعداد طبقات

Number of other
buildings

Number of residential
blocks

Total number of
buildings

Number of
floors

1836

274

12110.25

یک طبقه
دو طبقه
سه طبقه
چهار طبقه
پنش طبقه
شش طبقه و بیشتر
جمع

-

2184

385

9569

360

1200

10559.75

483

472

720

6592.75

879

490

520

3009.25

1512

300

434

1734

2874

5642

3533

43573

سقفهای با زاویه تا  15درجه و بیشتر از آن برای محاسبات جداسازی در جدول  4نمایش داده شدند.
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جدول  -4مساحت سقفهای مورد نیاز و حجم پارکینگها
Table 4- Area of required ceilings and volumes of parking lots

مساحت غیرشیروانی
()s<15˚( )m2

تعداد بلوک مسکونی

حجم کل پارکینگها
()m3

Non-dairy area

مساحت کل شیروانیها
()s>15˚( )m2

شیروانی

The total area of
the gables

Number ofgable
residential blocks

718500

7314453

1361361

530

All parking lots

چون در سالهای آینده با کاهش بارش باران مواجه خواهیم بطود
که ناشی از تغییرات آب و هوایی است ،فاضالب تولیدی شهر میتواند
پتان ی منبع آب باشد .منبع مهم دیگطر در شطهر بروجطرد کطه مطورد
بهرهبرداری قرار نمیگیرد ،بارش باران است .همانطور که گفتطه شطد
سطوح بامهایی که از  15°بیشتر شیب دارند میتواند بطرای برداشطت
آب باران استفاده شوند .همچنین از کف خیابانها و سطوح غیطره کطه
به اصالح تکنیکی خاصی نیاز ندارند ،میتواند برای برداشت آب باران
استفاده کرد .ک منطقه بامها برای این کار در مدل نرمافطزاری شطهر
 136/13هکتار میباشد .با توجه به بطارشهطای پطیشبینطی شطده در
سالهای گذشته و تغییرات در بارش ساقنه ،میزان بارش بین  0/4تطا
 0/5متر متغیر است که  0/45متر فرض میشود .همانطور کطه قطبالً
سطوح محاسبه شده با توجه به رابطه  1مطیتطوان میطزان بجطم آب
باران را محاسبه کرد:
رابطه ()1
3
که در آن  VPبجم ک بطارش (  p ،)mمقطدار بطارش ( )mو SG
م ابت سطوح شیروانی( )m2میباشد .بجم بارش به دسطت آمطده از
بارش  612612/45متر مکعب در سال میباشد ،یعنی بجطم کط آب
باران موجود در مدل نرم افزاری شهر بطرای پوشطش دادن مقطداری از
تقاضای آب شیرین فعلی شهری مناسب است که بهطور فرضی %3/6
منبع آب شطیرین را کطاهش مطیدهطد .بطرای ذخیطره آب بطاران هطم
پارکینگهای زیرزمینی که در جدول  4محاسبه شده است مطیتواننطد
به مخازن آب تبدی شوند و مطورد اسطتفاده قطرار گیرنطد .بجطم ایطن
پارکینگها  718500متر مکعب است ،ظرفیت ذخیره آب موجود کمتر
از بجم محاسبه شده میباشد .پس برای ذخیره سطازی آب باصط از
باران مشکلی وجود ندارد .با توجه به محاسبات اگر در زیرساختهطای
شهری آب باص از باران قاب جمعآوری نباشد ،با توجه به شطک 3
که م یر برکت آب باران را نشان میدهد ،میتوان زیرساختهایی را
در مح تالقی و خروجی آب از سط شطهر فطراهم آورد تطا بطداکثر
استفاده را از این منبع آب شیرین در شهر بروجرد داشت.

بحث
در این پژوهش از خروجی مدل  HadGM2تحطت دو سطناریوی
انتشار  RCP2.6و  RCP8.5که خوشبینانهترین و بدبینانهترین بالت

می باشند ،مربوط به پنجمطین گطزارش ارزیطابی اسطتفاده شطد .منطقطه
مطالعططاتی در دورههططای  20سططاله پایططه ( )1986-2005و دوره آتططی
( )2020-2039مورد بررسی قرار گرفت .نتایش باص از ایطن بررسطی
نشاندهنده ی تغییرات آب و هوایی در دوره آتی میباشد که به شطرح
زیر است:
با توجه به تغییرات بارش می توان گفت که تغییرات در مطاههطای
فف زم تان از ژانویه تا مارس در سناریوی  RCP2.6کطاهش و تطا
 20درصد کاهش را تجربه خواهد کرد .تغییرات بارش در ففط بهطار
تقریباً مشابه و شرای برابری با دوره پایه دارند .در ففط تاب طتان دو
سناریو  40درصد کاهش را تجربه میکننطد و در ففط پطاییز سطناریو
 RCP2.6تا  20درصد افزایش بارش و سناریو  RCP8.5در بدود 10
درصططد کططاهش را تجربططه مططیکننططد .دو سططناریو بططداق  1/5درجططه
سانتیگراد افزایش را نشان میدهند و بیشترین افزایش در فف پاییز
اتفاق میافتد و در ماه اکتبر  2/5درجه افطزایش را شطاهد مطیباشطیم.
تغییرات دمای بیشینه نشاندهنده افزایش بطداق  2درجطهای دمطا در
هردو سناریو میباشطد .در ففط زم طتان دمطای بیشطینه  2/5درجطه
افزایش دما در سناریو  RCP8.5و در فف پاییز  3درجه افزایش دمطا
را خواهد داشت.
با توجه به نتایش فوق میتوان اینگونه نتیجه گرفت که تغییطرات
پیشبینطی شطده بطاکی از تغییطرات آب و هطوایی در  20سطال آینطده
میباشد و تغییرات در بارش و دما میتواند بطر روی منطابع آب ،غطذا و
انرژی اثر بگذارد .تغییراتی در آبهای سطحی و آبهطای زیرزمینطی،
آب مورد نیاز برای کشاورزی و بطه طبطع آن در بخطش غطذا و انطرژی
پدیدار می گردد .پس باید تمهیدات قزم برای مقابله بطا ایطن تغییطرات
برای سالهای آتی در نظر گرفته شود تا به مشک کمبود آب برخورد
نکرد .در بروجرد به دلی فراوانی آبهای سطحی و زیرزمینی (آبخوان
دشططت سططیالخور) روش نططو و سی ططتماتیک بططرای آبیططاری باغططات و
محفوقت وجود ندارد .شطرکت آب و فاضطالب شطهر بروجطرد بطرای
 240654نفر جمعیت ساکن در ایطن شطهر در سطال  22میلیطون متطر
مکعب آب برداشت میکند .از این مقطدار آب 5 ،میلیطون متطر مکعطب
هدررفت و مابقی آن در دسترس شهروندان قرار مطیگیطرد .مطیتطوان
گفت هر نفر در شهر بروجرد روزانه  196/22لیتر آب مفر میکنطد
که  %75از این مقطدار جهطت سطیفون ،سطینک ظطر شطویی ،بمطام،
پختوپز و  ...استفاده میشود.
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شکل  -3نقشه حرکت آبهای سطحی
Figure 3- Surface water map

اگر تمهیدات قزم جهت تففیه آب سیاه و خاک طتری اندیشطیده
شود ،فاضالب روزانه شطهر بروجطرد کطه  35416/6مترمکعطب در روز
میباشد ،می تواند به چرخه آب مفرفی برگردد .ک فاضالب شطهر در
سال 12750000 ،متر مکعب می باشطد کطه بطا توجطه بطه تفطفیه آن
میتوان از برداشت آبهای زیرزمینی جلوگیری کرد.
همچنین منبع مهم دیگر در شهر بروجرد که مطورد بهطرهبطرداری
قرار نگرفته است ،بارش باران است .مطیتطوان بطامهطای شطیروانی و
بامهایی کطه زاویطه شطیب آنهطا از  15درجطه بیشطتر اسطت را بطرای
جمعآوری آب باران در فف های پربارش در نظر گرفت .کط منطقطه
این بامها  136/13هکتار است و با توجه به میانگین متغیر بارش کطه
 0/454متر می باشد ،از این منبع نهایت استفاده را داشت .بجم بارش
به دست آمده در سال برای شهر  612612/45متر مکعطب اسطت کطه
قاب توجه است .بهطور فرضی مطیتوانطد  %3/6منبطع آب شطیرین را
تأمین کند .همچنین اگر بجم فاضالب برای تفطفیه در نظطر گرفتطه
شود مقدار منبع آب در دسترس به 13362612/45مترمکعب میرسطد
که میتواند  60/74درصد تقاضای آب فعلی را تأمین کند.

برای استفاده از آب باران فق بح تففیه و در اختیار قرار دادن
آن مورد بح است .در شهر بروجرد به دلی وجود آب شیرین ناشطی
از آبهای سططحی (بطدود  %30آب شطرب را تشطکی مطیدهنطد) و
آبهای زیرزمینی مناسطب (بطدود  %70از آب شطرب شطهر را تطأمین
میکنند) انرژی زیاد مورد استفاده قرار میگیرد .عالوه بر این میتوان
از فاضالب بازیافتی شهر بعد از تففیه برای آبیاری کشاورزی شطهری
دوباره استفاده کرد ،اگرچه در بروجرد بطه دلیط وجطود آب زیرزمینطی
مناسب که می توان به سفره آب زیرزمینی سیالخور اشاره کطرد دارای
منابع آبی کافی است ،ولی باید توجه داشطت کطه بطا در نظطر گطرفتن
تغییراتی که در قب ذکر شده و مقدار بارش باران کاهش پیدا میکند،
بفظ این منابع آب برای کمآبی در آینده ضروری است.

نتیجهگیری
تقریباً هر سال ،ما تشریفات ساقنهای را دربطاره اجطرای خروجطی
رسانهها ،گزارشات دولت ،وبالگهای علمطی مشطاهده مطیکنطیم کطه
نشان میدهند سال قبط گطرمتطرین سطال بطوده یطا بطداق درمیطان
گرمترین سالها بوده و داستانهایی را در این رابطه میخوانیم .به این
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، یططک رویکططرد ارتبططاطی.دیگططر را هططم تحططت تططأثیر قططرار م طیدهططد
سرمایه گذاری دانش و به اشتراکگذاری مهارتها و تخفص را برای
ایجاد راهب های نوآورانطه بطرای پیچیطدگیهطای بطینالمللطی مطرتب
.میکند
آب باران به عنوان یک منبع طبیعی در شهر بروجرد مورد استفاده
قرار نمی گیرد و به صورت روانطاب بطه رودخانطههطای ففطلی ریختطه
میشود که می توان گفت برداشت آب باران برای کاهش کطمآبطی در
 سی تم آب باص از بارش باران از.آینده یک فرصت به شمار میآید
.طریق لوله هطای انتقطال آب و سی طتم فاضطالب هطدایت مطیشطوند
می توان بارش باران و آب باصط از ذوب بطر در زم طتان را بطرای
استفاده در فف های کمآبی ذخیره کرد و از مازاد آن میتطوان بطرای
 همچنطین بطا توجطه بطه.تغذیه سفرههای آب زیرزمینی اسطتفاده کطرد
تغییرات آب و هطوایی و کشطاورزی در بروجطرد بایطد برنامطهای بطرای
کاهش استفاده از منابع آب در تاب تان ارائه داد که در سطالهطای نطه
. انتظار اجرای آن میرود،چندان دور

 ثبطت، داستان درباره موضوعاتی مانند تغییر آبوهطوا،داستان معمولی
 عقططبنشططینی، سططط یططخهططای قطططب شططمال،دماهططای محلططی بططاق
یخچالهای قطب جنوب و تفویری از پوشش معرو تغییر اقلیم مطا
 موضوعی که کمتر در صطفحه اول.که در بال ظهور است را بیفزایید
روزنامهها یا اخبار داغ مطرح می شود افزایش مداوم نگرانطی در میطان
تحلی گران امنیت و دانشمندان ب یاری از رشتهها از وجود رواب زیاد
 ما رواب. محلی و بینالمللی ان ان است،بین تغییر اقلیم و امنیت ملی
نزدیک منابع و چالشهای مطدیریتی در بطال ظهطور را نیطز بطه ایطن
.نگرانیها اضافه میکنیم
 فرصطتهطا و، غذا و انرژی تعدادی از پیچیدگیهطا،ارتباطات آب
 متقابلی و چندبخشهای ه تند را نشان،چالشهایی را که بینرشتهای
 بلکطه، این پیچیدگیها صرفاً به یک بخش محدود نمیشطود.میدهد
 غذا و انرژی به منطابع ذاتطی مطرتب،به دلی واب تگی بین منابع آب
.است تا منابع ان انی برای رشد بیشتر ان انی و اقتفادی فراهم شطود
در نتیجه تعامالت و شوک به یکی از این منابع یطک یطا چنطد بخطش
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Introduction: Due to climate change that is happening, the security of water and food in Iran has caused
many worries, which include small towns like Boroujerd. A comprehensive assessment is necessary as well as
the productivity of water resources, because it can provide information for government agencies and the public
to develop appropriate patterns. The aim of this study is the use and productivity of water resources in Borujerd
city, the aim of this study to utilize appropriately the existing water resources in the city of Boroujerd and it is
based on recycling and reusing water resources and reduced harvesting of ground water. So the potential of
water saving and return to the cycle has been evaluated, and the results can be used as a potential solution for
water shortage in Boroujerd in the future.
Materials and Methods: Water, energy, and food security globally are achieved through a communication
approach, an approach that integrates governance and management into all over sectors and scales. A
communication approach can support the transition to a green economy which aims instead, among other things,
the use of resources and policy coherence. Given the increasing communication between sectors in space and
time, reducing economic, social and adverse environmental concerns can increase overall resource efficiency,
more benefits and provide human rights for water and food. Therefore in a relationship-based approach, common
policy and decision making an approach which reduces the composition and creates collaboration among sectors
is in need.
Currently, the most reliable tool to produce climate scenarios is the paired 3D Atmosphere-Oceans General
Circulation Models which called AOGCM in this paper. AOGCM is based on the physical relationships that are
presented by mathematical relations. In formulating its AR5 synthesis report, the IPCC has made use of new
RCP scenarios of greenhouse gas (GHG) emissions. The IPCC society has used new scenarios as trajectory
representatives of various concentrations of greenhouse gases. New scenarios have four key trajectories called
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 that are based on their radiative stimulus in 2100 and different
specifications of the technology level, social and economic situation and future policies.
LARS-WG is a random weather generator that can be used to simulate atmospheric data at a station under
current and future climate conditions. The first version developed in Budapest in 1990 as part of an agricultural
risk assessment in Hungary, then reviewed and moderated by Semenov in 1998. This model produces a daily
time series of minimum and maximum temperature, rainfall and solar radiation.
Results and Discussion: Concerning precipitation variations, it can be concluded that changes in winter
months from January to March in RCP2.6 will decrease by 20%. Rainfall variations in the spring are the same
and have equal status with the base time. In summer, two scenarios experience a 40% reduction, in fall, RCP2.6
shows a 20% increase in rainfall and the scenario RCP8.5 shows about 10% precipitation reduction. The two
scenarios show at least 1.5 degrees Celsius increase and the highest increases are in fall, and in October, a rise of
2.5 degrees has seen. Maximum temperature changes which indicate the temperature increase to 2 degrees at
least in both scenarios. In scenario RCP8.5, in winter and fall, the maximum temperature is increased to 2.5 and
3 degrees, respectively. Boroujerdʼs water and sewage company harvests 22 hm3 (MCM) water annually for its
population of 240,654 people. If the necessary measures are taken for gray and black water purification,
Boroujerdʼs daily city sewage that is 35416/6 m3 daily, can return to the water cycle. The city's total wastewater
is 12,750,000 m3 per year and it is possible to prevent underground water harvesting with purification. Rainfall is
another important resource never utilized in Boroujerd. The gable roof and those with more than 15 degrees
gradient can be used to collect the rainwater in the high rainfall season. The total roofs are 136.13 ha and
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according to the average rainfall 0/454m, it can be the maximum use of this resource. The annual volume of
precipitation for this city is 612612/45m3 which is significant. Supposedly, it could provide 3.6% of fresh water.
Also, if the volume of sewage is considered for purification, the amount of available water source reaches
13362612/45m3 which can meet 60/74% of current water demand.
Conclusion: Rainwater is not used as a natural resource in Borujerd city and flows into seasonal rivers as
runoff. It can be said that harvesting rainwater is an opportunity to reduce water shortage in the future. Rainwater
system transferred through the water pipelines and sewage system. It is possible to store rainfall and water
remained after snow melts for dry seasons and its surplus can be used to supply. Also due to climate changes and
agriculture in Borujerd city, a plan should be provided to reduce the use of water in the summer which is
expected to be implemented shortly.
Keywords: HADGEM2 Model, Climate changes, Water resources, Water-Energy-Food Nexus

