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اقتصادی برای ارزیابی اثرات خشکسالی در شرق حوضه  -ارائه مدل هیدرولوژیکی 

 ی اصفهان برخوار و کوهپایهرود )مطالعه موردی: واحد هیدرولوژیکرودخانه زاینده

 مرغ(-سگزی

 گرگان یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاهاعظ  رضایی، استادیار اقتصاد کشاورزی 

 سید ابوالقاس  مرتضوی، دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 مجید دالور، اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 

azam.rezaee12@gmail.com 
 یدهچک

با تنشهای شدیدی روبورو  رود، بخش کشاورزی را حوضه زایندهخشکسالی به عنوان یکی از مهمترین علل بحران آب در 

ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی بر بخش کشاورزی و بیالن منابع و مصوارف آبوی در   هدف اصلی این مقاله . کرده است

 (WEAP)ریزی منابع آب مدل برنامهاقتصادی با تلفیق  -دل هیدروباشد. بدین منظور از یک مرود میشرق حوضه زاینده

ای و جهواد کشواورزی   های آب منطقههای مورد نیاز از سازماناستفاده شد. داده (PMP)ریزی ریاضی مثبت و مدل برنامه

وری گردید. در آپرسشنامه از طریق مصاحبه رودرو با کشاورزان جمع 141استان اصفهان، هواشناسی کل کشور و تکمیل 

سپس اثرات آن بر بیالن  بندی خشکسالی انجام گرفت.طبقه،  (SPI) استفاده از شاخص بارش استانداردابتدا با این راستا، 

انجام گرفت. نتایج نشوان داد  خشکسالی منابع آبی و مصارف کشاورزان به وضعیت خشکسالی در منطقه تحت سناریوی 

سگزی تأمین نخواهد شد که منجر به تغییر  -ضای بخش کشاورزی منطقه کوهپایهدرصد تقا 91که در شرایط خشکسالی 

 3/18برخوار و کوهپایوه بوه ترتیوب     -شود. همچنین بازده ناخالص سالیانه در منطقه اصفهانالگوی کشت در منطقه می

 درصد کاهش خواهد یافت.  2/29درصد و 

ریوزی ریاضوی مثبوت،الگوی    اقتصادی، مدل برناموه  -هیدرورود، مدل خشکسالی، شرق حوضه زایندههای کلیدی:واژه

 کشت، بازده ناخالص سالیانه

 

 

 مقدمه

امروزه کمبود آب بویژه آب با کیفیت یکی از عوامل مهم بازدارنده توسعه کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشـورهای  

قـرار گـرفتن در   دلیـل   بـه  ایران. [1]ست در حال توسعه بخصوص کشورهای واقع در کمربند خشک و نیمه خشک جهان ا

میلیمتر )یک سوم بارنـدگی جهـان( و    776با بارندگی سالیانه کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی، جزو مناطق کم باران 
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بـر اسـاس گـزارش    . [7]شـود  بندی مـی درصد کشور( طبقه 74میلیمتر در  144توزیع مکانی نامنظم بارش )بارش کمتر از

بندی میشود، به طوری که ایـن پدیـده در   ، ایران در زمره کشورهای با خشکسالی شدید طبقه1المللی غذا و داروبینسازمان 

کشورمان از نظر شدت، طول مدت و مجموع خسارات در بلندمدت نسبت به سـایر بالیـای طبیعـی در رتبـه اول قـرار دارد.      

ف تأکید دارند کـه خشکسـالی در اثـر کمبـود رطوبـت ناشـی از       علیرغم عدم وجود تعریف واحد برای خشکسالی، همه تعاری

آیـد و بـه   کمبود بارندگی در طول یک دوره زمانی مشخص، که کمبود منابع آبی قابل اسـتفاده را بهمـراه دارد، بوجـود مـی    

 افتد، وابسته است. ای که کمبودها در آن اتفاق میدوره

هوای گرم وخشک در نیمه  آب وو خشک فراخشک تا  مرکزی ایران، با اقلیم رود، بزرگترین رودخانه در فالترودخانه زاینده

میلیمتـر )کمتـر از میـانگین     194رود قرار دارد. متوسط بارنـدگی سـالیانه در ایـن حوضـه     در حوضه زایندهشمالی و شرقی 

مین آب بخـش  أمنبـع تـ  به عنـوان مهمتـرین   . این رودخانه، [9]باشد می C73°تا  C9°کشوری( و متوسط دامنه دمایی آن

. صاحبنظران دالیـل اصـلی کمیـابی آب در    [5]است  بروز بحران آب در گذشته و حال بوده میانی فالت مرکزی ایران شاهد

رود را افزایش جمعیت، توسعه صنعت، انتقال آب و بـه تبـع آن افـزایش کـاربران آب، تغییرپـذیری اقلیمـی و       حوضه زاینده

باعث افزایش رقابت کاربری آب در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی شده است. مصرف باالی دانند این عوامل خشکسالی می

آب در بخش کشاورزی از یک طرف و باالتر بودن اولویت مصارف شرب و صنعت نسبت به کشـاورزی از طـرف دیگـر باعـث     

وضه، موجـب بـروز مسـائلی از    . کمیابی آب در ح[1]شده است که بیشترین فشار ناشی از بحران آب به این بخش وارد شود 

هـای حریمـی، تغییـر الگـوی کشـت، ناپایـداری       قبیل کاهش سطح زیر کشت، افت سطح آب زیرزمینی، افزایش تعداد چـاه 

هـا، شـوری خـاک، شـیوع     های صنعت و خدمات، کاهش تعداد دامآوری به شغلکشاورزی، افزایش مهاجرت روستایی و روی

. خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین علل بحران آب در حوضه، تولیـدات کشـاورزی و   [6]ها و... شده است آفات و بیماری

ای اصـفهان میـزان   کرده است. بر اساس اطالعات سازمان آب منطقههای شدیدی روبرو با تنشرا  امنیت اقتصادی کشاورزان

. همچنـین بـیالن آب   [5]اسـت   درصد کاهش داشـته  -7/16نسبت به متوسط دراز مدت به میزان  1934بارندگی در سال 

های خشکسالی به کـاهش  ساله منفی بوده است که این آمار در سال 17های استان اصفهان در یک دوره زیرزمینی در دشت

سال اخیر نسبت به دوره قبـل   11میزان آبدهی این منطقه در  ،همچنین. [2]رسد های زیرزمینی نیز میمتری سطح آب 5

هـای گسـتره فراوانـی خشکسـالی و شـاخص بـارش       . بعـالوه، نقشـه  دهـد درصدی را نشان مـی  49از آن یک کاهش حدود 

های شـرقی و شـمال   های غربی استان اصفهان خشکسالی متوسط و در قسمتدهد که در قسمت( نشان میSPI)7استاندارد

الت زراعـی و اجتنـاب   . با توجه به اهمیت نزوالت جـوی در کشـت محصـو   [4]شرقی خشکسالی بسیار شدید رخ داده است 

رسد. از ایـن رو طراحـی   ریزی صحیح برای مدیریت اثرات این پدیده ضروری به نظر میناپذیر بودن پدیده خشکسالی، برنامه

. [3]هر مدل برای کاهش اثرات آن، نیاز به اطالعات دقیق در مورد پیامدهای محیط زیسـتی، اجتمـاعی و اقتصـادی اسـت     

بندی نمود. الـف( دسـته   اند که میتوان آنها را به سه گروه کلی تقسیمی اثرات خشکسالی پرداختهمطالعات مختلفی به ارزیاب

انـد. ایـن مطالعـات در مقیـاس     اول مطالعاتی هستند که با استفاده از مدلهای اقتصادی به ارزیابی اثرات خشکسالی پرداختـه 

                                                           
1. Food & Agriculture Organization (FAO) 
2. Standard Precipitation Index 
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، گاریـدو و همکـاران   [11]، گیـل و همکـاران    [14]مکـاران  اند. مانند مطالعه قرشی و های و ملی انجام شدهمزرعه، منطقه

ریزی ریاضی، معموالً با هـدف حداکثرسـازی   مطالعات با رویکرد برنامه [15]و لی و همکاران  [19]، کالتاوارا و گاریدو [17]

ینگونـه مـدلها   سازی ریسک کشاورزان و... انجام شده است. خشکسالی به صورت تغییرات بـارش در ا مطلوبیت، سود، حداقل

وارد شده است و اثرات آن بر متغیرهایی همچون سود، سطح زیرکشت، اشتغال و... تعیین شده است. در صورتی که تغییرات 

-موجودی آب فقط در اثر خشکسالی اتفاق افتاده باشد، در نظر گرفتن آن به عنوان سناریوهای خشکسالی منطقی بنظر می

شود. در مطالعات بـا رهیافـت اقتصادسـنجی،    د یا کمتر از حد برآورد کردن اثرات میرسد در غیر اینصورت سبب بیش از ح

خشکسالی معموالً بصورت متغیر مجازی و یا تغییرات ذخیره آبخوان، تغییرات ذخیره سد و... در مـدل وارد شـده اسـت. ب(    

بنـدی خشکسـالی   ای به پایش و پهنهرهدسته دوم مطالعاتی هستند که با استفاده از شاخصهای خشکسالی و یا تصاویر ماهوا

ج( دسته سوم مطالعاتی هستند کـه   [12]مرید و بوانی ، [16]، بهشتی راد [11]اند. مانند مطالعه کریمی و همکاران پرداخته

-اقتصـادی، مـدلهای محـیط   -اند. معروفترین آنها، مدلهای هیدروبا استفاده از مدلهای چندبخشی خشکسالی را ارزیابی کرده

وارال و ، [13]مانتا و همکـاران  ،  [14]بالنکو و همکاران اقتصادی هستند. مانند مطالعه  -اقتصادی و مدلهای بیوفیزیکی-ستیزی

در این مطالعات خروجی یک مدل به عنوان ورودی مدل دیگر مـورد اسـتفاده قـرار     .[71]آزورا و همکاران و  [74]همکاران 

تـر  شوند. ارزیابی اثرات با اسـتفاده از مـدلهای تلفیقـی دقیـق    بین دو مدل مبادله می هاگیرد و یا به صورت یک لوپ دادهمی

دهد که اکثر مطالعات انجام شده بر اساس تقسیمات سیاسی انجام گرفتـه  گیرد، از طرف دیگر مرور منابع نشان میانجام می

د. همچنین با توجه به تفاوت کیفیـت آب و  ای مانند خشکسالی باید بر اساس تقسیمات آبی بررسی شودر صورتی که مسئله

رسد. از اینرو هدف کلی مقاله ارزیابی اثرات هزینه استحصال آب سطحی و زیرزمینی، تفکیک این دو منبع ضروری بنظر می

رود است؛ اهداف جزیـی عبارتنـد   اقتصادی خشکسالی بر بخش کشاورزی و بیالن منابع و مصارف آبی در شرق حوضه زاینده

ف( ارزیابی اثرات خشکسالی بـر بـیالن منـابع آب سـطحی و زیرزمینـی در منطقـه مـورد مطالعـه. ب( ارزیـابی اثـرات           از: ال

خشکسالی بر مصارف آب )شرب، صنعت و کشاورزی( در منطقه. ج( ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی بر سطح زیرکشـت و  

 ی بر سود کشاورزان در منطقه.ها در منطقه. د( ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالکاربری نهاده

 مواد و روشها

سـنجی اصـفهان و سـد    برای دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا با استفاده از اطالعات سری زمانی مربوط به دو ایستگاه بـاران 

انجـام   SPIبندی خشکسالی بـا اسـتفاده از شـاخص    آماری هستند، طبقهچادگان که دارای آمار بلندمدت بارش و نواقص کم

تـدوین گردیـد.   بندی مشترک بین دو ایسـتگاه  طبقهسناریوهای ترسالی، نرمال و خشکسالی با استفاده از یک  گرفت. سپس

تشکیل شد و اثرات خشکسالی بر منـابع آبـی و تقاضـاهای شـرب، صـنعت و       WEAPریزی منابع آب پس از آن، مدل برنامه

انجـام گرفـت. عامـل ارتبـاط بـین مـدل        ریزی ریاضی مثبتل برنامهارزیابی اقتصادی با استفاده از مدکشاورزی تعیین شد. 

سازی اثرات از رهیافت مدلسـازی  باشد و برای شبیههیدرولوژیکی و اقتصادی، تغییرات بیالن منابع آب در اثر خشکسالی می

 مجزا استفاده شد.
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و بی   م اب  و م ارف آبی درم  قه ار یابی ا را  اقت ادی   ک ا ی بر ب     اور ی

ار یابی هیدرو   یکیار یابی اقت ادی

ریزی پایه باتدوین مدل برنامه
محدودیت کالیبراسیون 

برآورد ضرایب تابع تولید با استفاده

از متدولو ی ماکزیم  آنتروپی  

و کالیبراسیون   PMPتدوین مدل 

 PMPمدل کالیبره  
برای سال پایه

ارزیابی اثرات خشکسالی بر سود،
سطح زیر کشت وکاربری نهاده ها 

 

ارزیابی وضعیت خشکسالی
SPIبا استفاده از منطقه 

تشکیل مدل
 WEAP

مدل کالیبره شده
 WEAP

تعیین اثرات خشکسالی بر بی ن
تعیین اثرات خشکسالی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی 

مصارف شرب، صنعت
وکشاورزی 

 دوی  س اری های   ک ا ی

ا  عات مستخر  از پرسشنامه 
و موجودی منابع  

ا  عات منابع و مصارف آبی،
راندمان آب برگشتی، درصد ت مین

...از آب  سطحی و زیرزمینی و 

داده های سری زمانی
دما و بارش 

 
 شماتیک مراحل تحقیق -1شکل 

 ضعیت هیدرولوژیکی منطقهارزیابی و -2-1

 تعیین سناریوهای اقلیمی در منطقه مورد مطالعه-2-1-1

دلیل اینکه در منطقه مورد مطالعه به غیر از خشکسالی مسائل مدیریتی در باالدست رودخانـه در بحـران آب مـؤثر بـوده     به 

ی هواشناسـی بـا اسـتفاده از شـاخص     برای تفکیک تغییرات اقلیمی از مسائل مدیریتی به ارزیابی خشکسالاین تحقیق است، 

SPI خشکسالی در کلرادو بکارگرفتـه  به منظور تعیین و پایش  [77]پردازد. این شاخص اولین بار توسط مکی و همکاران می

مقدار نرمال شده بارندگی ماه  0P هایی که بارندگی تجمعی برای آنها حساب شده است،تعداد ماه n(، 1شد. بر اساس رابطه )

انحراف معیـار بـرای ماههـا     ماه و  nییانگین تعداد بارندگی تجمعی برام مقدار نرمال شده بارندگی ماه قبل، I-Pفعلی،

 می باشد.

                                                                             )1( 

 (WEAPریزی منابع آب )ساختار مدل برنامه -2-1-2

-برای برنامـه  [79]و همکاران است که اولین بار توسط راسکین  1المللی منابع آبیکی از مدلهای مؤسسه بین WEAPمدل 

سـیله تعـادل عرضـه و    این مدل بر اصل حسابداری تعـادل آبـی بـه و   ریزی منابع آب در حوضه دریاچه آرال بکارگرفته شد. 

ها با در نظر گرفتن اولویتهای تخصیص استوار است سازی حقابهسازی و بهینهتقاضای آب در هر گره و لینک و قابلیت شبیه

                                                           
1. International Water Management Institute (IWMI) 
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سازی درصد پوشش نیاز در هـر  در هر گام زمانی، از ماکزیمم Pبرای تخصیص آب از منابع به نیازها بر اساس اولویت  .[75]

 (:7د )رابطه شوگره استفاده می

                                                                                               )7(  

محدودیتهای مدل است. نیاز هر مکان تقاضا بعنوان مجمـوعی از نیازهـا بـرای تمـامی      Cدرصد پوشش نیاز در هر گره و   

 شود. کل تقاضای ساالنه عبارتست از:اسبه میهایش محشاخه
                                                                                        )9(     

زی سطح زیرکشت، برای سطح فعال برای هر مکان که برای اراضی کشاورتقاضای سالیانه برای هر مکان ، که در آن

مقدار مصرف آب سـاالنه در   باشد و مصارف شهری و روستایی جمعیت و برای مصارف صنعتی مقدار تولید در سال می

اولـین مرحلـه   : [71]شامل سـه مرحلـه اسـت     WEAPبه طور کلی، مدل باشد. هر واحد از سطح فعال برای مکان تقاضا می

. شـود لعه است که در قالب چارچوب زمانی، مکانی، اجزای سیسـتم و طراحـی مسـأله انجـام مـی     شامل تعریف محدوده مطا

باشد مییک تصویر کلی از تقاضای آب، منابع و عرضه مورد نیاز برای سیستم است که  رایط موجوددومین مرحله طراحی ش

ا و بررسی تغییرات عرضه و تقاضا در آینـده  شود. مرحله سوم به منظور تدوین و تحلیل سناریوهو برای واسنجی استفاده می

 دهد با ادامه روند کنونی در اینده چه اتفاقی خواهد افتاد.  گیرد. سناریوی مرجع نشان میبوسیله سناریوی مرجع انجام می

 ارزیابی اقتصادی -2-2

یمم آنتروپـی اسـتفاده شـد.    ریزی ریاضی مثبـت و روش مـاکز  به منظور ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی از رهیافت برنامه

PMP  تـر نسـبت بـه    ریزی وارد شد و به جهت ایجاد ادبیات نوین و مدلسازی پیچیـده به دنیای برنامه [76]با مطالعه هاویت

سـازی رفتـار کشـاورزان تحـت     برای شبیه PMP. مدلهای [72]تحولی عظیم در اقتصاد کشاورزی ایجاد کرد  NMPمدلهای 

: [76]زیستی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش شامل سه مرحله اسـت  اسی و اخیراً محیطشرایط فنی، اقتصادی، سی

هـای کالیبراسـیون بـا    ریزی خطی با تابع هدف حداکثر سازی سود کشـاورزان  و محـدودیت  اولین مرحله تبیین مدل برنامه

 (:5ای )رابطه های سایههای منابع جهت برآورد قیمتمحدودیت

                                                                            )5(  

 

سطح زیر  هزینه حسابداری تولید هر هکتار محصول،  عملکرد محصول، قیمت محصول،  ارزش تابع هدف،  zکه 

 λسطح زیر کشت موجود محصول، ام، iموجودی منبع  ام برای تولید محصول، iمیزان مصرف منبع  کشت محصول،

باشد. در یک های کالیبراسیون میای مربوط به محدودیتسایهقیمت های منابع و ای مربوط به محدودیتقیمت سایه

های پنهانی است که شود که این به دلیل وجود هزینهی خطی هزینه فرصت منابع با درآمد نهایی برابر نمیریزالگوی برنامه

-گیریهای تولید با آن مواجه بودههایی است که کشاورزان در تصمیمدر نظر نگرفتن آن باعث برآورد کمتر از واقعیت هزینه

شود در سال پایه، هزینه نهایی باشد که منجر میهای پنهانی میهاند. در واقع در مرحله اول مدل به دنبال یافتن هزین

واقعی با درآمد نهایی برابر شده و در نتیجه سطوح تولید مشاهده شده در سال پایه قابل بازتولید باشد. دومین مرحله برآورد 

وی کشت موجود منطقه و ای مدل خطی مرحله قبل و اطالعات الگضرایب تابع هدف غیرخطی با استفاده از قیمت سایه
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بدون نیاز به محدودیت کالیبراسیون. تابع هدف غیرخطی در مرحله دوم از طریق قرار دادن یک تابع تولید یا هزینه 

آید. ضرایب تابع هزینه یا تولید غیرخطی که ممکن است به فرم لئونتیف تعمیم بدست می LPغیرخطی در تابع هدف مدل 

 آید. انشینی ثابت، تابع تولید درجه دوم باشد، از مرحله دوم بدست مییافته، تابع تولید با کشش ج

                                                                                        )1( 

                                                                                 )6( 

از پارامترهای جزء درجـه دوم تـابع هزینـه یـا تـابع       (n*n)ماتریس نیمه معین و متقارن با رتبه  Q(، 6( و )1های )در رابطه

مقادیر دوگان مربوط به محدودیت کالیبراسیون   هزینه حسابداری و  cجز خطی تابع هزینه  (n*1)بردار  dباشد. تولید می

باشد. در الگوی تـابع تولیـد نیـز روابـط     می Qهای ماتریس در واقع  مسأله اصلی برآورد مؤلفه PMPدر مرحله دوم  باشد.می

مذکور از تساوی تولید نهایی و هر نهاده با قیمت نهاده به عالوه هزینه فرصت هر منبع که همان هزینه نهایی کل هـر واحـد   

پارامترهایی که باید تخمین زده شوند از تعداد مشاهدات بیشتر و درجـه آزادی   شود. در این روابط تعدادنهاده است برابر می

منفی و بد وضعیت هستند. جهت تخمین این مدلها راهکارهای مختلفی ارائه شده است که بهترین آن عبارتسـت از روشـی   

هـم صـفر نباشـد و اثـرات      شود، بدین مفهوم که عناصر غیرقطرییک ماتریس کامل در نظر گرفته می Qکه در آن ماتریس 

شـود. ایـن روش   ریزیهای کشـت لحـاظ مـی   جانشینی و مکملی بین محصوالت مورد توجه کشاورزان قرار گرفته و در برنامه

این روش را به عنوان رویکردی برای رفع مشکل درجه آزادی منفی  [74]شود. پاریس و هاویت ماکزیمم آنتروپی نامیده می

شـوند. تـابع   با استفاده از یک فضای کمکـی و احتمـال آن بـرآورد مـی     dو  Qیان کردند که مقادیر ریزی بدر مدلهای برنامه

 آنتروپی عبارتست از:
            )2(   S.t 

                                                                    )4(

                                              )3(

                                                                                   )14(

                                              )11(

                                                                    )17(

                                                                            )19( 

ضرایب جز ثابت و درجه دوم تابع تولید است که باید بـرآورد شـوند و    qو  aتابع حداکثرسازی و  H(، 19( الی )2در روابط )

( شرط برابری تولید نهایی و هزینـه نهـایی   4باشد. محدودیت )الزمه آن ایجاد نقاط پشتیبان و ماتریس احتمال برای آنها می

رفتار باشد باید شرط تقارن و مثبت بـودن  دهد. برای اینکه تابع اولیه یک تابع خوشیرا در یک تابع تولید غیرخطی نشان م

نقاط پشـتیبان   t((. اگر 3شود )محدودیت )اعمال شود که با استفاده از روش فاکتورگیری چولسکی تأمین می Qبر ماتریس 

 qو مـاتریس   aنشان دهیم عناصر بردار  ijplرا با  ilzو احتمال وقوع نقاط پشتیبان  ipaرا با  izaو احتمال وقوع نقاط پشتیبان 

( بیـانگر یـک بـودن مجمـوع     19( و )17هـای ) شـوند. محـدودیت  ( نشـان داده مـی  11( و )14های )با استفاده از محدودیت
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 احتماالت است. مرحله سوم تبیین یک تابع تولید غیرخطی از طریق قرار دادن ضرایب برآوردی تـابع تولیـد در تـابع هـدف    

 (:15بدون محدودیت کالیبراسیون است )رابطه  LPمدل 

 
s.t 

                                                                                   )15(      

 

ه شـده بـه طـور    شود. مدل غیرخطـی کـالیبر  های کالیبراسیون براورد میدر این رابطه، تابع تولید غیرخطی بدون محدودیت

های بکار گرفته شده در مـدل عبارتنـد   کند. محدودیتای منابع را بازتولید میصحیحی سطح زیرکشت موجود و ارزش سایه

آالت، نیروی کار، زمین، آب سطحی، آب زیرزمینی و تنـاوب زراعـی. بـر اسـاس هـدف کلـی       از محدودیت کود، سم، ماشین

 ( کـه  11و کالیبراسیون مدل از رهیافت تابع تولیـد اسـتفاده شـده اسـت )رابطـه      تحقیق، برای بازتولید شرایط سال پایه 

 ها است.بیانگر سطوح استفاده از هر یک از نهاده ضرایب تابع تولید و  و  عملکرد محصول، 
                                                     )11(     
مرغ است کـه از منـابع   -برخوار و کوهپایه سگزی-جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان واقع در واحد هیدرولوژیکی اصفهان

برای تعیـین حجـم   . [73]کنند. الزم به ذکر است که در منطقه کشت دیم وجود ندارد آب سطحی و زیرزمینی استفاده می

 گیری تصادفی استفاده شد.   بر اساس فرمول کوکران و نمونه(، 16نمونه از رابطه )

  
باشـد.  خطـا مـی   درصد استفاده از آب زیرزمینی و  p)-(1درصد استفاده از آب سطحی،  pحجم نمونه،  nدر رابطه مذکور، 

نیاز تحقیق از سازمان هواشناسی کل  ها و اطالعات موردعدد بدست آمد. داده 154درصد و نهایتاً تعداد نمونه  4میزان خطا 

ای و جهاد کشاورزی استان اصفهان و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه رو در رو با کشاورزان به دسـت  کشور، سازمان آب منطقه

 استفاده شد.   GAMS 22.3و DIP ،WEAPآمد. جهت تحلیل و برآورد مدل از نرم افزارهای 

 نتایج و بحث-9

 لی در منطقه بررسی وضعیت خشکسا -9-1

 برای دوره سی ساله برای دو ایستگاه اصفهان و چادگان برآورد شد. SPIهمانگونه که بیان شد 

 SPIبندی خشکسالی بر اساس شاخص طبقه -1جدول 

 SPIمقدار شاخص  طبقه بندی
 -SPI> 1< -53/1 خشکسالی متوسط
 -SPI> 1/1< -33/1 خشکسالی شدید

 SPI< -7 خشکسالی بسیارشدید
 SPI>33/4< -33/4 قریباً نرمالت

 SPI>1< 53/1 مرطوب متوسط
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 SPI>33/1<1/1 خیلی مرطوب
 مأخذ: بسته نرم افزاری شاخصهای خشکسالی 

 WEAPاعمال پیکربندی منطقه مطالعاتی در مدل  -9-2

 3ف آب شـامل  رود( و زیرزمینـی و مصـار  (، منابع آبی سـطحی )رودخانـه زاینـده   7مطابق شماتیک منطقه مطالعاتی )شکل 

سایت تقاضای شرب، صنعت و کشاورزی، درصد تأمین هـر نیـاز از هـر منبـع، ایسـتگاههای هیـدرومتری، آب برگشـتی بـه         

رودخانه و آب زیرزمینی است. نقاط تقاضا شامل کشاورزی برخوار و کوهپایه، صنعت برخوار وکوهپایه، نیروگاه اصفهان، سایر 

بـه   1945خوار و شرب کوهپایه است. برای واسـنجی مـدل در وضـعیت موجـود سـال      تقاضاهای برخوار و کوهپایه، شرب بر

عنوان سال پایه انتخاب شد که در آن اطالعات دقیقی از منابع و مصـارف آب، دبـی ایسـتگاههای هیـدرومتری، مسـاحت و      

غییرات ذخیره آبخـوان  درصد، ت 41حداکثر ظرفیت آبخوان، آب برگشتی، اولویتهای مصارف و... وجود داشت. تأمین مصارف 

درصد در سال پایه بود که حاکی از کالیبراسیون قابل قبول برای مدل است. پـس از واسـنجی    46و پوشش آب سطحی  34

(، ب( خشکسـالی  WEAPمدل، سناریوها تدوین شدند: الف( ترسالی )میانگین دبی سالهای تر به عنوان ورودی مدل کالیبره 

(، ج( نرمال )میانگین دبی سالهای نرمال به عنوان ورودی مـدل  WEAPنوان ورودی مدل )میانگین دبی سالهای خشک به ع

 (WEAPکالیبره 

 
 WEAPشماتیک پیکربندی سیستم )عرضه و تقاضا( برای حوضه مطالعاتی در مدل  -2شکل

، 16رتیـب کـاهش   ترسالی، نرمال و خشکسالی  بدست آمد که بـه ت با اجرای مدل، تغییرات ذخیره آبخوان تحت سناریوهای 

 درصد را نشان میدهد. 94و  71
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 در حوضه  نرمال وی ترسالی، خشکسالی وهایسناری ط آبخوان رهیذخ تغییرات -9شکل 

درصـد جریـان رودخانـه     99باشد و میلیون متر مکعب می 194در وضعیت خشکسالی جریان آب سطحی ورودی به منطقه 

میلیون متر مکعب است تمام نیازهـا پوشـش داده    1444و  239الی به ترتیب یابد. جریان در شرایط نرمال و ترسکاهش می

از سایر تقاضاهای برخوار تـأمین   % 6/11کشاورزی برخوار و  %74از تقاضای کشاورزی کوهپایه،  %91شود. با خشکسالی می

 نمیشود.

 
دم تأمین تقاضا در سناریوهای خشکسالی، نرمال در منطقه )متر میزان ع -4شکل                                                           

 مکعب(

 ارزیابی اقتصادی اثرات خشکسالی -9-9

اختالف ناچیز سطوح زیر کشت بازتولید شده و سطوح زیر کشت مشاهداتی بیـانگر ایـن اسـت کـه مـدل توانـایی بازتولیـد         

زیر کشت در منطقه کوهپایه مربوط به پنبه است کـه بـه    (، بیشترین کاهش سطح7شرایط واقعی را دارد. بر اساس جدول )

یابد. البته هـر چنـد کـه یونجـه در طـول دوره      درصد سطح زیر کشت آن کاهش می 31دلیل نیاز آبی باالی این محصول تا 

 کند، اما به دلیل سود باال کاهش سطح زیر کشت کمتری دارد. همانطور که پیشتر نیـز گفتـه  کشت آب بیشتری مصرف می

دهند. بطور کلی الگوی کشت به نفـع  العمل ثابتی را نسبت به تغییرات میزان آب در دسترس نشان نمیشد کشاورزان عکس

 کند.تر و سود باالتر تغییر میمحصوالت با نیاز آبی پایین
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 سگزی در شرایط خشکسالی-کوهپایه  درصد تغییرات سطح زیر کشت -2جدول 
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91- 

1/
93- 

3/4- 

2/1- 

14- 

6/
72- 

6/
35- 

1/3- 

1/4- 

1/
59- 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 در منطقه برخوار در شرایط خشکسالی درصد تغییرات سطح زیر کشت -9جدول 

 های تحقیق مأخذ: یافته

( نشان داده شده است. بیشترین 9تغییرات سطح زیر کشت محصوالت زراعی در منطقه برخوار در اثر خشکسالی در جدول )

زمینی افزایش سطح زیرکشت داشـته  درصد است. در این منطقه یونجه، گلرنگ و سیب 3/31اهش سطح مربوط به پنبه با ک

ها کاهش یافته اسـت. نظـر بـه    (، در اثر کاهش سطح زیر کشت برای اکثر محصوالت کاربری نهاده5بر اساس جدول )است. 

 ها را نیز دارد.  بیشترین کاهش کاربری سایر نهادهاینکه پنبه بیشترین کاهش سطح زیر کشت را داشته است، 

 ها در منطقه کوهپایه در شرایط خشکسالی )درصد(تغییرات مصرف نهاده -4جدول 
 نیروی کار آالتماشین آفتکشها کود آب زیرزمینی آب سطحی نام محصول
 -7/99 -6/91 -6/91 -5/95 -1/96 -79/96 گندم
 -6/94 -1/93 -1/94 -3/94 -43/93 -7/57 جو
 -3/4 -4/4 -2/19 -1/4 -4/4 -1/16 پیاز
 -2/1 -6/1 -45/1 -45/1 -5/9 -9/1 یونجه
 -3/3 -44/14 -9/1 -14 -42/11 -2/11 ایذرت علوفه
 -9/72 -9/76 -54 -5/77 -6/72 -1/59 برنج
 -1/35 -35 -3/27 -1/41 -31 -144 پنبه

 -1/3 -1/3 -7/1 -5/3 -5/4 -5/14 سبزیجات
 -61/4 -46/4 -2/94 -6/1 -6/4 -5/52 ب زمینیسی

 -9/59 -1/59 -41/51 -9/59 -1/57 -7/55 چغندرقند

 های تحقیقمأخذ: یافته 

 %59و  %41همچنین میزان کاربری کود شیمیایی برای همه محصوالت کاهش یافته است که پنبه و چغندرقنـد بـا مقـادیر    

کشها برای همـه محصـوالت کـاهش یافتـه اسـت. همـه       قرار دارند. کاربری آفتدر رتبه اول و دوم کاهش کاربری این نهاده 
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کاهش، بیشترین تغییرات کـاربری نیـروی    %31آالت را دارند. در شرایط خشکسالی پنبه با محصوالت کاهش کاربری ماشین

 کار را دارد. 

 برخوار -ها در منطقه اصفهاندرصد تغییر در میزان استفاده از نهاده -3جدول 
 نیروی کار االتماشین آفتکشها کود آب زیرزمینی آب سطحی نام محصول
 -4/72 -4/76 -1/72 -3/72 -3/72 -73 گندم
 -3/93 -1/92 -1/96 -1/54 -5/54 -7/51 جو
 -9/4 -7/4 -6/7 -7/4 -9/4 -6/14 پیاز
 92/4 55/4 9/1 4/4 5/4 -31/2 یونجه
 -2/1 -4/1 -1/5 -2/1 -4/1 -45/3 ایذرت علوفه
 -5/6 -1/1 -4/3 -2/7 -1/6 -5/57 برنج
 31/6 1/2 1/12 9/19 5/2 -144 گلرنگ
 -37 -7/31 -7/14 -7/24 -37 -144 پنبه

 -1/1 -46/1 -41/74 -1/1 -41/1 -3/6 سبزیجات
 7/9 -41/1 -5/13 -4/7 -71/1 -9/26 آفتابگردان

 7/4 9/4 9/92 2/4 7/4 -1/44 زمینیسیب
 -1/14 -3/3 -1/9 -3/3 -1/14 -1/77 خربزه

 -2/99 -4/99 -6/91 -1/99 -4/99 -3/95 چغندر قند
 -6/3 -7/3 -42/1 -1/3 -1/3 -1/75 فرنگیگوجه

 های تحقیقمأخذ: یافته 

(، در شرایط خشکسالی در منطقه برخوار، گلرنگ و پنبه، بیشترین میزان کاهش استفاده از آب سـطحی  1بر اساس جدول )

زمینی افزایش میزان مصرف آب زیرزمینی را دارند که به تبع آن سطح زیرکشت و میزان یونجه، گلرنگ و سیباند. را داشته

آالت را داشته است. همچنین بـازده ناخـالص   یابد. پنبه بیشترین کاهش میزان استفاده ماشینها افزایش میاستفاده از نهاده

کند. این تغییر در اثر تغییر الگوی کشت ناشـی از کـاهش مصـرف    می های کشاورزی در اثر خشکسالی تغییرسالیانه فعالیت

شـود. در  درصدی مواجه می 3/14و  7/79آید. بازده ناخالص در منطقه برخوار و کوهپایه به ترتیب با کاهش آب به وجود می

در اثر کمبود بارش و بـه   رودشرایط خشکسالی به دلیل کاهش ذخایر آبخوان کوهپایه و برخوار و کاهش دبی رودخانه زاینده

تبع آن کاهش سطح آبهای زیرزمینی و فشار بر آبخوان همه تقاضاهای موجود در حوضه تأمین نخواهد شـد. لـذا بـه دلیـل     

وجود اولویت باالتر مصارف شرب و صنعت نسبت به مصارف کشاورزی، بیشترین میزان تقاضای تأمین نشده مربوط به بخش 

شود و از های بیشتر میغییر الگوی کشت و کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه رها شدن زمینکشاورزی است که منجر به ت

یونجه علی رغم نیاز آبی باال به دلیـل اینکـه بـازده    در مقابل محصول طرف دیگر، هزینه استحصال آب افزایش خواهد یافت. 

الوه بـه دلیـل وجـود کشـاورزی تلفیقـی      برابری پنبه دارد، کاهش سطح زیر کشت ناچیزی داشته اسـت. بـه عـ    24ناخالص 

)پرورش دام به همراه کشت محصول( در منطقه تحت شرایط خشکسالی، کشاورزان حاضر به حذف این محصـول از الگـوی   

های زراعی آنها در شود که زمینکشت نخواهند بود. بود. الزم به ذکر است که این محصول اکثراً توسط کشاورزانی کشت می

لـی و  و  [14]کنند. نتایج مطالعه بالنکو و همکاران رار دارد و یا برای آبیاری از چاههای حریمی استفاده میحریم رودخانه ق

کند. در شرایط خشکسالی کاهش کاربری نیروی کـار و خـروج نیـروی کـار از بخـش      نیز این امر را تأیید می [15]همکاران 

آید کـه بـا مطالعـه سـالمی و     زمینهای زراعی  به وجود میکشاورزی به دلیل کاهش سطح زیرکشت محصوالت و رها شدن 
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تطابق دارد. با توجه به اینکه اجـازه تغییـر کـاربری اراضـی      [13]و مانتا و همکاران  [14]، قرشی و همکاران [94]همکاران 

رشـد  شود، بـا خـروج کشـاورزان از حرفـه تخصصـی خـود، مشـاغل کـاذب         کشاورزی در این منطقه به کشاورزان داده نمی

چشمگیری داشته است. این امر به طور غیرمستقیم سبب به وجود آمدن پیامدهای اجتمـاعی منفـی شـده اسـت. از طـرف      

-زیستی به صورت مشکالت در هـم رود مسائل محیطدیگر، به دلیل عدم دریافت حقابه تاالب گاوخونی از آب رودخانه زاینده

شود. به ده است. همچنین مسأله بهبود راندمان آبیاری بسیار مهم تلقی میتنیده با مسائل اقتصادی و اجتماعی بروز پیدا کر

تواند به حداقل کردن اثرات این پدیده کمک کند. بـه  منظور مقابله با پدیده خشکسالی افزایش راندمان آبیاری در منطقه می

باشـد و افـزایش   ه بسـیار پـایین مـی   دلیل بتنی بودن کانالهای منشعب از بند آبشار و رودشتین تلفات انتقـال آب در منطقـ  

 باشد.  راندمان آبیاری فقط در سطح مزارع قابل بهبود می
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