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 .1دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب ،گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .۲استاد ،گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .۳استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،مجتمع آموزش عالی میناب ،دانشگاه هرمزگان
(تاریخ دریافت1۴00/06/۲۳ :؛ تاریخ تصویب)1۴00/1۲/07 :

چکیده
کشاورزی به علت ماهیت بیولوژیکی آن و وابستگی شدید به طبیعت بزرگترین مصرفکنندۀ مناابع آبای در بیشاتر کشاورها
است .بنابراین ،امروزه مدیریت آب در این بخش نقش مهمی را در مصرف منابع آب کشورها بازی میکند .مطالعۀ حاضار باا
دامنهـ
هدف بهینهسازی سطح زیر کشت ،تخصیص آب آبیاری و حداکثرسازی سود حاصل از کشت محصوالت زراعی دشت 
داران استان اصفهان در دورۀ  ۲0۳0 -۲017تحت سناریوی  RPC8.5گزارش پنجم تغییر اقلیم با کمک الگوریتم ژنتیک انجاام
شد .نتایج حاصل از اجرای مدل در بخش تغییر اقلیم پس از تخمین رواناب ماهانۀ حوضه به وسیلۀ مدل  AWBMبا ضاریب
همسبتگی  75درصدی نشان داد مقادیر  MBE ،RMSEو  Rپارامترهای ریزمقیاسسازیشده توسط مدل ریزمقیاسساز آمااری
( )SDSMبهترتیب برابر  7/51 ،۸/۳۴و 0/9۸در پارامتر دما و  6/۲۸ ،-1/۲۸و 0/7۸در پارامتر بارش است .بهینهساازی الگاوی
کشت در منطقۀ مطالعهشده باعث کاهش سطح زیر کشت محصوالت گندم ،جو ،چغندرقند و ذرت علوفهای بهترتیب به مقدار
 11۲/۸ ،1176/1 ،۲1۳0/6و  516هکتار ،افزایش سطح زیر کشت سیبزمینی به مقدار  ۳9۳5/5هکتار ،صارفهجاویی مصارف
آب بخش کشاورزی طی سالهای  ۲0۳0 -۲017به مقدار  1۸/۲1میلیون مترمکعب و افزایش سود کلی کشااورزان منطقاه باه
میزان  16۳میلیون تومان شد.
واژههای کلیدی :سناریوی پنجم تغییر اقلیم ،مدل  ،AWBMالگوریتم ژنتیک.

 نویسندۀ مسئول

Email: Salari.1361@yahoo.com
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بررسی تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر بخشها ی مختلا
ج معه به خصاو کشا ور ی اهمیات یا دی دارد [ ۱و .]۲
افزایش ریسک بالی ی طبیعی م نناد سایالب و خشکسا ی،
گرمتر شدن دم ی کرۀ مین و تغییرات ب رش ا جمله موارد
مهااا ای ان تغیی ارات اقلیم ای اساات [ ]۳در ای ان راساات  ،در
تحقیق ت ی دی به بررسی اثرات هیدرو وژیکی و اکو اوژیکی
تغییر اقلایا پرداختاه شادا اسات [ ۴ ،۲و 5اا  .]۸کا هش
جری ن حوضهای [ ]۲و ی در مق بل افزایش جری ن در حوضۀ
دیگر [ ۷و  ]۸ا جملۀ ایان اثارات هیادرو وژیکی در ناواحی
مختل جها ن اسات .افازایش تکارار با رشها ی شادیدتر،
ک هش وق یع ب رش ب شادت کاا ،افازایش دما ی حاداقل و
حداکثر ،افزایش س النۀ روان ب و پت نسیل سیلخیزی نیاز در
این تحقیق ت گزارش شدا است [ .]۹مط ع ت بررسایشادا
نش ن میدهد تو ید و عملکرد محصوالت مختل کشا ور ی
نیز بهشدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد [۱۰ا .]۱۳
اثر معن دار روند افزایشی مقدار ب رنادگی و دما ی بیشاینه و
کمینۀ دشت مشهد بر عملکرد همۀ محصوالت راعی منطقه
بهخصو گندم و جو مش هدا شدا است [.]۱۴
برآیند تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصوالت مختل در
من طق مختل جه ن ،غ ب ً بی نگر ک هش تو یاد محصاول و
افزایش هزینهه است [ .]۱5تغییرات و اصالح ا گوی کشات
محصوالت کش ور ی راهک ری مفید برای س گ ری ب شرایط
جدید خواهد بود [ .]۱۶ک هش خطرات احتم ی این اثارات،
مستلزم پیشبینی دقیاق تغییارات و اعما ل مادیریتها ی
صحیح ا جمله بهینهس ی ا گوی کشات مطا بق با شارایط
اقلیمی پیش رو برای حفظ کش ور ی پ یدار و امنیت غااایی
اساات [ .]۱۷در ایاان راساات  ،روشهاا ی مختلفاای ا جملااه
مدله ی اقلیمی ،ا گوریتاه ی ژنتیکی ،شابکهها ی عصابی
مصنوعی و هوش مصنوعی برای پیشبینی تغییرات اقلیمای
مورد استف دا قرار گرفتهاند [۱۸ا  .]۲۱به طور کلای ،تغییار
اقلیا را میتوان به صورت تغییر بلندمدت در تو یاع آما ری
ا گوه ی آبوهاوایی و متغیرها ی اقلیمای ن شای ا افازایش
گ ه ی گلخ نهای تعری کرد [.]۲۲
هیئت بیندول تغییار اقلایا )IPCC( ۱پا ا انتشا ر
گاازارش چهاا رم ( )AR4۲خااود اقاادام بااه تعریاا چهاا ر

سن ریوی جدید تحت عنوان سن ریوها ی واداشات ت بشای
کرد .مجموعۀ این سن ریوه که گزارش آن در س ل -۲۰۱۳
 ۲۰۱۴منتشر شد ،به گزارش پنجا ( )AR5۴معروف است.
مدله ی گردش عمومی هیچگ ا نمیتوانند مستقیا بارای
پیشبینیه ی منطقهای ی نقطهای اساتف دا شاوند ،آنها
نی مند ریزمقی سنما یی هساتند تا با اعما ل رفت رها ی
محلی در آنه پیشبینیه یشا ن در مقیا سها ی محلای
بهبود ی بند [.]۲۳
تحقیق ت متعددی در میناۀ ریزمقیا سنما یی داداها
انج م گرفته است .شبیهس ی ش خصه ی با رش شادید در
حوضۀ رودخ نۀ ی نگتسه ب استف دا ا روش ریزمقی سس ی
آما ری ( )SDSMنشا ن داد عملکاارد ایان ماادل در حوضاۀ
مط ع تی مطلوب اسات [ .]۲۴طای پژوهشای کاه در سا ل
 ۲۰۰5انج م شد ،مدله ی شبکۀ عصبی پایشخاور و مادل
ریزمقی ا سنم ا یی  SDSMب ا یکاادیگر مااورد مق یسااه قاارار
گرفتند .نت یج پژوهش ی دشادا بیا نگر عملکارد بهتار مادل
ریزمقی سنم یی شبکۀ عصبی پیشخاور  TLFNنسابت باه
 SDSMبود [ .]۲5در پژوهشی دیگر ا دو روش ع مل تغییر
 CFو  WG -LARSبرای شبیهس ی متغیره ی اقلیمای در
دوراه ی آتی در حوضۀ آبخیاز رودخ ناۀ اعظاا هارات یازد
استف دا شاد .باه ایان منظاور ،ا مادل  CGCM3 - AR4و
سن ریوی انتش ر  A2تحت دو روش ریزمقیا سنما یی ع مال
تغییر و  WG -LARSاستف دا شد .نتا یج نشا ن ا افازایش
دم ا در حوض اۀ آبخی از مااورد مط عااه تحاات هاار دو روش
ریزمقی سنم یی دارد .متوسط دم ی بهدستآمادا ا هار دو
روش در دورۀ آتای اخااتالف  ۳تا  ۴درصااد را نشا ن داد ،ا
طرف دیگر ب رندگی در کل حوضه بساته باه شارایط جاوی
ک هش ق بل مالحظهای ا خود نش ن داد [.]۲۶
تخمین روان ب به کمک مدل هیادرو وژیکی ،AWBM
این امک ن را میدهد ت ب شبیهس ی فرایند روان ب -ب رش،
روان ب ح صل ا ب رندگی در حوضهه ی ف قد آم ر یا دارای
آم ر ن قص ب کمترین هزینه و حداقل م ن ،ار یا بی شاود.
نت یج شبیهس ی توسط مدل  AWBMنش ن داد این مدل
ا ق بلیت خوبی در مدلسا ی با رش -روانا ب در منا طق
خشک و نیمهخشک برخوردار است [.]۲۷
بهینااهس ا ی مس ا ل سیسااتاه ا ی من ا بع آب دارای

1. Intergovernmental Panel on Climate Change
2. Fourth Assessment Report

3. Radiative Forcing
4. Fifth Assessment Report
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پیچیدگیه یی است که گ ا حل آنه ب روشه ی معماول
بهینهس ی امک نپایر نبودا و ی حداقل ا ح ظ اقتصا دی
بهصرفه نیست .در این راست  ،تحقیق ت فراوانای باهمنظاور
ی فتن روشه ی من سب برای حل این مس ل صورت گرفته
است .به همین منظور ،در س له ی اخیر روشه ی ک وشی
در بهرابرداری بهینه ا من بع آب مورد توجه واقع شدااناد.
روشه ی ک وشی اغلب ا ه مگرفته ا طبیعت هساتند کاه
برای حل مس ل در مینهه ی مختل مورد توجه محقق ن
قرار گرفتهاند .ا روشه ی تک ملی شن ختهشادا مایتاوان
ا گااوریتا ژنتی اک ،شاابیهس ا ی آن ینااگ ،جسااتوجااوی
ممنوعه ،ا گوریتا مورچگ ن و ا دح م ذرات اشا را کارد .ا
مط ع ت انج مشدا در مینۀ بهینهس ی سطح یر کشات
میتوان به مط عهای که در منطقۀ فلساطین انجا م شادا،
اش را کرد .در این پژوهش ب استف دا ا مدل برن ماهریازی
خطی بهینهس ی آب آبی ری  5منطقۀ نوار غربی فلساطین
مورد مط عه قرار گرفت .نت یج پژوهش ی دشادا نشا ن داد
آب آبیاا ری باا تغییاار ا گااوی کشاات تحاات شاارایط
محدودیته ی آب و مین  ۱۰درصد ک هش میی بد [.]۲۸
در پژوهشی ا ا گوریتا ژنتیک برای بهینهس ی تخصایص
آب و تعیین ا گوی کشت بهیناۀ منطقاۀ کشا ور ی تحات
پوشش سد درود ن واقع در است ن ف رس استف دا شد و در
شرایط آبوهاوایی مختلا و کااآبیا ری و آبیا ری ک مال
ا گااوی کشاات و آب تخصیصاای مشااخص شااد [ .]۲۹در
پژوهشی دیگر ،بهینهس ی با کماک ا گاوریتا ف ختاه در
چهاا ر شاارایط آبوهااوایی متفاا وت باا ترکیااب سااطوح
احتم ا التی مختل ا ا ب رناادگی ،تبخی ار و جری ا ن ورودی
انج م شد .نتا یج پاژوهش ی دشادا بیا نگر آن باود کاه در
شرایط آبوهوایی نرم ل ،مرطوب ،خشک وگارم و خشاک
سود ح صل ا ا گوی کشت جدید ارا هشادا توساط مادل
نسبت به ا گوی کشات فعلای افازایش چشامگیری دارد و
پیروی ا ا گوی کشت جدید ت حدود ی دی ب عث کا هش
مصرف آب این بخش میشاود .باه طاوری کاه حجاا آب
ذخیراشدا در مخزن در انته ی دورۀ بهرابرداری در شرایط
آبوهوایی مرطوب ،نرم ل ،خشک و گرم و خشاک نسابت
به قبل ا بهینهس ی افزایش ی فته است [.]۳۰
ک ربرد نظریه ب یه در تعیین برداشات بهیناۀ منا بع
آب حوضۀ آبریز قراسو نش ن داد ا گوی کشت فعلی منطقه
در وضااعیت بهینااه قاارار ناادارد و پیشاانه د شاد کااه ب یاد
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محصوالتی م نند پنبه ،گوجهفرنگی ،جو و سوی در گرگا ن
و جو در کردکوی ا ا گاوی ک شات حااف شاود .در ایان
تحقیق بیشترین سطح یر کشت پیشنه دی در شهرسات ن
گرگ ن مربوط به گندم و در شهرست ن کردکوی مربوط باه
سااوی ی به ا را دی اا ب اه دساات آمااد [ .]۳۱بهینااهس ا ی
برن مااهری ازی ک شاات محصااوالت کش ا ور ی ای اران نش ا ن
میدهد محصوالت استراتژیکی همچون گندم ،یونجه و جو
در او ویاات ک شاات قاارار دارنااد [ .]۳۲بررساای نتاا یج
پژوهشه ی انج مشدا نش ن مایدهاد تا کناون تحقیقای
مبنی بر مق یسۀ ک ربرد دو روش ریزمقیا س Proportional
و  SDSMو بهینهس ی ا گوی کشت در دورۀ آتی مبنی بر
گزارش پنجا تغییر اقلیا در منطقاۀ فریادن انجا م نشادا
است .همچنین ،ب بررسی نت یج پاژوهشها ی انجا مشادا
میتوان گفت که روشه ی مطرحشدا در ایان پاژوهش ا
شیواه ی ک را در ارا ۀ ا گوی کشت بهینه در شارایط آتای
هستند .ب توجه به ضرورت پیشبینیه ی دقیق در بخاش
دامنهـ

کش ور ی برای دوراه ی آتی این پژوهش در دشت
داران (یکی ا دشاتها ی ح صالخیز اسات ن اصافه ن کاه
کش ور ی باهخصاو کشات سایب مینای ا مهااتارین
پیشنیۀ مردم این منطقه است) ،ب هدف ارا ۀ ا گوی کشت
بهینه و ک هش کمبود آب در بخش کش ور ی انجا م شاد.
عاادم ماادیریت مصاارف آب در بخااش کش ا ور ی ،رع ی ات
نکااردن سااهمیۀ برداشاات آب توسااط برخای کش ا ور ان و
استف دا ا روشه ی سنتی آبی ری موجب شادا تا بخاش
ق بل توجهی ا من بع آبی موجاود در ایان منطقاه خشاک
شود .به نظر میرسد که ک ربرد این روشه ممکن است م
را به نت یج بهتری در پیشبینیه ی آثا ر تغییار اقلایا بار
بخااش کش ا ور ی و پ ی اداری کش ا ور ی در ای ان منطقااه
رهنمون س د.
کاآبی ری راهک ر بهینۀ تو ید محصوالت تحات شارایط
کاآبیا ری هماراا با کا هش محصاول در واحاد ساطح و
افزایش محصول ب گسترش سطح یر کشات اسات [.]۳۳
ضمن تحقیقی مشخص شد در بین محصوالت مختلا در
تم می سن ریوه ی کاآبی ری ،بیشترین ساطح یار کشات
مربوط به گندم بودا و در سن ریوه ی  ۲۰ ،۱۰و  ۳۰درصد
کاآبی ری در نه یت مقدار تو ید محصول بهترتیب ۲۱ ،۱۹
و  ۲۳درصد افزایش ی فته است [.]۳۴
هدف ا اجرای این تحقیاق ،بهیناهسا ی ساطح یار
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کشت و تخصیص آب آبی ری و حداکثرس ی ساود ح صال
ا کشاات محصااوالت راع ای دشاات دامنااهـداران اساات ن
اصفه ن تحت سن ریوی  RPC8.5گزارش پنجا تغییر اقلیا
ب کمک ا گوریتا ژنتیک بود.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منطقۀ دامنها داران ب وساعت حادود  ۲5هازار هکتا ر در
 ۱۳5کیلااومتری غاارب اصاافه ن در طااول جغرافی ا یی 5۰
درجه و  ۲5دقیقۀ شرقی و عار  ۳۲درجاه و  5۸دقیقاۀ
شم ی قرار دارد و یکی ا محدوداها ی مط عا تی حوضاۀ
آبریز گ وخونی است .این محدودا در قسمت شام ل غربای
ایان حوضاۀ آبریاز و جاازء اساات ن اصاافه ن اساات۲۹۳/۸ .
کیلومتر مربع ا وساعت ایان محادودا را دشات و ۴۱۷/۶

کیلومتر مربع را ارتف ع ت تشکیل میدهاد .حاداقل ارتفا
 ۲۲۱۲متر مربوط به بخش جناوبی محادودا در مجا ورت
دشت بو ین -می ندشت و حداکثر ارتف آن ۳۲۸۶ ،متار ا
سطح دری  ،مرباوط باه قسامتها ی شام ی اسات [.]۳5
میا نگین دما ی منطقااه  ۸درجاۀ سا نتیگااراد و متوسااط
ب رندگی س النۀ آن  ۳۲۱میلیمتر است .شاکل  ۱موقعیات
جغرافی یی منطقۀ مط عهشدا را نش ن میدهد.
میزان خروجی آب ا رودخ ناۀ داران و ورودی آن باه
دشت دامنه سه متر مکعب بر ث نیاه باودا کاه باه د یال
خشکس ی و برداشته ی بیرویه در س له ی اخیر ت ۸۰
یتر در ث نیه ک هش ی فته اسات .بیشاتر ا  ۹۷درصاد ا
من بع آبی منطقه در بخاش کشا ور ی مصارف مایشاود
[.]۳۶

شکل  .1موقعیت منطقۀ دامنهـ داران در استان اصفهان

مدلهای اقلیمی

داداه ی شبیهس یشدا بهصورت بزرگمقی س هساتند و
بااارای اساااتف دا ا ایا ان داداها ا نیا ا باااه روشها ا ی
ریزمقی ا سس ا ی اساات کااه در ای ان پااژوهش ا دو روش
ریزمقی سسا ی آما ری (مادل  SDSMو )Proportional
استف دا شد .در مدل  SDSMیک ارتب ط آم ری ب اساتف دا
ا رگرسیون س دا ،چندمتغیرا و شبکۀ عصابی باین رفتا ر
واقعی ایستگ ا و برونداد  GCMSایج د میشود [ .]۳۷بعد
ا راستیآ م یی ،این مع دالت میتوانند در ریزمقی سس ی
پیشبینیه ی آیندا ب استف دا ا سن ریوه ی انتش ر ماورد

اساااتف دا قااارار گیرناااد .در روش ریزمقیااا سسااا ی
 Proportionalکه س داترین شیوۀ ریزمقی سسا ی اسات،
مق دیر اختالف برای داداه ی دم و ی مقادار نسابت بارای
داداه ی ب رش باین داداها ی دورۀ پ یاه و آتای  GCMبا
روش ع مل تغییر به دسات مایآیناد .ساس  ،ایان مقادار
اختالف به سن ریوه ی مش هداشادۀ دما اضا فه و مقا دیر
نسبت در سن ریوه ی مش هداشدا ب رش ضرب میشوند تا
سریه ی م نی سن ریوه ی اقلیمای در آینادا ریزمقیا س
شوند .برای بررسی آم ری و انتخ ب مدل من سبتر ،در این
مط عه ب استف دا ا رابطۀ ریشۀ می نگین مربعا ت خطا ی
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( )RMSEو رابطۀ می نگین خط ی اریبی ( )MBEو ضاریب
همبستگی ( )Rقدرت شبیهسا ی داداها ی تا ریخی هار
مدل برآورد شد [.]۳۸
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مدلسازی هیدرولوژیکی
شبیهس ی روانا ب توساط مادل هیادرو وژیکی AWBM

انج م شد .این مدل ،یک مدل سطوح جز ی جری ن سطحی
اشب است که ا ب رش رو انه و س عتی و تبخیار متوساط
م ه نااه باارای مح ساابۀ روانا ب رو انااه و سا عتی اسااتف دا
میکند .مدل  AWBMبر اس س نظریاۀ جریا ن ا ساطوح
جز ی اشب که مش به نظریۀ جری ن سطحی اشاب اسات،
شکل گرفته است .مدل  AWBMا ظرفیاتها ی ذخیارۀ
سطحی ب  Store۳ ،Store۲ ،Store۱مسا حتها ی ،A۲ ،A۱
 A۳برای شبیهس ی سطوح روان ب استف دا میکند و بیالن
آبی هر سطح ذخیراای را مستقل ا بقیه در گ مه ی م نی
رو انه ی س عتی مح سبه میکند .بیالن آب برای هر یک ا
این سه جزء به طور مستقل مح سبه میشود .مادل بارای
هر بخش ا روان ب بیالن رطوبتی را مح سبه و در هر گا م
م نی ب رندگی را به هریک ا ساه ذخیارۀ ساطحی اضا فه
کردا و تبخیر و تعرق را ا آنه کا مایکناد .پ رامترها ی
بهک ررفته در این مدل عب رتاناد ا  BFI :شا خص جریا ن
پ یه؛  Kث بت فروکش جریا ن پ یاه .هنگا م ب رنادگی ابتادا
ظرفیت ذخیرۀ سطحی  C۱پر میشود .این ظرفیت مرباوط
به من طقی ا حوضه ب نفوذپایری کا و توان تو ید روانا ب
ی د ،هم نند منا طق صاخراای اسات .بعاد ا ذخیارۀ ،C۱
بهترتیب ذخ یر  C۲و  C۳پر میشاوند .ظرفیات ذخیارۀ C۲
دارای نفوذپایری بیشاتر نسابت باه ذخیارۀ  C۱و ق بلیات
تو ید روان ب کمتر نسابت باه آن اسات و ذخیارۀ  C۳نیاز
مربوط به من طق ب بیشاترین ذخیارۀ ساطحی ،بیشاترین
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نفوذپایری و کمترین ق بلیات تو یاد روانا ب اسات .بارای
بررسی آم ری مدل ،در این مط عاه با اساتف دا ا رابطاۀ
ضریب همبستگی قدرت شبیهس ی مدل برآورد شد.
تعریف مدل بهینهسازی و متغیرهای وابسته به آن

ماادل بااه صااورت یاک برن م اۀ غیرخطای ب ا هاادف معرف ای
من سبترین ا گوی بهرابرداری ا رودخ نه ،تخصیص بهینۀ آن
بین گی ه ن مختل و در نه یت ،حداکثر کردن سود ح صل ا
کشت محصوالت طراحی شدا است .ت بع هدف در این مادل
بیشینه کردن درآمد ن خ ص منطقه است ،به طاوری کاه باه
صورت ها م ن بهترین عملکارد را در تخصایص آب آبیا ری
برای آبی ری محصول راعی در فصل آبی ری به دنبا ل داشاته
ب شد که به شکل رابطۀ  ۴بی ن میشود [.]۲۶
بهینهس ی در این تحقیق توسط ا گوریتا ژنتیاک انجا م
شد ،ک ربرد متداول ا گوریتا ژنتیک ،استف دا ا آن باهعناوان
ت بع بهینهکنندا است .در ا گوریتاه ی ژنتیکی ،شیوۀ تک مال
ژنتیکی موجودات ندا شبیهس ی میشود [.]۳۹
()۴

 C i  Ai

n

 P Y 

i

i

i

Z *  MAX

i 1

که در آن n :تعداد محصوالت i ،ش خص محصاول Z* ،کال
درآمد منطقه برحسب ری ل Pi ،قیمات فاروش محصاول i
(ری ل بر کیلوگرم) Ci ،هزیناۀ تو یاد محصاول ( iریا ل در
هکت ر) Ai ،مس حت ک شت محصول ( iهکت ر) Yi ،عملکارد
نسبی هم ن ت بع تو ید محصول ا آب (بدون بعد) است که
به صورت رابطۀ  5ارا ه شدا است [.]۴۰
γi

()5

n
 ET a 
Y
Y i  a  

Y max i 1  ET max 

درخااور ی ا دآوری اساات کااه می ازان تبخی ار بااه روش
تورنتوایت مح سبه شد ،سس ب کماک ضارایب گیا هی
تبخیر -تعرق گی ا مرجع مح سبه شد .در این راست  ،بارای
انتخ ب من سبترین روش برآورد تبخیر به کمک سه روش
ف و پنمن م نتیث ،ه رگریو س م نی و تورنتوایات تبخیار
در منطقۀ مط ع تی مح سبه شد و ب داداها ی مشا هداتی
مورد مق یسه قرار گرفت .بررسی نت یج ح صل نش ندهنادۀ
عملکرد بهتر روش تورنتوایت در مق یسه ب دو روش دیگر
در این منطقه بود (شکل  ۲و جدول .)۲
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جدول  .1میانگین قیمت فروش محصوالت زراعی در بازههای زمانی مطالعاتی ( )2016 -2000و ()20۳0 -2017
آینده

گذشته

محصول

5۷۹۱۰
۴5۸۸۳
۱۸۸۷۴
۱۳۷۶۹
۳۴۳۹

۱۳۰۰۰
۱۰۳۰۰
۴۲۳۷
۳۰۹۱
۷۷۲

گندم
جو
سیب مینی
چغندر
ذرت علوفهای

شکل  .2نمودار دادههای مشاهدهای و دادههای برآوردشدۀ تاریخی تبخیرمربوط به سه فرمول
جدول  MBE،RMSE .2و  Rدادههای مشاهدهای و دادههای برآوردشدۀ تاریخی تبخیر هر مدل

R
RMSE
MBE

فائو پنمن مانتیث

تورنتوایت

هارگریوز سامانی

۰/۹۴5۳
۲۷/5۷5۴
۷۶۰/۴۰۳۶

۰/۹۶۰۲
۲۳/5۹۹۲
55۶/۹۲۳۰

۰/۹۳۲۰
۳۰/۸۷۳۹
۹5۳/۱۹۹۶

هر ت بع هدفی که نوشته مایشاود ،دارای یاک ساری
محدودیته است که عملکارد مادل را با شارایط واقعای
منطقه تطبیق میدهاد .ا قیاده ی اساتف داشادا در ایان
تحقیق میتوان به محادودیتها ی رطوبات آب در خا ،،
نی آبی گی ا ،آب آبی ری تخصیصی به گی ا ،تخصایص آب
به گی ا ،تبخیر -تعرق واقعی ،بیالن آب و محدودیت سطح
یر کشت اش را کارد کاه بیشاتر ایان قیاده و رواباط در
مرجع ق بل دسترس هستند [.]۳۰
داداه ی مورد استف دا در مدله ی ریزمقی س ،شا مل

دو دسته داداها ی مشا هداای سا لها ی پ یاه (۱۹۷۱اا
 )۲۰۰5و داداه ی ت ریخی برآوردشادا توساط مادلها ی
اقلیا جها نی (اخااشادا ا مراکاز داداها ی پایشفار
مسیره ی متمرکز مرجو ( ))RCPاست .این داداه ش مل
می نگین دم ی رو انه و مجمو ب رش رو انه ا س ل ۱۹۷۱
ت  ۲۰۰5بودا که توسط دو مدل ریزمقی س شدااند .بارای
بررسی دقت مدله ی اقلیمی ،آم راها ی  RMSEو MBE
در مقی س س النه مح سبه شد و ساس  ،میا نگین ایان دو
پ رامتر طی  ۳۰س ل پ یه به دست آمد.
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نتایج و بحث
مقاا دیر  MBE ،RMSEباارای پاا رامتر دماا در داداهاا ی
برآوردشادا توساط مادل  SDSMکمتار ا مقا دیر آنها
توسط مدل  Proportional-Downscalingبودا و عالوا بار
این ،مق دیر آم رۀ  Rبرآوردشدا توسط این مدل نسابت باه
مدل تن سبی بیشتر باه دسات آماد .بیشاتر باودن مقادار
آم راه ی  MBEو  RMSEپ رامتر ب رش در مادل تن سابی
نسبت به مدل جز ی ،ام مقدار آم رۀ  Rبرآوردشدا توساط
ماادل  SDSMباارای پاا رامتر باا رش نساابت بااه مقاادار
ریزمقی سس ی تن سبی به میزان ق بل توجهی بازرگتار و
نزدیکتر به یک است .به اینترتیب ،میتوان نتیجه گرفات
که برای مط ع ت تغییر اقلیا این منطقاه ا کشاور ،مادل
 SDSMبرای شبیهس ی پ رامتره ی دم و با رش ا دقات
من سبتری برخوردار است (جدول .)۳
نت یج همچنین نش ن داد در س له ی آتی و در م اها ی
اسفند ت خرداد ،مقدار ب رش افزایش و مقدار دم ک هش و ا
تیرم ا ت بهمنم ا این روند معکوس میشود و مقادار با رش
ک هش و میزان دم افازایش خواهاد ی فات (شاکل  .)۳ایان
موضو بی نگر تأثیرپایری ی د شرایط طبیعی رشاد گی ها ن
منطقه تحت تأثیر تغییر اقلایا اسات و عملکارد محصاوالت
کش ور ی منطقه را دستخوش تغییرات ی د خواهد کرد .باه
این منظور ،در مط عۀ پیش رو بهترتیب آث ر تعییر اقلایا بار
عملکرد محصوالت راعی ،سودآوری ا گوی کشات فعلای در
شرایط اقلیمی آیندا و ا گوی کشت س گ ر با شارایط آتای
منطقه مورد بررسی و ار ی بی قرار گرفت.
یکی دیگر ا پ رامتره ی هیدرو وژیکی استف داشادا در
این پژوهش ،حجا آوردۀ رودخ نه اسات کاه توساط مادل
 AWBMمح سبه شد .اگر حجا آورد رودخ نه ا مقدار آب
تخصیصی فته به گی ا کمتر ب شد ،مدل خاود را با شارایط
جدید وفق میدهد و سطح یر کشت برخی محصاوالت را
ک هش و برخی دیگر را صفر میکند ،صفر در نظار گارفتن
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سطح یرکشت یک گی ا ،به مفهوم تعویض محصول ماورد
نظر ب محصول دیگری است که نی آبی کمتری دارد.
هم نطور که در جدول  ۴مشا هدا مایشاود ،در ایان
حوضه سطح  ،A۱من طقی ب کمترین نفوذپایری و ظرفیت
ذخی ارۀ  C۱براباار ب ا  5میل ایمتاار مس ا حتی مع ا دل ۳۲۱
کیلومترمربااع ( ۳۲درصااد ا سااطح حوضااه) ،سااطح A۲
من طقی ب نفوذپایری متوسط و ظرفیت ذخیرۀ  C۲برابر ب
 ۴۱۲میلیمتار مسا حتی معا دل  ۳۰5کیلومترمرباع (۳۰
درصد ا سطح حوضه) ،ساطح  A۳منا طق با نفوذپاایری
حااداکثر و ظرفی ات ذخی ارۀ  C۳براباار ب ا  5۱۶میل ایمتاار
مس حتی معا دل  ۳۷۴کیلومترمرباع ( ۳۷درصاد ا ساطح
حوضه) را در بر میگیرد.
در این حوضه سطوح  A۲ ،A۱و  A۳بهترتیاب  ۱۶ ،۷۷و
 ۰/۸درصد ا کل روان ب تو یدی را در بار داشاته و قسامت
عمداای ا حوضه ( ۶۷درصد) ب نفوذ ب ال تا متوساط ،فقاط
مقدار کمی ( ۲۲درصد) ا روان ب حوضه را تو یاد مایکناد.
ضریب همبستگی  ۷5درصدی باهدساتآمادا باین روانا ب
م ه نۀ مش هداتی و مح سب تی مشخص میکند که این مدل
میتواند بهخوبی مقدار روان ب ،آبپ یاه و روانا ب ساطحی را
در سطح حوضه شبیهس ی کند (جدوله ی  ۴ت .)۶
مقدار روان ب در س له ی ۲۰۱۷اا  ۲۰۳۰در ما اها ی
مهر ت بهمن نسبت به س له ی قبال کا هش داشاته و در
م ا اسفند ت خرداد نسبت به دوراه ی قبل افزایش داشاته
است که این خود روی حجا آب تخصیصی بر منطقه تأثیر
بهسزایی دارد (شکله ی  ۴ا و ب).
نت یج عملکرد نسبی ( )Ya/Ymدر شرایط آیندا ح صل
ا ا گوریتا ژنتیک بهعنوان او این خروجای ک رآماد مادل
بهینهس ی نش ن داد در بین محصوالت موجاود در ا گاوی
کشت ،گندم و جو بهترتیب ا بیشاترین مقادار عملکارد و
چغندرقنااد ،س ایب مین ای و ذرت علوفااهای بااهترتی اب ا
کمترین مقدار عملکرد برخوردار خواهند بود (جدول .)۷

جدول  .۳میانگین  MBE ،RMSEو  Rدادههای مشاهدهای و دادههای برآوردشدۀ تاریخی دما و بارش هر مدل
R

RMSE

MBE

مدل

دما

بارش

دما

بارش

دما

بارش

SDSM

۰/۹۸۶۷
۰/۹۶۸۷

۰/۷۸۳۴
۰/۶۳۶5

۶/۲۸
۶/۶۸

-۱/۲۸
-۱/۲5

۸/۳۴
۸/5۸

۷/5۱
۷/۲۷

Proportional
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شکل  .۳نمودار مقایسهای میانگین بارش روزانه ،میانگین مجموع بارش ماهانه ،میانگین دمای روزانه و ماهانه طی سالهای2000ـ  2016و
2017ـ 20۳0
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جدول  .4پارامترهای واسنجیشدۀ مدل و نتایج مقایسۀ رواناب شبیهسازی و مشاهدهای حوضه طی سالهای 2000ـ  2016و 2017ـ 20۳0

درصد هر سطح تو یدکنندۀ روان ب

درصد سطوح متناظر با ظرفیتهای

ظرفیت ذخیرۀ سطحی

پارامترهای

ذخیره

()mm

دبی

A۳

A2

A1

C۳

C2

C1

BFI

K

۰/۴

۰/۳

۰/۳

5۱۶

۴۱۲

5

۰/۸

۱

جدول  .5بررسی رواناب ایجادشده توسط هر یک از سطوح

سطوح تو یدکنندۀ روان ب ((km2

مقدار روان ب ایج دشدا ا هر سطح ()mm
نسبت روان ب هر سطح به کل روان ب حوضه ()%

A1

A2

A۳

5۳۸۳۰۴
۱۶۸۳۰
۰/۰۸

۴۳۹۰/۲
۲۸۴۰۰
۰/۱۴

۴۶۲۰5
۱5۳۰۲۰
۰/۷۷

جدول  .6نتایج رواناب شبیهسازیشده و مشاهدهای
نوع پارامتر
مق دیر مش هدا
مق دیر مح سبه ب کمک مدل
AWBM

آبپایه

رواناب سطحی

مجموع کل رواناب

ضریب همبستگی بین رواناب ماهانۀ

()mm

()mm

()mm

مشاهدهای و محاسباتی

۳۱۴۶5/۶۰

۸۸۷۴/۳۰

۴۰۳۳۹/۹۰

------

۶۴۷۲۴/۳

۱۸۲5۶/۲۰

۸۲۹۸۰/5۱

۰/۷5

شکل  .4الف -نمودار مقایسۀ میانگین ساالنۀ دادههای روزانۀ دبی مشاهداتی و شبیهسازیشده سالهای 2000-1971

شکل  .4ب -نمودار مقایسۀ میانگین روزانۀ دبی مشاهداتی و شبیهسازیشده سالهای  2005-1971و 20۳0-2017
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جدول  .7عملکرد نسبی ( )Ya/Ymدر شرایط فعلی و آیندۀ حاصل از الگوریتم ژنتیک
نام محصول

سطح (هکتار)

تولید کل (تن)

عملکرد نسبی محصوالت

گندم
جو
سیب مینی
ذرت علوفهای
چغندرقند

۲۹5۰
۱5۰۰
۴۰۰۰
۸۰۰
5۱۶

۱۲۳۹۰
۶۱5۰
۸۸۰۰۰
۴۴۰۰۰
۲۴۶۶۹

۱
۱
۱
۱
۱

پ یه و اس س مدل بهگونهای است که وقتی ب رندگی نی
آبی گی ه ن را تأمین میکند ،نی ی به آبی ری نیست ،یعنای
مدل ابتدا نیا آبای گی ها ن را باه وسایلۀ آب سابز تاأمین
میکند و در ادامه ،در صورت عدم تأمین ک مل نی آبی گی ا
ا طریق ب رندگی ،تخصیص آب انج م مایگیارد .اساتف دا ا
ضریب  kyدر طراحی مدل سبب شدا که مدل به دوراها ی
رشد گی ا توجه کردا و آب آبی ری تخصیصی به گی ه ن طی

عملکرد نسبی سی
سال آینده
۰/۹۶
۰/۹5
۰/۶۲
۰/۶۸
۰/۶۰

دورۀ رشد بیشتر ا دورۀ ب دهی و برداشت محصول ب شد .با
تغییر ا گوی آبوهوایی در م اه ی همراا ب افزایش ب رنادگی
و ک هش دم  ،آب آبی ری مورد نی محصوالت ک هش ی فته و
مدل در چنین م اه یی ،نی آبی گی ا را کمتار ا دوراها ی
گاشته برآورد کردا و بهعک در م اه یی که ب افزایش دما
و ک هش ب رش همراا است ،نی آبی گی ا بیشتر ا دوراها ی
قبل تخمین دا میشود (شکل .)5
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شکل  .5میانگین ساالنۀ بارندگی مؤثر ،تبخیر – تعرق پتانسیل ،تبخیر –تعرق واقعی ،نیاز آبیاری گیاه برای محصوالت در شرایط
آبوهوایی فعلی و آینده طی سالهای 1971ـ  2005و 2017ـ 20۳0
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جدید سعی در حفظ سود کلی کش ور ان منطقاه دارد ،در
این مینه مدل سطح یر کشت ذرت علوفهای را به د یال
نی آبی ب ال و سودآوری پ یین به صفر رسا ندا و با تغییار
س یر سطوح یر کشت ساطح یار کشات سایب مینای را
 ۳۹۳5/5هکت ر افزایش دادا است (جدول .)۸
ب پیروی ا ا گوی کشت بهینه میتوان ب حفاظ ساود
کلی کش ور ان ،به مقادار  ۱۸/۲۱میلیاون متار مکعاب در
حجا آب مصرفی کش ور ان نیز صارفهجاویی کارد کاه با
توجه به شرایط اقلیمی منطقاه ،ایان حجاا آب مایتواناد
تأمینکنندا بخشی ا کمبود حقآبۀ یستمحیطی منطقه
ب شد (جدول .)۹

سود و ا گاوی کشات ح صال ا کشات محصاوالت در
شرایط متف وت آبوهوایی (گاشته و آیندا) با اساتف دا ا
ا گااوریتا ژنتیااک در جاادول  ۸نشاا ن دادا شاادا اساات.
تخصیص اراضی به محصوالت مختل در مادل بار اسا س
حجا آب در دسترس ،نی آبی گی ا ،عملکرد محصول و در
نه یت ،سود کلی بیشاتر انجا م مایگیارد .اگار کشا ور ان
منطقه طی س له ی  ۲۰۳۰ -۲۰۱۷ا ا گوی کشت فعلای
پیروی کنند ،ب توجه باه تغییارات آبوهاوایی ایج دشادا،
جمع سود کلی کشا ور ان منطقاه  ۴۴/۶۹درصاد کا هش
میی بد .برای مدیریت این شرایط ،مدل ب در نظار گارفتن
دم  ،ب رش ،تبخیر -تعرق منطقاه ،حجاا آب تخصیصای و
نی آبی گی ا و مح سبه عملکرد گی ا در شرایط آبوهوایی

جدول  .8میانگین سود و الگوی کشت حاصل از کشت محصوالت در شرایط متفاوت آبوهوایی (گذشته و آینده) بین سالهای 1971ـ
 2005و  20۳0-2017با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سود کشاورز

نام محصول

سطح زیر

سود فعلی

با حفظ الگوی

کشت

کشاورز

کشت فعلی در

اولیه

(میلیون

سالهای آینده

(هکتار)

تومان)

(میلیون
تومان)

درصد تغییر سود

مقدار کاهش سود
کشاورز در سالهای

درصد کاهش سود

آتی به دلیل تغییر

کشاورز به دلیل

اقلیم

تغییر اقلیم

(میلیون تومان)

کشاورز با پیروی از
الگوی بهینه نسبت
به الگوی کشت
فعلی سالهای

تغییر
سطح زیر
کشت

آینده

گندم

۲۹5۰

۳۷5۲۱/۹

۳۶۱۳۲/۲

-۱۳۸۹/۷

-۳/۷۱

-۷۶/۱۳

-۲۱۳۰/۶۱

جو

۱5۰۰

۱۷5۴۷/۳

۱۶۷۹۲/۱

-۷55/۲

-۴/۳۲

-۸۲/۹۱

-۱۱۷۶/۱۱

سیب مینی

۴۰۰۰

۱۸۶۲۴۷/۸

۷۹۶۹۰/۴

-۱۰۶55۷/5

-5۷/۲۲

5۷/۴۰

۳۹۳5/5۲

چغندرقند

۸۰۰

۱۳۲۷۶/5

۸۰۰5/۱

-5۲۷۱/۴

-۳۹/۷۴

-۳۲/۷۱

-۱۱۲/۸۱

ذرت
علوفهای

5۱۶

۱5۷۸

۱۰۷۶/۸

-5۰۱/۲

-۳۱/۸۱

-۱۴۶/5۱

-5۱۶۰

مجمو

۹۷۶۶

۲5۶۱۷۱

۱۴۱۶۹۶/5۲

-۱۱۴۴۷۴/۹۱

-۴۴/۷۰

۰/۱۰

-

مقدار افزایش سود

مقدار افزایش سود

سطح زیر

سود حاصل از

کشاورز با پیروی از

کشاورز با پیروی از

درصد تغییر سود

کشت

الگوی کشت

تغییر

الگوی کشت جدید

الگوی کشت جدید

کشاورز با پیروی از

بهینه

بهینه (میلیون

مساحتها

نسبت به الگوی

نسبت به سالهای

الگوی بهینه نسبت

()ha

تومان)

کشت قدیمی

جاری (میلیون

به سود فعلی

(میلیون تومان)

تومان)

گندم

۸۱۹/۴۱

۱۰۰۳۶/۴

۲۱۳۰/۶۰

-۲۶۰۹5/۸۲

-۲۷۴۸5/5۲

-۷۳/۳۲

جو

۳۲۳/۹۰

۳۶۲5/5۳

۱۱۷۶/۱۱

-۱۳۱۶۶/۶۱

-۱۳۹۲۱/۸۱

-۷۹/۳۱

سیب مینی

۷۹۳5/5۱

۲۳۲۰۱۲

-۳۹۳5/5۲

۱۶۲۳۲۱/۶۱

۴5۷۶۴/۱۱

۲۴/۶۰

چغندرقند

۶۸۷/۲۲

۱۰۶۶۰/۸۲

۱۱۲/۸۳

۲۷5۹۴۱

-۲۶۱5/۷۱

-۱۹/۷۰

ذرت
علوفهای

۰

۰

5۱۶

-۱۰۷۶/۸۰

-۱5۷۸

-۱۰۰

مجمو

۹۷۶۶

۲5۶۳۳۴/۶۱

۰

۱۱۴۶۳۸/۱۱

۱۶۳/۶

۰/۱۰

نام محصول
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جدول  .9مقدار آب تحویلی به محصوالت قبل و بعد از بهینهسازی
محصول
گندم
جو
سیب مینی
ذرت علوفهای
چغندرقند
جمع کل
مقدار آب ذخیراشدا

مقدار آب تحویلی به هر محصول با الگوی

مقدار آب تحویلی به هر محصول با الگوی

کشت بهینه (میلیون مترمکعب)

کشت فعلی (میلیون مترمکعب)

۷/5۴
۳/۶۹
۴۳/۸۸
۰
5/55
۶۰/۶۷
۱۸/۲۱

۲۷/۱۶
۱۷/۱۰
۶/۰۴
۶/۰۴
۶/۴۶
۷۸/۸۹

در بیشتر دوراه ی بهرابرداری حجا آب تحویلی باه
کش ا ور ک ا هش چشاامگیری داشااته ،بااهطااوری کااه در
دوراه ی گرم که حجا آب در دسترس ک هش و مصرف
آب افزایش میی بد (اواسط تیر و اواخر شهریور) حجا آب
تحااویلی بااه کشاا ور ان کاا هشی فتااه کااه ایاان خااود
نش ندهندۀ عملکرد من سب مدل در تعیین ا گوی کشات

من سب منطقه است .یکی دیگر ا قیده ی اساتف داشادا
در این تحقیق محدودیت تخصیص آب ب توجه به حجاا
آب در دسترس است که هموارا ب ید رع یت شاود ،کمتار
بودن حجا آب تخصیصی به کش ور ان نسابت باه حجاا
آب در دسترس خود نش ندهندۀ تاأمین ایان قیاد اسات
(شکل .)۶

شکل  .6حجم آب تحویلی و مصرفی کشاورز قبل و بعد از بهینهسازی
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