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ارزیابي تأثیرات اقتصادی و هیدرولوژیکي تغییرات اقلیم در حوضۀ آبخیز خررود
4

ابوذر پرهیزکاری ،6سعید یزداني

 .1دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه پیام نور تهران
 .2استاد گروه اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1931/11/11؛ تاریخ تصویب )1936/11/11

چکیده
در مطالعۀ حاضر ابتدا الگوي رفتاري متغیر اقلیمي بارش طي دورۀ 1961ـ  1939در سطح حوضۀ آبخیز خـررود بررسـي دـد.
سپس از یک سیستم مدلسازي بیوفیزیکي -اقتصادي براي ارزیابي تأثیر تغییرات اقلیم نادـي از كـا ب بـارش بـر متغیر ـاي
یدرولوژیکي (منابع آب در دسترس و ارزش واقعي نهـادۀ آب آبیـاري) و اقتصـادي (تولیـدات كشـاورزي و سـود ناخـال
كشاورزان) تحت سناریو اي مختلف (تغییر اقلیم مالیم ،متوسط و ددید) استفاده دد .سیستم مدلسازي یاددده ،دـام تـابع
عملکرد محصوالت مبتني بر میزان بارش (جزء بیوفیزیکي مدل) و ر یافت برنامهریزي ریاضي اثباتي (جزء اقتصادي مدل) بود
كه طي سه مرحلۀ پیاپي در محیط نرمافزاري  GAMS 24.1ح دد .داده اي مورد نیاز از طریق ایسـتگاه ـاي بـارانسـنجي و
اداره اي ذيربط در استان قزوین جمعآوري دد .الگوي رفتاري بارش نشان داد این متغیر اقلیمي پس از سال  1931در سطح
حوضۀ آبخیز خررود روندي كا شي را طي كرده است .نتایج مـدل نشـان داد تغییـرات اقلـیم نادـي از كـا ب بـارش تحـت
سناریو اي مالیم تا ددید به كا ب  11/9تا  29/1درصد در منابع آب در دسترس ،افزایب  7/13تـا  11/22درصـد در ارزش
اقتصادي آب آبیاري ،كا ب  1/11تا  16/93درصد در مجموع سطح زیـر كشـت محصـوالت آبـي و كـا ب  6/13تـا 19/11
درصد در سود ناخال

كشاورزان حوضۀ آبخیز خررود نسبت به درایط سال مبنا یا پایه منجر دـده اسـت .بیشـترین كـا ب

منابع آب در دسترس نیز تحت سناریوي تغییر اقلیم ددید و به میزان  23/11میلیـون مترمکعـب حاصـ دـد .در پایـان بـراي
مقابله با آثار تغییر اقلیم و حفاظت از منابع آب در سطح این حوضۀ آبخیز ،بهكارگیري تکنیک اي كمآبیاري ،تعیین نرخ آببها
براي كشاورزان بر اساس مالحظۀ برابري ،آیبگذاري اراضي و ارائۀ تسهیالت به كشاورزان براي تجهیز مزارع به سیستم ـاي
نوین آبیاري پیشنهاد دد.
کلیدواژگان :الگوي رفتاري بارش ،پایداري منابع آب ،تغییرات اقلیم ،متغیر اي یدرولوژیکي ،مدل بیوفیزیکي -اقتصادي.

 نویسندۀ مسئول

Email: syazdani@ut.ac.ir
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مقدمه
تغييرات اقليم یکي از مسائل مهمي است که طهي ههه هها
اخير هر بخش کشاورز نموه یافت و توليد محصوالت زراعهي
را با محدوهیت مواج کرهه است .این پدیهده منهاب ببهي ههر
منطق را طي زمان تغيير ميههد .با افزایش هما ،نيهاز يياههان
ب بب بيشهتر مهيشهوه و بههرهبهرهار از منهاب بب افهزایش
ميیابد .عالوه بر این ،کاهش نهزوالت بسهماني و عهد تغذیهۀ
صحيح ببخوانها و سفرهها بب زیرزمينهي از هیرهر عهواملي
هستند ک ب بهرهبرهار بيش از حد منهاب بب منجهر شهده
است .بدینمنظور پيشبينيها بيانکنندۀ بن است ک تا سهال
 0202مسئلۀ مدیریت مناب بب اصليترین موضوع بحثشهده
هر کشورها مختلف جهان خواهد بوه .کشهور ایهران نيهز بهر
اساس پيشبينيها انجها شهده تها سهال  0200به ليسهت
کشورهایي ک با وضعيت کمبوه بب مواج انهد ،اضهاف خواههد
شد ].[1
هر ایران با توج ب ناپایهدار شهرایا اقليمهي و عهد
توزی یکنواخت زماني -مکاني بهار ،،توجه به پایهدار
منههاب بب و شههيوهههها مقابل ه بهها خشههکي و خشکسههالي
ضرور است ] .[0حوضۀ ببخيز خرروه محدوهۀ مطالعهاتي
هر این تحقيق اسهت که هر بخهش جنهوب رربهي اسهتان
قزوین واق شده است .ميانرين بار ،ساالن هر این حوض
حدوه  032/1ميليمتر است ک این ميهزان حهدوه هشهت
هرصد کمتر از متوسا بارنديي هر سطح کشور است .طهي
سالها اخير ،ب وجوهبمدن شکاف بين قيمهت واقعهي بب
کشاورز و قيمتي ک کشاورزان ب عنوان بببهها پرهاخهت
ميکنند ،سبب مصرف بيرویۀ بب ببيهار هر ایهن حوضه
شده است .هرواق  ،پرهاخت بها کم برا نهاهۀ بب توسا
کشاورزان ،مصرف بيرویۀ بب و کهاهش رانهدمان بن را هر
پي هاشت است .با توج ب اینک هر این حوضه ببهها
سطحي از طریق بارنديي و تشکيل روهخانۀ فصلي خهرروه
ب هست مي بیند ،هر فصول يهر سهال کهاهش بارنهديي و
نبوه این منب موقت (روهخانۀ فصلي خرروه) سهبب شهده
اسههت بب ببيههار مههوره نيههاز بههرا کشههاورزان از طریههق
برهاشت ببها زیرزميني تأمين شوه .این عامل طي زمان
سبب افت سطح ببها زیرزميني و منفيشدن بيالن بب
هر بيشتر نقاط این حوض  ،ب ویههه هر منهاطق منتههي به
هشت قزوین شده است ] .[3ب طور کلي ،مصهرف بهيرویهۀ
بب ببيار و کاهش بار ،طي سالهها اخيهر هر حوضهۀ
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ببخيز خرروه ،برنام ریز مناسبي را برا مهدیریت منهاب
بب هر این استان ایجاب ميکند.
پیشینۀ تحقیق
طي سالها اخير ،هر زمينۀ ارزیابي بثار تغييهر اقلهيم بهر
کميت و کيفيت منهاب بب سهطحي و زیرزمينهي و ميهزان
مناب بب هر هسترس ،مطالعهات متعهده صهورت يرفته
اسهت .محمهوه و پرهيزکهار ] [2بثههار تغييهر اقلهيم بههر
عملکره محصوالت منتخب ،الرو کشت و سهوه ناخهال
کشاورزان را هر محدوهۀ مطالعهاتي هشهت قهزوین بررسهي
کرهند .نتایج پهوهش بنها نشان هاه با اعمال سناریو یه
هرج افزایش هما و  12ميليمتهر کهاهش بهار ،،عملکهره
جو ،ذرت ،چغنهدر و یونجه به ترتيهب  13 ،02 ،10و 11
هرصد افزایش و عملکره يند  ،يوج فرنري و کلزا ب ترتيب
 02 ،02و  03هرصههد کههاهش مههيیابههد .سههوه ناخههال
کشاورزان نيز نسبت به سهال پایه  12/0هرصهد افهزایش
ميیابد .يوهرز و همکارانش ] [0بها بههرهييهر از مهدل
اقليمههي  IHACRESو مههدل يههره ،عمههومي HadCM3
تأثير تغييرات اقليمي بر تغييرات روانهاب سهطحي حوضهۀ
ببریز هریاچهۀ اروميه را بررسهي کرهنهد .نتهایج نشهان هاه
متوسا رواناب سطحي هر حوضۀ مطالع شده طي هه ها
 0202 ،0202و  0202نسبت ب هورۀ پای ب ترتيهب ،0/2
 00/30و  50/2هرصد کاهش خواهد یافت .افزون بهر ایهن،
نتایج ب هستبمده از سناریوها مختلف نشهان هاه حوضهۀ
ببریز هریاچۀ ارومي هر هورههها بتهي به طهور جهد بها
مشکل کاهش رواناب سطحي ،کهاهش بارنهديي و افهزایش
هما روب رو خواهد شد .مسهماریان و همکهارانش ] [5تهأثير
تغييههر اقلههيم بههر بههيالن بب زیرزمينههي هشههت شهههرکره را
بررسي کرهند .نتایج تحقيق بنها نشان هاه ميهزان بارنهديي
ساالن ب طور متوسا برا هورۀ 0210ه  0202حهدوه 10
هرصد افزایش و متوسا هما ساالن  2/2هرجۀ سلسيوس
افزایش خواهد یافت .همچنين ،بر اثر افزایش بهرهبرهار از
چاهها طي هورۀ مد نظر ،ذخيرۀ ببخوان هشت شهرکره به
مقدار  5/3تها  12/22ميليهون مترمکعهب کهاهش خواههد
یافت .نظر پویا و همکارانش ] [1تأثيرات تغيير اقلهيم بهر
پارامترها هيدرو اقليمي حوضهۀ سهد اکباتهان هر اسهتان
همدان را بررسي کرهند .نتایج پههوهش بنهها نشهان هاه هر
این حوض  ،ميزان متوسها همها ههوا طهي هورۀ -0220
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 0250بر اسهاس سهناریوها یاهشهده ،به ترتيهب  0/10و
 1/10هرجۀ سانتييراه افزایش ميیابهد و ميهزان بارنهديي
ب ترتيب  5/1و  1/2هرصد کاهش پيدا ميکند.
هر خارج از کشور نيهز جونهگ و چانهگ ] [0رونهدها
رواناب بینده تحت سناریو مختلف تغيير اقليم هر حوضهۀ
روهخانۀ ویالمت اوريان 1بمریکا را ارزیهابي کرهنهد .نتهایج،
روندها منفي هر رواناب بهار و تابستان و روندها مثبهت
هر روانههاب پههایيز و زمسههتان را بههرا هورۀ زمههاني -0222
 0222نشان هاه .تراینها و همکارانش ] [2تأثيرات پدیهدۀ
0
تغيير اقليم را بر سامانۀ مناب بب هر منطقۀ پيوجت سوند
بررسي کرهند .نتایج تحقيق بنهها نشهان هاه تغييهر اقلهيم،
ببدهي مطمئن سامان را هر بینده کاهش خواهد هاه و الز
است سياستها بهرهبرهار برا تهأمين تقاضها بب هر
افق بتي تغيير کند .پانس و همکارانش ] [12با اسهتفاهه از
ی مدل برنام ریز ريرخطي ب ارزیابي بثار تغييهر اقلهيم
بر توليدات بخهش کشهاورز هر کشهور شهيلي پرهاختنهد.
نتایج پهوهش بنها نشان هاه پدیدۀ تغيير اقليم بثار تهوزیعي
متفاوتي را بر عملکره محصوالت منتخب زراعي و بهاري هر
این کشور هاره ،اما بيشهترین تهأثيرات منفهي ایهن پدیهده
(کههاهش عملکههره) هر توليههد مي هوهجههات اسههت .اسههتيو و
3
همکارانش ] [11با استفاهه از ی مدل هيهدرو اقتصهاه
بثار تغيير اقليم بهر توليهدات بخهش کشهاورز و مهدیریت
مناب بب هر حوضۀ ببخيز ميدل ياهیانيا 2هر کشور اسپانيا
را ارزیابي کرهند .نتایج تحقيق بنها نشهان هاه تغييهر اقلهيم
ب وجوهبمده هر منطقۀ مطالع شده ميتواند بثار متعده را
بر کاهش مناب بب هر هسترس ،کاهش عملکره محصوالت
و افزایش نياز ببي محصهوالت زراعهي و بهاري ذرت ،بهرنج،
يند  ،زیتون ،هلو و بلو هاشت باشد.
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و هيدرولوژیکي استفاهه شد .فرایند نخسهت ،شهامل مهدل
برنام ریز ریاضي اثباتي )PMP( 0است ک جزء اقتصهاه
مدل تجميعي هر این مطالع ب شمار مهيروه .فراینهد هو ،
شامل تاب عملکره محصوالت مبتني بر نياز ببهي و ميهزان
بار ،است ک جزء بيوفيزیکي مدل تجميعي اسهت .شهکل
 ،1فرایند انجا کار هر این تحقيق را نشان ميههد.
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ ببخيز خرروه با مساحتي معاهل  3022کيلومترمرب
هر طول جغرافيایي " 5و ˚ 03تا " 20و ˚ 22شرقي و عرض
جغرافيایي " 00و ˚ 30تها " 21و ˚ 22شهمالي واقه شهده
است ] .[12مههمتهرین منبه تهأمين بب هر ایهن حوضه ،
روهخانۀ خرروه است که هر منهاطق باالهسهت شهرسهتان
بوج هارا  1302متر و هر مناطق پایينهست هشت قزوین
هارا ارتفاع  1022متر از سطح هریاست .بوره ساالنۀ ایهن
روهخان  05ميليون مترمکعب اسهت که پهس از روهخانهۀ
شاهروه هومين روهخانۀ پربب قهزوین محسهوب مهيشهوه.
کشاورز ببي بيشتر هر اراضي حاصهلخيهز پيرامهون ایهن
روهخان صورت ميييره و کشاورزان مناطق باالهسهت ،بب
موره نياز خوه را از طریق سيستمها پمپاژ و انتقال بب از
روهخان تأمين ميکننهد .مجمهوع منهاب بب هر هسهترس
کشههاورزان هر ایههن حوضههۀ ببخيههز حههدوه  101ميليههون
مترمکعب است ک برا کشت و توليد محصوالت منتخبي
چون يند ببي ،جو ببي ،ذرت هان ا  ،يوج فرنري ،چغندر
و یونج مصرف ميشوه .ميزان سهطح زیهر کشهت اراضهي
فاریاب هر این منطقه حهدوه  12350هکتهار اسهت ].[10
شکل  0موقعيت جغرافيایي استان قزوین و حوضهۀ ببخيهز
خرروه را هر بن نشان ميههد.
جزء اقتصادی مدل تجمیعي :رهیافت برنامهریزی ریاضيي

مواد و روش

اثباتي ()PMP

سيسههتم تجميعههي مههدلسههاز بيههوفيزیکي -اقتصههاه
استفاههشده هر تحقيهق حاضهر که بريرفته از رو،هها
هوویههت و همکههارانش ] [10و قریشههي و همکههارانش ][13
است ،هو فرایند مجهزا هاشهت که از ارتبهاط بهين ایهن هو
فرایند برا تحليل بثار تغيير اقليم بر متغيرها اقتصهاه

برنام ریز ریاضي اثباتي ( )PMPاز جمل مدلهایي اسهت
ک برا تحليل سياستها و حل مسائل هر سطح تجميعي
استفاهه ميشوه ] 15و  .[11این مدل نخستينبار هر سهال
 1220توسا هوویت 5معرفي و برا تحليل سياسهتهها
بخش کشاورز استفاهه شهد ] .[10مههمتهرین مسهئل هر
مدل  ،PMPتعيين سطح تجميه مکهاني (فاهایي) 1بهرا

1. Willamette River Basin
2. Puget Sound
3. Hydro-Economic Model
4. Middle- Guadiana Basin, Spain

5. Positive Matemathical Programming
6. Howitt
7. Spatial Aggregation
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شکل  .6فرایند انجام کار در مدل تجمیعي بیوفیزیکي -اقتصادی ] 61و [63

شکل  .4موقعیت منطقۀ مطالعهشده ][61
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تعریف هامنۀ کار این مدل است .تعيين این سطح ب جا
تحليل سياستها هر ی بعد وسي  ،ترکيبي از ویهييها
منطق ا را با مجموع هاههها کوچ تهر لحها کهرهه و
سياستها مد نظر را هر سطح مناطق تعيينشده بررسهي
ميکند ] .[11ب طور کلي ،واسنجي مهدل  PMPارائه شهده
هر مطالعۀ حاضر هر س مرحلۀ زیر صورت ميييره.
مرحلۀ اول :حل مدل برنامهریزی خطيي ( )LPو بيرآورد
مقادیر دوگان محدودیتها
1

هر این مرحل  ،ی مدل برنامه ریهز خطهي ( )LPبهرا
حداکثرکرهن مجموع سوه ناخال کشاورزان بها توجه به
محدوهیتها مناب و واسنجي حهل مهيشهوه و هر اهامه
مقههاهیر هويههان یهها قيمههتههها سههای ا بههرا مجموع ه
محدوهیتها مدل به هسهت مهيبیهد ] 10و  .[11شهکل
ریاضي این مرحل از مدل  PMPرا ميتهوان بهرا منطقهۀ
مطالع شده ب صورت زیر نشان هاه:
Max  
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Subject to:

()0

] [ihj

()3

] [ihc

()2

jh

ih

Areaih  b j

5

a

ihj

i 1

Areaih  Areaih  
rih

Arearih  0

رابطۀ  1ب عنوان تاب هدف مدل برنام ریز خطي،
شامل حداکثرکرهن مجموع سوه ناخال کشاورزان است.
هر این رابط   ،مجموع سوه ناخال کشاورزان i ،تعداه
محصوالت (يند ببي ،جو ببي ،ذرت هان ا  ،يوج فرنري،
چغندرقند و یونج ) j ،تعداه نهاههها (زمين ،بب،
نيرو کار ،ماشينبالت و سرمای ) و  hرو ،ببيار
(ررقابي ،جو و پشت ا  ،قطرها  ،باراني) است، price ih .
 yield ihو  Areaihب ترتيب قيمت بازار  ،عملکره و
سطح زیر کشت محصول  iاست ک با رو ،ببيار h
هر حوضۀ ببخيز خرروه توليد شده است cost ihj .هزینۀ
توليد محصول  iبا مصرف نهاهۀ  jو رو ،ببيار
است aihj .بيانکنندۀ ضرایب لئونتيف است ک نسبت
h

استفاهۀ هر عامل توليد ب زمين را نشان ميههد و از رابطۀ
 0ب هست ميبید ] 10و .[12
1. Liner Programming

Areaih
Areaih , Land

ihj

()0

761

aihj 

رابطۀ  0محدوهیت مناب را نشان مهيهههد که هر بن
 b jکههل منههاب هر هسههترس اسههت .رابط هۀ  3محههدوهیت
واسنجي مدل را نشان ميههد که هر بن  Areaihمقهدار
مشاهدهشدۀ فعاليت  iهر سال پایه تحهت رو ،ببيهار
 hاست  .نيهز مقهدار مثبهت کهوچکي اسهت که بهرا
جلههويير از بهه وجههوهبمههدن وابسههتري خطههي بههين
محدوهیتها ساختار و واسنجي به کهار مهيروه ] 10و
 .[12هر رابطۀ   0قيمت سای ا محدوهیت سيستمي و
j
ih

هر رابطهۀ  ihc 3قيمهت سهای ا محهدوهیت واسهنجي را
نشههان مههيههههد .رابطههۀ  2نيههز بيههانکننههدۀ محههدوهیت
منفينبوهن سطح فعاليتها زراعي است ] 15 ،10و .[11
مرحلۀ دوم :تخمین تابع هزینۀ کوادراتیک( 4درجۀ دوم)

هر ایههن مرحل ه از مقههاهیر هويههان ب ه هسههتبمههده بههرا
محدوهیتها واسنجي هر مرحلۀ اول ،برا تخمهين تهاب
هزینههۀ ريرخطههي یهها کواهراتيهه (هرجههۀ هو ) اسههتفاهه
ميشوه .معموالً برا بساني محاسب و فقدان هالیهل قهو
برا انتخاب تواب هیرر ،از تاب هزینهۀ متغيهر هرجهۀ هو
زیر استفاهه مهيشهوه .ایهن تهاب هو ضهریب بلفها (پهارامتر
رهرير ) و ياما (شيب تاب هزین ) هاره و شکل ریاضي بن
ب صورت زیر است ] 12و .[02
1
()5
TC ih  ih Areaih   ih Areaih2
2
هر رابطۀ یاهشده TC ih ،کل هزینۀ توليهد محصهول i
تحت رو ،ببيهار

  ih ، hپهارامتر بهرا نشهانهاهن

هزینۀ متوسا (پارامتر رهرير ) و   ihشيب تاب هزین و
پههارامتر ب ه تبعيههت از مقههاهیر هويههان محههدوهیتههها
واسنجي است (پارامتر ياما).
هزینۀ نهاهۀ بب ب صورت مجزا هر تاب هدف ريرخطي
مرحلۀ سو لحا ميشوه ] .[12رابطۀ  1هزینۀ نههاهۀ بب
را هر قالب بببها نشان ميههد:
CW .Ch arge 

()1





cos t h ,water  Wch arg e * IW ihR Areaih

4

6

 V
i 1 h 1

هر رابطۀ یاهشده Vcost h ,water ،هزینۀ متغير مربوط به
رو ،ببيهههار

 Wch arg e ، hقيمهههت بب یههها بببهههها
2. Quadratic Cost Function
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ببيار  hو  IF cos tو  WFب ترتيب بيان کنندۀ هزینۀ
استحصهههال بب و حجهههم بب استحصهههالي هر منطقهههۀ

پرهاختي توسها کشهاورزان هر حوضهۀ ببخيهز مهد نظهر و
 IW ihRحجم بب استفاههشده برا توليد محصول  iتحت
رو ،ببيار  hهر منطقۀ مطالع شده اسهت ] .[12رابطهۀ
 0هزین هۀ مربههوط ب ه نهههاهۀ بب را هر قالههب هزین ه ههها
استحصال و انتقال بب نشان ميههد:

مطالع شده هستند ] 13و .[02
مرحلۀ سوم :تبیین مدل  PMPنهایي واسنجيشده

هر ایههن مرحله که مرحلهۀ پایههاني مههدل  PMPاسههت ،بهها
استفاهه از تاب هزینۀ ريرخطهي واسهنجيشهده هر مرحلهۀ
قبل و مجموعه محهدوهیتهها ارائه شهده (به اسهتثنا
محدوهیت واسهنجي) ،یه مهدل برنامه ریهز ريرخطهي
ب صورت روابا 2ه  11ساخت ميشوه ] 10و :[11

CTrad 

()0

*WE h    IF cos t *WF  Areaih

4

h

6

  IE cos t
i 1 h 1

هر رابطۀ  IE cos t h 0و  WE hب ترتيب بيهان کننهدۀ
هزینۀ انتقال بب ببيار و حجم بب انتقهالیافته هر رو،





4

6

 price ih * yield ih *change yield , rain  Areaih
  


i 1 h 1

()2

Max

1


  6 4
   ih Areaih   ih Areaih2     V cos t h ,water  Wch arg e * IW ihR  Areaih 
2

  i 1 h 1






*WE h    IF cos t *WF   Areaih

4

h

6

  IE cos t
i 1 h 1

Subject to:

()12

*Area ih  1  Cloos  *Twat
 T Area

()11
()10

ih

()11
رابطهۀ  2تههاب هههدف ريرخطههي مههدل  PMPرا نشههان
ميههد ک شامل تاب عملکره مبتني بر نياز ببهي و بهار،
(جزء بيوفيزیکي مدل تجميعي یا رابطهۀ  ،)10تهاب هزینهۀ
خطي برا نهاهۀ بب (هر قالب بببها ،هزین هها انتقهال و
استحصال بب) و تاب هزینۀ هرجۀ هو یا کواهراتي بهرا
سایر نهاههها استفاهه شده (زمين ،نيرو کهار ،سهرمای و
ماشينبالت) است .ضریب مقدار   change yield ,rainهر
این رابط  ،بيان کنندۀ تغييرات به وجهوهبمهده هر عملکهره
محصوالت منتخب پس از اعمال سناریوها اقليمي کاهش

i 1 h 1
6
4

 Area
i 1 h 1

WF  Twat
h

h

()10
()15

 IW

DAreai  TArea TAreaih

()13
()12

ih

R
ih

4

6

h

4

h

*Area ih  TLa

*Area ih  TMa

ih

h 1
6

ih

*Area ih  TK
ih

WE
 La

ih

i 1
6

K
i 1
6

M a
i 1

Area ih  0

بار ،است .رابطۀ  12محدوهیت بب قابهل هسهترس را هر
حوضۀ ببخيز مطالع شده نشان ميههد ک هر بنCLoos ،
هرصد حجم قابل انتقال بب و  Twatکل بب قابل هسهترس
است .رابطۀ  11بيانکنندۀ محدوهیت اراضي ببي زیر کشت
است و نشان ميههد مجموع سطح زیر کشهت محصهوالت
ببي (  ) Areaihهر حوضۀ بررسيشده کمتهر از کهل سهطح
زیهههر کشهههت محصهههوالت (  )TAreaاسهههت .رابطههۀ 10
محدوهیت اراضي هیم یا زمينها بدون ببيار هر حوضهۀ
ببخيز مطالع شده است و نشان ميههد سهطح زیهر کشهت

پرهیزکاری و یزداني :ارزیابي تأثیرات اقتصادی و هیدرولوژیکي تغییرات اقلیم در حوضۀ آبخیز خررود

اراضي هیم برابر با تفاضل اراضي ببيار شده و کهل اراضهي
زیهر کشههت اسههت .رابطهۀ  13محههدوهیت منههاب بب قابههل
استحصال و انتقال را نشان ميههد و بيانکننهدۀ بن اسهت
ک مجموع حجم بب استحصالي و انتقالي هر حوضۀ ببخيز
خرروه ب علت وجوه تلفات و هدررفت به صهورت تبخيهر و
تعرق و وروه ب زهکهشهها کمتهر از کهل حجهم بب قابهل
هسترس است .روابها 12ه  15به ترتيهب محهدوهیتهها
مربوط ب نههاهههها نيهرو کهار ،سهرمای و ماشهينبالت
هستند .هر ایهن روابها K ih ، Laih ،و  Maihبه ترتيهب
بيههانکننههدۀ ميههزان مههوره نيههاز نيههرو کههار ،سههرمای و
ماشينبالت برا توليد محصول  iتحت رو ،ببيهار h
و  TK ،TLaو  TMaبهه ترتيههب مجمههوع نيههرو کههار،
سههرمای و ماشههينبالت قابههل هسههترس هر حوض هۀ ببخيههز
خرروه هستند .رابطۀ  11نيز بيان کنندۀ ريهر منفهيبهوهن
سطح فعاليتها زراعي هر حوضۀ ببخيهز خهرروه اسهت و
تامين ميکند که رو ،یاهشهده به لحها فيزیکهي هر
منطقۀ مطالع شده قابل اجراست.
جزء بیوفیزیکي مدل تجمیعي :تابع عملکيرد محصيو ت
مبتني بر نیاز آبي و بارش

تغييرات بار ،تها حهد زیهاه مهيتوانهد ميهزان عملکهره
محصوالت را تحت تأثير قرار ههد .اثريذار ایهن متغيهر از
طریق نياز خال ببي محصوالت صورت مهيپهذیره ] 13و
 .[12هر مطالعۀ حاضر ،ب منظور بررسهي بثهار سهناریوها
بارشي بر عملکره محصوالت از تاب عملکره مبتني بر نيهاز
ببي ارائ شده توسا قارشي و همکهارانش ] [31به صهورت
زیر استفاهه شد:
()10

Y ield rih  f (ET rihR ) 
arj  b rj  ET rihR  c rj  (ET rihR )2

ک هر بن Y ield rih ،و  ET rihRعملکره و نياز ببي محصول
 iتحت رو ،ببيار  hهر حوضۀ ببخيز  rهسهتندarj .
عرض از مبدأ b rj ،شيب و  c rjضهریب عامهل هرجهۀ هو
تهاب عملکههره اسهت .براسههاس رابطهۀ  12منههاب بب قابههل
هسترس برا توليهد محصهول  iتحهت رو ،ببيهار h
تابعي از ميهزان بهار ،) ERain ri ( ،نيهاز ببهي محصهوالت
(  ) ET rihRو کارایي سيستمهها ببيهار (  ) IEff rihاسهت
]:[02

()12

rih

) (ET rihR  ERain ri
IEff rih

767

IW rihR 

با هر اختيارهاشتن مقاهیر کارایي سيستمها ببيار و
مناب بب هر هسترس مهيتهوان رابطهۀ  02را بهين متغيهر
اقليمي بار ،و نياز ببي محصوالت برقرار کره ]:[02
R
()02
ET rih  (IW rihR * IEff rih )  ERain ri rih
پس از محاسبۀ مقاهیر نياز ببي بر اساس ميهزان بهار،
هر رابطۀ  ،02ميتوان تغييرات نيهاز ببهي محصهوالت را هر
تاب عملکره تخميني لحا کره و از ایهن طریهق تغييهرات
ب وجوهبمده هر عملکره محصهوالت (  )  change yield ,rainرا
محاسب و بثار بن را با حل مدل برنام ریز ارائه شهده هر
محيا نر افزار  1GAMS 24.1بر مناب بب هر هسهترس،
توليدات کشاورز و شاخ ها اقتصاه سوه ناخهال و
ارز ،بب سنجيد.
پس از بررسي الرو رفتار متغيهر اقليمهي بهار ،هر
سطح حوضۀ ببخيز خرروه طي هورۀ مطالع شده ،ب منظهور
انعطافپذیر سناریوها ارائ شده و هستیهابي به نتهایج
کاربره  ،بثار اقتصاه و هيدرولوژ متغير اقليمهي بهار،
تحت س سناریو کاهش بهار 02 ،12 ،و  32ميلهيمتهر
ارزیابي شد .انتخهاب سهناریوها اقليمهي پهس از ارزیهابي
تغييرات بار ،طهي هورۀ 1350ه  1323هر سهطح حوضهۀ
ببخيز خرروه صورت يرفت .بدینمنظور ،س حالت متفاوت
بارشي ب ترتيب مالیم (کاهش متوسا بار ،هر سهالهها
مد نظر ب ميزان  12ميليمتر) ،متوسها (کهاهش متوسها
بار ،هر سالها مد نظر ب ميزان  02ميليمتهر) و شهدید
(کاهش متوسا بار ،هر سالها مهد نظهر به ميهزان 32
ميليمتر) بررسي شد (برا انتخاب سناریوها اقليمهي هر
این مطالع متوسا کاهش بار ،برا سهالهها یاهشهده
مد نظر قرار يرفت).
نتایج و بحث
همانيون ک هر بخش مواه و رو،ها اشهاره شهد ،هر ایهن
تحقيق ابتدا تغييرات متغير اقليمي بار ،طي هورۀ 1350ه
 1323هر سههطح حوضههۀ ببخيههز خههرروه بررسههي شههد.
بدینمنظور ،از هاههها سر زماني ثبتشده برا متغيهر
اقليمههي بههار ،طههي هورۀ بررسههيشههده هر ایسههتراهههها

1. General Algebraic Modeling System
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پس از سال  1302هر سطح حوضۀ ببخيز خهرروه نسهبت به
سالها قبل از بن کاهش یافت است.
جدول  0ميهانرين بهار ،ماهانه را هر حوضهۀ ببخيهز
خرروه طي سال پای (1320ه  )1323نشهان مهيهههد .بها
توج ب این جدول ،مالحظ مهيشهوه که هر سهال پایه
بيشترین ميزان بار ،هر ماهها فهرورهین و ارهیبهشهت و
کمترین ميزان بار ،هر مرهاهماه حاصل شده است.

بارانسنجي واق هر محدوهۀ مطالعاتي استفاهه شد .جدول
 ،1مشخصات ایستراهها مد نظر را نشان ميههد:
شکل  3روند تغييرات یها الرهو رفتهار متغيهر اقليمهي
بار ،را هر مقياس ساالن و برا هورۀ زماني یاهشده هر سطح
حوضۀ ببخيز خرروه نشان ميههد .بها توجه به ایهن شهکل،
مالحظ ميشوه ک متغيهر اقليمهي بهار ،هر سهطح حوضهۀ
ببخيز خرروه پس از سال  1302روند کاهشي را طي کهرهه
است .این امر بيان ميکند ک ميهانرين بارنهدييهها سهاالن

جدول  .6مشخصات ایستگاههای بارانسنجي مطالعهشده در حوضۀ آبخیز خررود
نام ایستگاه

طول جغرافیایي

عرض جغرافیایي

ارتفاع حوضه

دورۀ آماری

بارانسنجي

(درجه)

(درجه)

(متر)

مد نظر

نصرتبباه

02/13

30/25

1012

1352ه 1323

ضياءبباه

20/15

35/20

1050

1350ه 1323

ارتشبباه

22/00

32/22

1312

1352ه 1323

شکل  .3الگوی رفتاری بارش طي دورۀ 6311ي  6333در حوضۀ آبخیز خررود

جدول  .4میانگین بارش ماهانه و فصلي در حوضۀ آبخیز خررود طي سال پایه 6334ي 6333
ماهها و فصول

میزان بارش

ماهها و فصول

میزان بارش

سال

()mm

سال

()mm

فرورهین

23/1

مهر

10/3

ارهیبهشت

30/1

ببان

00/0

خرهاه

10/3

بذر

02/5

ميانرين بار ،بهار

31/2

ميانرين بار ،پایيز

02/2

ه

30/2

تير

0/1

مرهاه

2/3

بهمن

32/1

شهریور

2/0

اسفند

12/1

ميانرين بار ،تابستان

0/5

ميانرين بار ،زمستان

02/0

پرهیزکاری و یزداني :ارزیابي تأثیرات اقتصادی و هیدرولوژیکي تغییرات اقلیم در حوضۀ آبخیز خررود

افزون بر یافت ها یاهشده ،هاههها بمهار جهدول 0
نشان ميههند هر مرهاهماه سال پای  ،هر حوضهۀ روهخانهۀ
خرروه بارشي ب ميزان  2/3ميليمتر صورت يرفت است ک
کمترین سطح بار ،را طي ماهها مختلهف سهال هر ایهن
حوضۀ ببخيز نشان ميههد .بيشترین ميزان بارنديي ب طور
ميانرين حدوه  31/2ميليمتر و هر فصهل بههار (مهاههها
فرورهین ،ارهیبهشت و خرهاه) و کمتهرین ميهزان بارنهديي
ب طور ميانرين حدوه  0/5ميلهيمتهر و هر فصهل تابسهتان
(ماهها تير ،مرهاه و شهریور) ب وقوع پيوست است .نتایج
تأثيرپذیر بيشتر بار،ها بهاره را نسبت ب بهار،هها
پایيزه و زمستان هر حوضۀ ببخيز خهرروه طهي سهال پایه
1320ه  1323نشان ميههند.
جدول  3ميزان بب هر هسترس حاصهل از منهاب ببهي
مختلف (چاهها ،کانالها ،سهدها ،روهخانه هها ،چشهم هها و
قناتها) را برا سهال پایه  1320ه  1323تحهت شهرایا
متفاوت بب و هوایي ،هر سطح حوضۀ ببخيز خهرروه نشهان
ميههد.
با توج ب این جدول مالحظ مهيشهوه که هر سهال
پای  ،ميزان کل مناب بب هر هسهترس حاصهل از جریانهات
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سطحي هر حوضۀ ببخيز خرروه  11/22ميليون مترمکعهب
بوهه ک منهاب بب تجميه یافته منطقه و بوره روهخانهۀ
خرروه بيشترین سههم را ( 01/21ميليهون مترمکعهب) هر
تأمين جریانات بب سهطحي به خهوه اختصهاد هاههانهد.
ببها زیرزميني نيز با  02/03ميليون مترمکعهب حجهم،
بخهش هیرهر از منههاب بب هر هسهترس کشههاورزان را هر
حوضۀ روهخانۀ خرروه تأمين ميکنند .با توج ب اینک هر
منطقۀ بررسيشده بيشتر کشهاورزان بب مهوره نيهاز بهرا
اراضي زراعي خوه را از طریق جریانهات سهطحي روهخانهۀ
خرروه تأمين مهيکننهد ،هر فصهول يهر سهال بها کهاهش
جریانههات سههطحي ،منههاب بب زیرزمينههي تهها حههد زیههاه
بهرهبرهار مي شوند .سههم زیهاه منهاب بب زیرزمينهي هر
جدول  ،3بيهانکننهدۀ ایهن موضهوع اسهت .به طهور کلهي،
مالحظ ميشوه ک کل مناب بب هر هسهترس کشهاورزان
حوضۀ ببخيز خرروه طي سال پای حدوه  105/13ميليهون
مترمکعب است.
جدول  2ميزان کارایي و هرصهد اسهتفاهه از رو،هها
متنوع ببيار (ررقابي ،جو و پشت ا  ،قطرها و بهاراني)
را هر حوضۀ ببخيز خرروه طي سال پای نشان ميههد.

جدول  .3منابع آب قابل دسترس تحت شرایط اقلیمي متفاوت در سطح حوضۀ آبخیز خررود طي سال پایه (برحسب میلیون مترمکعب)
منابع تأمین آب در

حجم آب

حجم آب

حجم کل آب

سهم منبع تأمین

منطقۀ مطالعهشده

سطحي

زیرزمیني

در دسترس

آب (درصد)

چاهها عميق شخصي

2

10/12

10/12

12/10

چاهها نيم عميق شخصي

2

02/50

02/50

12/20

چاهها عميق هولتي

2

11/20

11/20

2/20

کانالها و سدها انحرافي

13/11

2

13/11

12/32

روهخان و بب تجم یافت

01/21

2

01/21

22/51

قنات و چشم

1/05

2

1/05

0/10

مجموع بب هر هسترس

11/22

02/03

105/13

122

جدول  .4میزان کارایي و درصد استفاده از روشهای متنوع آبیاری در حوضۀ آبخیز خررود
روشهای متنوع آبیاری در

درصد کاربری روش

درصد راندمان روش

منطقۀ مطالعهشده

آبیاری در سطح اراضي

آبیاری در منطقه

ببيار ررقابي

%35

%23

ببيار جو و پشت ا

%21

%01

ببيار قطرها

%12

%23

%2

%01

ببيار باراني
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با توجه به نتهایج جهدول  ،2مالحظه مهيشهوه که
رو،ها ببيار قطرها و بهاراني هر بهين سهایر رو،هها
بيشترین راندمان ببيار را هارند ،هرحالي ک ب هليهل نيهاز
ب هزین ها اولي  ،کوهستانيبوهن منطق و شيبهاربوهن
اراضي کاربره کمتهر را هر بهين سهایر رو،هها هارنهد.
رو،ها ببيار جو و پشت ا و ررقابي بيشترین هرصد
استفاهه را هر حوضهۀ ببخيهز خهرروه هارنهد ،هرحهالي که

راندمان بنها هر مقایس با رو،ها نوین ببيار بسيار کهم
است و ب هدررفت حجم زیاه از منهاب بب هر هسهترس
کشاورزان منطق منجر ميشوند.
جدول  ،0نتهایج به هسهتبمهده از مهدل بيهوفيزیکي-
اقتصاه ارائ شهده را پهس از اعمهال سهناریوها اقليمهي
ناشي از کاهش بار ،هر سطح حوضۀ ببخيز خرروه نشهان
ميههد:

جدول  .1تأثیر تغییرات اقلیم بر میزان منابع آب در دسترس و تولیدات کشاورزی در حوضۀ رودخانۀ خررود
شاخص

وضعیت

میزان

بررسيشده

فعلي
1

105/13

0

12350

مناب بب هر هسترس
سطح زیر کشت ببي
سوه ناخال

3

کل

2

ارز ،اقتصاه بب

011/25
1210

سناریوهای اقلیمي ناشي از کاهش بارش

تغییرات

تغییر اقلیم مالیم

تغییر اقلیم متوسط

تغییر اقلیم شدید

مقدار

110/22

120/01

21/00

هرصد

-11/3

-15/1

-03/2

مقدار

2030

2011

0551

هرصد

-0/12

-11/21

-15/32

مقدار

121/02

120/22

103/12

هرصد

-5/00

-2/02

-13/21

مقدار

1012

1520

1122

هرصد

1/20

11/35

10/00

 .1برحسب ميليون مترمکعب؛  .0برحسب هکتار؛  .3برحسب هه ميليون ریال؛  .2برحسب ریال هر مترمکعب

با توج ب نتایج جدول  ،0مالحظ ميشوه که کهاهش
بار ،هر حوضۀ ببخيهز خهرروه تحهت سهناریوها اقليمهي
مالیههم تهها شههدید موجههب کههاهش منههاب بب هر هسههترس
کشههاورزان ایههن حوضهه از  110/22بهه  21/00ميليههون
مترمکعب ميشوه ک این ميزان ،کاهشي معاهل بها  11/3تها
 03هرصد را هر مناب بب هر هسترس کشاورزان نسهبت به
شرایا سال پای ب هنبال هاره .کهاهش مجمهوع سهطح زیهر
کشههت محصههوالت ببههي از  2030ب ه  0551هکتههار نيههز از
پيامدها اقتصاه هیرر ب وجوهبمده بر اثهر کهاهش بهار،
تحت سناریوها مالیهم تها اقلهيم هر سهطح حوضهۀ ببخيهز
خرروه است .علت این امر ،کمشهدن منهاب بب هر هسهترس
کشاورزان بر اثر کاهش بار ،است ک امکان کشت مجمهوع
اراضي مستعد موجوه هر منطقه را ريهرممکن کهرهه اسهت.
هرواق  ،با رخداه پدیدۀ تغيير اقلهيم ناشهي از کهاهش بهار،
تحت سناریوها مالیم تا شدید و ب تب بن ،با کاهش منهاب
بب قابل استحصال هر سطح حوضۀ ببخيز خرروه ،کشاورزان
این منطق ب سمت کهاهش سهطح زیهر کشهت محصهوالت
بببر متمایل ميشوند و این امر هر نهایهت کهاهش مجمهوع
اراضي زیر کشت منطقه را به هنبهال هاره .افهزون بهر ایهن،

مطابق با نتایج جدول  ،0مالحظ ميشوه ک پس از رخهداه
تغييرات اقليم تحت سناریوها مالیهم تها شهدید هر سهطح
حوضۀ ببخيهز خهرروه ،ميهزان بهازهه ناخهال کشهاورزان از
 1210/2ب  1031/2ميليون ریال ميرسهد که نسهبت به
شرایا سال پای  5/00تها  13/21هرصهد کهاهش مهيیابهد.
کاهش عاید یا بازهه ناخال کشاورزان این حوض ب علهت
کمشدن منهاب بب هر هسهترس کشهاورزان و عهد توسهعۀ
سطح زیر کشت محصوالت منتخب زراعهي اسهت .بنهابراین،
کاهش بازهه ناخال کشاورزان حوضۀ ببخيز خرروه از هیرهر
پيامدها و بثار اقتصاه تغييرات اقليم ناشي از کاهش بهار،
است .افزون بر این ،نتایج مندرج هر جدول  0بيان مهيکنهد
ک با اعمال سناریوها تغيير اقليم مالیم ،متوسا و شهدید،
قيمت سای ا یا ارز ،اقتصاه ههر مترمکعهب بب ببيهار
هر حوضۀ ببخيهز خهرروه به ترتيهب  1520 ،1012و 1122
ریال بربوره ميشوه ک این ميزان هر مقایس با شرایا سهال
پای (ارز ،اقتصاه هر مترمکعب بب ببيار  1210ریهال)
بهها افزایشههي معههاهل  11/35 ،1/20و  10/00هرصههد همههراه
است .علت ایهن امهر ،کهاهش  15/1 ،11/3و  03/2هرصهد
مناب بب هر هسترس کشهاورزان هر حوضهۀ ببخيهز خهرروه

پرهیزکاری و یزداني :ارزیابي تأثیرات اقتصادی و هیدرولوژیکي تغییرات اقلیم در حوضۀ آبخیز خررود

تحت شرایا اقليمي مالیم ،متوسها و شهدید اسهت که به
محدوهیت مناب بب موجهوه بهرا کشهاورزان ایهن حوضه
منجر ميشوه .هرواق  ،نتایج يویا این است که بها کهاهش
بار ،ب ميزان  12تا  32ميليمتر نسبت ب سال پای و یا بها
رخداه تغيير اقليم مالیم تا شدید ،کشهاورزان حوضهۀ ببخيهز
خرروه با محدوهیت بيشتر برا تهأمين بب ببيهار مهوره
نياز اراضي خوه مواج ميشوند ک هر این شرایا نايزیر به
پرهاخت قيمت یا ارز ،بيشهتر بهرا ههر مترمکعهب بب
خواهند شد .این امر افزایش ارز ،واقعي یا اقتصهاه نههاهۀ

746

بب ببيههار را تحههت شههرایا رخههداه تغييههر اقلههيم ناشههي از
کاهش بار ،هر سطح حوضۀ ببخيز خرروه بهازيو مهيکنهد.
بنابراین ،افزایش ارز ،واقعي نهاهۀ بب یکي هیرر از پيامدها
یا بثار اقتصاه تغييرات اقليم هر محدوهۀ مطالعاتي است.
شههکل  ،2هرصههد تغييههرات الرههو کشههت محصههوالت
منتخب زراعي را تحت سناریوها اقليمي مالیم ،متوسها
و شدید (سناریوها ناشي از  12تا  32ميلهيمتهر کهاهش
بار )،هر سطح حوضۀ ببخيز خرروه نشان ميههد:

شکل  .4درصد تغییرات الگوی کشت محصو ت منتخب تحت سناریوهای اقلیمي ناشي از کاهش بارش در حوضۀ آبخیز خررود

با توج ب شکل  ،2مالحظ ميشوه ک با کهاهش بهار،
تحت سناریوها مختلف (مالیم ،متوسا و شدید) ،سطح زیهر
کشت محصوالت رل ا ينهد و جهو ببهي هر حوضهۀ ببخيهز
خرروه نسبت ب سال پای افزایش ميیابد ،هرحالي که سهطح
زیر کشت محصوالت ذرت هان ا و يوجه فرنرهي نسهبت به
شرایا سال پای کاهش ميیابد .هرواق  ،با کاهش بهار ،و به
تناسب بن کاهش منهاب بب هر هسهترس ،تمایهل کشهاورزان
حوضۀ ببخيز خرروه برا کشت محصوالت بها نيهاز ببهي زیهاه
(مانند چغندرقند ،يوج فرنري و ذرت هان ا ) کاهش یافته و
ب سمت کشت محصوالت با نياز ببي کمتر (مانند يند و جهو
ببي) متمایل ميشوند .علت کاهش سهوه ناخهال کشهاورزان
حوضۀ ببخيز مطالع شده پهس از اعمهال سهناریوها اقليمهي
کاهش بار ،نيز تمایل کمتر بنها بهرا کشهت محصهوالت بها
صرفۀ اقتصاه زیاه (ماننهد چغندرقنهد ،يوجه فرنرهي و ذرت
هان ا ) است ک این محدوهیت با کاهش شدیدتر بهار ،و به
تناسب بن کاهش بيشتر مناب بب هر هسترس نسبت ب سهال
پای چشمريرتر است .سهطح زیهر کشهت یونجه نيهز پهس از

اعمال سهناریوها اقليمهي کهاهش بهار ،هر حوضهۀ ببخيهز
خرروه نسبت ب سال پای با افزایش همراه است .علت افهزایش
سطح زیر کشت این محصهول ،تعهده واحهدها پرواربنهد و
پرور ،ها هر منطقۀ مطالع شده است ک تمایهل کشهاورزان
یونج کار را برا کشت بيشهتر ایهن محصهول و کسهب سهوه
اقتصاه بيشتر افزایش ميههد .زراعت همراه بها هامهدار هر
سطح حوضۀ ببخيز خهرروه نيهز علهت هیرهر بهرا افهزایش
تمایل کشاورزان برا توسعۀ سطح زیر کشت محصول یونجه
هر الرو زراعي منطق است .ب طور کلي ،تغييرات سطح زیهر
کشت محصوالت هر الرو کشت حوضۀ ببخيز خهرروه یکهي
هیرر از پيامدها و بثار مهم اقتصهاه تغييهرات اقلهيم ناشهي از
کاهش بار ،ب شمار ميروه.
شکل  0تهاب تقاضها بب ببيهار کشهاورزان حوضهۀ
ببخيز خرروه را برا سال پایه (1320ه  )1323و پهس از
ارزیههابي بثههار سههناریوها اقليمههي کههاهش بههار ،مالیههم،
متوسا و شدید نشان ميههد:
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شکل  .1برآورد تابع تقاضای آب آبیاری کشاورزان حوضۀ آبخیز خررود

با توجه به تهاب تقاضها بب بربورهشهده هر شهکل ،0
مالحظ ميشوه ک بين ارز ،اقتصاه بب ببيار و منهاب
بب هر هسترس هر کشاورزان رابطۀ معکوس یا ريرمستقيمي
وجوه هاره .با کاهش متغير اقليمهي بهار ،و به تناسهب بن
کاهش مناب بب هر هسهترس کشهاورزان هر سهطح حوضهۀ
ببخيهز خهرروه ،ارز ،اقتصهاه ههر مترمکعهب بب ببيهار
نسبت ب شرایا سال پای افزایش ميیابد .به طهور که بها
تشدید کاهش بار 12 ،تا  32ميلهيمتهر هر حوضهۀ ببخيهز
خرروه و رخداه تغييرات اقليمي مالیم تا شدید ،ميزان مناب
بب هر هسههترس کشههاورزان از  110/2بهه  21/00ميليههون
مترمکعب ميرسد که کاهشهي معهاهل بها  02/10ميليهون
مترمکعب را هر مجمهوع منهاب بب هر هسهترس کشهاورزان
نسبت ب شرایا سال پای ب همراه هاره .با ایجاه محهدوهیت
بب ببيههار بههرا کشههاورزان حوضهۀ ببخيههز خههرروه ،ارز،
اقتصاه هر مترمکعب از این نههاهۀ کميهاب از  1210ریهال
هر سال پای ب  1122ریال تحت سهناریو تغييهرات اقلهيم
شدید ميرسد که افهزایش  10/00هرصهد ایهن شهاخ
اقتصاه را نشان ميههد .این امر بيانکننهدۀ بن اسهت که
تحت شرایا رخداه تغيير اقلهيم ،کشهاورزان حوضهۀ ببخيهز
خرروه نايزیر ب پرهاخت ارز ،بيشتر برا هر مترمکعهب
بب ببيار هستند و یها اینکه نايزیرنهد ههر مترمکعهب بب
ببيار را هر سطح قيمت بيشتر نسهبت به شهرایا سهال
پای (شرایا عد رخداه تغيير اقليم) تقاضا کنند.
ب طور کلي ،هر زمينۀ بثهار تغييهر اقلهيم بهر منهاب بب هر
هسهترس ،یافته ههها تحقيههق حاضههر بهها یافته ههها مطالعهۀ
محمههوه و پرهيزکههار ] [2هر هاخههل کشههور و یافت ه ههها
تحقيق استيو و همکهارانش ] [11همسهو و ههمجههت اسهت.

نتایج مطالعات یاهشده نيز بيان ميکند ک رخداه پدیدۀ تغيير
اقليم ،مناب بب هر هسترس را هر مناطق مختلف جهان تحهت
تأثير قرار هاهه و ب کاهش مناب بب قابل حصول منجهر شهده
است .هر زمينۀ بثار تغيير اقليم بر سطح زیر کشت محصهوالت
زراعههي ،نتههایج به هسههتبمههده هر ایههن تحقيههق ،هههمراسههتا
یافت ها ب هستبمهده از تحقيقهات محمهوه و پرهيزکهار
] [2و قریشي و همکارانش ] [02است .یافت ها این مطالعهات
بيان ميکند ک با رخداه تغيير اقلهيم کهاهش بهار ،سهاالن ،
مجموع سطح زیر کشت محصوالت منتخب کاهش ميیابهد و
سطح کمتر از اراضي زراعي زیهر کشهت مهيروه که تحهت
چنين شرایطي ،تغيير از کشت محصوالت سهاليان به هائمهي
برا کشاورزان سوهمندتر خواههد بهوه .هر زمينهۀ بثهار تغييهر
اقليم بر سوه ناخال کشاورزان ،نتایج تحقيق حاضر بها نتهایج
تحقيقات محمهوه و پرهيزکهار ] [2و پهانس و همکهارانش
] [12همخواني و قرابهت هاره .یافته هها تحقيقهات یاهشهده
بيانکنندۀ کاهش عاید و سوه ناخال کشاورزان هر شهرایا
رخداه تغيير اقليم است .هر زمينۀ بثهار تغييهر اقلهيم بهر ارز،
اقتصاه بب نيز نتهایج ایهن تحقيهق بها یافته هها مطالعهات
خانلر و کيخا ] ،[01محموه و پرهيزکهار ] [2و مهدلين-
بزورا و همکارانش ] [15مطابقت هاره ک همري این مطالعهات
ارتبههاط ريرمسههتقيم یهها معکههوس بههين کههاهش منههاب بب هر
هسترس تحت شرایا رخداه تغيير اقليم را با ارز ،اقتصهاه
هر مترمکعب بب ببيار هر سطح منطق ا نشان ميههند.
نتیجهگیری
نتایج ب هست بمده از الرو رفتار متغيهر اقليمهي بهار،
طي هورۀ 1350ه  1323هر سهطح حوضهۀ ببخيهز خهرروه
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نشان هاه این متغير پس از سال  1302با رونهد کاهشهي
همههراه بههوهه و ایههن امههر بيههانکننههدۀ کههاهش متوسهها
بارندييها ساالن پس از سهال  1302هر سهطح حوضهۀ
ببخيز خرروه است .نتایج ب هستبمده از مدل بيهوفيزیکي-
اقتصاه نيز نشان هاه پس از اعمال سهناریوها تغييهرات
اقلههيم ناشههي از کههاهش  12تهها  32ميلههيمتههر بههار،
(سناریوها مالیم تا شدید) هر سطح حوضۀ ببخيز خرروه،
ميزان مناب بب هر هسترس کشاورزان کاهش ميیابهد که
یکي از متغيرها مهم هيهدرولوژیکي محسهوب مهيشهوه.
افزون بر مواره یاهشده ،نتایج این مطالع بيانکنندۀ کاهش
مجموع سطح زیر کشت محصوالت ببي متناسب بها ميهزان
کاهش مناب بب قابل هسترس و هر سهطح حوضهۀ ببخيهز
خرروه بوه .پهس از اعمهال سهناریوها کهاهش بهار ،به
ميزان  12تا  32ميليمتر نسبت ب سال مبنا ،مالحظ شد
ک سوه ناخال کشاورزان هر سطح حوضۀ ببخيهز خهرروه
کاهش ميیابد و کشاورزان این منطق تحت شرایا رخداه
تغييرات اقليم شدید بيشترین ميزان کاهش عاید و بازهه
ناخال را تجرب ميکنند .نتایج نشهان هاه محهدوهیت بب
ببيار هر حوضۀ ببخيهز خهرروه پهس از رخهداه تغييهرات
اقليم ناشي از کاهش بهار ،،به افهزایش ارز ،واقعهي یها
اقتصاه بب ببيار منجر ميشوه .شهيب مالیهم و نزولهي
تاب تقاضا بب بربورهشده برا کشاورزان حوضهۀ ببخيهز
خرروه تحت شرایا رخهداه تغييهر اقلهيم ،يویها ارتبهاط
ريرمستقيم بين متغير هيدرولوژیکي مجموع منهاب بب هر
هسترس و متغير اقتصاه ارز ،واقعي بب بوه.
هر پایان ،با توج نتایج ایهن تحقيهق و نابهنرهامي بثهار
تغيير اقليم ناشي از کاهش بار ،،بهرا حفه و پایهدار
مناب بب زیرزميني و مدیریت صهحيح منهاب بب سهطحي
هر حوضۀ ببخيز خرروه پيشنهاهها زیر ارائ ميشوه:
 ارزیههابي بثههار تغييههر اقلههيم ناشههي از کههاهش بههار،،بيانکنندۀ کاهش مناب بب هر هسترس و ب تب بن کاهش
سطح زیهر کشهت محصهوالت بببهر يوجه فرنرهي و ذرت
هانهه ا هر الرههو کشههت حوضههۀ ببخيههز خههرروه بههوه.
ب کاريير تکني ها کمببيار هر چنهين شهرایطي (بها
توج ب انعطافپذیر تاب عملکره هرجۀ هو و تبعيت بن
از نياز ببي محصوالت) برا تأثير پایدارتر بهر حفه منهاب
بب توأ با باقيماندن محصوالت با نياز ببي زیاه هر الرهو
کشت حوضۀ مطالع شده پيشنهاه ميشوه.
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 نتایج تحقيق حاضهر نشهان هاه ارز ،اقتصهاه ههرمترمکعب بب ببيار هر سهطح حوضهۀ ببخيهز خهرروه هر
صورت وقوع تغييرات اقليم شدید نسبت ب تغييرات اقلهيم
مالیم ،بيشتر است .بنابراین ،پيشنهاه مهيشهوه که بهرا
حف و پایدار مناب بب و جلويير از مصهرف بهيرویهۀ
این نهاهه ،تعيين نرخ بببها برا کشاورزان حوضهۀ ببخيهز
خههرروه مطههابق بهها رونههد تغييههرات ارز ،اقتصههاه بب هر
شرایا وقوع خشکسهالي (اقلهيم شهدید) و ترسهالي (اقلهيم
مالیم) و مالحظۀ برابر صورت ييره.
 با توج ب کاهش چشمرير مجموع سطح زیر کشهتمحصههوالت ببههي هر حوضهۀ ببخيههز خههرروه ،بیههشيههذار
زمينها کشاورز هر شرایا رخداه تغييرات اقليم شدید
برا جلويير از خسارت ها بلندمدت ب توليدات زراعي
پيشنهاه ميشوه.
 ارائۀ تسهيالت و وا ها با نرخ بهرۀ کم ب کشاورزانخرههپا حوضۀ ببخيز خرروه برا خریهد وسهایل اوليه و
تجهيز مهزارع به سيسهتمهها نهوین ببيهار (قطهرها و
باراني) ب منظور افزایش سوه ناخال بنها پيشنهاه ميشوه
ک کاهش شدید را هر مناب بب هر هسترس خوه تحهت
شرایا رخداه تغييرات اقليم تجرب ميکنند.
 هر مطالعههۀ حاضههر از یهه سيسههتم مههدلسههازبيوفيزیکي -اقتصاه برا ارزیابي بثار تغيير اقليم ناشي از
کاهش بار ،بهر متغيرهها هيهدرولوژیکي و اقتصهاه هر
سطح حوضۀ ببخيز خرروه استفاهه شد .با توج ب قابليهت
سيستم یاهشده هر ایجاه ارتباط بين هو جزء بيهوفيزیکي و
اقتصاه  ،بررسي بثار تغيير اقليم ناشهي از افهزایش همها
هوا ،تشدید انتشار يازهها يلخانه ا و افهزایش تبخيهر و
تعههرق هر مطالعههات بینههده ،بهه پهوهشههرران و محققههان
عالق مند پيشنهاه ميشوه.
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