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بررسی اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی با تأکید بر نقش بهکارگیری
راهبردهای تطبیق در این بخش
سیدصفدر حسینی ،1محمدرضا نظری 1و شهاب عراقینژاد

9

 .1استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 .3دکتری مهندسی منابع آب و استادیار گروه آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -11/13/11 :تاریخ تصویب)11/10/13 :

چکیده
بخش کشاورزی یکی از اصلیترین بخشهای متأثر از تغییر اقلیم است .اگرچه بهتازگی در کشور
مطالعاتی دربارة شناخت ماهیت و میزان آثاری که این پدیده بر متغیرهای فیزیکی منابع آب و بخش
کشاورزی دارد انجام شدهاست ،با این حال زوایای اقتصادی این پدیده و راهکارهای بالقوة مقابله با آن
کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفتهاست .نوآوری پژوهش حاضر الگوسازی رفتار اقتصادی واقعی
ذینفعان بخش کشاورزی و تلفیق آن با راهگزینهای تغییر اقلیم و سناریوهای اقتصادی -اجتماعی حوضة
آبریز زایندهرود است .دستیابی به اهداف پژوهش از طریق ایجاد ارتباط و اجرای مدلهای مولد
هواشناسی ،شبکههای عصبی هیدرولوژیک ،توابع واکنش عملکرد محصول -آب و الگوی برنامهریزی
ریاضی مثبت تعقیب شدهاست .نتایج نشان داد که تا نیمههای قرن حاضر تغییر اقلیم به کاهش بارشها و
افزایش مقدار پارامترهای دمایی حوضه منجر میشود که نتیجة مستقیم این تغییرات کاهش منابع آب
سطحی حوضه بهترتیب در حدود  3/4و  0/1درصد تا افق  1441و  1441خواهدبود .نتایج الگوی
اقتصادی نشان داد که در بدترین حالت (به کار نگرفتن راهکارهای تطبیق) پیامد این تغییرات برای بخش
کشاورزی حوضه کاهش حدود  10و  34درصد در سود ناخالص بهترتیب تا  31و  01سال آینده خواهد
بود .در عین حال ،با کاربست دو راهکار تطبیقی (بدون هزینه) تغییر الگوی کشت و انتخاب استراتژی
مناسب کمآبیاری در کشت هر محصول امکان مناسبی در این بخش برای مقابله با این شرایط و کاهش آثار
آن تا  4/7و  11درصد سود ناخالص وجود دارد .بر این اساس ،تدوین سند راهبردی آبیاری و الگوی
کشت منطقهای سازگار با روندهای اقتصادی -اجتماعی و اقلیمی بر پایة واحد حوضههای آبریز کشور
پیشنهاد شدهاست.
واژههای کلیدی :استراتژی تطبیق ،بخش کشاورزی ،تغییر اقلیم ،زایندهرود.

 نويسندۀ مسئول:

تلفن620-32272223 :

E-mail: hosseini_safdar@yahoo.com
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مقدمه
با توجه به آثار گسترده و متقابل اقلیم با بخشهای مختلف
تولیدی ،عوامل زيستمحیطی و جوامع انسانی ،امروزه از
تغییر اقلیم بهعنوان يکی از مهمترين چالشهای
زيستمحیطی قرن بیست و يکم ياد میشود که پیامدهای
جدی اقتصادی بهدنبال دارد (.)Reidsma & et al, 2009
اگرچه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی،
جنگلداری ،آب ،صنعت ،گردشگری ،انرژی و حتـی بازارهـای
مالـی و بیـمه از تغـییرات اقلیـم متأثرند ( Tol & et al,
2004؛ Hope, 2005؛  ،)Kemfert, 2007اما در اين میان
بخش کشاورزی وابستهترين بخش به اقلیم است و اقلیم
تعیینکنندۀ اصلی مکان ،منابع تولید و بهرهوری فعالیتهای
کشاورزی است ( .)Reilly,1999افزون بر اين ،بخش
کشاورزی سهم بااليی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه
دارد و از ارتباطات گستردهای با ديگر بخشهای اقتصادی
برخوردار است؛ ضمن اينکه خود يکی از منابع تولیدکنندۀ
گازهای گلخانهای است .مجموعة اين ويژگیها بخش
کشاورزی را به محور اصلی بحثهای سیاستی و پروژههای
تحقیقاتی انجامشده در سطح جهانی و ملی در بسیاری از
کشورها تبديل کردهاست (.)Chang, 2002
بنابراين ضرورت ،در دهههای اخیر بررسی آثار اقتصادی
تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی و ارزيابی راهکارهای تطبیق و
سازگاری با اين تغییرات به يکی از موضوعات مورد عالقة
اقتصاددانان کشاورزی نیز تبديل شدهاست .اقتصاددانان
کشاورزی اغلب تغییرات اقلیم را بر اساس تأثیری که بر درآمد
کشاورزان (Mendelsohn & et al,1996؛ Dinar et al,
1998؛Gbetibouo & Hassan, 2005؛

& Deressa

 )Hassan, 2005يا بر رفاه و مازاد اقتصادی اين بخش
(Adams & et al, 1990؛ Chang, 2002؛ )Ilkay, 2004

دارد مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند و بهطور عمده بهدنبال
پاسخگويی به اين پرسشها بودهاند :اثر تغییرات
پیشبینیشده در اقلیم بر عملکرد ،تولید و عرضة محصوالت
کشاورزی چگونه است و چه اثری بر امنیت غذايی در سطح
جهانی و کشورهای مختلف دارد؟ (Darwin & et al, 1998؛
Reddy & et al, 2000؛ Schlenker & Roberts, 2006.؛

 )Tao & et al, 2008واکنش بازار جهانی کاالهای غذايی به
اين تغییرات چگونه است؟ (Rosenzweig & et al, 1995؛
 .)Fisher & et al, 2002تغییر بلندمدت در پارامترهای
اقلیمی چگونه سودآوری و درآمد کشاورزان را تحت تأثیر قرار

میدهد و راهبردهای تطبیق با اين شرايط و راههای کاهش
آثار آن در سطح مزرعه چیست؟ ( Mendelsohn et al,
1996؛ Kan, 2007؛  )Molua, 2009و در نهايت ،در صورت
وقوع اين رخداد آثار آن بر بازار داخلی کاالهای کشاورزی
چیست و پیامدهای رفاهی و توزيع درآمدی آن برای
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی چه خواهد
بود؟ (Adams & et al, 1990؛ Chang, 2002؛ Ilkay,
).2004

ايران در پهنهبندی اقلیمی دنیا جزء مناطق خشک و
نیمهخشک محسوب میشود ( .)IPCC, 2007شواهد
دادههای تاريخی هواشناسی و نیز پیشبینیهای صورتگرفته
از وضعیت اقلیم کشور ،همانند ديگر نقاط دنیا ،نشاندهندۀ
وقوع پديدۀ تغییر اقلیم در دهههای اخیر و ادامة اين روند در
آينده است .در گزارش سال  2662هیئت بینالدول تغییر
اقلیم ( ،)IPCCاطالعات  5ايستگاه هواشناسی با حداقل 066
سال داده در کشور تحلیل شده است که نتايج آن برای همة
ايستگاهها افزايش معنیدار میانگین دمای ساالنه را نشان
میدهد .پیشبینیهای  IPCCبرای ايران تحت سناريوی
تغییر اقلیم A1نیز نشاندهندۀ افزايش متوسط درجة حرارت
تا  2درجة سانتیگراد در  36سال آينده و  3/5الی  7درجة
سانتیگراد تا  066سال آينده است که در اين صورت بارندگی
نیز افت محسوسی خواهدداشت؛ ضمن اينکه افزايش درجة
حرارت به افزايش قابل توجه سطح تبخیر و تعرق ساالنه
(هماکنون در اغلب مناطق ايران از میزان بارندگی ساالنه به
مراتب بیشتر است) منجر خواهدشد IPCC .اين مسئله را
چالشی جدی برای مناطق خشک و کـمباران از جمـله ايران
میداند و پیـامد منفی آن را اينگونه پیـشبینی میکند که
تولید محصول استراتژيک غالت در ايران تا  36سال آينده به
مقدار  36درصد نسبـت به سـطح تولید فعلی کاهش میيابد
( .) IPCC, 2007
بر اساس ارزيابیهای طرح توانمندسازی تغییر آبوهوا ،که
زير نظر کنوانسیون تغییر آبوهوای سازمان ملل متحد در ايران
صورت گرفتهاست ،چنانچه غلظت دیاکسیدکربن تا سال
 2066دو برابر شود ،متوسط دمای ايران  0/5تا  7/5درجة
سانتیگراد افزايش و میانگین بارش کشور حدود  06درصد
(حدود  25میلیمتر) کاهش خواهديافت .مقدار اين کاهش در
مقايسه با وضعیت نرمال بهويژه برای فصلهای سرد حتی تا 26
درصد نیز پیشبینی شدهاست .شواهد فوق حاکی از غلبة
شرايط اقلیمی گرم و خشکتر بر کشور در دهههای آتی نسبت
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به دورۀ تاريخی است .وقوع چنین شرايطی اگرچه بر همة
بخشهای اقتصادی کشور اثرگذار است اما چشمانداز آن در
کنار وضعیت خاص اقلیمی کشور (بارش دريافتی ايران ،اقلیم
تقريباً گرم ،توزيع نامتناسب بارش و فراونی وقوع و شدت باالی
خشکسالی) شرايط تولید در بخش کشاورزی را با
محدوديتهای اساسی روبهرو میسازد؛ چرا که در طرف تقاضا
نیز تأمین نیاز آبی بخشهای شرب و صنعت و حتی حقابههای
زيستمحیطی نسبت به بخش کشاورزی در اولويت قرار دارند و
زمانی که انتظار میرود تعادل منابع و مصارف آب حوضه بر اثر
تغییر اقلیم دستخوش تغییر شود ،عمدۀ اين تغییرات متوجه
بخش کشاورزی خواهدبود .بررسیهای پژوهش حاضر نشان
میدهد که اگرچه خوشبختانه در داخل کشور نیز در سالهای
اخیر اهمیت رخداد تغییر اقلیم و آسیبپذيری منابع آب و
تولیدات کشاورزی شناخته شده و در اين راستا مطالعات
متعددی در حوزۀ هواشناسی و هیدرولوژی صورت گرفته اما
کمتر به بررسی آثار اقتصادی اين پديده در بخش يا
زيربخشهای کشاورزی کشور پرداخته شده است .اين کاستی
بهويژه در رابطه با نقش راهبردها و پتانسیلهای موجود در
بخش کشاورزی که میتوان از آنها برای مقابله با تغییر اقلیم و
کاهش خسارت ناشی از آن استفاده کرد محسوستر است .از
جمله پژوهشهايی که به بررسی جنبههای اقتصادی تغییر
اقلیم در بخش کشاورزی پرداختهاند میتوان به مطالعات
) Vaseghi & Esmaeili (2008و )Chizari et al(2009
اشاره کرد که هردو به بررسی اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد کشت
گندم پرداختهاند .نتايج (2008) Vaseghi & Esmaeili
نشان داد که تغییر اقلیم آثار معنیدار و غیر خطی بر درآمد
خالص هر هکتار کشت گندم در  02استان کشور دارد به
گونهای که پیشبینی شدهاست کاهش بارشها و افزايش دما در
کشور تا  066سال آينده به کاهش حدود  70درصد بازده
خالص اراضی زير کشت اين محصول منجر خواهدشدSalami .
 (2009) & et alنیز در پژوهشی خسارت ناشی از خشکسالی
را تنها برای سال زراعی  27-0322در دو زير بخش زراعت و
باغبانی ايران  06276میلیارد ريال برآورد کردهاند که اين رقم
حدود  25درصد ارزش افزودۀ اين زيربخشها را تشکیل
میدهد .افزون بر اين ،بر اساس نتايج اين پژوهش بروز
خشکسالی ارزش افزودۀ ديگر زيربخشهای کشاورزی و
بخشهای صنعت و خدمات را نیز بهترتیب در حدود ،0702
 3227و  2062میلیارد ريال و تولید ناخالص داخلی کشور را
حدود  23252میلیارد ريال کاهش دادهاست .شايان ذکر است
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در پژوهش  (2009) Salami & et alکه در زمرۀ مطالعات
تغییرات اقلیمی (و نه تغییر اقلیم) قرار میگیرد ،با توجه به
هدف خود تنها بر تغییرات بارش سالهای خشک در مقايسه با
سالهای نرمال پرداخته شده و به تغییرات دمايی (آنچه در
شرايط تغییر اقلیم مورد انتظار است) توجه نشده است .مطالعة
حاضر نیز که بهصورت موردی در سطح حوضة آبريز زايندهرود
انجام شده تالشی است در جهت روشنساختن زوايای
ناشناخته و در عین حال پراهمیت اين پديده در بخش
کشاورزی که در آن بهطور مشخص به نقش دو راهکار تطبیقی
(بدون هزينه) تغییر الگوی کشت و انتخاب استراتژی مناسب در
کشت هر محصول در مقابله با تغییر اقلیم پرداخته شدهاست.
معرفی حوضۀ مورد مطالعه

حوضة زايندهرود (حدود  20666کیلومتر مربع) در فالت
مرکزی ايران قرار گرفته است و بخش عمدهای از حوضة آبريز
تاالب گاوخونی را تشکیل میدهد .عمدۀ آب رودخانة
زايندهرود از ارتفاعات کوهرنگ تأمین میشود و با جهت
غربی -شرقی به طول حدود  356کیلومتر تا باتالق گاوخونی
امتداد دارد .اقلیم اين حوضه نمونههای مختلف آبوهوايی از
فراخشک تا بسیار مرطوب را دربرمیگیرد .میانگین بارندگی
سالیانه در اين حوضه از حدود  56میلیمتر در مناطق
منتهیالیه مناطق کويری جنوب شرقی تا فراتر از 0566
میلیمتر در ارتفاعات کوهرنگ در غرب حوضه متغیر است.
رژيم بارش حوضه مديترانهای است و حداکثر بارش در فاصلة
ماههای بهمن تا فروردين رخ میدهد .اين حوضه به دلیل
رشد سريع تقاضا با وجود تداوم طرحهای توسعة منابع آب و
همچنین اجرای طرحهای انتقال آب از خارج حوضه
(تونلهای کوهرنگ  0و  2و تونل چشمه لنگان) همواره با
کمبود آب مواجه است و جزء حوضههای تحت تنش آبی
کشور است .در اين حوضه ،عالئمی چون رقابت بخشهای
مختلف برای دريافت آب و کاهش تولیدات کشاورزی در
سالهای اخیر مشهود است (سالمی و حیدری.)0325 ،
جريان خروجی کمتر از  56درصد حداقل حقابة زيست
محیطی باتالق گاوخونی نیز حاکی از فشار و تخصیص بیش از
حد منابع آب اين حوضه در باالدست است .بر اساس
پیشبینیها ،تا زمانی که مصرف آب در بخشهای کشاورزی،
شرب و صنعت اين حوضه با روند فعلی رشد يابد ،تا سال
 0766منابع آب حوضه قادر به تأمین تقاضا برای آب نخواهد
بود و با  06درصد کاهش در منابع آب حوضه دچار تنش آبی
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خواهدشد .در پروژۀ تحقیقاتی مؤسسة بینالمللی ، IWMI
چالشهای آتی جدی برای رشد فعالیتهای اقتصادی اين
حوضه ،بهويژه فعالیتهای بخش کشاورزی که بزرگترين
مصرفکنندۀ آب است ،مورد تأکید قرار گرفتهاست .پیشبینی
میشود وقوع تغییر اقلیم به کاهش جريان آب ورودی به
رودخانههای اين حوضه منجر شود؛ برای مثال مساح بوانی و
مريد ( )0327نشان دادهاند که منابع آب حوضه بر اثر تغییر
اقلیم تا سال  0726بهمقدار  06درصد نسبت به دورۀ پايه
کاهش خواهديافت؛ بنابراين ارزيابی اينکه تغییر اقلیم چگونه
منابع آب حوضه و بزرگترين مصرفکنندۀ آن (بخش
کشاورزی) را تحت تأثیر قرار میدهد ،برای تصمیمگیری در
مورد توسعة منابع آب حوضه (اجرای طرحهای انتقال آب از
خارج حوضه ،ساخت سد و ،)...سیاستهای بهینة بهرهبرداری
از سازههای موجود و نیز سیاستگذاری در خصوص توسعة
آتی فعالیتهای اقتصادی وابسته به منابع آب بهويژه توسعة
بخش کشاورزی اهمیت شايان توجه دارد.
مواد و روشها
برای رسیدن به اهداف اين پژوهش مطالعاتی در سه حوزۀ
اقلیم ،هیدرولوژی و اقتصاد کشاورزی انجام شدهاست؛ به اين
ترتیب که در گام نخست بر اساس خروجی مدلهای بزرگ
مقیاس گردش عمومی جو ( General Circulation
 )Modelاطالعات اقلیمی بارش و درجة حرارت برای دو
دورۀ آتی ( 2637-2606افق  )0726و ( 2607-2676افق
 )0756استخراج و با استفاده از روشهای ريزمقیاسنمايی
در حد اطالعات مکانی محلی شکسته شده است .نتايج
خروجی اين مرحله پارامترهای اقلیمی شبیهسازیشدۀ
حوضه است که اطالعات ورودی مدل هیدرولوژی بارش-
رواناب (مرحلة دوم) و مدلهای شبیهساز عملکرد محصوالت
زراعی (مرحلة سوم) محسوب میشوند .در گام آخر ،يک
الگوی برنامهريزی رياضی مثبت (  ) PMPدر سطح حوضة
آبريز با قابلیت تعیین الگوی بهینة کشت و مقادير کم آبیاری
بهینه در کشت هر محصول توسعه و اجرا شد .خروجی اين
مرحله شامل سطح و ترکیب کشت محصوالت زراعی حوضه،
سود ناخالص بخش کشاورزی و نیز مقادير بهینة آبیاری در
کشت هر محصول در طول دورۀ رشد و بهصورت فصلی برای

دورۀ پايه و هريک از دورههای آتی تحت شرايط تغییر اقلیم
است .شرح روششناسی مراحل فوق در زير آمدهاست.
شبیهسازی پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژی حوضه

شبیهسازی پارامترهای اقلیمی حوضة آبريز زايندهرود در دو
ناحیة مکانی حوضة سد زايندهرود (واقع در شمال غربی
رودخانة زايندهرود) و کل حوضة رودخانه انجام شدهاست .با
توجه به طول دورۀ کوتاه اطالعات در دسترس ،متغیرهای
هواشناسی در مقیاس روزانه با استفاده از مدلهای مولد
هواشناسی شبیهسازی شدهاند .برای شبیهسازی از رهیافت
ناپارامتری استفاده شده است که بر پاية دو روش
نزديکترين همسايه ( )K-Nearest Neighbourو
برآوردگر کرنل چگالی ()Kernel Density Estimator
احتمال شرطی است .با توجه به اينکه مولدهای هواشناسی
قادر به درج تغییر درازمدت پارامترهای اقلیمی (انحراف از
نرمال اقلیمی) در خروجی مدلهای پیشبینی بزرگمقیاس
و بر اساس راهگزينهای از پیش تعیینشده نیستند ،برای
اعمال تغییرات الزم در سری مشاهدهشده از تکنیک با
نمونهگیری هدفمند استفاده شدهاست.
سری متغیرهای دمای بیشینه ،کمینه و بارندگی در
حوضة آبريز زايندهرود از خروجی شش مدل ()GCMs
بزرگمقیاس با مقیاس زمانی ماهانه و توان تفکیک مکانی
اندک و نیز هشت راهگزين انتشار استفاده کرده است .برای
حوضة سد زايندهرود از خروجی سه مدل بزرگ مقیاس
 CGCM3T63 ، BCM2و  HADCM3در دو راهگزين
 SR - A1B ، SR - B1استفاده شدهاست .اعتبارسنجی
نتايج الگوها از طريق نمودار خط نیمساز برای تطابق چشمی
پارامترهای دو سری زمانی مشاهدهشده و شبیهسازیشده
انجام شدهاست .نتايج خروجی اين مرحله برای متغیرهای
دمای بیشینه ،کمینه و بارندگی پس از اعتبارسنجی بهعنوان
ورودی به مدلهای شبیهساز دبی جريان رودخانه معرفی
شدهاند .برای تبديل اطالعات هواشناسی کوچکمقیاس شده
(بارش و دما) به جريان رودخانه و شبیهسازی روابط درونی و
معادالت فیزيکی بارش و رواناب روش مبتنی بر هوش
مصنوعی به کار گرفته شدهاست.
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شکل  .1الگوریتم کلی کار مطالعات هواشناسی تغییر اقلیم در حوضۀ زایندهرود

سناریوهای اقتصادی -اجتماعی حوضۀ آبریز

انجام يک تحلیل واقعبینانه از آثار اقتصادی پديدۀ تغییر
اقلیم نهتنها مستلزم بهکارگیری سناريوهای تغییر اقلیم
است ،بلکه نیاز است تا تغییرات محتمل در وضعیت
اقتصادی -اجتماعی حوضه در دورههای آتی نسبت به
شرايط فعلی پیشبینی و در تحلیل وارد شوند .بر اين اساس،
در اين پژوهش سه راهگزين مبتنی بر سه تصوير و چشمانداز
از وضعیت اقتصادی و اجتماعی حوضة آبريز زاينـدهرود
مطابق ارقام جدول  0تعريف او بر مبنای آن نیاز آبی اين

بخشها در دورههای آتی پیشبینی شدهاست .0 :راهگـزين
خوشبینانه ( optimisticنـرخ رشـد جمـعیت حوضة
آبريز پايین ،سطح رشد و توسعة صنعتی حوضة باال و
تغییرات تکنولوژی معنیدار) .2 ،راهگزين محتاطانه
( Pessimisticرشد جمعیت حوضة آبريز باال ،سطح رشد
و توسـعة صنعتی حوضـة پايـین و تغـییرات تکنولـوژی
اندک) و  .3راهگزين ترکـیبی (درصد رشـد جمعیت پايین،
درصد رشد توسعة صنعتی پايین و پیشرفت.

جدول  .1راهگزینهای ترسیمکنندة شرایط اقتصادی -اجتماعی حوضۀ آبریز زایندهرود در دورههای آتی

راهگزين خوشبینانه
راهگزين محتاطانه
راهگزين ترکیبی ( ) Mix

متوسط درصد رشد ساالنة
جمعیت ()%

متوسط درصد رشد تقاضای آب
صنعت در کل حوضه ()%

پیشرفت تکنولوژی

6/22
0/25
6/22

2/7
0/2
0/2

6/2
0
6/2

مأخذ :محاسبات پژوهش

شبیهسازی عملکرد محصوالت زراعی دیم و آبی
مدلهای پیشبینی عملکرد محصوالت زراعی به دو دستة
الگوهای آماری و الگوهای شبیهساز محصول تقسیم میشوند.
اساس الگوهای آماری اغلب در بهکارگیری شکلهای مختلفی
از توابع رگرسیونی است که بهطور تجربی بتواند رابطة بین
عملکرد محصول با پارامترهای اقلیمی را برقرار سازد .در
عوض ،مدلهای شبیهساز عملکرد محصول که بیشتر به
مدلهای آب و هوا -محصول معروفند درصدد مدلسازی
روابط بیوفیزيک بین آب ،خاک و عملکرد محصول هستند.
بررسیهای پژوهش حاضر نشان میدهد که روش آماری
بیشتر در برآورد روابط عملکرد و پارامترهای اقلیمی برای

محصوالت ديم و مدلهای شبیهساز محصول در مورد
محصوالت آبی کاربرد دارد .بر اين اساس ،در اين پژوهش
برای توابع واکنش اقلیمی عملکرد محصوالت ديم در سطح
حوضة آبريز زايندهرود از روش آماری و به فرم ضمنی زير
تصريح شدهاست:
2
Y= f (TEMPs, TEMP , RINs,
()0
)RAINs2, VTEMs, VRAINs, TREND
که در آن  Yمقدار عملکرد محصول ديمTEMPs ،

میانگین درجة حرارت فصل  sام RAINs ،مقدار بارش فصل
 sام ( ،) s  1,2,3,4و متغیرهای  TEMPs2و RAINs2

بهترتیب درجة دوم هريک از متغیرهای دما و بارندگی فصلی
هستند TREND .متغیر روند زمانی است و معرف تغییر در
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فناوری تولید محصوالت زراعی در طول زمان است؛
همچنین  VTEPsو  VRAIN sبهترتیب بیانگر انحراف
درجة حرارت و بارش از مقدار میانگین بلندمدت فصلی آنها
هستند .دلیل انتخاب فرم تابعی درجة دوم برای توابع
عملکرد در اين پژوهش انطباق بیشتر آن با روابط غیر خطی
بین پارامترهای اقلیمی و عملکرد محصول است .با برآورد
تابع فوق برای هريک از محصوالت ديم حوضه (گندم ،جو،
حبوبات و يونجه) و با دردستبودن مقدار متغیرهای بارش و
پارامترهای دمايی امکان شبیهسازی عملکرد در شرايط
تغییر اقلیم میسر است.
برخالف محصوالت ديم روابط بین پارامترهای اقلیمی و
عملکرد محصوالت آبی پیچیده است و نمیتوان با برازش
روابط رگرسیونی بین متغیرهای اقلیمی و عملکرد آنها
روابط عملکرد– اقلیم را شبیهسازی کرد .اگرچه در مورد اين
محصوالت بارش بخشی از آب مورد نیاز گیاه را فراهم
میکند و تبخیر و تعرق آن نیز تحت تأثیر درجة حرارت
است اما آنچه تعیینکنندۀ مقدار عملکرد است مقدار آب
تأمینشده از طريق آبیاری تکمیلی است .افزايش تبخیر و
تعرق ناشی از افزايش درجة حرارت هوا به معنی افزايش نیاز
آبی محصول در دورۀ رشد است که بايد از طريق بارش يا
آبیاری تکمیلی تأمین شود .ممکن است کشاورز کمبود
بارش را با افزايش آبیاری (کاهش سطح کشت) جبران کند.
در چنین شرايطی ،انتظار نمیرود عملکرد محصول چندان
تحت تأثیر قرار گیرد؛ بنابراين در اين پژوهش به جای برآورد
رابطة مستقیم بین پارامترهای اقلیمی و عملکرد محصوالت
آبی از توابع واکنش آب -عملکرد پیشنهادی به وسیلة فائو به
صورت زير استفاده شدهاست.
Ya
ET A 

 1  k y 1 
()2

ET
M
Ym

که در آن  Y aمقدار عملکرد واقعی Y m ،مقدار عملکرد

پتانسیل ETA ،مقدار تبخیر و تعرق واقعی (حاصل جمع
بارش مؤثر به عالوۀ آب آبیاری) ETM ،مقدار تبخیر و تعرق
پتانسیل و  k yضريب واکنش عملکرد محصول 0است .رابطة
فوق يک رابطة رياضی است که در آن نسبت عملکرد واقعی
به عملکرد پتانسیل تابعی از نسبت تأمین آب (آبیاری يا
بارش) بهمقدار تبخیر و تعرق پتانسیل در طول دورۀ رشد
گیاه در نظر گرفته میشود .تغییر اقلیم مقدار تبخیر و تعرق

پتانسیل (  ) ETMو بارش مؤثر را در رابطة  2تغییر
میدهد .در اين صورت اگر مقدار آب آبیاری نسبت به
شرايط فعلی ثابت در نظر گرفته شود ،امکان شبیهسازی
عملکرد محصول آبی تحت شرايط تغییر اقلیم فراهم
میشود .مقدار تبخیر و تعرق مرجع (  ) ETMو مقدار تبخیر
و تعرق واقعی برای هر محصول در سال پايه با استفاده از
نرمافزار  CROPWATمحاسبه شدهاست .با توجه به اينکه
بهکارگیری همة اطالعات الزم برای محاسبة مقدار اين
متغیرها در دورههای آتی امکانپذير نبود ،شبیهسازی آن از
طريق بررسی رابطة دما و  ETMدر دورۀ پايه انجام شد.
بدين منظور ،مقدار  ETMماهانه برای يک دورۀ  25ساله از
دادههای مشاهداتی برآورد و سپس رابطهای رگرسیونی بین
مقدار  ETMو متوسط درجة حرارت هر ماه برقرار شده
است .با دردستبودن مقدار پیشبینیشده برای میانگین
درجة حرارت ماهانه در هريک از دورههای آتی (بهعنوان
متغیر مستقل) تحت دو راهگزين  A1Bو  B1مقدار
 ETMماهانه در دورههای آتی شبیهسازی شد .مقادير
عملکردهای شبیهسازیشده در اين بخش از مطالعه در
اجرای الگوی  PMPبرای شرايط تغییر اقلیم بهکار گرفته
شدهاند.
توسعۀ الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت ( ) PMP

برای دستیابی به اهداف مطالعه از يک الگوی برنامهريزی
رياضی مثبت ( )Howitt, 1995استفاده شده که در آن تابع
هزينة غیر خطی به سطوح کشت مشاهدهشده در سال پايه
کالیبره شده است .در واقع ،در اين الگو با اعمال يک بخش
هزينة غیر خطی در تابع هدف پارامترهای تابع سود به
گونهای تعیین شدهاند که مدل کموبیش سطوح فعالیت
مشاهدهشده در سال پايه کالیبره شود ( .)Ibidالگوی
بهینهسازی پژوهش حاضر نیز بر اساس روش سهمرحلهای
هاويت تدوين شدهاست؛ به اين صورت که در اولین گام يک
الگوی برنامهريزی رياضی خطی معمول برای بهدستآوردن
مقادير دوگان مربوط به محدوديتهای کالیبراسیون اجرا
شدهاست (با اين تفاوت که به مجموعه قیود مربوط به منابع
محدودکننده ،يک مجموعه قیود واسنجی افزوده میشود).
در مرحلة دوم ،از اطالعات دوگان بهدستآمده در مرحلة اول
و روش ماکزيمم آنتروپی برای برآورد تابع هزينة غیرخطی

 .0با توجه به اينکه تاکنون ضريب  Kyدر تحقیقات داخلی برای حوضة مورد مطالعه کالیبره نشدهاست ،مقدار اين ضرايب از نتايج تحقیقات دورنباس و کسام
بهدست آمده که در نشرية راهنمای آبیاری و زهکشی  FAO, 33با قابلیت تعمیم به مناطق مختلف گزارش شده است.
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استفاده شدهاست .در مرحلة سوم ،تابع هزينة غیرخطی برای
هر محصول جايگزين هزينة خطی (هزينة متوسط) آن در
الگوی اولیه شده و الگو بدون قیدهای کالیبرهسازی اجرا
شده است.
با فرض مسئلة حداکثرسازی سود مجموعة فعالیتهای
کشاورزی حوضة آبريز زايندهرود در چارچوب يک الگوی
برنامهريزی خطی  LPمرحلة اول روش  PMPبهصورت زير
فرموله شدهاست:
J
J
()3
Maximize
Z
 PYXC X
j



j

j

j

j1

()7

 LAND

()5

 WS 

()0

j

j1

 A X  LAND
J
j1 A jwsX j  WATS
J

j

 s  1,2, 3

 

j



 i  1,2,..., n

()2

jl

j1

X j  X 0j  
Xj  0

رابطة  3تابع هدف الگوی برنامهريزی خطی است که در آن
انديس  jبیانگر محصول X j ،متغیر تصمیم سطح زير کشت
اختصاصيافته به محصول  jام P j ،قیمت هر واحد محصول،
 Y jمقدار عملکرد محصول  jام در واحد سطح و  C jمجموع
هزينههای متغیر متوسط در واحد سطح زير کشت هر محصول
است .رابطة  7محدوديت اراضی کشاورزی حوضه است که در
آن  A j lضريب فنی نهادۀ زمین و LA NDکل موجودی
زمین قابل کشت در سطح حوضة آبريز است .رابطة  5بیانگر
محدوديتهای فصلی (بهار ،تابستان و پايیز) آب کشاورزی است
و  A j w sو  WATSبهترتیب میزان آب مصرفی در فصل  sام
برای محصول  jام و مقدار موجودی آب کشاورزی در فصل  sام
است .رابطة  5قید کالیبرهسازی است که سطوح کشت هر
محصول در الگوی (  ) X jرا به سطوح کشت مشاهدهشده در
سال پاية (  ) X 0jمحدود میسازد  L A N D .و   WSبهترتیب
ارزشهای سايهای منابع ثابت زمین و آب فصلی هستند و  j
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در اين تابع  j ،پارامتر جزء خطی تابع هزينه و  jj
ضرايب شیب تابع درجة دوم هزينه هستند .پارامترهای تابع
 2به اين صورت بايد تصريح شوند:
()7

 j jX j 0

J


j 1

 MC j   j 
v

) C v (X j 0
X j

C j (X j ) X 0 
v

 Cj j

که )  C j v (X jمشتقات مرتبة اول )  C j (X jبرای
 X j  X j 0است .اين فرم تصريح از تابع هزينة نهايی مبین
v

اين مطلب است که واکنش عرضة هر محصول به ماتريس
کامل  بستگی دارد؛ به بیان ديگر ،تغییر در هزينة نهايی
هم تابعی از سطح خود فعالیت و هم تابعی از سطح ديگر
محصوالت (جانشین و متمم) است .تصريح فوق يک حالت
بد -وضعیت (  ) ill - posedاست؛ زيرا تعداد پارامترهايی که
بايد برآورد شوند  J  J(J  1)/2 بزرگتر از تعداد
مشاهدات هستند .روش ماکزيمم آنتروپی (  0) MEکه گالن
و همکاران ( )0770معرفی کردهاند امکان حل اين سیستم
را برای تخمین پارامترهای نامشخص بر اساس يک نوع
"معیار اقتصادسنجی" فراهم میآورد.
2
چارچوب کلی اين روش تعريف مقادير حمايتی
احتمالی از پارامترها و جملههای خطاست .در چارچوب اين
روش ،ضرايب رگرسیون بهعنوان متغیرهای تصادفی با يک
بازۀ حمايتی و احتمال ممکن برای تحقق هريک از اعداد
موجود در اين بازه در نظر گرفته میشوند .بر اساس اين
روش ،سطح احتمال حداکثر برای هريک از مقادير حمايتی
بهدست میآيد که مجموع حاصلضرب احتمال تحقق اعداد
بازه در هر عدد ضرايب رگرسیون را تشکیل میدهند.
اطالعات در دسترس برای بهدستآوردن عناصر   jjشامل
هزينههای نهايی بهدستآمده از الگوی  LPيعنی ( )  j  c j
و بردار سطوح مشاهدهشده يعنی  X j 0است .تابع هدف

مقادير دوگان (قیمت سايهای) تولید هر محصول است.
در مرحلة دوم ،مقادير  برای تصريح يک تابع هزينة
متغیر چندمحصولی درجة دوم (رابطة  )2بهکار گرفته شده
است.

غیرخطی حداکثر آنتروپی ،در اينجا برای تضمین فرض
مثبت ،نیمهمعین و متقارن بودن ماتريس  ، با کمک روش
فاکتورگیری چولسکی تصريح میشود که در آن ماتريس
   W  TTاست  .يک ماتريس مثلثیW ،
يک ماتريس قطری و  T  W1/2است .تابع هدف مسئلة
ماکزيمم آنتروپی به شرح زير نوشته شدهاست:

2. Support Values

)1. Maximum Entropy (ME

()2

1 J
 j 1 jj X j X j
2

C j   jX j 
v
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P

J

P

J

J

HC(p)    p j ,p log p j ,p     pj ,j, p log pj ,j ,p
j1 j 1 p 1

()06

Max

j1 P 1
P

J

J

    pw j ,j ,p log pw j ,j ,p
j1 j 1 p 1

که در آن  p j ,pتوزيعهای احتماالتی نامعین از عرض
از مبدأهای توابع هزينه pj ,j,p ،و  pw j ,j,pبهترتیب توابع

احتماالتی مربوط به عناصر ماتريس مثلثی  و ماتريس
قطری  Wاست .تابع هدف  06با توجه به محدوديتهای
هزينة نهايی محصوالت مختلف حداکثر شدهاست.
(j )00





K

jkTkj )X k



J

  (T
K 1

p jpz jp 

j1

p



j  cj 

p1

) T(.يک عنصر از ماتريس  Tاست که با تجزية
چولسکی بر اساس رابطة زير بهدست میايد:
P
 P

1/ 2 
( (pj,j, w zj,j, w ) (pw j,j,p zw j,j,p )  )02

j1 
p 1
 p1
J





Tj,j 

رابطة  00نقش مقادير حمايتی ) z(.و )  zw ( .را در
فرايند برآورد ماتريس هزينه روشن میسازد .اين مقادير به
همراه توزيع احتماالتی ) p(.و )  pw ( .عناصر ماتريس
مثلثی  و عناصر ماتريس قطری  Wرا تعريف میکنند.
همة توزيعهای احتماالتی فوق بايد شرايط جمعپذيربودن به
يک (  ) adding upرا بهصورت زير تأمین کنند:
()03

1

P

)(.

 pw
p1

p(.)  1,

P


p1

p(.)  1

P


p1

حل مسئلة 06ـ  03مقادير توزيع احتمال عناصر بردار
عرض از مبدأ توابع هزينه ،ماتريس مثلثی  و ماتريس
قطری  Wتوابع هزينههای متغیر نهايی را بهدست داد.
ضرايب شیب توابع غیرخطی هزينة کل (عناصر ماتريس ) 
نیز بر اساس رابطة    W  TTاز روی مقادير
ماتريس مثلثی  و ماتريس قطری  Wمحاسبه شد .در گام
سوم ،تابع هزينة غیرخطی برآوردشده با استفاده از روش
ماکزيمم آنتروپی به جای بخش خطی هزينه در تابع هدف 3
قرارگرفت و مسئله به يک مسئلة برنامهريزی رياضی
غیرخطی تبديل شد .در اين مرحله ،قیدهای کالیبرهسازی از
الگو حذف و الگو تنها با محدوديتهای سیستمی نهادههای
ثابت تولید (زمین و آب فصلی) اجرا شدهاست .از الگوی
طراحیشده در اين مرحله در تحلیل اثر تغییر اقلیم بر بخش
کشاورزی حوضة آبريز زايندهرود تحت راهبرد تطبیقی تغییر

الگوی کشت استفاده شدهاست.
برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ،زمانی
که هر دو راهبرد تطبیق تغییر الگوی کشت و انتخاب
استراتژی مناسب کمآبیاری بهکار گرفته شوند ،الزم بود
الگوی فوق به گونهای تعديل شود که مقادير  ETA j sبه
همراه سطوح کشت محصوالت مختلف (  ) X jبهطور درونزا
تعیین شوند .برای اين منظور رابطة عملکرد محصول و
مصرف آب در فرم حاصلجمعی ) Rao et al,1998 ( 0به
همراه مجموعه قیدهايی برای تراز آب مصرفی ناخالص و
خالص در فصلهای مختلف رشد با عملکرد پیشبینی شده
برای محصوالت مختلف در الگوی بهینهسازی برنامهريزی
رياضی در نظر گرفته و شکل نهايی الگو به شرح روابط  07تا
 26طراحی شد.
J
J
()07
Maximize Z 
 PYX) ( X  0.5 X X
j

j

jj

j

j


j1

()05

 LAND

j

j

j


j1



J

A jlX j  LAND
j1

()02

S
 Yja 
ETA j s

 1
ky j s (1 
)
 Yjm 
ETM j s
s 1


ETAG js  ETA js Ef.irr

()02



()00

()07



 S3

ETAG jsX j  WATS

Yj  Yja

J
j1

ETA j s  0.5ETM j s

در اين الگو X j،Pj،Yj ،بهترتیب مقدار عملکرد ،قیمت

واحد محصول و سطح زير کشت محصول  jام  j ،عرض از
مبدأ تابع هزينه و   jjضرايب شیب توابع عرضة محصول

(هزينة غیرخطی) هستند .رابطة  07تابع هدف برنامهريزی
رياضی مثبت است .رابطة  05بیانکنندۀ محدوديت اراضی
کشاورزی در سطح حوضه است .رابطة  00عملکرد پیشبینی
شدۀ محصوالت را بر اساس تأثیر متقابل آب خالص مصرفی
در مراحل مختلف رشد و عملکرد پتانسیل محصوالت حوضه
متوازن میکند و در آن  Yjaو  Yjmبهترتیب عملکرد واقعی
و پتانسیل محصول  jام ky j s ،ضريب واکنش عملکرد
محصول  jام بهمقدار آب در فصل  sام و  ETA j sو
1. Additive form

حسینی و همکاران :بررسی اثر تغییر اقلیم بخش کشاورزی با تأکید و...

 ETM j sبهترتیب مقدار تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل
محصول  jام در فصل  sام است .در رابطة  ،02مقدار آب
ناخالص مصرفی در مراحل مختلف رشد محصول  jام در
فصل  ) ETAG j s ( sرا بر حسب مقدار آب خالص
(  ) ETA j sو راندمان آبیاری (  ) EF.irrمحاسبه میکنند.
رابطة  02مجموع مقدار آب مصرفی محصوالت مختلف را در
فصل  sبه منابع آب سطحی و زيرزمینی موجود در آن
فصل محدود میسازد .رابطة  26اين محدوديت را بر الگو
تحمیل میکند که درصد کمآبیاری برای هر محصول در هر
فصل بیشتر از  56درصد مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل آن
نباشد .اين الگو به شیوۀ حل مسائل بهینهسازی غیرخطی
حل میشود و متغیرهای تصمیم آن عبارت از میزان
تخصیص سطح کشت به  20محصول مورد کشت در سطح
حوضة آبريز زايندهرود (  ،) X jمصرف آب خالص هر محصول
در هر فصل (  ) ETA j sبهمنظور تأمین حداکثرسازی سود
فعالیتهای کشاورزی حوضة آبريز زايندهرود بر مبنای تابع
هدف رابطة  07هستند.
بخشی از دادهها و اطالعات مورد نیاز اين الگو ــ از
جمله الگوی کشت فعلی و ارقام عملکرد ،هزينه ،قیمت و
درآمد محصوالت ــ از بانکهای اطالعاتی وزارت جهاد
کشاورزی و پرسشنامههای تکمیلی در منطقه جمعآوری
شد .عملکرد بالقوۀ محصوالت بر اساس روش ناحیهبندی
زراعی ــ اکولوژيکی و با تعديل کارشناسی برآورد شدهاست.
متوسط راندمان آبیاری در سطح حوضة زايندهرود نیز از
گزارشهای برنامة جامع سازگاری با اقلیم (منابع و مصارف
آب در حوضههای آبريز کشور) اقتباس شدهاست .اين الگو در
بستة نرمافزاری  GAMSنوشته و با حلکنندۀ
 CONOPTحل شده است.
نتایج و بحث
روششناسی پژوهش برای دستیابی به اهداف فوق مشتمل
بر پنج مرحلة شبیهسازی تغییر اقلیم در سطح حوضه،
شبیهسازی دبی ورودی به سد زايندهرود ،برآورد نیاز آبی
بخشهای شرب و صنعت ،شبیهسازی عملکرد محصوالت
زراعی در شرايط تغییر اقلیم و در نهايت بسط و توسعة يک

3

الگوی برنامهريزی رياضی مثبت بود .در زير ،سعی شدهاست
نتايج حاصل از هر مرحله بهطور جداگانه ارائه شود.
شبیهسازی تغییر اقلیم

برای هريک از متغیرهای هواشناسی حوضة زايندهرود بر
اساس اطالعات  36سال گذشته و با استفاده از مولدهای
هواشناسی و اجرای تکنیک بازنمونهگیری هدفمند  56سال
سری روزانه شبیهسازی شدهاست .مقادير متوسط اين
سریهای تولیدشده برای دو متغیر متوسط درجة حرارت و
مقدار بارش ساالنه در نواحی مکانی مختلف حوضه در جدول
 3گزارش شدهاست .پردازش نتايج کلی اين پیشبینیها
نشان داد که تا اواسط قرن حاضر بر اساس هر دو راهگزين
مقدار بارش ساالنه در سطح حوضه کاهش و درجة حرارت
افزايش خواهديافت .بیشترين تغییرات بارش ساالنه برای
ناحیة میانی زايندهرود و تحت راهگزين انتشار A1B
پیشبینی شدهاست که مقدار کاهش آن بهترتیب حدود
 -27و  -25درصد در دورههای  2637-2606و -2676
 2607است .کمترين مقدار تغییر در بارش ساالنه نیز برای
بخشهای پاياب و میانی زايندهرود تحت راهگزين انتشار
 B1برای افق ( 0726دورۀ  )2606-2637بهترتیب با 0/0
درصد کاهش و  0/26درصد افزايش پیشبینی شدهاست.
نتايج پیشبینیها برای پارامترهای دمايی حوضه نیز حاکی
از گرايش آنها به افزايش در همة نواحی و تحت هر دو
راهگزين انتشار  A1Bو  B1است.
آنچه از مقايسه نتايج سناريوهای جدول  7روشن
میشود آن است که در نتايج هر دو راهگزين در رابطه با
جهت تغییرات بارش (اغلب کاهش) و درجة حرارت
(افزايش) توافق وجود دارد اما پیشبینیهای راهگزين  B1از
منظر زيستمحیطی وضعیتی خوشبینانهتر و در مقابل
راهگزين ( A1Bدر آن افزايش بیشتر درجة حرارت و
کاهش راديکالتری در مقادير بارش پیشبینی شدهاست)
وضعیتی بدبینانهتر از آيندۀ حوضة آبريز زايندهرود ارائه
کردهاند .اين به معنی انتظار تغییرات شديدتر در عملکرد
محصوالت و مقدار تقاضای آب کشاورزی (نیاز آبی) حوضه
در راهگزين  A1Bدر مقايسه با راهگزين  B1است.
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جدول  .1درصد تغییرات بارش و مقدار تغییر متوسط دمای ساالنۀ حوضه در دورههای  1193-1111و 1163-1141
نسبت به دورة پایه تحت دو راهگزین تغییر اقلیم  B1و A1B
مقدار تغییر در درجة حرارت ساالنه (سانتیگراد)
سناريو

سرآب
حوضه
0/3
0/2
0/2
2

B1 - 1420
B1 - 1450
A1B-1420
A1B- 1450
مأخذ :يافتههای پژوهش

پاياب
حوضه
0/7
0
0/3
0/0

حوضه
میانی
6/0
6/3
6/5
6/2

شبیهسازی تغییرات آبدهی سد زایندهرود در شرایط تغییر
اقلیم

آبدهی رودخانة زايندهرود با استفاده از يک مدل شبکة عصبی
در محل ورودی به سد شبیهسازی شد که نتايج آن برای
محتملترين راهگزين  A1Bدر جدول  3گزارش شدهاست.
مالحظه میشود ،در همة ماههای سال حجم آورد ورودی به

درصد تغییر در مقدار بارش ساالنه

حوضه سد
0/2
0/3
0/5
0/0

سرآب
حوضه
-0/0
-02
-07/3
-05/7

حوضه میانی

پاياب حوضه

حوضه سد

+2/06
-00/2
-22/7
-25/0

-06/2
-2/2
-20/2
-2/0

-7/2
-0/7
-06/0
-02/2

سد زايندهرود در شرايط تغییر اقلیم برای هر دو دورۀ -2606
 2637و  2607-2676نسبت به دورۀ تاريخی کاهشی
پیشبینی شدهاست .متوسط مقدار کاهش در آورد ساالنه
برای افق  0726در حدود  3/7درصد و در افق  0756در
حدود  2/0درصد برآورد شدهاست.

جدول  .9متوسط آورد تاریخی و شبیهسازی ورودی به سد زایندهرود تحت راهگزین A1B
دورۀ 2607-2676

دورۀ 2637-2606

مقدار دبی دورۀ
پايه

مقدار دبی

درصد تغییر

مقدار دبی

درصد تغییر

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهريور

73
00
26
05
22
037
320
322
222
072
20
75

70
57
02
05
05
030
302
326
262
075
22
73

-7/2
-3/3
-7/36
6
-7/2
-2/2
-2/2
-6/0
-7/2
-0/7
-0/2
-7/7

32
52
52
52
52
022
365
302
266
030
22
32

-07
-07/2
-02/0
-06/2
-07/7
-5/2
-5
-0/26
-3/02
-2/5
-2/2
-02/2

جمع

0570

0532

-3/7

0702

-2/0

ماه

مأخذ :يافتههای پژوهش
پیشبینی آب مورد نیاز بخشهای شرب و صنعت حوضۀ
آبریز زایندهرود

صرفنظر از مقدار کاهشی که در طرف عرضة منابع آب
سطحی حوضة آبريز زايندهرود به دلیل تغییرات اقلیمی
پیشبینی شد (جدول  ،)3در طرف تقاضا نیز انتظار میرود
نیاز آبی بخشهای شرب و صنعت از  062/3میلیون
مترمکعب در شرايط فعلی  0325به  277/7میلیون

مترمکعب تا سال  0726در راهگزين 72( optimistic
درصد افزايش) 222 ،میلیون مترمکعب در راهگزين
 77( Pessimisticدرصد افزايش) و به  023میلیون
مترمکعب ( 02/3درصد) در راهگزين ترکیبی افزايش يابد.
برای افق  0756نیز جمع نیاز آبی اين بخشها در هريک از
راهگزينهای مذکور بهترتیب  0225/2 ،0727/2و 223/3
میلیون مترمکعب در سال برآورد شدهاست که مقدار افزايش

حسینی و همکاران :بررسی اثر تغییر اقلیم بخش کشاورزی با تأکید و...

آن نسبت به سال پايه بهترتیب معادل با  066 ،075و 77
درصد است .با توجه به ترتیبهای نهادی موجود در کشور
در رابطه با اولويت تخصیص آب به بخشهای مختلف (به
ترتیب شرب ،صنعت ،حقابة زيستمحیطی و بخش
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کشاورزی) ،بهطور قطع اين افزايش تقاضای آب در
بخشهای مذکور از طريق کاهش سهم بخش کشاورزی
پاسخ داده خواهدشد.

جدول  .4آب مورد نیاز بخشهای شرب و صنعت حوضۀ آبریز زایندهرود در دورههای آتی (میلیون مترمکعب)
بخش

مقدار آب
مصرفی سال
پايه

راهگزين خوشبینانه

راهگزين محتاطانه

راهگزين ترکیبی

0726

0756

0726

0756

0726

0756

شرب و شهری

726

755/0

576/2

077/0

773/3

755/0

576/2

صنعت و معدن
جمع

022/3
062/3

730/2
277/7

277
0727/2

222/7
222

222/2
0225/2

222/7
023

222/2
223/3

مأخذ :يافتههای پژوهش
تحلیل پیامدهای اقتصادی تغییر اقلیم و شرایط اقتصادیـ
اجتماعی حوضه بر بخش کشاورزی

پیامدهای تغییر اقلیم بر سود ناخالص بخش کشاورزی حوضه
تحت سه راهگزين به کار نگرفتن هر گونه راهبرد تطبیق در
بخش کشاورزی ،اعـمال راهبرد تغییر الگـوی کشـت
(انتـخاب الگـوی کشـت بـهینه) و استفادۀ همزمان از راهبرد
تغییر الگوی کشت و انتخاب استراتژی مناسب کمآبیاری
ارزيابی شدهاست .در راهگزين تطبیقی يک اين فرض وجود
دارد که زارعان برای مقابله با کاهش بهوجودآمده در مقدار
تخصیص آب به اين بخش هیچگونه راهبرد تطبیقی را بهکار
نمیگیرند و به انتخاب ترکیب کشت و مقادير آبیاری موجود
در کشت هر محصول ادامه میدهند .اين فرض در دنیای واقع
چندان معقول به نظر نمیرسد؛ چراکه کمیابی بیشتر آب
هزينة فرصت آب را افزايش میدهد و زارعان با انتخاب
محصوالت با ارزش تولید نهايی باالتر آب و در مقابل حذف يا
کاهش سطح کشت محصوالت با ارزش کمتر الگوی کشت
خود را تغییر میدهند .نتیجة اتخاذ اين استراتژی کاهش
خسارت اقتصادی تغییر اقلیم در مقايسه با راهگزين اول است.
در راهگزين سوم ،فرض کاملتر و عینیتری نسبت به دو
راهگزين ديگر وجود دارد و آن اين است که زارعان در مواجهه
با شرايط کمآبی نهتنها انتخاب خود را در رابطه با نوع و سطح
کشت محصوالت مختلف تغییر میدهند ،بلکه بین مقدار
آبیاری هر محصول در دورههای کشت ،کاهش (افزايش)
عملکرد و افزايش (کاهش) سطح زير کشت محصوالت
مختلف نیز دست به انتخاب میزنند.

در راهگزين اول ،انتظار میرود وقوع يک کاهش در منابع
آب قابل تخصیص به بخش کشاورزی با تقسیم به نسبت آن
بین همة محصوالت موجود سرشکن شود؛ بنابراين اثر اين
کاهش بدون الگوسازی و از طريق محاسبات ساده تحلیل
شدهاست؛ بدين ترتیب که ابتدا سود ناخالص و مقدار
ناخالص مصرف آب در متوسط هر هـکتار سطح زير کشـت
ترکیب موجـود محاسبه شدهاست و سپس مقدار کاهش در
سطح زير کشت با تقسیم کل مقدار کاهش در آب قابل
تخصیص به بخش کشاورزی (ناشی از هر دو عامل تغییر
اقلیم و شرايط اقتصادی -اجتماعی حوضه) بر متوسط
مصرف ناخالص آب در هکتار بهدست آمدهاست .حاصلضرب
سود ناخالص در هکتار در مقدار سطح زير کشت کاهشيافته
کل زيان بخش کشاورزی را در اين حالت بهدست میدهد.
بر اساس اين محاسبات ،مقدار کاهش در موجودی منابع آب
بخش کشاورزی در افق  0726و  0756بهترتیب حدود 030
و  752میلیون مترمکعب خواهدبود .براساس راهگزين
مطابقت نداشتن پیامد اين امر کاهش در سود ناخالص بخش
کشاورزی حوضه بهترتیب به میزان  372/0و  262/7میلیارد
ريال برآورد میشود که بهترتیب  02/0و  32/2درصد سود
ناخالص در سال پايه است.
تحلیل نتايج در سناريوی تطبیقی دوم و سوم ،بر خالف
سناريوی اول ،مبتنی بر نتايج الگوی کالیبرهشدۀ برنامهريزی
رياضی است که نتايج آن برای سناريوی تطبیقی دوم در
جدول  5و برای سناريوی تطبیقی سوم در جدول  2گزارش
شدهاست .همانطور که مالحظه میشود ،تا افق  0726و
تحت راهگزين تطبیقی تغییر الگوی کشت پیشبینی شده
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دستخوش تغییر شدهاست که درصد تغییر آن از بیشترين
مقدار  02درصد برای حبوبات تا کمترين مقدار  -6/2درصد
برای آفتابگردان متغیر است .سهم بیشتر محصوالت زراعی
آبی در الگو بهجز دو محصول جو ،يونجه و حبوبات کاهشی
پیشبینی شدهاست.

است که سطح زير کشت محصوالت آبی حوضه با پذيرش
کاهش  2/2درصدی از  252هزار هکتار فعلی به  230/2هزار
هکتار کاهش يابد .افزون بر اين ،سهم بیشتر محصوالت در
الگوی کشت نیز در اين شرايط نسبت به حالت پايه

جدول  .5درصد تغییرات الگوی کشت و درآمد ناخالص بخش کشاورزی حوضه در افق  1411نسبت به دورة پایه (هکتار)

افق 0756

افق 0726

محصول

سطح کشت
پايه

سطح کشت

گندم
جو
سیبزمینی
يونجه و اسپرس
چغندرقند
پیاز
برنج
ذرت دانهای
ذرت علوفهای
جالیز
پنبه
آفتابگردان آجیلی
گلرنگ
کلزا
حبوبات
باغات
گندم ديم
جو ديم
حبوبات ديم
يونجه ديم

20027
20072
00620
33277
7227
7223
26203
3026
00227
2707
03637
3600
252
0622
0302
22203
02005
00257
0772
237

-07/2
36/2
-37/2
06/5
- 2 /0
- 3 /2
-20/5
-02/2
- 3 /2
-00
-70/2
- 6 /2
- 7 /0
- 2 /0
02/7
6
-06/0
2 /3
- 2 /0
5 /2

05502
37027
06523
32320
7307
7602
00203
2523
00027
2072
2052
3667
223
770
2273
22202
05272
02022
0226
222

جمع سطح زير کشت ()ha
جمع سطح زير کشت آبی ()ha
سود ناخالص بخش کشاورزی
(میلیارد ريال)

276250
252750
2072/3

- 2 /7
- 2 /2
-02/3

202352
230220
0722/7

درصد تغییر
نسبت به پايه

درصد تغییر
نسبت به پايه

سطح کشت
57037
76002
2030
37723
3732
2077
02262
2072
00226
0225
0600
2227
025
706
0726
22203
07305
00576
0502
722

-22
55/3
-55/2
02
-00/0
-30/2
- 7 /2
-30/0
-36
-20/7
-53/7
- 7 /5
- 7 /0
-06/7
75/7
6
-02/2
- 2 /2
-22/0
00/2

252327
227725
0272/2

-00
-06/2
-02/2

مأخذ :يافتههای پژوهش

نکتة جالب توجه در نتايج جدول  5اين است که
تغییرات سطح کشت متوجه محصوالت اصلی از جمله گندم،
جو ،سیبزمینی ،يونجه ،برنج و پنبه خواهدبود ،بهطوری که
درصد کاهش سطح کشت گندم  07/2درصد ،سیبزمینی
 37/2درصد ،برنج  20/5درصد و درصد کاهش سطح زير

کشت پنبه  70/2درصد پیشبینی شدهاست .در مقابل ،برای
محصوالت جو ،يونجه و حبوبات افزايش سطح زير کشت به
ترتیب به میزان  06/5 ،36/2و  02/7درصد افزايش برآورد
شدهاست .پیامد اين تغییرات بر درآمد و سود زارعان کاهش
سود ناخالص بخش کشاورزی حوضه به میزان  02/3درصد

حسینی و همکاران :بررسی اثر تغییر اقلیم بخش کشاورزی با تأکید و...

در افق  0726نسبت به دورۀ پايه (معادل  207/7میلیارد
ريال در سال) خواهدبود .با توجه به پیشبینیهای جدیتری
از کاهش منابع آب ( 752میلیون مترمکعب) و نیز کاهش
بیشتر عملکرد محصوالت در افق  0756در مقايسه با افق
 ،0726مقدار کاهش سطح زير کشت و سود ناخالص نیز
بیشتر برآورد شدهاست .بر اساس ارقام جدول  0تغییر اقلیم
و تغییر در شرايط اقتصادی -اجتماعی حوضة آبريز تا افق
 0756و تحت راهگزين تطبیقی تغییر الگوی کشت به
کاهش  30/7هزار هکتار سطح زير کشت کل محصوالت
زراعی آبی و ديم و حدود  22هزار هکتار کاهش سطح زير
کشت محصوالت آبی منجر خواهدشد که منفعت ازدست
رفتة آن در حدود  377/0میلیارد ريال (حدود  02/2درصد
سود ناخالص بخش کشاورزی حوضه در دورۀ پايه) برآورد
شدهاست .به لحاظ تغییرات ترکیب کشت نیز نتايج الگو
برای اين افق تقريباً شباهت بااليی با نتايج الگو برای افق
 0726دارد ،با اين تفاوت که در اين حالت مقادير تغییر
بزرگتر ارزيابی شدهاست .بیشترين درصد تغییر با مقدار
 55/2درصد کاهش در سطح زير کشت برای محصول
سیبزمینی و کمترين تغییرات برای محصول آفتابگردان با
 7/5درصد کاهش پیشبینی شدهاست .همانطور که
مشاهده میشود ،در اين افق نیز مانند نتايج الگو برای افق
 0726سهم بیشتر محصوالت زراعی آبی در الگو بهجز دو
محصول جو و يونجه و حبوبات کاهشی پیشبینی شدهاست؛
همچنین بیشتر کاهشها در اين حالت نیز متوجه محصوالت
اصلی مورد کشت در حوضه شامل گندم ( ،)-%22جو
( ،)+%55/3سیبزمینی ( )-55/2و پنبه ( )-%53/7است.
میزان کاهش سطح زير کشت برنج در حدود  7/2درصد،
چغندرقند  00/0درصد ،ذرت دانهای و علوفهای حدود 36
درصد ،گلرنگ  7/0درصد و برای آفتابگردان آجیلی و کلزا
نیز بهترتیب  7/5و  00درصد پیشبینی شدهاست .در رابطه
با محصوالت ديم حوضه نیز انتظار میرود در شرايط تغییر
اقلیم و تا افق  0726سطح زير کشت کل اين محصوالت از
 32/3هزار هکتار فعلی به  22/3هزار هکتار کاهش يابد؛ به
عبارتی ديگر ،در حدود  7هزار هکتار از اراضی ديم به دلیل
کاهش نزوالت جوی از چرخة تولید اين محصوالت خارج و
به اراضی لميزرع تبديل خواهدشد.
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جدول  0نتايج شبیهسازیشدۀ عملکرد ،مقادير بهینة کم
آبیاری فصلی و ترکیب کشت بهینه را برای افق  0726و
زمانی که زارعان افزون بر تغییر الگوی کشت استراتژی
کمآبیاری مناسب را انتخاب کنند نشان میدهد .بر اساس
اطالعات اين جدول میتوان با اعمال مقادير کمآبیاری 77
درصد در کشت گندم 33 ،درصد در جو 37 ،درصد در
کشت سیبزمینی 25 ،درصد در کشت يونجه 22 ،درصد در
کشت چغندرقند و کلزا 27 ،درصد در کشت محصوالت
ذرت ،جالیز و حبوبات 06 ،درصد در کشت برنج و  35و 30
درصد بهترتیب در کشت پنبه و گلرنگ به حداکثر سود
ناخالص دست يافت .در اين حالت ،عملکرد گندم با توجه به
مقدار مصرف بهینة آب در فصلهای مختلف حدود  5تن،
عملکرد جو  7/2تن ،سیبزمینی  22/0تن ،يونجه  2/5تن،
چغندرقند  33/2تن ،پیاز  32/7تن ،ذرت دانهای و علوفهای
بهترتیب  5/5و  75/7تن ،جالیز  07/0تن در هکتار برآورد
شدهاست .نتايج اين تحلیل نشان میدهد که در شرايط
کاهـش منابع آب بخـش کـشاورزی به میزان 030میلیون
مترمکعب ،حرکت به سمت مقادير مناسـب کمآبـیاری و
الـگوی کشـت بهینه تعیینشده در جدول  0نهتنها با اين
کاهش در موجودی منابع آب ،مقدار سطح زير کشت کاهش
نخواهديافت ،بلکه در همان سطح کاهش يافته از منابع آب
میتوان سطح زير کشت محصوالت زراعی و باغی حوضه را
از  276هزار هکتار فعـلی به  303/0هـزار هـکتار ( 2درصـد
افزايـش) و سـطح زيرکشت محصوالت آبی را از حدود 252
هزار هکتار به حدود  223هزار هکتار ( 7/2درصد) افزايش
داد .در اين صورت سود ناخالص بخش کشاورزی حوضه علی
رغم کاهش در عملکرد محصوالت و کاهش در حجم آب در
دسترس در افق  ،0726تنها  2/2درصد نسبت به دورۀ پايه
کاهش خواهدداشت و از مـقدار  2072/3مـیلیارد ريـال
کـنونی به  2032/2میلیارد ريال خواهدرسید .نقش
راهبردهای تطبیقی در کاهش پیامدهای منفی تغییر اقلیم و
سیاستهای تخصیص مجدد منابع آب حوضه بر بخش
کشاورزی از مقايسة ارقام شبیهسازی شده برای متغیرهای
سطح زير کشت و سود ناخالص بخش کشاورزی تحت
سناريوهای مختلف و مقدار آنها در دورۀ پايه در جدول 2
جمعبندی شده و روشن است.
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جدول  .6نتایج حاصل از اجرای الگوی برنامهریزی با راهگزین  196 MCMکاهش در منابع آب کشاورزی و بهکارگیری دو راهبرد تطبیق
الگوی کشت و استراتژی کمآبیاری بهینه – شرایط تغییر اقلیم – افق 1411

درصد کم آبیاری بهینه گیاه در فصول
ترکیب کشت
مختلف و کل دوره رشد (درصد)
عملکرد پیشبینی
محصول
سطح کشت درصد تغییر نسبت شده ()Kg/ha
فصل
فصل
فصل
کل
بهار تابستان پايیز
به سال پايه
(هکتار)
75
6
77
77
5656
0 /2
23652
گندم
56
56
36
33
7276
00/7
36722
جو
75
75
0
37
22522
-0/2
05667
سیب زمینی
56
22
6
25
2553
75
77076
يونجه و اسپرس
06
75
06
22
33276
35/2
0707
چغندرقند
30
75
20
22
32776
7 /3
7002
پیاز
6
20
6
06
7006
-02/0
02055
برنج
75
07
77
27
5536
-33/2
2027
ذرت دانهای
02
22
20
27
75306
22/7
27067
ذرت علوفهای
75
75
6
27
07026
-0/2
2207
جالیز
35
35
06
35
0272
-27/3
7206
پنبه
75
27
2
30
2226
07/5
3756
آفتابگردان آجیلی
05
76
06
30
0275
05/3
227
گلرنگ
75
75
02
22
2607
02
0202
کلزا
33
22
05
27
0762
-066
6
حبوبات
6
22203
باغات
-5
36000
محصوالت ديم
2/65
303073
جمع سطح زيرکشت ()ha
7 /2
222722
جمع سطح زيرکشت آبی ()ha
- 2 /2
سود ناخالص بخش کشاورزی (میلیارد ريال) 2032/2
مأخذ :يافتههای پژوهش
جدول  .7سطح زیر کشت و سود ناخالص بخش کشاورزی در دورههای آتی تحت شرایط تغییر اقلیم
و راهگزینهای تطبیقی مختلف (هکتار -میلیارد ریال)

راهگزين
حالت پايه
راهگزين تطبیق
0726-0
راهگزين تطبیق
0726-2
راهگزين تطبیق
0726-3
راهگزين تطبیق
0756-0
راهگزين تطبیق
0756-2
راهگزين تطبیق
0756-3
مأخذ :يافتههای تحقیق

کل سطح زيرکشت
درصد تغییر
مقدار
6
276250
- 3 /7
222723

سطح زيرکشت آبی
درصد تغییر
مقدار
6
252750
- 7 /7
270002

سود ناخالص
درصد تغییر
مقدار
6
2072/3
-02/0
0266/5

202352

- 2 /7

230220

- 2 /2

0722/7

-02/2

303073

+2/0

222722

+7/2

2032/2

- 2 /2

252527

-03

226227

-07/0

0775/2

-32

252327

-00

227725

-06/2

0272/2

-02/2

365277

+5/0

220627

+2

0726

- 7 /7

حسینی و همکاران :بررسی اثر تغییر اقلیم بخش کشاورزی با تأکید و...

نتیجهگیری و پیشنهادها

نتايج اين مطالعه نشان داد که تا نیمههای قرن حاضر مقدار
بارش ساالنه در سطح حوضة آبريز زايندهرود کاهش و درجة
حرارت افزايش خواهديافت .پیامد اين امر برای متغیرهای
فیزيکی حوضه شامل کاهش دبی ورودی به سد زايندهرود
در حدود  3/5و  2درصد بهترتیب تا افق  0726و 0756
نسبت به سال پايه ،افزايش نیاز آبی محصوالت کشاورزی و
نیز کاهش عملکرد اغلب محصوالت کشاورزی حوضة
ارزيابی شده است .وقوع چنین شرايطی در کنار تغییرات
اقتصادی -اجتماعی حوضة آبريز و اهمیتيافتن مالحظات
زيستمحیطی در آينده فشار دوچندانی را بر بخش
کشاورزی وارد خواهدساخت .در چنین شرايطی ،بهکارگیری
راهبردهای تطبیق برای کاهش خسارتهای ناشی از کمبود
منابع آب اجتنابناپذير خواهدبود .نتايج مطالعة حاضر نشان
داد که در بدترين حالت (به کار نگرفتن راهبرد تطبیق)
خسارت بخش کشاورزی از بابت تغییرات مذکور در حدود
 02و  32درصد کل سود ناخالص بخش کشاورزی بهترتیب
تا  36و  06سال آينده خواهدبود .مقدار اين خسارت در
زمانی که زارعان الگوی کشت خود را مطابق الگوی پژوهش
حاضر تغییر دهند ،بهترتیب به حدود  02/2و  02/2درصد
سود ناخالص در شرايط پايه کاهش خواهديافت؛ همچنین
زمانی که زارعان افزون بر تغییر الگوی کشت مقادير
کمآبیاری بهینه را در برنامه آبیاری محصوالت مختلف بهکار
گیرند ،مقدار اين کاهش به حداقل مقدار خود خواهدرسید.
بر اساس نتايج الگو با بهکارگیری همزمان اين دو راهبرد
تطبیق خسارت بخش کشاورزی از تغییر اقلیم تنها به میزان
 2/2درصد سود ناخالص آن تا افق  0726و حدود  06درصد
تا افق  0756خواهدبود .مقايسة اين ارقام نشاندهندۀ منافع
بالقوۀ بهکارگیری پتانسیلهای تطبیق در بخش کشاورزی

CROPWAT, 1995. A computer program for irrigation
planning and management. FAO Irrigation and
Drainage Paper No. 46. CROPWAT Version
5.6 (1991). FAO, Rome, Italy.
Darwin, R., Tsiagas, M., Lewandrowski, J., Raneses.,
(1995). World agriculture and climate change:
Economic adaptation. Report No. ARE-709, US
department of agriculture, Economic research
services, Washington, DC.
Deressa, T., and R. Hassan. 2005. Measuring the
economic impact of climate change on major
South African agriculture: The case of
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برای مقابله با شرايط کمآبی است؛ بنابراين انجام چنین
پژوهشی برای ديگر حوضههای آبريز کشور بهمنظور تدوين
سند راهبردی و ملی آبیاری و الگوی کشت سازگار با اقلیم
پیشنهاد میشود.
در اين پژوهش ،نقش دو راهکار تطبیقی بدون هزينه در
کاهش آثار تغییر اقلیم در بخش کشاورزی ارزيابی شد .در
ادبیات موضوع ،راهکارهای مختلفی برای مقابله با تغییر
اقلیم ذکر شدهاست .انتقال بین حوضهای آب ،تغییر رقم
زراعی ،افزايش راندمان آبیاری و احداث سد و سازههای آبی
بیشتر ،از جمله اين راهکارها هستند .بهطور طبیعی اجرای
هرکدام از اين راهکارها هزينههايی را بر جامعه تحمیل
میکند که اجرای آنها بايد در چارچوب تحلیل منفعت به
هزينه تحلیل اقتصادی شود .بررسی نقش راهکارهای فوق با
لحاظ منافع و هزينههای چندگانة آن برای مطالعات آتی
پیشنهاد میشود؛ همچنین بررسیهای پژوهش حاضر نشان
داد که فشار وارده بر منابع آب و بخش کشاورزی حوضه در
دورههای آتی از طرف تقاضای آب (افزايش تقاضا برای آب
در بخشهای شرب و صنعت) در مقايسه با کاهش منابع آب
در طرف عرضه (در اثر تغییر اقلیم) بیشتر خواهدبود .اين امر
مبین نقش راهگزينهای اقتصادی -اجتماعی در تحلیل
وضعیت منابع و مصارف آب حوضه در دهههای آتی است و
ضرورت تلفیق آن را با راهگزينهای تغییر اقلیم در مطالعات
آتی نشان میدهد .بهکارگیری سیاستهای مديريت تقاضا
(برای مثال قیمتگذاری مؤثر و اقتصادی آب) ضمن
صرفهجويی در مصرف آب ،کاهش فشار بر منابع آب و بخش
کشاورزی حوضه و بهبود وضعیت مالی شرکتهای آب
منطقهای میتواند راهکاری تطبیقی در مقابله با شرايط
کمآبی و تغییر اقلیم باشد.
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