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کمآبیاری و بهبود فناوری آبیاری؛ راهبردهای بهینهی
سازگاری با تغییرپذیری اقلیم
شیوا سلطانی و سید حبیباهلل موسوی
تاریخ دریافت4931/60/60 :

1

تاریخ پذیرش4931/63/60 :

چکیده
در این بررسی ،راهبرد کمآبیاری بهعنوان راه حلی پایدار برای رویارویی با اثرگذاریهای تغییر اقلیم در دشت همدان-
بهار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بدین منظور در آغاز ،چگونگی اثرگذاری تغییرپذیریهای دما ،بارش و سطح انتشار
 ،CO2بر الگوی کشت در چهار بعد اقتصادی ،فیزیولوژی ،آبشناسی و هواشناسی بررسی شد .نتایج نشان داد که افزایش
سطح انتشار دیاکسید کربن و تغییرپذیریهای اقلیمی ناشی از آن ،با کاهش عملکرد گیاهان کشاورزی و نیز کاهش
بیالن آبهای زیرزمینی ،دارای تأثیر منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانهترین پیشبینی ،کاهش سود ناخالص
بخش کشاورزی دشت به میزان  961میلیارد ریال ،کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان  99درصد و افزایش ارزش
اقتصادی نهادهی آب به میزان  19درصد را تا سال  1020در پی خواهد داشت .همچنین نتایج نشان داد که با اعمال
سیاست  5درصد کمآبیاری بهینه در کشت گیاهان آببر و نیز استفاده از فناوریهای نوین آبیاری ،جبران زیان یاد شده،
امکانپذیر خواهد بود.
طبقهبندی Q54, Q25, C61, C46, C33, C22, C02 :JEL

واژههای کلیدی :کمآبیاری ،دیاکسید کربن ،تغییرپذیری اقلیم ،منابع آب زیرزمینی ،ارزش اقتصادی آب.

 1به ترتیب؛ دانشجوی دکتری و استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
Email: shamosavi@modares.ac.ir
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مقدمه
کشور ایران از جمله مناطق خشک و نیمهخشک جهان بهشمار میآید که با کمبود منابع آب روبهرو
است (ضرغامی و همکاران .)1111 ،آب ،کاالیی ضروری و بدون جایگزین بوده که در دهههای اخیر
به دالیل گوناگون از جمله تغییرپذیریهای اقلیمی ،بهشدت کمیاب شدهاست و چالش کمیابی آن
هر روز ملموستر میشود (کانور و همکاران .)1111 ،در شرایطی که ایران ،کمتر از  33درصد میانگین
بارندگی ساالنهی جهان را دریافت میکند ،میزان وابستگی تولیدات کشاورزی به اراضی آبی ،در ایران
و جهان به ترتیب برابر  01و  01درصد برآورد شدهاست (علیزاده و کشاورز .)1112 ،بنابراین میتوان
دریافت که کشاورزی ایران بهشدت به آب آبیاری وابسته است به گونهای که آب ،مهمترین و
محدودکنندهترین نهادهی تولیدی در بخش کشاورزی کشور بهشمار میآید (کرباسی .)1301 ،از
سوی دیگر ،بهکارگیری شیوههای نادرست آبیاری و تخصیص نامناسب آب ،کاهش بازده آبیاری و
هدررفت بیش از  01درصد آب مصرفی در مراحل مختلف رشد گیاهان را در کشور در پی داشتهاست
(صبوحی و همکاران .)1302 ،نتایج بررسیهای پیشین گویای آن است که با توجه به تقاضای
فزایندهی آب و مصرف بیش از  03درصد کل منابع آبی کشور در بخش کشاورزی ،در سال 1011
این بخش با  20میلیارد مترمکعب کمبود آب روبهرو خواهد شد (نیکویی و همکاران .)1300 ،لذا ،با
در نظر گرفتن بحرانی شدن شرایط اقلیمی کشور و لزوم توسعهی بخش کشاورزی بهعنوان نهاد اصلی
تأمینکنندهی غذای جامعه ،در پیش گرفتن راهکارهایی برای چیره شدن بر کمبود دسترسی به منابع
آبی ،در سالهای آتی امری پرهیزناپذیر خواهد بود.
یکی از روشهای سازگاری با کمبود منابع آب ،افزایش بهرهوری هر واحد آب مصرفی است که میتواند
با گزینش سیاستهای کمآبیاری و نیز با بهبود فناوریهای آبیاری ،محقق شود (موسوی و همکاران،
 .)1300کمآبیاری یک راهبرد بهینه سازی است که به صورت هدفمند به گیاهان اجازه میدهد
درجههایی از کمآبی و کاهش عملکرد را تحمل کنند .در این سیاست ،افزایش کارایی مصرف آب
میتواند با کاهش میزان آب مورد نیاز در هر آبیاری یا با حذف آبیاریهای بدون بهرهوری کافی صورت
پذیرد (کانگ و همکاران .)1112 ،افزون بر این ،استفاده از فناوریهای نوین آبیاری ،امکان افزایش
در تولید گیاهان کشاورزی بهمیزان  11تا  01درصد و صرفهجویی در مصرف آب بهمیزان  31تا 01
درصد را فراهم میسازد (المادالنا و ساگاردوی .)1111 ،این در حالی است که به ازای هر  2درصد
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افزایش در بازده آبیاری ،ساالنه در حدود  0میلیارد مترمکعب آب صرفهجویی میشود (موسوی و
همکاران .)1300 ،لذا این انتظار وجود دارد که راهبردهای یاد شده ،در کاهش بحران آب و آسیب و
زیانهای ناشی از گرمایش جهانی سودمند واقع شوند.
در دهههای اخیر ،افزایش گازهای گلخانهای و بهویژه دیاکسید کربن ،گرمایش جهانی و رخداد
تغییرپذیریهای اقلیمی را در نقاط مختلف کرهی زمین در پی داشتهاست (ونایترچت و همکاران،
 .)1111یکی از مناطقی که در سالهای آتی ،تحتالشعاع قرار گرفتن روند تولیدات کشاورزی در
نتیجهی بروز تغییرپذیریهای اقلیمی در آن محتمل خواهد بود ،حوضهی آبریز همدان -بهار ،واقع
در غرب ایران است .در این دشت در حدود  00هزار هکتار از اراضی موجود به فعالیتهای کشاورزی
اختصاص دارد که در حدود  12و  11هزار هکتار از آن به ترتیب زیر کشت گیاهان زراعی آبی و دیم
قرار دارد (سلطانی و موسوی .)1300 ،بنابر آمار منتشر شده توسط سازمان هواشناسی کل کشور و
همچنین وزارت نیرو ،در دو دههی اخیر تغییر شرایط اقلیمی این دشت بهصورت افزایش دما و کاهش
بارندگی و نیز افزایش سطح انتشار گاز دیاکسید کربن بودهاست که روند تغییرپذیریهای یاد شده
در نمودار  1ارائه شدهاست.

نمودار ( )1میزان ساالنهی مشخصههای آب و هوایی دشت همدان -بهار
منبع :سازمان هواشناسی کل کشور و وزارت نیرو.1301 ،

 214اقتصاد کشاورزی /جلد /9شماره 2994/4

افزایش  ،CO2با آسانگری فرآیندهای نورساخت و تعرق میتواند موجب بهبود عملکرد گیاهان
کشاورزی شود (النگ و همکاران .)1112 ،از سوی دیگر همگام با افزایش دما و کاهش بارندگی ،افزون
بر کاهش عملکرد گیاهان در نتیجهی تأثیرپذیری منفی زیستتوده نسبت به شرایط یاد شده
(جورگنسون و همکاران ،)1111 ،موجبات تشدید مسئلهی کمبود آب ،به دلیل افزایش نرخ تبخیر از
سطح منابع آبی و نیز افزایش نیاز آبی گیاهان ،فراهم میشود (آزوارا و همکاران .)1111 ،لذا در صورت
تداوم شرایط اقلیمی یاد شده ،این انتظار وجود دارد که میزان دسترسی به نهادهی آب و نیز عملکرد
اغلب گیاهان کشاورزی در این دشت دستخوش تغییر شود که این مهم نیز منجر به ایجاد تغییر در
تولیدات غذایی و تحت تأثیر قرار گرفتن شاخصهای اقتصادی میشود.
با توجه به این رویکرد ،در این بررسی ،میزان توانمندی راهبردهای کمآبیاری و همچنین بهبود فناوری
آبیاری به عنوان راهکارهای برونرفت از بحران تغییرپذیریهای اقلیمی در دشت همدان -بهار مورد
بحث و بررسی قرار گرفتند .در زمینهی کاربرد راهبردهای کمآبیاری و همچنین بهبود فناوری آبیاری
برای سازگاری با تغییرپذیریهای اقلیم در بخش کشاورزی ،تاکنون بررسیهای پرشماری انجام
شدهاست .در ادامهی بحث بهمنظور ایجاد الگویی تجربی ،مرور مختصری بر چند بررسی مهم در این
زمینه صورت پذیرفتهاست .مشتاق و مقدسی ( )1111به ارزیابی توانمندی راهبردهای کمآبیاری در
کاهش زیان ناشی از تغییرپذیریهای اقلیم در بخش کشاورزی استرالیا ،با استفاده از یک مدل
برنامهریزی ریاضی غیرخطی با رهیافت تابع تولید و بهرهگیری از اطالعات سالهای 1001-1111
برای برآورد برونزای توابع تولید گیاهان کشاورزی ،پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال
پیشفرضهای کمآبیاری در بخش کشاورزی منطقه ،افزایش کارایی مصرف آب و نیز دستیابی به
بیشترین بازده اقتصادی را در پی خواهد داشت .ستین و همکاران ( )1110در بررسی خود،
توجیهپذیری اقتصادی بهبود فناوری آبیاری را در باغهای زیتون ترکیه مورد ارزیابی و اثبات قرار
دادند و دریافتند که این توجیهپذیری ،به دلیل افزایش عملکرد گیاه ،بهبود توزیع آب ،کاهش
هزینههای عملیاتی و صرفهجویی در مصرف آب بودهاست .یافتههای یاد شده همچنین در پژوهش
یزدانی و حقشنو ( )1110با عنوان مدیریت خشکسالی و ارائهی راهکارهای مقابله با گرمایش جهانی،
مورد تأیید قرار گرفت .نتایج پژوهش شیروانیان و همکاران ( )1303نیز ناظر بر این واقعیت است که
سطح آستانهی اقتصادی کمآبیاری در تولید گیاه پنبه در استان فارس برابر  0000مترمکعب آب
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آبیاری در هکتار است که نسبت به میزان آب مصرفی در سطح آبیاری کامل ،موجب صرفهجویی
 31/00درصدی در آب آبیاری میشود .حسینی و همکاران ( )1301دریافتند که تغییرپذیریهای
اقلیم منجر به کاهش سود ناخالص بخش کشاورزی در حوضهی آبریز زایندهرود به میزان  10و 31
درصد در دو افق  1011و  1021خواهد شد که با در پیش گرفتن راهبردهای سازگاری کمآبیاری
بهینه و تغییر الگوی کشت ،میزان زیان در دو افق مورد نظر به ترتیب برابر  1/0و  10درصد خواهد
بود .شمسالدینی و همکاران ( )1301نیز نشان دادند که میزان کنونی ارزش افزودهی بهدست آمده
از بخش کشاورزی دشت سپیدان واقع در استان فارس ،با اعمال پیشفرض  2درصد کمآبیاری نیز
محقق میشود .همچنین الزم به یادآوری است که سلطانی و موسوی ( )1300در پژوهشی،
اثرگذاریهای بالقوهی تغییرپذیری اقلیم بر الگوی کشت دشت همدان -بهار را مورد بررسی قرار دادند.
اما در بررسی یاد شده ،تنها به ارزیابی جداگانهی اثرگذاریهای تغییرپذیری اقلیم بر عملکرد گیاهان
زراعی پرداخته شد و دیگر اثرگذاریهای تغییرپذیری اقلیم بر الگوی کشت منطقه همچون
تغییرپذیریهای منابع آب ،مورد ارزیابی قرار نگرفتند .لذا برتری و وجه تمایز این بررسی ،پردازش به
ابعاد مختلف موضوع مورد بحث با تأکید بر منابع آب و ارائهی راهکارهای عملی در زمینهی سازگاری
با بحران آب در نتیجهی تغییرپذیریهای آب و هوایی در منطقه است .نتایج بهدست آمده از این
بررسی میتواند برای ایجاد چارچوبی عملیاتی در مدیریت منابع آبی کشور ،مورد توجه کشاورزان و
سیاستگذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.

روش تحقیق
در این پژوهش بهمنظور برآورد حساسیت عملکرد گیاهان زراعی دشت همدان -بهار نسبت به سطح
انتشار  ،CO2دما و بارش ،از مدل رگرسیون واکنش -عملکرد درجهی  1بهصورت رابطهی  1استفاده
شد (آتاوانیچ و مککارل.)1111 ،
()1

)𝑅𝑇 𝑌 = 𝑓(𝑇𝐸𝑠 , 𝑅𝐴𝑠 , 𝐶𝑂2 , 𝑇𝐸𝑠 2 , 𝑅𝐴𝑠 2 , 𝐶𝑂2 2 , 𝑉𝑇𝐸𝑠 , 𝑉𝑅𝐴𝑠 , 𝑉𝐶𝑂2 ,

در این رابطه Y ،نمایانگر میزان عملکرد گیاه TEs ،میانگین دمای فصل sام }RAs ،s = {1,2,3,4

مجموع بارندگی فصل sام و  VTEsو  VRAsبهترتیب بیانگر انحراف دما و بارش از میزان میانگین
بلندمدت آنهاست .افزون بر این TR ،متغیر روند زمانی و معرف تغییر در فناوری تولید گیاهان زراعی
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در طول زمان است .در زمینهی برآورد حساسیت عملکرد گیاهان کشاورزی نسبت به متغیرهای آب
و هوایی ،بررسیهای بسیاری با بهرهگیری از روشهای مختلف ،صورت گرفتهاست .به عنوان مثال،
آتاوانیچ و مککارل ( )1111با استفاده از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ ،حساسیت عملکرد گیاهان
کشاورزی کشور آمریکا را نسبت به دما ،بارش و  ،CO2مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که عملکرد
اغلب گیاهان کشاورزی نسبت به برآیند تغییرپذیریهای یاد شده ،دارای تأثیرپذیری منفی است.
همچنین در پژوهش کاستلو و همکاران ( )1110تأثیرپذیری منفی عملکرد گیاهان کشاورزی کالیفرنیا
در رویارویی با تغییرپذیریهای اقلیم ،با بهرهگیری از مدل رگرسیون دادههای ترکیبی مورد تأیید
قرار گرفت.
در این پژوهش برای برآورد مدل رگرسیون واکنش -عملکرد ارائه شده در قالب رابطهی  ،1با توجه
به پرشماری متغیرهای تحت بررسی که منجر به کاهش درجهی آزادی و ناجور 1بودن مسئله شد ،از
روش بیشینهی آنتروپی تعمیمیافته ) (1GMEاستفاده شد .بهرهگیری از این روش در برآورد مسائل
ناجور ،موجب دستیابی به نتایج منحصر به فرد میشود (هانگ و همکاران .)1111 ،در این روش،
ضریبهای رگرسیون بهعنوان متغیرهای تصادفی جداگانه به همراه یک بازهی حمایتی در نظر گرفته
میشوند (کاپوتو و پاریس .)1110 ،اعداد موجود در این بازه که مقادیری محتمل بوده و در ادبیات
موضوع با عنوان مقادیر پشتیبان شناخته میشوند ،برگرفته از فرضیههای علمی یا بررسیهای پیشین
هستند (هانگ و همکاران .)1111 ،احتماالت ممکن برای تحقق این مقادیر پشتیبان ،نامعلوم بوده و
بر مبنای روش  GMEبیشترین احتمال ممکن برای آنها بهدست میآید .مجموع حاصلضرب احتمال
تحقق اعداد بازه در هر عدد ،ضریبهای رگرسیونی را تشکیل میدهند (وو .)1110 ،الزم به توضیح
است که در این پژوهش برای تعیین مقادیر حمایتی ضریبها ،از بررسیهای ورسینک و همکاران
( ،)1111واریک ( ،)1000الل و همکاران ( ،)1000کرباسی و همکاران ( ،)1301چانگ ( )1111و
بهمنظور تعیین مقادیر حمایتی جزء خطا ،از قانون سه -سیگما استفاده شد (مارش و میتلهامر،
.)1110

Ill-Posed
General Maximum Entropy

1
2
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تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون یاد شده ،به تفکیک هر یک از گیاهان ،در بستهی نرمافزاری GAMS

و الگوریتم  CONOPT3صورت پذیرفت .پس از برآورد ضریبها ،حساسیت عملکرد هریک از گیاهان
نسبت به دما ،بارش و سطح انتشار  CO2تعیین شد .در پایان با بهکارگیری معیار آنتروپی نرمال )̂،S(p
دقت برآورد ضریبها بررسی شد (خواجه روشنایی و همکاران.)1300 ،
()1

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑀𝑛𝐿 𝐾𝑆(𝑝̂ ) = [− ∑ (𝑃𝑐 𝐿𝑛 𝑃𝑐 ) − ∑ ∑ (𝑃𝑘 𝐿𝑛 𝑃𝑘 ) − ∑ ∑ (𝑃𝑒𝑖 𝐿𝑛 𝑃𝑒𝑖 )]⁄
𝑖

𝑗

𝑘

𝑗

𝑗

در این معیار که بیانگر نسبت تغییرپذیریهای توضیح داده نشده به کل تغییرپذیریهاست K ،شمار
کل ضریبهای برآورد شده و  Mشمار مقادیر پشتیبان برای هریک از ضریبهاست 1 − S(p̂) .نیز
میزان دقت برازش مدل را نشان میدهد (هانگ و همکاران .)1111 ،آمار و اطالعات مورد نیاز برای
برآورد مدل باال ،شامل دما ،بارش و عملکرد گیاهان زراعی در منطقهی دشت همدان -بهار ،از سازمان
هواشناسی و سازمان جهاد کشاورزی استان همدان دریافت شد .همچنین بهمنظور محاسبهی میزان
انتشار  CO2در منطقهی یاد شده ،از اطالعات مربوط به میزان مصرف  0حامل انرژی بنزین ،نفت
سفید ،نفت کوره ،نفت گاز ،گاز مایع و گاز طبیعی در دورهی  1301-1301استفاده شد .اطالعات یاد
شده ،از ترازنامهی هیدروکربوری وزارت نفت و ترازنامهی انرژی وزارت نیرو دریافت شد .سپس با
استفاده از ضریب انتشار  CO2توسط هر یک از حاملهای انرژی و ضرب آن در میزان مصرف حامل
انرژی مربوطه ،میزان انتشار  CO2در دورهی زمانی مورد نظر محاسبه شد.
در مرحلهی بعدی تحقیق ،بهمنظور برآورد حساسیت منابع آب زیرزمینی دشت همدان -بهار نسبت
به تغییرپذیریهای اقلیمی ،به ارزیابی اثرگذاریهای تغییرپذیری دما و بارش بر منابع آب زیرزمینی
این دشت با در نظر گرفتن متغیر سطح آب به عنوان شاخص تغییرپذیریهای آب زیرزمینی پرداخته
شد .در بررسیهای گذشته ،طیف گستردهای از مدلها شامل مدلهای رگرسیونی تجربی مبتنی بر
دادههای دورهی زمانی (تانکرسلی و همکاران ،)1003 ،مدلهای فیزیکی (فدس و همکاران)1000 ،
و مدلهای هوش مصنوعی (آلن و همکاران ،)1110 ،بهمنظور پیشبینی سطح آب زیرزمینی استفاده
شدهاند .در این میان ،مدلهای رگرسیونی دادههای ترکیبی به دلیل در نظر گرفتن واحدهای مقطعی
در طی زمان ،در برآورد روابط بین متغیرهای مؤثر بر سطح آب زیرزمینی توانمند هستند .در مدلهای
دادههای ترکیبی بر خالف مدلهای دورهی زمانی که قادر به پیشبینی سطح آب زیرزمینی در یک
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مکان هستند ،امکان پیشبینی همزمان سطح آب در چندین مکان در طول یک دورهی زمانی میسر
میشود (بالتاجی .)1112 ،بر این پایه ،در پژوهش کنونی به پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت
همدان -بهار در نتیجهی تغییرپذیریهای دما و بارش با استفاده از دادههای ترکیبی پرداخته شد.
بدین منظور از یک مدل مفهومی آب زیرزمینی به شرح زیر استفاده شد (کاپوال و همکاران1113 ،؛
دالیاکاپوالس و همکاران.)1112 ،
()3

) 𝐻𝑖 = 𝑓(𝑃𝑖 , 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑖 , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝐻𝑖−1

در این رابطه i ،نمایانگر گام زمانی Hi ،سطح آب زیرزمینی در سال  iام P ،مجموع بارندگی ساالنه،
 Tminو  Tmaxبه ترتیب مقادیر کمینه و بیشینهی دما در مقیاس ساالنه و  Hi−1سطح آب زیرزمینی
در دورهی گذشته است .بهمنظور برآورد مدل یاد شده ،چاههای پیزومتری 1موجود در حوضهی آبریز
همدان -بهار به عنوان مقاطع در نظر گرفته شدند .از بین چاههای پیزومتری دشت که بالغ بر 31
حلقه بودند 11 ،حلقه چاه با آمار بلندمدت  10ساله گزینش شد .در این مرحله برای گزینش
پیزومترها ،مواردی مانند کامل بودن دادهها ،موقعیت مکانی چاه از نظر قرارگیری در مجاورت
رودخانهها یا چاههای کشاورزی که روی نوسانهای سطح آب پیزومترها تأثیرگذار است ،با بهرهگیری
از تجربیات کارشناسان امر ،در نظر گرفته شد .بدیهی است که نوسانهای سطح آب در پیزومترهای
نزدیک به رودخانهها و یا چاه های کشاورزی زیاد است و به همین علت سطح آب در این پیزومترها
معرف سطح حقیقی آب نیست (ایزدی و همکاران.)1111 ،
از آنجا که ارزیابی همهی پیزومترهای موجود در سطح دشت ،دشوار و غیر سودمند است ،به جای
بررسی تکتک پیزومترها ،می توان رفتارهای یکسان را در قالب یک پیزومتر تجزیه و تحلیل نمود
(ایزدی و همکاران .)1111 ،از این رو ،پیزومترهای برگزیده در سطح دشت ،با بهرهگیری از فرآیند
تحلیل خوشهای ،دستهبندی و در هر خوشه یک پیزومتر به عنوان نمایندهی آن خوشه معرفی شد
(دیوید .)1000 ،برای دستیابی به این هدف ،از  0ویژگی چاههای پیزومتری شامل طول و عرض
جغرافیایی ،ارتفاع و میانگین سطح آب زیرزمینی در دورهی زمانی  ،1300-1301به عنوان متغیرهای
مناسب برای خوشهبندی استفاده شد .الزم به توضیح است که متغیرهای یاد شده ،نمایانگر شرایط
Piezometric Wells

1
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عمومی چاههای پیزومتری هستند و بدین علت ،برای مقایسهی پیزومترها استفاده شدند .انجام فرآیند
تحلیل خوشهای به روش خوشهبندی سلسله مراتبی وارد 1که یکی از متداولترین روشهای
خوشه بندی است ،صورت گرفت .در روش وارد ،معیار ترکیب شدن مقاطع در یک خوشه و تعیین
شمار اعضای هر خوشه ،حداقل شدن مقدار کل مجموع مربعات انحرافها از میانگین خوشهها است
که بر پایهی رابطهی زیر محاسبه میشود (وارد.)1003 ،
𝑘𝑁

()0

2

𝑀

𝐾

) 𝑘𝑗𝑇𝑆𝑆𝐷𝑀 = ∑ ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗𝑘 − 𝑦.
𝑘=1 𝑗=1 𝑖=1

در این رابطه  1TSSDMبیانگر مقدار کل مجموع مربعات انحرافها از میانگین خوشهها j ،k ،و  iبه
ترتیب بیانگر خوشه ،ویژگی و پیزومتر K ،شمار خوشهها M ،شمار ویژگیها Nk ،شمار پیزومترهای
خوشهی  kام y.jk ،مقدار میانگین ویژگی  jام در خوشهی  kام و  yijkمقدار ویژگی  jام مرتبط با پیزومتر
 iام در خوشهی  kام است .پس از انجام فرآیند خوشهبندی ،در هر خوشه یک پیزومتر به عنوان
نمایندهی خوشه معرفی شد .بدین منظور در آغاز ،مجموع مربعات انحرافها از میانگین )(SSDM
برای همهی پیزومترهای موجود درون هر خوشه محاسبه و پیزومتری که دارای کمترین مجموع
انحرافهاست به عنوان نمایندهی خوشه پذیرفته شد (وارد .)1003 ،این پیزومترهای نماینده،
واحدهای مقطعی را در مدل رگرسیون دادههای ترکیبی تشکیل میدهند .سپس بهمنظور تعیین
مقادیر متغیرهای مستقل شامل بارش و دماهای کمینه و بیشینه برای هر یک از پیزومترهای نماینده،
نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به هر پیزومتر با استفاده از سامانهی مختصات مکانی و در محیط
ArcGIS 10.1مشخص شد و برای بررسی نوسانهای سطح آب در هر پیزومتر ،از اطالعات نزدیکترین
ایستگاه هواشناسی استفاده شد .پس از تعیین میزان دما و بارش برای هر یک از پیزومترهای نماینده،
مدل مفهومی آب زیرزمینی رابطهی  ،3با در نظر گرفتن پیزومترهای نماینده بهعنوان واحدهای
مقطعی ،در دورهی زمانی  1300-1301با استفاده از مدل رگرسیون دادههای ترکیبی برآورد شد.
چگونگی برآورد مدلهای دادههای ترکیبی به فرضهای مدل در زمینهی جملهی ثابت ،ضریبهای
شیب و ساختار جملههای خطا بستگی دارد .بر این پایه ،مدلهای دادههای ترکیبی در قالب الگوهای
Ward Clustering Method
Total Sum of Squared Deviations from the Mean

1
2
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اثرگذاریهای مشترک ،ثابت و تصادفی برآورد میشوند .فرضهای مدل اثرگذاریهای مشترک مبتنی
بر ثبات ضریبهای شیب و عرض از مبدأ در بین مقاطع و در طول زمان است اما مدل اثرگذاریهای
ثابت بر فرض تمایز جملهی ثابت در میان مقاطع داللت دارد .در مدل اثرگذاریهای تصادفی ،جملهی
ثابت دارای توزیع تصادفی است و از آنجا که این مدل دچار ناهمسانی واریانس در بین واحدهای
مقطعی است ،با استفاده از روش  1GLSبرآورد میشود (گرین .)1113 ،در این پژوهش ،بهمنظور
گزینش بهترین الگو ،از آزمونهای تشخیصی چاو ،1ضریب الگرانژ 3و هاسمن 0استفاده شد .همچنین،
ایستایی متغیرهای مدل مفهومی آب زیرزمینی ،با بهرهگیری از آزمونهای لوین و لین ،(LL) 2آیم،
پسران و شین (IPS) 0و نیز آزمون فیشر 0بررسی شد و ارزیابی عادی بودن توزیع دادهها نیز با استفاده
از آمارهی جارکو -برا 0صورت گرفت .سپس بهمنظور تأیید رابطهی تعادلی بلندمدت میان متغیرهای
مدل یاد شده ،آزمونهای همانباشتگی کائو و پدرونی استفاده شدند .همچنین از آنجا که در اغلب
دادههای ترکیبی ،نقض فرض همسانی واریانس محتمل است ،در این پژوهش از آزمون ضریب الگرانژ
بهمنظور بررسی وجود ناهمسانی واریانس بینگروهی استفاده شد (بالتاجی .)1112 ،پس از انجام
آزمونهای تشخیصی و برآورد مدل رگرسیون آب زیرزمینی در قالب بهترین الگو ،سطح آب زیرزمینی
در دورهی زمانی  1300-1301همانندسازی و میزان تأثیرگذاری متغیرهای بارندگی و دماهای کمینه
و بیشینه بر سطح آب زیرزمینی در دورهی آزمون تعیین شد.
در ادامه ،با استفاده از مدل مولد دادههای هواشناسی  LARS-WGدر سطح ایستگاه سینوپتیک0
فرودگاه واقع در دشت همدان -بهار و نیز با بهرهگیری از دادههای پیشفرضهای  A2 ،A1Bو B1
در مدل گردش عمومی جو  ،HadCM3به پیشبینی تغییرپذیریهای دما و بارش در سالهای ،1111
 1131و  1101پرداخته شد .تولید داده در مدل  LARS-WGدر سه مرحله صورت میگیرد :واسنجی،
ارزیابی و همانندسازی .بدین منظور ،در آغاز برای هر یک از مشخصههای اقلیمی ،اختالف میزان
1

Generalized least Squares
Chow
3
Breuch-Pagan Lagrange Multipliar
4
Hausman
5
Levin & Lin
6
Im, Pesaran & Shin
7
Fisher
8
Jarque-Bera
9
Synoptic
2
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میانگین دادههای تولید شده در دورهی پایه و میزان میانگین دادههای تولید شده در دورهی آینده
محاسبه شد و این میزان اختالف ،به میزان میانگین دادههای مشاهدهای افزوده شد (خلیلی اقدم و
همکاران .)1301 ،رابطهی  ،2مفهوم یاد شده را ارائه میکند.
()2

𝑡𝑢𝑓

𝑒𝑠𝑎𝑏
𝑀𝐶𝐺𝐹 𝐹𝑓𝑢𝑡 = 𝐹𝑜𝑏𝑠 + (𝐹𝐺𝐶𝑀 −
)

base
fut
 FGCMبه ترتیب بیانگر متغیرهای پیشبینی شده ،مشاهده شده،
 FGCMو
در این رابطه ،Fobs ،Ffut
پیشبینی شده روی شبکهی مدل در دورهی آینده و تولید شده روی شبکهی مدل در دورهی پایه
است .رابطهی باال ،برای هر یک از متغیرهای بارش و دماهای کمینه و بیشینه در سالهای ،1111
 1131و  1101در سه پیشفرض  A2 ،A1Bو  B1محاسبه شد و سپس میزان افزایش متغیرهای یاد
شده نسبت به سال  1113که سال پایهی این تحقیق است ،تعیین شد.
در مرحلهی بعد ،بهمنظور پیشبینی میزان انتشار دیاکسید کربن در دشت همدان -بهار ،در آغاز
میزان تأثیرپذیری سطح انتشار  CO2نسبت به عامل جمعیت در استان همدان در قالب رابطهی 0
برآورد شد (بهبودی و همکاران.)1300 ،

()0

𝑡𝑒 𝐿𝑛(𝐶𝑂2 )𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑃)𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛(𝐺𝐷𝑃)𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛(𝐸)𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛(𝐶𝑂2 )𝑡−1 +

در این رابطه  tشمارندهی سال و متغیرهای  GDP ،P ،CO2و  Eبه ترتیب بیانگر سطح انتشار
دیاکسید کربن ،جمعیت ،تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف انرژی ،در سطح استان همدان هستند.
الزم به یادآوری است که اطالعات مربوط به متغیرهای یاد شده در سطح استان همدان در دورهی
 ،1301-1301از مرکز آمار ایران ،ترازنامهی انرژی وزارت نیرو و ترازنامهی هیدروکربوری وزارت نفت
دریافت شد .پس از برآورد مدل رگرسیون باال به صورت لگاریتمی و با استفاده از روش  ،OLSمقدار
ضریب  �1که بیانگر میزان حساسیت سطح انتشار  CO2نسبت به جمعیت در منطقهی مورد بررسی
است ،محاسبه شد .سپس با استفاده از مقادیر پیشبینی شدهی جمعیت جهان در پیشفرضهای
 A2 ،A1Bو  B1در سالهای  1131 ،1111و  1101و نیز با در نظر گرفتن کشش سطح انتشار
دیاکسید کربن نسبت به عامل جمعیت در منطقهی مورد بررسی ،سطح انتشار  CO2در دشت
همدان -بهار در سالهای  1131 ،1111و  1101در پیشفرضهای یاد شده ،پیشبینی و درصد
تغییرپذیریهای آن نسبت به سال  1113در هر پیشفرض تعیین شد.
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در گام آخر تحقیق ،با بهکارگیری رهیافت برنامهریزی ریاضی و تدوین مدل  ،1PMPشرایط الگوی
کشت منطقه همانندسازی شد و اثرگذاریهای تغییر سطح انتشار دیاکسید کربن ،دما و بارش بر
الگوی کشت ،با استفاده از نتایج بهدست آمده در مراحل پیش ،بررسی شد .یک مدل برنامهریزی
ریاضی اثباتی در سه مرحله انجام میشود .در مرحلهی نخست ،یک مدل برنامهریزی خطی معمولی
با تابع بیشینهسازی سود کشاورزان منطقه و محدودیتهای واسنجی به همراه محدودیتهای منابع،
با هدف برآورد قیمتهای سایهای سطح زیر کشت گیاهان ،تشکیل میشود .با فرض بیشینهسازی
بازده برنامهای ،الگوی اولیه به صورت رابطهی  0تصریح میشود (هویت و پاریس.)1000 ،
()0

𝑥 𝑍 = 𝑝′ 𝑥 − 𝑐 ′
][λ
𝑏 ≤ 𝑥𝐴
]𝜌[ 𝑥 ≤ 𝑥̅ + ε
𝑥≥0

𝑥𝑎𝑀
𝑡 𝑠.

الگوی باال مقادیر سال پایه را باز تولید میکند .در این رابطه Z ،ارزش تابع هدف p ،ماتریس )(n × 1
متشکل از قیمت گیاهان x ،ماتریس ) (n × 1سطوح فعالیتهای تولیدی c ،ماتریس )(n × 1
هزینهی حسابداری هر واحد از فعالیتها A ،ماتریس ) (m × nضریبهای فنی b ،ماتریس )(m × 1

از مقادیر منابع در دسترس x̅ ،ماتریس ) (n × 1از سطوح مشاهدهای فعالیتهای تولیدی ε ،شامل
اعداد مثبت کوچک برای جلوگیری از وابستگی خطی بین محدودیتهای ساختاری و واسنجیλ ،
ماتریس ) (m × 1از متغیرهای دوگان مربوط به محدودیتهای منابع و 𝜌 ماتریس ) (n × 1از
متغیرهای دوگان مربوط به محدودیتهای واسنجی هستند .در گام دوم ،مقادیر دوگان بهدست آمده
از مرحلهی اول برای برآورد مشخصههای تابع هدف غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرند ،بهگونهای
که سطوح فعالیتهای مشاهدهای در دورهی پایه توسط الگوی غیرخطی یاد شده و بدون استفاده از
محدودیتهای واسنجی باز تولید میشوند .تابع هدف غیرخطی در مرحلهی دوم ،با قراردادن یک تابع
تولید غیرخطی و یا یک تابع هزینهی غیرخطی در تابع هدف مدل مرحلهی اول بهدست میآید.
ضریبهای تابع هزینهی غیرخطی و یا تابع عملکرد غیرخطی که ممکن است در قالب تابع تولید
لئونتیف تعمیمیافته ،1تابع تولید با کشش جانشینی ثابت ،تابع تولید درجهی دوم ،ترانسدنتال 3و یا
1

Positive Mathematical Programming
Generalized Leontief production function
3
Transcendental production function
2
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ترانسلوگ 1باشد ،از مرحله دوم بهدست میآید .از آنجا که در اغلب بررسیهای اولیه در زمینهی مدل
 ،PMPاز تابع هزینهی متغیر دارای شکل تابعی درجهی دوم استفاده شدهاست و همچنین بهمنظور
درک بهتر مدل ،در این بخش ،مراحل بر پایهی تابع هزینه توضیح داده خواهد شد .برآورد تابع تولید
نیز که مدنظر این پژوهش است ،همسان روش باال است با این تفاوت که در آن عملکرد ،تابع نهادههای
تولید در نظر گرفته میشود .بر پایهی آنچه بیان شد ،فرض میشود که تابع هزینهی متغیر دارای
شکل تابعی درجهی دوم ،همسان رابطهی  0است (هویت و پاریس.)1000 ،
() 0

𝐶 𝑣 (𝑥) = 𝑑 ′ 𝑥 + 𝑥 ′ 𝑄𝑥⁄2

که  dبردار ) (n × 1از مشخصههای جزء خطی تابع هزینه Q ،ماتریس مثبت ،نیمه معین و متقارن
با ابعاد ) (n × nاز مشخصههای جزء درجهی دوم تابع هزینه است .همچنین بردار هزینهی نهایی
متغیر )  (MCvمربوط به تابع هزینهی باال برابر با مجموع بردار هزینهی حسابداری  cو بردار متغیر
دوگان مربوط به محدودیتهای واسنجی ،به شرح رابطهی  0است.
()0

𝜌 𝑀𝐶 𝑣 (𝑥) = ∇𝐶 𝑣 (𝑥) = 𝑑 + 𝑄𝑥 = 𝑐 +

که در آن ) ∇Cv (xبردار گرادیان ) (1 × nاز مشتقات مرتبه اول ) Cv (xبرای  x = x0است .در گام
سوم ،تابع هزینهی غیرخطی برآورد شده در مرحلهی دوم ،در تابع هدف مسئله قرار
میگیرد و تابع هدف غیرخطی یاد شده در یک مدل برنامهریزی غیرخطی همراه با دیگر محدودیتها
مورد استفاده قرار میگیرد.
()11

𝑍 = 𝑝′ 𝑥 − 𝑑̂ ′ − 𝑥𝑄̂ 𝑥 ⁄2
][λ
𝑏 ≤ 𝑥𝐴
𝑥≥0

𝑥𝑎𝑀
𝑡 𝑠.

در این رابطه ،بردار  d̂′و ماتریس ̂
 ،Qمشخصههای واسنجی شدهی تابع هدف غیرخطی را نشان
میدهند .اکنون الگوی غیرخطی باال ،به شکلی بهینه ،سطوح فعالیتهای مشاهدهای در سال پایه و
مقادیر دوگان محدودیتهای منابع را باز تولید میکند .لذا این الگو ،برای همانندسازی تغییرپذیری
مشخصههای مطلوب ،قابل کاربرد خواهد بود (هویت .)1112 ،الزم به یادآوری است که در این بررسی،
مدل بسط یافته با استفاده از روش بیشینهی آنتروپی ) (MEواسنجی شد .در این مدل ،تابع هدف،
Translog production function

1
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بازده ناخالص ساالنهی بهدست آمده از کل فعالیتهای زراعی دشت را بیشینه میکند .توابع هزینهی
بهکار رفته در تابع هدف بهصورت مجموع هزینههای مربوط به زمین ،آب ،نیروی کار ،کودهای
شیمیایی و ماشینها و ادوات کشاورزی هستند .همچنین قیدهای مدل بهترتیب شامل قید منابع آب،
سطح زیر کشت ،سرمایه ،نیروی کار و کودهای شیمیایی هستند .الزم به یادآوری است که قید مرتبط
با کود شیمیایی برای هر یک از کودهای نیتروژن ،فسفات و پتاس تکرار میشود .قید مرتبط با منابع
آب نشان میدهد که کل آب مورد نیاز برای کشت گیاهان زراعی دشت ،بیشینه به اندازهی مجموع
منابع آب زیرزمینی و سطحی در دسترس است .در دشت مورد نظر رودخانهی دائمی وجود ندارد و
درصد عمدهی تأمین آب با منابع آب زیرزمینی است و بر همین پایه ،محدودیت منابع آب زیرزمینی
مهمترین محدودیت مدل را تشکیل میدهد .دیگر قیدهای مدل نیز بیانگر آن هستند که میزان
استفاده از هر یک از منابع زمین ،سرمایه ،نیروی کار و کودهای شیمیایی برای تولید هر هکتار
محصول نمیتواند از کل منابع در دسترس دشت بیشتر باشد .در پایان بهمنظور تجزیه و تحلیل
اطالعات ،از بستهی نرمافزاری  GAMSو الگوریتم  CONOPT3استفاده شد و همانندسازی تأثیر
تغییر سطح انتشار  ،CO2دما و بارش بر الگوی کشت ،با توجه به کششهای محاسباتی در مراحل
پیش صورت گرفت .آمار و اطالعات مربوط به ضریبهای فنی گیاهان زراعی و نهادهها در سال زراعی
( 1301-1301معادل با  )1111-1113با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای
گردآوری شد .بدین منظور در آغاز 0 ،بخش همدان ،اللهجین ،صالحآباد و مرکزی بهار ،با توجه به
اینکه بین منحنیهای همدما و همبارش یکسانی قرار گرفتهاند و دارای شرایط اقلیمی همسانی
هستند ،به عنوان خوشههای اصلی در نظر گرفته شدند .همچنین در مرحلهی بعد ،روستاهای درون
هر خوشه ،با توجه به اینکه شرایط خاک و پستی و بلندی (توپوگرافی) یکسانی دارند ،خوشهبندی
شدند .سپس بهمنظور گزینش خوشههای مورد بررسی ،در دو مرحله از روش نمونهگیری تصادفی
ساده استفاده شد .در نهایت ،آمار و اطالعات یاد شده ،با گزینش نمونهای متشکل از  301کشاورز و
تکمیل پرسشنامه و همچنین مراجعه به سازمانها و نهادهای مربوطه گردآوری شد.
در مرحلهی پایانی ،به ارزیابی کاربرد راهبردهای کمآبیاری و بهبود فناوریهای آبیاری در بخش
کشاورزی دشت همدان -بهار پرداخته شد .بررسی الگوی زراعی این دشت ،نشان از این واقعیت دارد
که ترکیب زراعی آبی متداول در منطقه بهطور عمده شامل گیاهان سیبزمینی ،گندم و یونجه است
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که به تنهایی بیش از  00درصد از کل زراعت آبی منطقه را شامل میشوند .اما به دلیل نیاز آبی باالی
این گیاهان و با توجه به وضعیت کمبود منابع آب در دشت همدان -بهار ،به نظر میرسد که در
بلندمدت ،گزینش گیاهان یاد شده برای کشت در این منطقه ،مطلوب نخواهد بود .لذا در این بررسی،
سه پیشفرض کمآبیاری  2 ،3و  11درصد ،بهصورت کاهش در میزان آبیاری در هر هکتار کشت
گیاهان زراعی آببر ،همراه با پذیرش کاهش عملکرد آنها ،بررسی شد .الزم به یادآوری است که
بهمنظور ارزیابی میزان کاهش عملکرد گیاهان در هر پیشفرض کمآبیاری ،از ضریبهای حساسیت
گیاهان نسبت به آب که در نتایج تحقیقات دورنباس و کاسام ( )1000محاسبه شده و در نشریهی
راهنمای آبیاری و زهکشی  FAO,33با قابلیت تعمیم به مناطق مختلف گزارش شدهاست ،استفاده
شد .ضریبهای یاد شده در زمینهی گیاهان زراعی سیبزمینی ،یونجه و گندم بهترتیب برابر ،1/1
 1/1و  1/12گزارش شدهاست .بدیهی است که این میزانها ،نمایانگر درصد تغییرپذیریهای عملکرد
گیاهان در نتیجهی  1درصد تغییر در میزان مصرف آب در یک هکتار است .از سوی دیگر ،بر پایهی
مشاهدههای میدانی در این تحقیق ،استفاده از فناوری نوین آبیاری در کشت اغلب گیاهان زراعی
منطقه ،افزون بر افزایش عملکرد آنها ،کاهش مصرف آب در هر هکتار کشت گیاه را فراهم میسازد
که میزان این کاهش در زمینهی گیاهان آببر همچون سیبزمینی ،گندم آبی و یونجه ،بسیار قابل
توجه است .لذا در این بررسی ،چگونگی تغییرپذیریهای الگوی کشت در نتیجهی استفاده از
فناوریهای نوین آبیاری در کشت همهی گیاهان زراعی منطقه مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور
میزان استفاده از نهادهی آب در هر هکتار کشت گیاه و نیز عملکرد آن در سامانههای نوین آبیاری،
در مدل  PMPهمانند سازی شد و مدل با فرض استفاده از فناوریهای نوین آبیاری توسط همهی
کشاورزان منطقه اجرا شد.
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نتایج و بحث
در گام نخست تحقیق بهمنظور برآورد حساسیت عملکرد گیاهان زراعی منطقه نسبت به سطح انتشار
 ،CO2دما و بارش ،مدل رگرسیون واکنش -عملکرد بهصورت رابطهی  1با استفاده از روشGME
برآورد شد .نتایج بهدست آمده ،در جدول  1ارائه شدهاست .همانگونه که مالحظه میشود حساسیت
عملکرد اغلب گیاهان نسبت به انتشار دیاکسید کربن ،مثبت و کمتر از  1/2است که این موضوع با
نتایج بررسی گیفورد ( )1000در زمینهی حساسیت عملکرد گیاهان  C3نسبت به غلظت ،CO2
همخوانی کامل دارد .همچنین بنابر نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،در صورت افزایش سطح انتشار
دیاکسید کربن به میزان  1درصد ،عملکرد گندم دیم در حدود  1/12درصد افزایش مییابد .پس از
عملکرد گندم دیم ،عملکرد نخود دارای بیشترین میزان حساسیت نسبت به انتشار  CO2است .در
مورد ذرت علوفهای که یک گیاه  C4است ،عملکرد با افزایش انتشار  CO2بدون تغییر بوده اما با
افزایش دما افزایش خواهد یافت .در گیاهان  C4بر خالف گیاهان  ،C3تنفس نوری صورت نمیگیرد،
بنابراین افزایش  CO2منجر به بهبود عملکرد در این گیاهان نخواهد شد (آتاوانیچ و مککارل.)1111 ،
از سوی دیگر گیاهان  C4در دمای باال نیز دارای عملکرد بهنسبت خوبی هستند و لذا افزایش دما
منجر به بهبود عملکرد در این گیاهان میشود (نیوتن و همکاران .)1300 ،همچنین بنابر نتایج ارائه
شده در جدول  ،1همراه با افزایش دما ،عملکرد اغلب صیفیها افزایش مییابد که در این بین بیشترین
میزان بهبود عملکرد ،در ارتباط با گیاه گوجهفرنگی خواهد بود .در بین گیاهان دیم ،دو گیاه عدس و
هندوانه دارای حساسیت منفی نسبت به افزایش بارندگی هستند که این موضوع در مغایرت کامل با
نتیجهی بهدست آمده در زمینهی دیگر گیاهان دیم همچون گندم و جو قرار دارد .الزم به توضیح
است که مشخصهی بارندگی ،در برخی مناطق تأثیر منفی بر عملکرد گیاهان زراعی داشتهاست ،زیرا
در شرایط بارندگی زیاد و افزایش رطوبت و به عبارتی کاهش تشعشع ،احتمال بروز آسیبها و زیانهای
ناشی از برخی آفات و بیماریها افزایش می یابد که این موضوع ،موجبات کاهش عملکرد در برخی
گیاهان را فراهم میسازد (کوکیک و همکاران .)1110 ،افزون بر این ،نبود هماهنگی بین توزیع زمانی
بارش و مراحل رشد گیاه در برخی مناطق نیز موجب کاهش عملکرد گیاهان میشود (مساعدی و
کاهه.)1300 ،
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جدول ( )1حساسیت عملکرد گیاهان زراعی دشت همدان -بهار نسبت به دما ،بارش و CO2

گیاه

بارش

دما

CO2

)̂S(p

گیاه

بارش

دما

CO2

)̂S(p

جو آبی

1/101

-1/111

1/130

1/10

کلزا

-1/110

-1/101

1/103

1/11

جو دیم

1/130

-1/103

1/131

1/10

گندم آبی

1/110

-1/100

1/101

1/10

چغندر قند

-1/131

-1/122

1/111

1/10

گندم دیم

1/110

-1/112

1/121

1/10

خیار

-1/111

1/100

1/110

1/11

گوجهفرنگی

-1/102

1/101

1/110

1/11

ذرت علوفهای

-1/100

1/100

1/111

1/11

لوبیا

1/102

-1/100

1/101

1/11

سیب زمینی

1/120

1/100

1/110

1/12

نخود

1/100

-1/320

1/113

1/11

سیر

1/100

-1/110

1/110

1/10

هندوانه

1/120

1/100

1/130

1/11

عدس دیم

-1/111

-1/130

1/110

1/10

هندوانه دیم

-1/101

1/130

1/111

1/10

کدو آجیلی

-1/111

-1/110

1/111

1/11

یونجه

1/111

-1/111

1/111

1/13
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در گیاهان چغندرقند ،کلزا ،سیبزمینی ،هندوانه و کدو آجیلی ،عملکرد آنها دارای حساسیت منفی
نسبت به افزایش دما و افزایش بارندگی است و لذا چنانچه تغییرپذیریهای اقلیم در سالهای آتی
بهصورت افزایش دما و کاهش بارش رخ دهد ،نوسان عملکرد این گیاهان ،بر پایهی میزان تغییر هریک
از مشخصههای اقلیمی ،متفاوت خواهد بود .نتایج همچنین بیانگر آن است که عملکرد گندم آبی ،جو
آبی ،لوبیا ،نخود ،سیر و یونجه ،نسبت به روند کنونی تغییر مشخصههای اقلیمی دارای تأثیرپذیری
منفی و عملکرد خیار و هندوانهی دیم دارای تأثیرپذیری مثبت است .نتایج بهدست آمده از محاسبهی
معیار آنتروپی نرمال ))̂ (S(pکه در آخرین ستون جدول  1ارائه شدهاست نیز بیان میدارد که دقت
برآورد ضریبهای مدل واکنش -عملکرد باال با استفاده از روش  ،GMEدر اغلب گیاهان بیش از 02
درصد است.
در مرحلهی بعدی تحقیق ،به پیشبینی سطح آب زیرزمینی دشت همدان -بهار در نتیجهی تغییر
مشخصههای اقلیمی پرداخته شد .بدین منظور ،در آغاز پیزومترهای برگزیده در سطح دشت ،با
بهرهگیری از فرآیند تحلیل خوشهای ،دستهبندی و در هر خوشه یک پیزومتر به عنوان نمایندهی آن
خوشه معرفی شد .در نمودار  ،1درختوارهی (دندروگرام )1ناشی از تحلیل یاد شده ارائه شدهاست.
dendrogram

1
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همانطور که در این نمودار مالحظه میشود برای تعیین شمار خوشهها و نیز به دلیل بررسی
بیشینهای سطح دشت ،سطح همانندی  00درصدی درون خوشهای ،در نظر گرفته شد .بر این پایه
پیزومترهای برگزیده ،در قالب  0خوشه دستهبندی شدند و در هر خوشه ،پیزومتری که دارای کمترین
میزان انحرافها نسبت به میانگین خوشه بود ،به عنوان نماینده معرفی شد .به این ترتیب پیزومترهای
شمارهی  10 ،13 ،0 ،0 ،2 ،1و 11به عنوان پیزومترهای نماینده ،گزینش و در مدل رگرسیون
دادههای ترکیبی در قالب واحدهای مقطعی بررسی و ارزیابی شدند.

نمودار ( )2درختوارهی ناشی از خوشهبندی چاههای پیزومتری دشت همدان -بهار

در ادامه و پس از گزینش پیزومترهای نماینده ،با استفاده از  GISموقعیت مکانی هر یک از
پیزومترهای نماینده و نیز ایستگاههای هواشناسی موجود در سطح دشت تعیین شد .پس از تعیین
واحدهای مقطعی و میزان بارندگی و دماهای کمینه و بیشینهی مؤثر بر سطح آب زیرزمینی هر
مقطع ،بهمنظور برآورد مدل رگرسیون دادههای ترکیبی ارائه شده در رابطهی  ،3در آغاز ایستایی
متغیرهای مدل بررسی شد که نتایج بهدست آمده از آزمونهای  IPS ،LLو آزمون فیشر نشان از
ایستایی کلیهی متغیرهای مدل دارد .نتایج بهدست آمده از این بررسی در جدول  1ارائه شدهاست.

کم آبیاری و بهبود فناوری آبیاری299...

جدول( )2نتایج آزمونهای ایستایی متغیرهای مدل مفهومی آب زیرزمینی
آزمون ایستایی

لوین و لین

آیم ،پسران و شین

فیشر

سطح آب زیرزمینی

(-2/01 )1/11

(-3/32 )1/11

(30/01 )1/11

بارندگی

(-0/11 )1/11

(-0/11 )1/11

(01/10 )1/11

دمای بیشینه

(-0/10 )1/11

(-2/00 )1/11

(20/01 )1/11

دمای کمینه

(-1/03 )1/11

(-1/21 )1/10

(11/02 )1/10

ارتفاع اولیه

(-1/01 )1/11

(-1/00 )1/12

(11/12 )1/10

متغیر

* اعداد درون پرانتز بیانگر خطای محاسباتی هستند.
منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه برای بررسی عادی بودن توزیع دادهها ،از آمارهی جارکو -برا استفاده شد که برابری این آماره
با میزان  1/0در سطح احتمال معناداری  ،1/01نشان از نبود امکان رد فرضیهی نرمال بودن دادهها
دارد .همچنین بنابر نتایج بهدست آمده از آزمونهای کائو و پدرونی ،وجود یک رابطهی تعادلی
بلندمدت بین متغیرها تأیید شد .لذا متغیرهای یاد شده دارای قابلیت برآورد در مدل رگرسیون
هستند.در مرحلهی بعد برای تشخیص بودن یا نبودن شرایط ناهمسانی واریانس ،از آزمون ضریب
الگرانژ ) (LMاستفاده شد که میزان آمارهی این آزمون با درجهی آزادی  ،0بیشتر از مقدار بحرانی
جدول در سطح  1درصد است و لذا فرضیه ی وجود واریانس همسان بین واحدهای مقطعی ،رد
میشود .بنابراین در برآورد مدل ،برای رفع ناهمسانی واریانس باید از روش  GLSاستفاده کرد .در
مرحلهی بعد ،برای گزینش الگوی مناسب دادههای ترکیبی ،از آزمونهای تشخیصی چاو ،هاسمن و
ضریب الگرانژ استفاده شد که بنابر نتایج بهدست آمده ،الگوی اثرگذاریهای ثابت به عنوان
مناسبترین الگو برای برآورد مدل رگرسیون دادههای ترکیبی گزینش شد .نتایج بهدست آمده از این
بررسی ،در جدول  3ارائه شدهاست.
جدول ( )3نتایج آزمونهای چاو و هاسمن در گزینش الگوی دادههای ترکیبی
آزمون
چاو
هاسمن
منبع :یافتههای پژوهش

آماره
F)00،10( = 11/10
χ2 )0( = 10/12

سطح معنیداری
1/11
1/11

نتیجه
پذیرش الگوی اثرگذاریهای
ثابتاثرگذاریهای
پذیرش الگوی
ثابت
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همانطور که مالحظه میشود آمارهی آزمون چاو در سطح  1/11معنیدار است و لذا فرضیهی صفر
آزمون مبنی بر نبود معنیداری اثرگذاریهای ثابت ،رد و الگوی اثرگذاریهای ثابت در مقایسه با
الگوی اثرگذاریهای مشترک ،به عنوان الگوی مناسب پذیرفته شد .همچنین به دلیل معنیداری
آمارهی آزمون هاسمن ،فرضیهی وجود اثرگذاریهای تصادفی مقطعی ،رد و الگوی اثرگذاریهای ثابت
به عنوان مناسبترین الگو برای برآورد مدل رگرسیون دادههای ترکیبی گزینش شد .الزم به یادآوری
است که با توجه به گزینش الگوی اثرگذاریهای ثابت در آزمونهای چاو و هاسمن ،نتایج آزمون
ضریب الگرانژ در گزینش الگوی مناسب بیتأثیر خواهد بود .بر این پایه ،مدل مفهومی آب زیرزمینی
معرفی شده در رابطهی  ،3با استفاده از الگوی اثرگذاریهای ثابت مبتنی بر دادههای ترکیبی و به
شکل لگاریتمی برآورد شد که نتایج بهدست آمده به شرح جدول  0است.
جدول ( )4نتایج بهدست آمده از برآورد مدل دادههای ترکیبی با استفاده از الگوی اثرگذاریهای ثابت
متغیر

ضریب

آمارهی

ضریب ثابت

1/01

1/11

1/31

بارندگی

1/10

1/10

1/10

دمای بیشینه

-1/30

-1/01

1/10

دمای کمینه

-1/12

-1/10

1/13

ارتفاع اولیه

1/01

0/20

1/11

t

سطح معنیداری

منبع :یافتههای پژوهش

بنابر نتایج باال ،تأثیرپذیری سطح آب زیرزمینی دشت همدان -بهار در دورهی 1300-1301نسبت به
بارندگی ،مثبت و نسبت به دماهای کمینه و بیشینه ،منفی بودهاست .الزم به یادآوری است که در
برآورد مدل باال ،مقدار آمارهی دوربین واتسون برابر  ،1/0ضریب تعیین  1/00و مقدار خطای برآورد
برابر  1/10بهدست آمد که این نتایج گویای عملکرد مناسب مدل دادههای ترکیبی در پیشبینی
سطح آب زیرزمینی در منطقهی مورد بررسی است.
در مرحلهی بعد به پیشبینی مشخصههای اقلیمی دشت همدان -بهار با استفاده از مدل مولد
هواشناسی  ،LARS-WGدر قالب پیشفرضهای  A2 ،A1Bو  B1در سالهای  1131 ،1111و
 1101پرداخته شد و سپس درصد تغییر هر یک از مشخصههای اقلیمی در سالهای یاد شده نسبت
به سال  1113محاسبه شد .نتایج نشان داد که در سال  1101نسبت به سال  ،1113دما از  0/1تا

کم آبیاری و بهبود فناوری آبیاری242...

 11/2درصد افزایش و بارندگی از  0/0تا  0/1درصد کاهش خواهد یافت .در مرحلهی بعد بهمنظور
پیشبینی سطح انتشار دیاکسید کربن در دشت همدان -بهار ،در آغاز حساسیت سطح انتشار CO2
نسبت به عامل جمعیت در منطقه ،با استفاده از برآورد رابطهی  0محاسبه شد که کشش یاد شده در
حدود  1/0بهدست آمد .سپس بنابر مقادیر پیشبینی شدهی جمعیت جهان در پیشفرضهای اقلیمی
و نیز با در نظر گرفتن حساسیت سطح انتشار دیاکسید کربن در دشت مورد نظر این تحقیق ،میزان
تغییرپذیریهای سطح انتشار دیاکسید کربن در این دشت در پیشفرضهای  A2 ،A1Bو  B1در
سالهای  1131 ،1111و  1101پیشبینی شد .نتایج بهدست آمده نشان داد که سطح انتشار CO2
در دشت همدان -بهار در سال های آتی افزایش خواهد یافت و در بدبینانهترین پیشبینی ،در حدود
 11درصد نسبت به سال  1113به سطح انتشار این گاز افزوده میشود .همچنین ،کمترین میزان
افزایش در  CO2در پیشفرض اقلیمی  B1در افق زمانی تحت بررسی رخ خواهد داد.
در پایان ،بهمنظور دسترسی به هدفهای تحقیق ،با توجه به حساسیت عملکرد گیاهان نسبت به
تغییرپذیریهای  ،CO2دما و بارش و همچنین حساسیت منابع آب زیرزمینی نسبت به متغیرهای
اقلیمی ،تغییرپذیریهای عملکرد گیاهان و همچنین تغییرپذیریهای موجودی منابع آب زیرزمینی
دشت در مدل  PMPلحاظ شد و پس از اجرای مدل ،میزان تغییر در ارزش افزودهی بخش کشاورزی
و ارزش اقتصادی نهادهی آب نسبت به سال پایهی ( 1113معادل  )1301-01که بهترین و معتبرترین
اطالعات منطقهی مورد بررسی ،مربوط به این سال است ،محاسبه شد .نتایج بهدست آمده از
همانندسازیهای یاد شده ،در قالب پیشفرضهای اقلیمی در جدول  2ارائه شدهاست.
جدول ( )5پیشبینی تغییرپذیریهای منابع آب زیرزمینی و ارزش افزودهیکشاورزی دشت همدان -بهار
پیشفرض

تغییرپذیریهای منابع آب زیرزمینی (درصد)

تغییرپذیریهای ارزش افزودهی کشاورزی (میلیارد ریال)

1111

1131

1101

1111

1131

1101

A1B

-3/1

-0/0

-11/1

-30

-00

-100

A2

-1/3

-0/1

-11/1

-31

-03

-130

B1

-1/1

-2/1

-0/3

-12

-00

-111
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بر این پایه ،همراه با افزایش دما و کاهش بارندگی در دشت همدان -بهار ،موجودی آب زیرزمینی این
دشت تا سال  ،1101بهطور میانگین در پیشفرضهای اقلیمی ،به میزان  11درصد کاهش خواهد
یافت .همچنین در نتیجهی تغییرپذیریهای دما ،بارش و  ،CO2ارزش افزودهی بخش کشاورزی در
سالهای آتی در دشت همدان -بهار کاهش خواهد یافت که میزان زیان یاد شده تا سال  1101در
پیشفرضهای  A2 ،A1Bو  B1بهترتیب برابر  130 ،100و  111میلیارد ریال خواهد بود .همچنین
بنابر نتایج ارائه شده در جدول  ،0در نتیجهی تغییرپذیریهای دما ،بارش و  ،CO2ارزش اقتصادی
نهادهی آب در دهههای آینده در دشت همدان -بهار افزایش خواهد یافت که درصد افزایش ارزش آن
تا سال  1101در پیشفرضهای  A2 ،A1Bو  B1به ترتیب برابر  10 ،11و  11درصد خواهد بود .به
عبارت دیگر ،چنانچه در دشت همدان -بهار در سالهای  1131 ،1111و  ،1101افزایش دما به
ترتیب به میزان  0/0 ،1/0و  0/0درصد ،کاهش بارندگی به ترتیب به میزان  3/1 ،1/0و  0/1درصد و
افزایش سطح انتشار  CO2به ترتیب به میزان  10/0 ،2/0و  11/1درصد رخ دهد ،ارزش اقتصادی
نهادهی آب در تولید گیاهان زراعی دشت در سالهای یاد شده بهترتیب بهمیزان  13 ،2و  11درصد
افزایش خواهد یافت.
جدول ( )6پیشبینی درصد تغییر ارزش اقتصادی آب در دشت همدان -بهار
پیشفرض

1111

1131

1101

A1B

2

13

11

A2

0

11

10

B1

1

0

11
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همچنین چنانچه روند کنونی تغییرپذیریهای دما ،بارش و سطح انتشار  CO2در منطقه ،در سالهای
آتی نیز ادامه یابد ،ارزش اقتصادی آب در سالهای  1131 ،1111و  1101به ترتیب به میزان 11 ،0
و  10درصد افزایش خواهد یافت .در نهایت ،در خوشبینانهترین پیشبینی بر پایهی پیشفرض ،B1
ارزش اقتصادی نهادهی آب در سالهای آتی مورد بررسی به ترتیب به میزان  0 ،1و  11درصد افزایش
خواهد یافت .در پایان ،نتایج بهدست آمده از اعمال پیشفرضهای کمآبیاری و نیز استفاده از
فناوریهای نوین آبیاری ،مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاست .در جدول  ،0درصد تغییرپذیریهای

کم آبیاری و بهبود فناوری آبیاری249...

شاخصهای اقتصادی دشت در سال  1101نسبت به سال  ،1113به تفکیک پیشفرضهای کمآبیاری
ارائه شدهاست.
جدول ( )7درصد تغییرپذیریهای سود ناخالص و ارزش اقتصادی آب در سال  2242نسبت به سال 2213
متغیر اقتصادی

ارزش اقتصادی آب

سود ناخالص

بدون اعمال کمآبیاری
 3درصد کمآبیاری
 5درصد کمآبیاری

10
13
11

-2
-3/0
-0

 12درصد کمآبیاری

0

-11/2

پیشفرض
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همانطور که مالحظه میشود ،با اعمال پیشفرضهای کمآبیاری ،ارزش اقتصادی آب در سال 1101
نسبت به سال  ،1113از  0تا  13درصد افزایش و بازده ناخالص از  3/0تا  11/2درصد کاهش خواهد
یافت .این در حالی است که بدون داشتن راهبرد کمآبیاری ،ارزش اقتصادی آب به میزان  10درصد
افزایش و بازده ناخالص به میزان  2درصد کاهش خواهد یافت .همچنین در جدول  ،0درصد تغییر
ارزش اقتصادی آب در دشت همدان -بهار نسبت به سال  ،1113در شرایطی که کلیهی کشاورزان
منطقه از فناوریهای نوین آبیاری در کشت گیاهان زراعی استفاده کنند ،در پیشفرضهای اقلیمی
ارائه شدهاست .همانطور که مشاهده میشود ،پس از بهبود فناوری آبیاری مورد استفاده توسط
کشاورزان منطقه ،درصد افزایش ارزش اقتصادی آب ،در میانگین پیشفرضهای اقلیمی ،در سالهای
 1131 ،1111و  1101به ترتیب برابر  0/0 ،1/0و  11درصد خواهد بود .الزم به توضیح است که
ارقام یاد شده از محاسبهی میزان میانگین هر ستون از جدول  0بهدست آمدهاند.
جدول ( )8درصد تغییر ارزش اقتصادی آب در پیشفرضهای اقلیمی پس از بهبود فناوری آبیاری
پیشفرض

1111

1131

1101

A1B

1

0

10

A2

1/0

3

0

B1

1

3

0

منبع :یافتههای پژوهش
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از سوی دیگر ،بنابر نتایج ارائه شده در جدول  ،0در شرایط نبود بهبود فناوری آبیاری مورد استفاده
در منطقه نسبت به شرایط کنونی ،میزان افزایش ارزش اقتصادی آب ،در میانگین پیشفرضهای
اقلیمی ،در سالهای  1131 ،1111و  1101به ترتیب برابر  11/3 ،3/0و  10درصد خواهد بود.
بنابراین با توجه به دستیابی به نتایج باال ،میتوان دریافت که گرایش کشاورزان به روشهای نوین
آبیاری ،در کاهش کمیابی منابع آبی منطقه سودمند خواهد بود.

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش ،با هدف تجزیه و تحلیل راهبرد کمآبیاری و نیز بهبود فناوری آبیاری بهعنوان راهکارهایی
عملی برای کاهش اثرگذاریهای زیانبار تغییرپذیریهای اقلیم در بخش کشاورزی دشت همدان -بهار
طرحریزی شد .بدین منظور با استفاده از تلفیق مدلهای اقتصادی ،فیزیولوژی ،آبشناسی و
هواشناسی ،در آغاز به پیشبینی تغییرپذیریهای الگوی کشت منطقه در قالب پیشفرضهای اقلیمی
پرداخته شد و سپس نتایج ناشی از داشتن راهبردهای کمآبیاری و استفاده از سامانههای نوین آبیاری
در بخش کشاورزی منطقه مورد بحث قرار گرفت .نتایج تحقیق ناظر بر این واقعیت است که اگرچه با
افزایش سطح انتشار دیاکسید کربن در منطقه ،عملکرد گیاهان زراعی تا حدودی بهبود مییابد اما
این میزان بهبود در عملکرد ،توانمندی الزم برای جبران زیان ناشی از افزایش دما و کاهش بارندگی
را ندارد و لذا در نتیجهی تغییرپذیریهای اقلیمی یاد شده ،عملکرد اغلب گیاهان در این دشت کاهش
خواهد یافت .همچنین منابع آب زیرزمینی دشت دارای تأثیرپذیری منفی نسبت به کاهش بارندگی
و افزایش دما هستند و لذا تغییرپذیریهای اقلیمی دشت در دهههای آینده موجب کاهش منابع آب
در منطقه خواهد شد .همچنین نتایج ناشی از تحلیل اقتصادی تغییرپذیریهای یاد شده ،نشان از
کاهش ارزش افزودهی بخش کشاورزی منطقه و افزایش ارزش اقتصادی نهادهی آب در تولیدات زراعی
منطقه در سالهای آتی دارد .به عبارت دیگر ،در بدبینانهترین پیشبینی ،چنانچه تا سال  1101در
دشت همدان -بهار ،دما به میزان  0/0درصد افزایش ،بارندگی به میزان  0/1درصد کاهش و سطح
انتشار دیاکسید کربن به میزان  11/1درصد افزایش یابد ،افزون بر کاهش عملکرد اغلب گیاهان
زراعی منطقه ،موجودی آب زیرزمینی دشت در حدود  11درصد کاهش خواهد یافت که
تغییرپذیریهای یاد شده ،موجبات کاهش ارزش افزودهی بخش کشاورزی دشت ،به میزان 100
میلیارد ریال را فراهم میسازند و لذا این ارزش ،از میزان  2000میلیارد ریال در سال  ،1113بهمیزان
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 2212میلیارد ریال در سال  1101تنزل مییابد .همچنین در نتیجهی تغییرپذیریهای یاد شده،
ارزش اقتصادی نهادهی آب در تولیدات کشاورزی این دشت ،بهمیزان  11درصد افزایش خواهد یافت
و از میزان  1220ریال در سال  ،1113بهمیزان  3101ریال در سال  1101افزایش مییابد .لذا
میتوان دریافت که رخداد این شرایط اقلیمی ،موجب کاهش میزان آب تخصیصیافته به فعالیتهای
کشاورزی در منطقه میشود و کشاورزان منطقه ،در دهههای آینده با چالش کمبود منابع آب روبهرو
خواهند شد .در چنین شرایطی ،بهکارگیری راهبردهای هماهنگ و سازگار با تغییرپذیریهای آب و
هوایی در بخش کشاورزی ،نقش مؤثری در کاهش زیانهای احتمالی این رخداد خواهد داشت .بر این
پایه ،نتایج بهدست آمده از اعمال پیشفرضهای کمآبیاری بر الگوی کشت منطقه نشان داد که
کمترین میزان افزایش در ارزش اقتصادی آب ،در پیشفرض  11درصد کمآبیاری رخ خواهد داد .اما
در این پیشفرض ،میزان کاهش سود ناخالص برابر  11/2درصد خواهد بود که بیش از میزان کاهش
سود ناخالص بدون اعمال پیشفرض کمآبیاری است .لذا این پیشفرض ،بهینه نیست و بهعنوان یک
راهکار سازگار و هماهنگ توصیه نمیشود .همچنین میزان کاهش در سود در پیشفرضهای  3و 2
درصد کمآبیاری ،بهترتیب برابر  3/0و  0درصد خواهد بود که در هر دو حالت ،میزان کاهش سود
کمتر از حالت بدون اعمال سیاست کمآبیاری است .اما در پیشفرض  2درصد کمآبیاری ،ارزش
اقتصادی آب بهمیزان کمتری افزایش مییابد ،بنابراین در نهایت ،پیشفرض  2درصد کمآبیاری
بهعنوان یک راهکار بهینه در سازگاری با تغییرپذیریهای آب و هوایی در منطقهی دشت همدان-
بهار پیشنهاد میشود .افزون بر این ،نتایج تحقیق نشان داد که در صورت گرایش همهی کشاورزان
دشت به سامانههای نوین آبیاری ،ارزش اقتصادی آب در سال  1101نسبت به سال  ،1113در
میانگین پیشفرضهای اقلیمی بهمیزان  0درصد افزایش خواهد یافت .این در حالی است که در
شرایط بهبود نیافتن فناوریهای آبیاری مورد استفاده در منطقه نسبت به شرایط کنونی ،میزان
افزایش ارزش اقتصادی آب ،در میانگین پیشفرضهای اقلیمی در سال  ،1101برابر  10درصد خواهد
بود .لذا در صورت توسعهی سامانههای آبیاری تحت فشار (قطرهای و بارانی) در دشت همدان -بهار،
کمبود منابع آب در این دشت تا سال  1101بهمیزان  21درصد جبران خواهد شد .بر این پایه
پیشنهاد میشود که در سالهای آتی بهمنظور هماهنگی و سازگاری با تغییرپذیریهای اقلیم،
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سامانههای نوین آبیاری توسط کشاورزان منطقهی دشت همدان -بهار ،با اعمال نظارتهای فنی
کارشناسان مرتبط ،مورد استفاده قرار گیرند.
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