
 فرم ثبت دانش 

دانش حاصل از ماموریت های کاری         تجربه کاری                   دانش اقتباسی و مطالعات :دانش نجوه کسب

          دانش حاصل از الگوبرداری از سایر سازمانها   :رساله دکتری سایر موارد 

بر نوسانات تراز آب    میاقل رییتغ  یجهان   دهیو پد  یمحل  یتی ریمد یاثرات اتخاذ راهبردهاعنوان دانش:  

 بهار-دشت همدان ینی رزمیز

ارائه 

 دهنده

 دکتری تحصيالت:  علی افروزی  نام و نام خانوادگی:

 کارشناس تلفیق و بیالن  سمت: ای همدان شرکت آب منطقه   سازمان:

   همراه:  تلفن ثابت: 

 مشكالت و یا ضرورت هایی دليل اقدام به این تجربه بوده است؟   , چه مسائل

 شده است.  یکشاورز یهات يفعال د ی باعث تهد ی نيرزمی و افت تراز آب ز مياقل ر ييتغ  دهیپد   راتيتأث

 کاسته شود.  ین يرزمیاز فشار بر منابع آب ز  ،ی اريآب  نی نو یها ستم يتوسعه س قی شده است از طر یسع  ر يسه دهه اخ یط  لذا

و انتخاب   ین يرزمی بر منابع آب ز م ياقل ريي مختلف تغ ی وهایو سنار د یجد  ی تیر یمد یهااست يدر پژوهش حاضر، اثر س بيترتن یبد

 مورد مطالعه قرار گرفته است.  ی نيرزمیآب ز الن يبه ب یراهكار در جهت تعادل بخش ن یبهتر

 پژوهش عبارتند از:  نی سواالت مطرح در ا ن یتری اصل

بر   توانندی م زان ي ( چگونه و تا چه مرهيو غ  ی انتخاب ارقام زودرس زراع ،ی اريآبکشت، کم یالگو ر يي)تغ ی تیر یمد یراهبردها  -1

 باشند؟  رگذاريتأث ی ن يرزمیمنابع آب ز رهيذخ

 بكاهند؟  ی ن يرزمیاز فشار بر منابع آب ز  توانند ی راهبردها م نی ا ای آ  -2

 گذارد؟ ی م  ین يرزمی و برداشت از منابع آب ز ی زراع اهانيگ  یآب  ازيبر ن ی ريچه تأث مياقل ر ييتغ ده یپد   -3

 چگونه مسائل شناسایی و راه حل انتخاب گردیده است؟

(  CanESM2 3مدل با استفاده از  سناریوهای تغيير اقليم  بررسی سازی ومدل(  2 بهار -مطالعه محدوده همدان  (1

 بهار -مخزن آب زیرزمينی دشت همدان ( SD) ستميس یی ا یپو ی سازمدل



 

جزئيات به   -ها و شرح کامل مراحل چگونگی رفع چالش  – های حل مسئله مراحل اجرای تجربه در سازمان را نام ببرید؟ گام

 ای بيان شود که افراد بتوانند مجدد آن را اجراء کنند. گونه

کارهای مؤثر و عملی در  لزوم ارائه راه  ،های مصرفی در تخصيص آب بخش برداری از منابع آب و رقابت های پيشرو در بهرهچالش 

  سازی برداشت از منابع آب و تغذیه کارها با مدل این راه  بررسی آثار اتخاذ  مدیریت منابع آب را بيش از پيش آشكار نموده است. 

 منابع آب  سيستمِ هایی مدل پویای ارائه پذیر شده است. در این پژوهش، با امكان مدیریتی و ارائه سناریوهای مختلف   هاآن 

های  توأمان سياست  ، اثرات CanESM2 تغيير اقليممدل و استفاده از ، HanBarSDبهار، تحت عنوان -زیرزمينی دشت همدان

  راهبردهای تطبيق با کمبود منابع آب زیرزمينی و تغييربررسی شد. دشت  مدیریتی و گرمایش جهانی بر کميت منابع آب زیرزمينی 

استفاده از ارقام زودرس  بر، آب بر و توسعه کشت محصوالت جدید کمحذف محصوالت پرآب  با کشت یالگو يير تغاقليم شامل 

نتایج اعمال راهبردهای   در نظر گرفته شد.   ياریآبکم  ياری وآبهای  افزایش بازده سيستم  یم، د  یبه اراض ی آب  یاراض  یلتبد ی، زراع

  یشآن باعث افزا يل تا حد پتانس ياری آب  هایيستم بازده س یش افزا( نشان داد 2020-2050فوق طی یک دوره سی و یک ساله )

  01/2به مقدار  یرزمينی تراز آب ز یشدرصد باعث افزا  90  يزانمبه ياری آبکم یم متر و اعمال رژ 03/1به مقدار  یرزمينی تراز آب ز

و گندم( و   ير چغندرقند، کدو، س یونجه،بر )پرآب  الت کاهش محصو یاکشت با حذف  ی الگو ييرکه راهبرد تغ ی. در حال شود ی متر م

  ين . همچنگرددی متر م  42/3به مقدار  یرزمينیتراز آب ز یشو ذرت( باعث افزا يابر )کلزا، جو، لوبآب توسعه کشت محصوالت کم 

کاهش مساحت   راهبرد متر و  44/2به مقدار  ينی یرزمتراز آب ز یشو ذرت به زودرس باعث افزا زمينی يبارقام س ييرراهبرد تغ

به مقدار   یرزمينیتراز آب ز یشباعث افزا يبترتدرصد به  40و   30به مقدار  یم د  یها به اراض آن  یل و تبد  یتحت کشت آب یاراض

  يبترتبه یرزمينی آب ز يتبهبود وضع یراهبردها  گردیدمالحظه  ترتيبین . بدگرددی م  یرزمينیتراز آب ز یمتر  8/ 79و   21/6

بر به  کشت از محصوالت پرآب  یالگو  يير تغ( 2  یم و آیش،دی با توسعه اراضی آب  ی اراض( کاهش سطح زیر کشت 1 ی اثرگذار

ياری هستند  بازده آب یشافزا( 5و  ياری آبکم یم اعمال رژ( 4 ی، ارقام متداول زراع یجازودرس به  یاستفاده از ارقام زراع ( 3بر، آب کم

بخشی و سپس دستيابی به تراز مثبت و صعودی آب زیرزمينی نياز است کليه راهبردهای فوق اعمال گردند.  تعادل که برای 

های مدیریتی منابع آب در مقياس محلی اثر  گذاری همچنين با تدقيق در نتایج حاصله مالحظه گردید که تصميمات و سياست 

عبارت دیگر سوء مدیریت محلی نسبت به تغيير  زیرزمينی داشته است. به بيشتری نسبت به اثرات تغيير اقليم بر روی منابع آب 

 گذارد. بارتری بر روی منابع آب زیرزمينی می اقليم جهانی، آثار زیان 

 کليه جزئيات این پژوهش در رساله ارائه شده است که مورد تایيد استاد راهنما و هيئت داوران قرار گرفته است. همچنين 

 



نتایج مثبت و منفی، بهبود یا ضررهای حاصل شده، اثربخشی و   ی اثربخشی تجربه را در سازمان تایيد می کند؟چه شواهد و نتایج 

 دالیل آن، ما حصل دانش در سازمان را بيان کنيد 

( شده است که نتایج  validationسنجی )( و صحت calibrationدر طول دوره آماری مشاهداتی واسنجی ) سازی مدل نتایج 

 کند.  خروجی مدل را تایيد می 

 مخاطبين اصلی این تجربه چه کسانی هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟ 

ای،  مخاطبان اصلی این طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی استان همدان، استانداری همدان، شرکت آب منطقه 

 و فاضالب و سایر مدیران ارشد استان هستند. سازمان جهادکشاورزی همدان، شرکت آب 

 صورت زیر هستند: های اصلی به خالصه آموزه 

 هستند.   ریموارد ز  یاثرگذار نی شتريب بيترتبه  ین يرزمیکنترل افت تراز آب ز یبرا ی محل  اسي در مق  یت یریمد  ی راهكارها

 ش ی و آ مید  ی با توسعه اراض یآب ی کاهش سطح کشت اراض -1

 کشت  یالگو  ر ييتغ -2

 ی توسعه کشت ارقام زودرس زراع -3

 ی اريآبکم  میاعمال رژ -4

 ی اريبازده آب ش یو افزا -5

صورت بسيار خالصه آورده شده است و برای توضيحات بيشتر نياز به  مواردی که در این فرم ارائه شده است به سایر توضيحات: 

 ری است.مطالعه رساله و مقاالت مستخرج از رساله و یا ارائه حضو

 


