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چکیده
خشکسالی هیدرولوژیکی پدیده ای است که در اثر کاهش عرضه منابع آب
سطحی و زیرزمینی رخ میدهد و به دلیل وابستگی بخش کشاورزی به ذخیره
. قبل از هر چیز این بخش را تحت تأثیر خود قرار میدهد،رطوبتی خاک
 تحلیل اثرات این پدیده برای مدیریت و برنامهریزی بهتر منابع آب،بنابراین
 در این مطالعه برای تحلیل.موجود در بخش کشاورزی حائز اهمیت است
اقتصادی اثرات بالقوه خشکسالی هیدرولوژیکی ناشی از کاهش عرضه منابع
 بازده درآمدی و مصارف آبی کشاورزان استان،آب بر وضعیت کشاورزی
) و اطالعاتMP-PMP( تهران از الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت دورهای
 نتایج نشان داد که. استفاده شد1095-1097 آماری مربوط به دوره پنجساله
 تمایل،الگوی فعلی کشت در استان تهران بهینه نیست و با رخداد خشکسالی
کشاورزان برای توسعه سطح زیرکشت محصوالت پرآب هندوانه و آفتابگردان
 نتایج نشان داد که در شرایط رخداد خشکسالی، همچنین.کاهش مییابد
 درصد تقاضای آب بخش کشاورزی استان تهران9/10 هیدرولوژیکی حدود
بدون پاسخ مانده و تأمین نخواهد شد که این امر موجبات تغییر الگوی کشت
 درصدی بازده درآمدی کشاورزان و7/58  کاهش.در منطقه را فراهم میکند
 درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری نسبت به دوره مبنا از دیگر08/5 افزایش
،  به طور کلی.پیامدهای وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی در استان تهران است
نتایج گویای آن است که با وقوع خشکسالی الگوی کشت زراعی به نفع
 ولی در مورد،محصوالت با نیاز آبی پایینتر و سود باالتر تغییر میکند
محصوالت گوجهفرنگی و ذرت دانهای علیرغم نیاز آبی باال به دلیل وجود
 کاهش سطح زیرکشت کمتری مشاهده،کشاورزی تلفیقی در منطقه
 در پایان پیشنهاداتی برای مقابله با پیامدهای خشکسالی.میگردد
.هیدرولوژیکی در محدوده مطالعاتی ارائه شد

Abstract
Hydrological drought is a phenomenon that occurs due to the
reduction of surface water and groundwater resources supply.
Because of the dependence of the agricultural sector to soil
moisture storage, it primarily affects this sector. Therefore, the
analysis of the effects of this phenomenon is important for the
better management and planning of water resources available
in the agricultural sector. In this study, the effects of
hydrological drought arising from reducing the supply of water
resources on agricultural situation, water consumptions and
farmers' gross profit in Tehran province were evaluated. For
this purpose from Multi Period Positive Mathematical
Programming (MP-PMP) and statistical information related to
period 2013-2018 were used. The results showed that the
current cropping pattern in Tehran province is not optimal and
with occurrence of hydrological drought, farmers’ tend
decreases for the water-full crops such as watermelon, tomato
and sunflower. In addition, the results showed that in the
hydrological drought conditions, about 9.13 percent of
agricultural water demand in Tehran province will not
provided. This will change the pattern of cultivation in the
region. Reduction in the farmers' gross margin amunt 7.28
percent and increase in the economic value of irrigation water
amunt 38.2 percent compared to the base period are other
consequences the occurrence of hydrological drought in
Tehran province. Overall, the results indicate that with the
occurrence of drought, the cropping pattern toward products
with lower water requirements and higher profits, but for
tomato and corn products (despite the high water requirement)
due to integrated farming in region reducing acreage is less
visible. Finally, suggestions to deal with consequences of
hydrological drought in study region were presented.
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خشکسالی هواشناسی معموالً براساس درجه خشکی (در مقایسه با
مقادیر نرمال یا میانگین) و طول دوره خشکی تعریف میشود .تعاریف
خشکسالی هواشناسی بایستی به صورت موردی برای هر منطقه خاص
در نظر گرفته شود؛ چرا که شرایط جوی از منطقهای به منطقه دیگر
تغییر میکند .تعریف مناسب از خشکسالی کشاورزی آن است که بتواند
حساسیت آبی محصوالت زراعی را طی مراحل رشد آنها لحاظ نماید.
کمبود رطوبت در الیههای فوقانی خاک به هنگام کاشت میتواند
باعث تأخیر جوانهزنی شود که موجب کاهش تراکم بوته در هکتار و
نقصان عملکرد نهایی میگردد .خشکسالی اقتصادی -اجتماعی تلفیقی
از عرضه و تقاضای برخی کاالهای اقتصادی با اجزاء خشکسالی
هواشناسی ،هیدرولوژیکی و کشاورزی است .این مورد با سایر انواع
پیش گفته ،از آن جهت تفاوت دارد که وقوع آن بستگی به فرایندهای
زمانی و مکانی عرضه و تقاضا برای تعریف یا تشخیص خشکسالیها
دارد .عــرضه بسیاری از کاالهــای اقتصادی مــانند آب ،علوفه،
غالت و نیروی بــرق آبــی بستگی بــه وضعیت جــوی دارد
( .)Angelidis et al., 2012خشکسالی هیدرولوژیکی که به مفهوم
کمبود جریان آب نسبت به مقدار نرمال آن تعریف میشود ،از
رویدادهای طبیعی و تکرارپذیر در هر اقلیمی است ( Khosravi et al.,
 .)2001تغییر الگوی بارش ،افزایش دما ،اضافه برداشت از آبخوانهای
آبرفتی ،افت سطح آبهای زیرزمینی ،کاهش دبی جریانات سطحی و
در نهایت دخل و تصرف عوامل انسانی در حوضههای آبریز از طریق
تبدیل مراتع به دیمزارها و باغات و کاربری اراضی مهمترین عواملی
هستند که منجر به ایجاد شرایط خشکسالی هیدرولوژیکی میشوند
( .)Zhiyong et al., 2016; Rezaee et al., 2016از آنجایی که
مناطق مختلف بوسیله سیستمهای هیدرولوژیکی به هم مرتبط هستند،
تأثیر خشکسالی هیدرولوژیکی به مرزهایی فراتر از منطقه کمبود بارش
گسترش مییابد .لذا ،اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی بر روی مراتع و
الگوهای کشت به مراتب بیشتر از خشکسالی هواشناسی است
(.)Araghinejad, 2011; Myronidis et al., 2012

 -5مقدمه
بخش کشاورزی در ایــران بزرگترین مصرفکننده منابع آب
محسوب شــده و بیش از  91درصد مصارف آبی کشور را بــه خــود
اختصاص داده است .از اینرو ،پــایـداری منابع آب کشور بیش از هــر
چیز تحت تأثیر بهرهبرداری از منابع آب کشاورزی قرار میگیرد
( .)Barikani et al., 2008استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و
زیرزمینی میزان دسترسی به آب آبیاری را در زمان بروز خشکسالی
افزایش میدهد ( .)Montaseri et al., 2018با کاهش منابع آب
سطحی ،مازاد تقاضا برای آب از طریق پمپاژ آبهای زیرزمینی جبران
میشود .اگر میزان برداشت از سفرههای آب زیرزمینی در هر دوره
بهرهبرداری بیشتر از میزان تغذیه آنها باشد ،موجب بر هم خورد توازن
سیستم ،کاهش ذخیره سفرههای آب زیرزمینی ،عدم پایداری در عرضه
و تقاضای آب و وقوع پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی میشود و در
نهایت ،توسعه پایدار کشاورزی را ناممکن میسازد .لذا ،برای دستیابی
به فرآیند توسعه پایدار کشاورزی ،توازن میان تغذیه و برداشت منابع
آب زیرزمینی اهمیت بسیاری دارد و از این رو بهکارگیری سیستم
استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی ،بهخصوص در شرایط
وقوع دورههای خشکسالی در بخش کشاورزی ایران ضروری است
(.)Parhizkari et al., 2017
خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین بالیای طبیعی ،ساالنه میلیونها
دالر خسارت به جوامع کشاورزی در سراسر دنیا وارد میکند .طی
دهههای اخیر در بین حوادث طبیعی که جمعیتهای انسانی را تحت
تأثیر قرار دادهاند ،تعداد فراوانی وقوع خشکسالی بیشتر از سایر بالیای
طبیعی بوده است .از مهمترین پیامدهای خشکسالی ایجاد محدودیت
در عرضه آب و در نهایت کمبود آب برای مصارف مختلف از جمله
کشاورزی است ( .)Mohammadi et al., 2018پدیده خشکسالی
اغلب به علت افزایش دمای سطح زمین ،افزایش غلظت گازهای
گلخانهای ،ایجاد نوسانات در چرخه آبی ،افت سطح ایستابی سفرههای
زیرزمینی ،کاهش رطوبت خاک و اتمسفر ،افزایش تبخیر و کاهش
منابع آب دردسترس در بخشهای کشاورزی و صنعت به وجود میآید
و در صورت طوالنی بودن فقر و نابسامانی اقتصادی و اجتماعی را به
دنبال خواهد داشت ( .)Eslamian and Kiaheyrati, 2008هــر
خشکسالی بــا سه خصوصیت شدت ،طول دوره و پهنای تــأثیر
شناخته میشــود .خشکسالیها عمومأ انــواع مختلفی دارنــد و بــه
صورت خشکسالی هـــواشناسی ،کشاورزی ،هیدرولوژیکی و
اقتصادی -اجتماعی تعریف میشوند ( ;Shakiba et al., 2010
.)Angelidis et al., 2012

مسلماً کم شدن اثرات نامطلوب خشکسالی نیاز به شناخت منابع و
بررسی خشکسالی ،جهت تعیین سطح بحران و تعیین استراتژیهای
مناسب جهت مقابله با آن در زمان کنونی و سالهای آتی دارد .بر این
اساس ،هر پنج سال یک بار دوره خشکسالی دو یا سه ساله را در کشور
ایران شاهد هستیم ( Water and Sustainable Consulting
 .)Engineers Company, 2017در این راستا ،استان تهران که با
مساحتی معادل  15981کیلومتر مربع ،بین  5° 21′تا  08° 21′طول
شرقی و  00° 02′تا  21° 02′عرض شمالی قرار دارد ،یکی از مناطق
با نوسانات شدید بارشی در بخش مرکزی تا شمالی کشور محسوب
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با توجه به اهمیت مسئله خشکسالی و اثرات آن در بخش کشاورزی و
مدیریت منابع آب ،طی سالهای اخیر مطالعات متعدی توسط محققان
داخلی و خارجی صورت گرفته است Vicente-Serrano (2006) .به
کمک دادههای هواشناسی و ماهوارهای و همچنین شاخصهای
خشکسالی ،تولید محصوالت گندم و جو را در یکی از مناطق خشک
اروپا (دره ابرو در اسپانیا) پیشبینی نمود .نتایج نشان داد که
پیشبینیهای به عمل آمده میتواند برای مدیریت تولید محصوالت
غلهای در سطوح داخلی مفید واقع شودFunk and Budd (2009) .
با انجام تحقیقی در زیمباوه ،خشکسالی کشاورزی را با استفاده از
شاخص  MODIS/NDVIبررسی کردند .نتایج نشان داد که شاخص
فوق برای پایش دقیق خشکسالی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه
مناسب است Angelidis et al. (2012) .امکان محاسبه شاخص
بارش استاندار )SPI( 1را به وسیله توزیع نرمال و لوگ نرمال به
دادههای بارش ،برای تعیین وضعیت خشکسالی بررسی کردند .نتایج
نشان داد که برای شاخص بارش استاندار طی دوره زمانی  15تا 50
ماهه توزیع احتمال نرمال یا لوگ نرمال به راحتی میتواند به جای
توزیع گاما مو رد استفاده قرار گیرد که تقریباً نتایج مشابهی را در پی
دارد Zhiyong et al. (2016) .از مجموعه شاخصهای بارش
استاندار ،تبخیر و تعرق ،درصد ناهنجاری و شاخص رواناب سطحی
جهت توصیف خشکسالی هواشناسی ،کشاورزی و هیدرولوژیکی در
جنوب غرب چین استفاده کردند.

میشود (شکل  .)1سطح عمدهای از مساحت این استان را دشتهای
ورامین ،الر ،شهریار ،کرج ،گرچال و غیره پوشش داده و بارشهایی
معادل با میانگین بارش در سطح کشور تنها در ارتفاعات شمالی و
جنوب شرقی این استان صورت میگیرد .پربارانترین و کمبارانترین
نواحی در این استان ارتفاعات دماوند و شمیرانات با بارش ساالنه بیش
از  051میلیمتر و بخشهای جنوبی این استان (ورامین و مبارکیه) با
بارش ساالنه کمتر از  127میلیمتر میباشند .خشکترین مناطق این
استان نیز از سمت مناطق بیابانی شهرستان ورامین شروع شده و تا
بخشهای جنوبی این شهرستان امتداد مییابد ( Parhizkari et al.,
 .)2016این مناطق خشک با بارندگی ساالنه بین  121تا  511میلیمتر
مواجه هستند .دشتهای کشاورزی استان تهران که بیشتر در بخش
جنوبی و غربی این استان واقع شدهاند ،همواره با کمآبی و
خشکسالیهای دورهای مواجه بوده و میزان بارش در آنها با نوسانات
شدیدی همراه است .با وجود بارشهای صورت گرفته ،ساالنه حدود
 121میلیون مترمکعب کسری آب برای مخازن استان تهران وجود
دارد که در حدود  71درصد آن برای دشت ورامین و مابقی برای سایر
دشتهای این استان است .کمآبی و رخداد خشکسالیهای دورهای
بخش کشاورزی استان تهران را تا حد زیادی تحت تأثیر خود قرار داده
است ( .)Tehran Meteorological Organization, 2017لذا
بررسی آثار بالقوه خشکسالی هیدرولوژیکی ناشی از کاهش عرضه منابع
آب بر وضعیت کشاورزی و بازده درآمدی کشاورزان استان تهران امری
ضروری و حائز اهمیت به شمار میرود.

Fig. 1- The geographical location of the Tehran province and Citis located in it

شکل  -5موقعیت جغرافیايی استان تهران و شهرستانهای واقع در آن
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بهرهوری مصرف آب در سال پایه و در سناریوی دوم ارتقاء بهرهوری
معادل با اهداف برنامه لحاظ شد .از نظر مصرف آب ،نتایج هر دو سناریو
بیانگر آن است که بخش کشاورزی سقف آب در اختیار را مصرف
نموده ،ولی به اهداف تولیدی خود دست نیافته است .دستیابی به اهداف
برنامه در این بخش جز با بهرهوری باالتر در مصرف آب امکانپذیر
نخواهد بود.

نتایج نشان داد که همبستگی مناسبی بین شاخصهای مذکور وجود
دارد و خشکسالی هواشناسی یک تا سه ماه پیش از خشکسالی
هیدرولوژیکی رخ میدهد .در ایران نیز )Mohammadi et al. (2010
با استفاده از شاخصهای بارندگی و سیستم اطالعات جغرافیایی به
پهنه بندی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان پرداختند .نتایج،
خشکسالی متوسط را در نواحی جنوبی ایستگاه زاهدان ،خشکسالی
شدید را در نواحی مرکزی و خشکسالی بسیار شدید را در نواحی شمالی
این استان نشان داد Alipour et al. (2013) .به بررسی اثرات
خشکسالی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان نهبندان در استان
خراسان پرداختند .نتایج نشان داد که وقوع خشکسالی در این منطقه
پیامدهای ناگواری مانند کاهش توان اقتصادی کشاورزان ،افزایش
هزینههای تولید ،خروج از بخش کشاورزی ،بروز اختالفات اجتماعی و
ایجاد فقر در جامعه منجر میشود Talebi et al. (2014) .با استفاده
از شاخص  SPIبه بررسی اثرات خشکسالی بر کیفیت منابع آب دشت
بهاباد یزد پرداختند .نتایج نشان داد که میزان امالح موجود در منابع
آب این دشت در زمان وقوع خشکسالی بیشتر از سالهای مرطوب
است و این موضوع منابع آب موجود را در مواقع خشکسالی برای
استفاده در بخش کشاورزی و شرب نامطلوب میسازدRezaee et .
) al. (2016اثرات خشکسالی هواشناسی را بر وضعیت کشاورزی در
شرق حوضه رودخانه زایندهرود ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که تحت
شرایط خشکسالی سطح زیرکشت محصوالت گندم ،برنج و کلزا که
وابستگی باالیی به منابع آب رودخانه دارند ،کاهش مییابد و بازده
درآمدی کشاورزان تحت این شرایط  51101میلیون ریال کاهش پیدا
میکند Khalili et al. (2018) .ریسک خشکسالی کشاورزی را بر
اساس مخاطره خشکسالی و آسیبپذیری نسبت به خشکسالی در
مراحل مختلف رشد محصول گندم دیم ارزیابی نمودند .برای اجرای
چارچوب توسعه داده شده ،از دادههای ایستگاه تحقیقات دیم سیساب
واقع در خراسان شمالی استفاده شد .مقدار آسیبپذیری در منطقه با
روش فازی ،برابر با ( 1/5150بدون بعد) به دست آمد و در نهایت،
مقدار ریسک خشکسالی گندم دیم در ایستگاه مورد مطالعه برابر با
 1/0580تن بر هکتار حاصل شد Mohammadi et al. (2018) .به
بررسی تغییرات زمانی و اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب
زیرزمینی دشت کرمان پرداختند .نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان
داد که حداکثر  72درصد تغییرات شاخص منبع آب زیرزمینی ( 08ماهه)
توسط شاخص بارش استاندارد قابل تبیین و توجیه است .نقشه همافت
سطح آب زیرزمینی نیز نشان داد که افت سطح آب زیرزمینی در دشت
مذکور تحت شرایط رخداد خشکسالی به طور متوسط  51متر میباشد.
) Dehghanizade et al. (2020نقش محدودیت منابع آب بر اهداف
تولید را در بخش کشاورزی و منابع آب استان یزد بررسی کردند .برای
این منظور دو سناریو مدنظر قرار گرفت .در سناریوی اول ثبات

مطالعات بررسی شده نشان میدهند که وقوع خشکسالی منابع آب و
تولیدات بخش کشاورزی را دستخوش تغییر قرار میدهد و این تغییرات
بسته به شرایط اقلیمی هر منطقه متفاوت میباشند .با توجه به اهمیت
این موضوع در مطالعه حاضر به بررسی اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی
ناشی از کاهش عرضه آب آبیاری بر وضعیت کشاورزی و بازده درآمدی
کشاورزان استان تهران پرداخته شد.
 -0مواد و روشها
 -5-0مدل برنامهريزی رياضی مثبت چند دورهای ()MP-PMP

پایه و اساس مدل برنامهریزی ریاضی مثبت )PMP( 5اولین بار توسط
پروفسور هاویت )1992( 0و جهت رفع کاستیها و مشکالت موجود در
مدلهای برنامهریزی ریاضی هنجاری )NMP( 0مطرح گردید و در
زمینه سیاستگذاریهای بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب به کار
گرفته شد .این مدل به طور معمول مستلزم تغییر تابع هدف با استفاده
از مقادیر دوگان محدودیتهای واسنجی است ،به طوری که
فعالیتهای مشاهده شده دقیقاً دادههای سال پایه را به دست دهد
( .)Howitt et al., 2012; Parhizkari et al., 2016ایده کلی در
مدلهای  PMPاستفاده از اطالعات موجود در متغیرهای دوگان
محدودیتهای واسنجی است که جواب مسأله برنامهریزی خطی را به
سطح فعالیتهای موجود محدود میکنند .مقادیر دوگان برای تصریح
تابع هدف غیرخطیای مورد استفاده قرار میگیرند که سطح
فعالیتهای مشاهده شده را مجدداً از طریق جواب بهینه مسأله
برنامهریزی جدیدی که فاقد محدودیتهای واسنجی است ،بازسازی
میکند ( .)Petsakos and Rozakis, 2015رویه کار در این مدل
بدین شکل است که ابتدا یک مدل برنامهریزی خطی جهت تعیین
قیمتهای سایهای حل میشود .در مرحله دوم ،یک تابع هزینه
غیرخطی به همراه تابع تولید تخمین زده میشود و در مرحله سوم با
دخیل نمودن توابع برآورد شده فوق ،مدل غیرخطی نهایی واسنجی
میشود؛ بدین ترتیب که مدل نهایی قادر به بازسازی دادهها و اطالعات
مشاهده شده در سال پایه میباشد ( ;Howitt et al., 2012
.)Parhizkari et al., 2016
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برنامهریزی ریاضی مثبت چند دورهای )MP-PMP( 2جهت واسنجی
مدلهای اقتصادی و بیوفیزیکی با مجموعهای از دادهها و اطالعات
مربوط به میزان تولید ،هزینه ،سود و قیمت محصوالت زراعی و
همچنین ،میزان مقادیر آب مصرفی ،مقادیر آب تخصیص داده شده و
میزان مصارف دیگر نهادهها (به جز آب) در سطح اراضی به کار گرفته
میشود .این سیستم مدلسازی ،رهیافتی نوین برای حل مسائل
پیچیده با ویژگیهای خاص (با استفاده از یک مدل برنامهریزی خطی
کمکی و یک تابع هدف غیرخطی) در بخش کشاورزی است که پس
از واسنجی بهخودیخود یک توازن یا تعادل در حداکثرسازی بازده
درآمدی زارعین را بر اساس دوره مرجع یا پایه نتیجه میدهد
(  .)Qureshi et al., 2014; Gravelin, 2016برنامهریزی ریاضی
مثبت چند دورهای ( )MP-PMPرویکردی است که به لحاظ روش
کار منطبق بر مراحل سهگانه بهکار گرفته شده در مدل برنامهریزی
ریاضی مثبت ( )PMPمیباشد ،با این تفاوت که در این روش دادهها
و اطالعات بازسازیشده توسط مدل واسنجی نهایی به جای سال پایه،
مربوط به یک دوره (دورهای شامل چندین سال متوالی و پیاپی) است
( .)Gravelin, 2016به طور کلی ،مدل برنامهریزی مورد استفاده در
این تحقیق با توجه به رویکرد فوق شامل سه مرحله به شرح زیر است:

ذرت دانهای ،گوجهفرنگی ،هندوانه ،آفتابگردان و کلزا) و  jنهادهها یا
عوامل تولید (زمین ،آب ،نیرویکار ،سرمایه و ماشینآالت) و  tشرایط
اقلیمی مربوط به وقوع خشکسالی (خشکسالی خفیف ،مالیم ،متوسط،
نسبتاً شدید و شدید) است Priceit .و  Yielditبه ترتیب قیمت بازاری
و عملکرد محصول  iتحت شرایط اعمال سناریوی  Coctjit ،tهزینه
نهاده  jبرای تولید محصول  iتحت شرایط اعمال سناریوی  tو Areait
سطح زیرکشت محصول  iتحت شرایط اعمال سناریوی  tاست (با
فرض ثبات سایر شرایط به جز اعمال سناریوی خشکسالی تحت
شدتهای متفاوت که منجر به کاهش منابع آب دردسترس کشاورزان
از  11تا  21درصد نسبت به شرایط سال پایه یا مبنا میشوند)ajit .
بیانگر ضرایب لئونتیف است که نسبت استفاده هر عامل تولید به زمین
را نشان میدهد و از رابطه ریاضی ̃ reaijt /Areait Land
 ajit = Aبه
دست میآید.
رابطه ( ،)5محدودیت منابع یا نهادهها را نشان میدهد که در آن،
 Total Resourcesjtکل منابع دردسترس برای تولید محصوالت
منتخب در منطقه مورد مطالعه است .رابطه ( ،)0محدودیت واسنجی را
نشان میدهد که در آن̃ reait ،
 Aمقدار مشاهده شده فعالیت  iتحت
شرایط اقلیمی  tدر سال پایه و  εمقدار مثبت کوچکی میباشد
( .)Howitt et al., 2012; Qureshi et al., 2014اضافه کردن
محدودیت واسنجی به مدل باعث میشود که جواب بهینه برنامهریزی
خطی دقیقاً سطح فعالیتهای مشاهده شده در سال پایه را به دست
دهد μjit .در رابطه ( )5قیمت سایهای محدودیت سیستمی و  μCitدر
رابطه ( )0قیمت سایــهای محدودیت واسنجی را نشان میدهــد.
رابطه ( )0نیز محدودیت غیرمنفیبودن سطح فعالیتهـا است
( .)Medellan-Azuara et al., 2011; Parhizkari, 2018

 -5-5-0مرحله اول :حل مدل برنامهريزی خطی كمکی جهت
تعیین قیمتهای سايهای

این مرحله شامل حل یک مدل برنامهریزی خطی کمکی جهت حداکثر
نمودن بازده درآمدی کشاورزان با توجه به محدودیتهای منابع و
واسنجی است .پس از حل مدل برنامهریزی ،مقادیر دوگان یا
قیمتهای سایهای برای محدودیت مدل به دست میآیند .شکل
ریاضی این مرحله از واسنجی مدل  PMPچند دورهای برای منطقه
مورد مطالعه به صورت زیر است:
7

 -0-5-0مرحله دوم :برآورد تابع تولید  CESو تابع هزينه

5

Max π = ∑ ∑ (Priceit ∗ Yieldit

غیرخطی با درجه دو

t=1 i=1

()1

در این مرحله ،تابع تولید با کشش جانشینی ثابت )CES( 5و تابع هزینه
غیرخطی از درجه دو 7که جهت واسنجی در مرحله سوم مورد نیاز
هستند ،تخمین زده میشوند .فرم کلی تابع تولید غیرخطی  CESرا
میتوان به صورت زیر نشان داد:

4

− ∑ aitj Cost itj ) Areait
j=1

Subject to:
7

()5

𝑗
𝑡𝑖𝜇[
]

5

∑ ∑ aitj Areait ≤ Total Resoursesit

]𝑐
𝑡𝑖𝜇[

𝑡 ∀𝑖,

()2

t=1 i=1

̃ reait + ε
Areait ≤ A

()0
𝑡 Areait ≥ 0 ∀𝑖,
()0
رابطه ( )1به عنوان تابع هدف مدل برنامهریزی خطی ،شامل
حداکثرکردن مجموع بازده درآمدی کشاورزان میباشد .در این رابطه،
 بازده درآمدی کشاورزان i ،محصوالت منتخب (گندم آبی ،جو آبی،

∀i

∪
ρit

ρ
] Hitjit

∗ Yieldit = SPit [∑ ∑ PFijt
t

i

در رابطه باال Yieldit ،میزان تولید محصول  iتحت شرایط اقلیمی ،t
 Hitjعامل تولید  jبرای تولید محصول  iتحت شرایط اقلیمی SPit ،t
پارامتر مقیاس و  PFijtپارامتر تولید است که سهم نهاده  jرا برای
تولید محصول  iتحت شرایط اقلیمی  tنشان میدهد υ .ضریب بازده
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ثابت نسبت به مقیاس است و تابع تولید  CESمستلزم آن است که
این ضریب برابر با یک شود ρi .متغیری بر حسب کشش جانشینی بین
نهادهها ( )σاست که برای محاسبه آن از رابطه ρi = (σ − 1)/σ
استفاده میشود (  .)Gravelin, 2016; Parhizkari, 2018تابع تولید
 CESدر مطالعه حاضر ،با توجه به پنج نهاده یا عامل تولید به صورت
زیر تعریف میشود:
ρ

()5

استفاده از شکل تبعی غیرخطی برای تابع هزینه در مدل برنامهریزی
ریاضی مثبت نسبت به شکل تبعی خطی ،توان شبیهسازی رفتاری را
تحت شرایط بهکارگیری تکنیکهای مختلف اقتصادی ،سیاسی و اخیرأ
محیطی تقویت میکند .بر این اساس ،با توجه به این که در برخی
موارد دادهها و اطالعات مناسب برای تصمیمات رفتاری پیچیده محدود
است ،استفاده از شکل غیرخطی تابع هزینه نسبت به فرم خطی آن
امکان حل مسائل پیچیده را که حتی با روشهای اقتصادسنجی نیز
قابل حل نیستند به وجود میآورد .در واقع با افزایش دادههای
دردسترس ،استفاده از تابع هزینه در حالت غیرخطی برنامهریزان را قادر
به حل مسائل تصمیمگیری و تحلیل برنامههای سیاستی در همه
سطوح فعالیتها میسازد .به طور کلی ،عمومیت کاربرد تابع هزینه
غیرخطی در مدلهای برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPعالوه بر
ویژگی نسبتأ آسان تخمین پارامترهای آن ،این است که برای هر سطح
فعالیت جداگانه قابلیت محاسبه و برآورد را دارد .با توجه به توضیحات
فوق ،در این مطالعه نیز از تابع هزینه غیرخطی با درجه دو مطابق رابطه
زیر استفاده شد (.)Howitt, 1995; Parhizkari, 2013

ρ

Yieldit = SPit [PFit1 Hit1it + PFit2 Hit2it
ρ
ρ
+ PFit3 Hit3it + PFit4 Hit4it
∀i

∪
ρ
PFit5 Hit5it ]ρit

+

پس از تخمین تا بع تولید فوق و گرفتن مشتق اول از آن ،پارامترهای
 PFبه صورت زیر قابل محاسبه هستند:
5

∑ PFj = 1

()7

𝑗

−1
) (

h σ
Cl
()8
PF1 = [1 + l
]) (∑ −1
Cl
) (
l h σ
l
در رابطه فوق hl ،عامل تولید  Lام و  Clهزینه عامل تولید  Lام است.

پس از محاسبه اولین پارامتر تابع تولید ،برای تخمین سایر پارامترهای
این تابع میتوان از روابط زیراستفاده کرد:
−1
) (
σ −1

)

()9

()11

) ∗ (Cl hl

()15

در رابطه فوق TCit ،هزینه متغیر کل نهاده زمین برای تولید محصول
 iدر تحت شرایط اقلیمی  αit ،tپارامتر رهگیری یا عرض از مبدأ 8است
که از حاصلجمع هزینه نهاده زمین ،قیمت سایهای این نهاده و
حاصلضرب شیب تابع هزینه در سطح فعالیتها برآورد میشودγit .
نیز شیب تابع هزینه غیرخطی واسنجی شده است .بــرای محاسبه و
بــرآورد ضرایب تــابع هزینه درجــه دوم فــوق از روابط زیر استفاده
میشود ( Medellan-Azuara et al., 2011; Helming and
:)Peerlings, 2014

−1
) (
σ

PFl = (Cl hl

−1
) (

h σ
Cl
∗ [1 + l
]) (∑ −1
Cl
) (
l h σ
l
∗ PF1

−1
) (
σ −1

)

) ∗ (Cl hl

−1
) (
σ

PFl = (Cl hl

پس از محاسبه و برآورد پارامترهای  PF1الی  ،PFlبا استفاده از تعریف
تابع تولید  CESمیتوان پارامتر مقیاس را برای هر محصول به کمک
رابطه زیر محاسبه کرد:
()11

Yield
( Area it ) ∗ A r̃ eait

∪
𝜌 ρ
𝑡𝑖 ] Hitjit

it

TCit (Areait,land ) = αit Areait,land
1
− γit Area2it,land
2

()10

Priceit ∗ Yieldit
εit ∗ Areait,land
) ̃ reait,land
αit = ωit,land + μcit,land + (γit ∗ A
= γit

()10
در روابط باال εit ،کشش عرضه محصول  iتحت شرایط اقلیمی ،t
 ωit,landهزینه نهاده زمین برای تولید محصول  iتحت شرایط اقلیمی
 tو  μcit,landقیمت سایهای یا ارزش دوگان نهاده زمین در مـرحله اول
مــدل  PMPچند دورهای است .سایر پارامترها نیز در باال تعریف
شدهاند ( Medellan-Azuara et al., 2011; Helming and
.)Peerlings, 2014

= SPit

∗ [∑i ∑t PFijt

افزون بر تخمین تابع تولید  CESو برآورد ضرایب آن ،در مرحله دوم
 PMPمقادیر متغیرهای دوگان برای بهدست آوردن یک تابع هزینه
متغیر غیرخطی مربوط به نهاده زمین مورد استفاده قرار میگیرند
( .)Gravelin, 2016; Parhizkari, 2018علت استفاده از شکل تبعی
غیرخطی تابع هزینه در این مرحله آن است که نتایج به دست آمده از
این مدل با تابع هزینه غیرخطی انعطافپذیری رفتاری و شبیهسازی
واقعیتری را نسبت به مدل برنامهریزی ریاضی مثبت با تابع هزینه
خطی فراهم میکند و این موضوع از ایجاد ناپیوستگی ناگهانی و
غیرمحتمل در رهیافتهای شبیهسازی جلوگیری میکند .همچنین،

 -5-5-0مرحله سوم :ساختن مدل برنامهريزی نهايی و تبیین
مدل  PMPچنددورهای واسنجی شده

در این مرحله که مرحله نهایی واسنجی مدل  PMPچند دورهای است،
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با جایگزین نمودن تابع تولید با کشش جانشینی ثابت واسنجیشده در
رابطه ( )5و تابع هزینه غیرخطی یا کوادراتیک (درجه دو) واسنجیشده
در رابطه ( )15در تابع هدف مسأله برنامهریزی و در نظر گرفتن
محدودیتهای منابع (زمین ،آب ،نیرویکار ،سرمایه و ماشینآالت) ،به
استثنای محدودیتهای واسنجی ،یک مدل برنامهریزی غیرخطی به
صورت روابط زیر ساخته میشود:
7

منطقهای استان تهران گردآوری شده است .رابطه ( )19محدودیت
سرمایه است که در آن Cit ،ضریب فنی هزینه در واحد سطح محصول
 iتحت شرایط اقلیمی  tو  Total Capitalکل سرمایه در دسترس
است .در واقع ،سمت چپ این محدودیت نیاز فعالیتهای تولیدی به
سرمایه را بازگو میکند که معادل هزینههای متغیر برای تولید محصول
در هر هکتار است .سمت راست این محدودیت نیز مجموع میزان کل
سرمایه قابل تخصیص در بین فعالیتهای زراعی موجود است .رابطه
( ،)51محدودیت نیرویکار را نشان میدهد که در آن Lait ،نیرویکار
مورد نیاز در تولید محصول  iتحت شرایط اقلیمی  tو Total Labor
کل نیرویکار قابل دسترس است .رابطه ( )51محدودیت ساعات کار
ماشینآالت را نشان میدهد که در آن Mait ،ساعات کار ماشینآالت
برای تولید محصول  iتحت شرایط اقلیمی  tو  Total Machineکل
ساعات کار ماشینآالت در اراضی زراعی منطقه است .رابطه ( )55نیز
بیانگر غیرمنفی بودن سطح فعالیتها (مقادیر  )Areaitاست .برای
ارزیابی اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی بر تولیدات زراعی و بازده
ناخالص کشاورزان استان تهران ،پس از واسنجی مدل  PMPچند
دورهای و رساندن دادهها به دادههای دوره مرجع ،سناریوهای
خشکسالی خفیف ،مالیم ،متوسط ،نسبتاْ شدید و شدید بر مبنای ایجاد
محدودیت در عرضه آب آبیاری اعمال شدند و نتایج حاصل از اعمال
هر سناریو تحلیل گردید .همان گونه که در قبل نیز اشاره شد،
خشکسالی هیدرولوژیکی در درجه اول میزان عرضه منابع آب سطحی
و زیرزمینی را دستخوش تغییر قرار میدهد .بر این اساس ،در این
مطالعه با فرض کاهش کل منابع آب دردسترس کشاورزان در استان
تهران در اثر رخداد خشکسالی هیدرولوژیکی ،سناریوهای خشکسالی
از خفیف تا شدید تداعی شدند .برای اجرایی نمودن این دستور در
محیط نرمافزاری  GAMSنیاز است تا مقادیر کمی سناریوهای خفیف
تا شدید بر حسب درصد تغییرات کل منابع آب دردسترس تغییر یابند
و در هر مرحله از تغییر ،اثرات و پیامدهای به وجود آمده در سایر
بخشها دیده شود .از اینرو ،سناریوهای کاربردی  01 ،01 ،51 ،11و
 21درصد کاهش کل منابع آب دردسترس به عنوان سناریوهای خفیف،
مالیم ،متوسط ،نسبتاً شدید و شدید در این مطالعه مدنظر واقع شدند.
این کار در محیط نرمافزاری  GAMS 24.7با سناریوسازی سمت
راست )RHS( 9محدودیت نهاده آب آبیاری (رابطه  17در سیستم
مدلسازی) و اعمال سناریوهای خشکسالی با شدتهای متفاوت (از
خفیف تا شدید) محقق گردید و رفتار احتمالی کشاورزان تهرانی نسبت
به شرایط رخداد خشکسالی هیدرولوژیکی شبیهسازی شد .دادههای
مورد نیاز به صورت میانگین دورهای (سالهای  )1095-1097بوده که
با مراجعه مستقیم به سازمانهای ذیربط در استان تهران جمعآوری
شدند .بخشی از دادهها نیز برگرفته از سالنامههای آماری و پایگاه
اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی هستند که در محیط نرمافزاری
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∪
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ρ
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Areait ≥ 0

()55
رابطه ( ،)12تابع هدف غیرخطی مدل  PMPاست که شامل توابع تولید
و هزینه غیرخطی است ωijt .در این رابطه قیمت نهاده  Jبرای تولید
محصول  iتحت شرایط اقلیمی  tاست .رابطه ( ،)15محدودیت سطح
زیرکشت محصوالت منتخب را نشان میدهد که در آن Areait ،سطح
زیرکشت محصول iام و  Total Areaکل اراضی کشت شده در منطقه
است .روابط ( )17و ( )18محدودیتهای منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی را نشان میدهند که  Witنیاز آبی محصول Total Water ،i
کل منابع آب دردسترس WSurface ،منابع آب سطحی در دسترس و
 WGroundمنابع آب زیرزمینی قابل استحصال در منطقه است .نیاز
آبی محصوالت منتخب در این مطالعه براساس نرمافزار  Netwatو
کل منابع آب دردسترس منطقه براساس تجمیع منابع آب موجود در
هر زیرحوزه برحسب آخرین گزارشات منتشره از شرکت سهامی آب
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 Excelجمعآوری و مرتبسازی شدند .گردآوری دادههای موردنیاز
ابتدا در سطح منطقهای برای زیرحوزههای آبریز استان تهران صورت
گرفت .برای این منظور ،مطابق با شکل  ،1محدودههای مطالعاتی
حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقهای استان تهران (قطعه چهار
ساوه ،تهران -کرج ،ورامین ،دماوند ،لواسانات ،فیروزکوه ،مبارکیه،
هومند -آبسرد و گرمسار) مدنظر قرار گرفتند و در ادامه آمار تجمعی یا
کالن برای استان تهران گردآوری شدند .جدول  ،1اطالعات آماری
موردنظر را نشان میدهد .این مقادیر ،میانگین استفاده از نهادهها یا
عوامل تولیدی طی دوره مبنا یا مرجع در اراضی زراعی استان تهران
را بازگو میکنند.

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،5مالحظه میشود که نهاده زمین
در مقایسه با سایر نهادهها (آب آبیاری ،سرمایه ،نیرویکار و
ماشین آالت) در تولید محصوالت منتخب سهم بیشتری را به خود
اختصاص داده و از اهمیت بیشتری برخوردار است .پس از نهاده زمین،
آب بیشترین سهم را در تولید محصوالت منتخب زراعی دارد .همچنین،
نتایج بیشتر بودن مقدار پارامتر تخمینی بتا را برای نهاده آب در تخمین
تابع تولید محصوالت با نیاز آبی باالتر (هندوانه ،آفتابگردان ،کلزا و
گوجهفرنگی) نشان میدهد ،در حالی که مقدار این پارامتر برای نهاده
آب آبیاری در تولید محصوالت کمآبتر گندم و جو آبی در سطح
حداقل ممکن (به ترتیب  1/115و  )1/112مشاهده میشود.

 -5نتايج و بحث

در مطالعه حاضر از فرم تابع هزینه غیرخطی (با درجه دو) برای نهاده
زمین استفاده شد .این تابع در مقایسه با توابع هزینه خطی ،برای ایجاد
تناسب بین کششهای جانشینی از قابلیت بیشتری برخوردار است .تابع
هزینه غیرخطی از درجه دو به کار گرفته شده در این مطالعه شامل
پارامترهای گاما -شیب (  )γitو آلفا -عرض از مبدأ (  )αitاست.
همانگونه که در قبل نیز اشاره شد ،پارامتر گاما از تقسیم نمودن
حاصلضرب قیمت در عملکرد محصوالت منتخب زراعی بر
حاصلضرب مقدار اپسیلون در سطح فعالیتهای مختلف زراعی
محاسبه میشود .پارامتر آلفا نیز از حاصلجمع هزینه نهاده زمین ،قیمت
سایهای این نهاده و حاصلضرب شیب تابع هزینه در سطح فعالیتها
به دست میآید.

پس از گردآوری دادهها و اطالعات آماری مربوط به دوره پایه ،تحلیل
دادهها از طریق حل مدل برنامهریزی ارائهشده صورت گرفت .جدول
 ،5سهم هر یک از نهادههای مصرفی را پس از تخمین تابع تولید
 CESبرای هر محصول در محدوده مطالعاتی استان تهران نشان
میدهد .با توجه به این جدول ،مالحظه میشود که مجموع سهم
نهادهها به علت ثابت بودن کشش تابع تولید  CESنسبت به مقیاس
برابر با یک است و صحت و سقم رابطه ( )7را در مدلسازی ارائه شده
نشان میدهد.

Table 1- Statistical information on selected crops of Tehran province during reference period

جدول  -5اطالعات آماری مربوط به محصوالت منتخب زراعی استان تهران طی دوره مرجع ()5560-5566
Profit
)**(
14.510
12.868
19.576
19.574
18.933
21.791
19.907

Capital
)*(
12.670
11.300
12413
16.480
15.357
16.370
12.853

Machinery
)(w.hour
780
720
250
976
1350
850
800

Acreage
Yield
Water.req
Labor
Products
)(ha
)(kg/ha
)(m3/ha
)(w.hour
Wheat
56825
3847
4070
1488
Barley
32400
3730
4000
1713
Corn
9380
5400
6400
1865
Tomato
8760
33470
7510
1862
Watermelon
1327
47630
7854
1120
Sunflower
2920
4438
7562
1365
Rapeseed
3203
3150
6720
1850
*
and **: million rial in hectare
Reference: Tehran Province Agricultural Jihad Organization, 2018

Table 2- Inputs contribution of amunt one in producing selected crops in Tehran after estimating function

جدول  -0سهم نهادههای مصرفی (از مقدار واحد يا يک) در تولید محصوالت منتخب زراعی استان تهران پس از تخمین تابع
Machinery
0.002
0.006
0.005
0.003
0.002
0.001
0.001

Labor
0.009
0.002
0.001
0.001
0.006
0.003
0.005

Capital
0.003
0.006
0.003
0.004
0.037
0.016
0.011

CES
Water
0.002
0.005
0.038
0.050
0.464
0.194
0.163

Land
0.997
0.994
0.959
0.944
0.492
0.785
0.820
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Products/Inputs
Wheat
Barley
Corn
Tomato
Watermelon
Sunflower
Rapeseed

جدول  ،0مقادیر محاسبه شده پارامترهای فوق را پس از تخمین تابع
هزینه غیرخطی از درجه دوم نشان میدهد .با توجه به نتایج مندرج در
این جدول ،مالحظه میشود که پارامتر تخمینی گاما برای محصوالت
آفتابگردان ،کلزا و هندوانه از پارامتر گامای دیگر محصوالت بیشتر
است .این امر حاکی از آن است که با افزایش سطح زیرکشت
محصوالت فوق ،هزینه نهایی تولید آنها در مقایسه با دیگر
محصوالت به نسبت بیشتری افزایش مییابد .مطابق با نتایج برآورد
شده برای پارامتر تخمینی آلفا نیز مالحظه میشود که مقادیر منفی
برآورد شده برای این ضریب در خصوص محصوالت گندم و جو آبی
در پایین ترین سطح ممکن است .این امر حاکی از آن است که
محصوالت غلهای گندم و جو آبی میزان حساسیت کمتری را برای
تغییرات فزآینده سطح زیرکشت در استان تهران تحت شرایط
خشکسالی نسبت به دیگر محصوالت الگو دارند.

افزایش پیدا میکند .بدین ترتیب که تحت سناریوهای خشکسالی
خفیف تا شدید ،سطح زیرکشت محصوالت ذرت دانهای  1/58تا 5/18
درصد ،گوجهفرنگی  1/05تا  0/15درصد ،هندوانه  11/8تا 59/2
درصد ،آفتابگردان  1/59تا  11/7درصد و کلزا  1/20تا  11/8درصد
نسبت به دوره مرجع کاهش و سطح زیرکشت گندم و جو آبی به ترتیب
 1/05تا  5/19و  1/08تا  5/25درصد افزایش مییابد .یافتهها بیانگر
آن است که هندوانه در بین کلیه محصوالت منتخب ،بیشترین تغییرات
کاهشی را در شرایط رخداد خشکسالی هیدرولوژیکی دارد .حساسیت
باالی این محصول نسبت به شرایط وقوع خشکسالی صحت و سقم
نتایج به دست آمده از مدل برنامهریزی خطی در مرحله اول مدل
 PMPدورهای را بازگو و تأیید میکند (توضیح تکمیلی اینکه با حل
مرحله اول مدل  PMPکه شامل یک برنامهریزی خطی ساده است،
مالحظه میشود که سطح زیرکشت محصول هندوانه به دلیل نیاز آبی
و هزینه تولید باال نسبت به دیگر محصوالت الگو ،صفر میباشد و از
الگوی بهینه حذف میگردد؛ این خروجی به دلیل در اولویت نبودن در
اینجا آورده نشده است) .به طور کلی ،نتایج جدول  0حاکی از آن است
که کاهش سطح زیرکشت محصوالت با نیاز آبی باال و افزایش تمایل
کشاورزان برای کشت محصوالت غلهای با نیاز آبی پایین از جمله
مهمترین پیامدهای وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی در استان تهران
است .بدین معنی که کشاورزان با رخداد خشکسالی از سطح زیرکشت
محصوالت آببر در الگوی کشت کاسته و تمایل خود را به سمت
توسعه سطح زیرکشت محصوالت غلهای گندم و جو آبی سوق
میدهند.

پس از تخمین توابع تولید و هزینه ارائه شده در مرحله دوم مدل PMP

جدول  ،2تغییرات مجموع منابع آب مصرفی ،مجموع بازده برنامهای
کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری را تحت شرایط رخداد
خشکسالی هیدرولوژیکی تحت سناریوهای خفیف تا شدید نشان
میدهد .نتایج این جدول گویای آن است که پس از وقوع خشکسالی
هیدرولوژیکی تحت سناریوهای خفیف تا شدید ،میزان منابع آب
مصرفی کشاورزان در الگوهای ارائه شده نسبت به میانگین مقدار آب
تخصیص داده شده در دوره مرجع  1/28تا  9/10درصد کاهش مییابد
و از  020/07به  015/12میلیون مترمکعب میرسد .با کاهش منابــع
آب تخصیص داده شده در الگوهای بهرهبرداری ،میزان مجموع بازده
برنامهای کشاورزان از  170901میلیون ریال در دوره مبنا یا مرجع به
 155191میلیون ریال تقلیل مییابد که کاهشی معادل با  1/00تا
 7/58درصد را به همراه دارد .علت این میزان کاهش در مجموع بازده
برنامهای کشاورزان ،کاهش سطح زیرکشت محصوالت با صرفه
اقتصادی باال (مانند ذرت دانهای ،گوجهفرنگی ،هندوانه و آفتابگردان)
در شرایط رخداد خشکسالی هیدرولوژیکی و جایگزینی این سطح با
محصوالت کمبازدهتر گندم و جو آبی در الگوی کشت است.

Table 3- Estimation of land input quadratic cost
function parameters for selected products

جدول  -5محاسبه پارامترهای تابع هزينه غیرخطی (از درجه
دوم) نهاده زمین برای محصوالت منتخب زراعی
)Gamma (γit
17.19
19.69
19.71
20.64
47.95
63.46
49.62

)Alpha (αit
-32.838
-15.814
-72.387
-65.126
-60.654
-70.647
-59.188

Parameter
/ Products
Wheat
Barley
Corn
Tomato
Watermelon
Sunflower
Rapeseed

دورهای و لحاظ نمودن توابع تخمینی و مقادیر برآورد شده برای
پارامترهای هر یک در تابع هدف غیرخطی مرحله سوم این مدل،
تحلیل سیاست به منظور بررسی اثرات بالقوه خشکسالی بر الگوی
کشت و بازده ناخالص کشاورزان استان تهران تحت سناریوهای
مختلف (خشکسالی خفیف ،مالیم ،متوسط ،نسبتاْ شدید و شدید)
صورت گرفت .جدول  0میزان و درصد تغییرات سطح زیرکشت
محصوالت منتخب زراعی را پس از اعمال خشکسالی هیدرولوژیکی
ناشی از محدودیت عرضه آب آبیاری در مقایسه با دوره مبنا یا مرجع
نشان میدهد .با توجه به نتایج این جدول ،مالحظه میشود که با وقوع
خشکسالی هیدرولوژیکی تحت شدتهای متفاوت (سناریوهای خفیف
تا شدید) سطح زیرکشت محصوالت با نیاز آبی باال مانند ذرت دانهای،
هندوانه ،گوجهفرنگی ،آفتابگردان و کلزا نسبت به شرایط دوره مرجع
کاهش مییابد ،در حالی که سطح زیرکشت محصوالت غلهای گندم
و جو آبی که نیاز آبی کمتری در واحد سطح دارند ،نسبت به دوره مرجع
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Table 4- Effects of the hydrological drought on acrage of selected products and cropping pattern

جدول  -0اثرات خشکسالی هیدرولوژيکی بر سطح زيركشت محصوالت منتخب زراعی و الگوی كشت
Applied drought scenario in planning model
Slight
Medium
Rel.Severe
Severe
57215
57453
57733
58070
0.68
1.10
1.59
2.19
32663
32822
33008
32203
0.81
1.30
1.87
2.56
9322
9286
9241
9185
-0.61
-1.01
-1.48
-2.07
8680
8629
8568
8492
-0.91
-1.49
-2.18
-3.06
1024
845
641
405
-22.8
-36.3
-51.6
-69.5
2814
2749
2672
2578
-3.62
-5.86
-8.50
-11.7
3097
3031
2952
2857
-3.32
-5.38
-7.82
-10.8

Mild
57008
0.32
32524
0.38
9353
-0.28
8723
-0.42
1184
-10.8
2871
-1.69
3153
-1.54

افزون بر یافتههای فوق ،نتایج جدول  2نشان میدهد که ارزش
اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری در شرایط دوره پایه معادل با
 1125ریال است ،در حالی که با رخداد خشکسالی هیدرولوژیکی تحت
سناریوهای خفیف تا شدید ،این میزان به  1502تا  1295ریال میرسد
که افزایشی معادل با  8/17تا  08/5درصد را به همراه دارد .علت این
امر کاهش منابع آب دردسترس کشاورزان پس از رخداد خشکسالی
تحت شدتهای متفاوت است که ارزش واقعی منابع آب باقیمانده
(حجم آب مصرفی  -حجم آب دردسترس = حجم آب باقیمانده) را
افزایش میدهد .با رخداد خشکسالی و ایجاد محدودیت در عرضه آب،
کشاورزان ناگزیرند هر مترمکعب آب را با ارزش باالتری خریداری
نمایند .بنابراین ،افزایش ارزش واقعی آب یکی دیگر از پیامدهای رخداد
خشکسالی هیدرولوژیکی است که توجه به حفظ و پایداری منابع آب
موجود در منطقه و مقابله با اثرات احتمالی خشکسالی را در آن مسألهای
حائز اهمیت میسازد .با رویداد خشکسالی تحت شدتهای متفاوت،
ارزش اقتصادی آب نسبت به دوره مبنا افزایش مییابد .این مفهوم
اقتصادی (رابطه معکوس بین حجم آب تقاضا شده و ارزش اقتصادی
آب) مطابق شکل  ،5تابع تقاضای آب کشاورزان را بازگو میکند.

The
changes
Amount
Percent
Amount
Percent
Amount
Percent
Amount
Percent
Amount
Percent
Amount
Percent
Amount
Percent

Acreage
)(ha

Products

56825

Wheat

32400

Barley

9380

Corn

8760

Tomato

1327

Watermelon

2920

Sunflower

3203

Rapeseed

براساس شکل  ،5کاهش شیب منحنی تقاضای آب بـــرآورد شده در
قسمت سمت راست و پایین این منحنی و شیب تندتر آن در قسمت
سمت چپ و باالی منحنی بیانگر آن است که در سطوح قیمتی پایینتر
آب آبیاری (ارزش برآورد شده کمتر) ،میزان تقاضای کشاورزان برای
نهاده آب افزایش مییــابد ،در حالی که در سطوح قیمتی باالتر (ارزش
برآورده شده بیشتر) کشاورزان با ایجاد تغییرات کاهشی در سطح
زیرکشت محصوالت منتخب از تقاضای خود برای نهاده آب آبیاری
میکاهند و یا این که با ثابت نگهداشتن میزان تقاضای خود برای نهاده
آب در جهت حفظ محصوالت کمآبتر مانند گندم و جو آبی (و گاهی
افزایش سطح زیرکشت این محصوالت) و کاهش سطح زیرکشت
محصوالت آببری چون هندوانه ،گوجهفرنگی و ذرت دانهای متمایل
میشوند.
پس از تخمین تابع تقاضای آب کشاورزان طبق شکل  ،5مقدار آماره
 Fآزمون معادل با  512/0برآورد شد که در سطح معناداری  2درصد
بیانگر معناداری کل آزمون (تخمین با برازش مناسب) میباشد .مقدار
محاسبه شده  1/90برای آماره ضریب تعیین ( )R2نیز برازش مناسب
رگرسیون صورت گرفته را نشان میدهد که حاکی از آن است با تخمین

Table 5- Effects of hydrological drought on total water consumption, gross profit and water economic value

جدول  -0اثرات رخداد خشکسالی هیدرولوژيکی بر مجموع مصارف آبی ،بازده برنامهای و ارزش اقتصادی آب آبیاری
Base
The
Applied drought scenario in planning model
Desired variables
values
changes
Mild
Slight
Medium Rel.Severe
Severe
Total water consumption in
Amount
446.29
439.81
429.76
420.43
412.05
453.47
*Pattern
Percent
-1.58
-3.01
-5.23
-7.29
-9.13
Total gross profitin
Amount
1725.6
1698.3
1674.1
1657.7
1621.9
1749.3
**in Pattern
Percent
-1.34
-2.91
-4.29
-5.23
-7.28
Water economic value
Amount
1245
1334
1409
1516
1592
1152
***in Pattern
Percent
8.07
15.8
22.3
31.6
38.2
** *
, and ***: respectively million m3, 100 milion rial and rial/m3
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Fig. 2- Extraction of irrigation water demand
function for farmers in under hydrological drought
Event

Fig. 3- Changes in total water consumption, gross
profit and water economic value under drought
conditions

شکل  -0استخراج تابع تقاضای آب آبیاری كشاورزان در

شکل  -5تغییرات مجموع آب مصرفی ،بازده درآمدی و ارزش

شرايط رخداد خشکسالی هیدرولوژيکی

اقتصادی آب تحت شرايط خشکسالی

این رابطه ،متغیر مستقل مقادیر آب دردسترس در حدود  90درصد از
تغییرات متغیر وابسته ارزش اقتصادی آب آبیاری را توضیح میدهد.
مقدار برآورد شده برای ضریب متغیر منابع آب دردسترس ( )Qکه
بیانگر شیب تابع تقاضا است -9/902 ،برآورد شد که این ضریب با
آماره  tبه مقدار  -50/8در سطح  2درصد (با ارزش احتمال )1/11110
معنادار شد .شکل  0درصد تغییرات مجموع آب مصرفی ،مجموع بازده
درآمدی کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری را در شرایط رخداد
خشکسالی نشان میدهد.

 -0نتیجهگیری
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با وقوع خشکسالی
هیدرولوژیکی ناشی از محدودیت عرضه آب آبیاری ،عالوه بر ایجاد
تغییرات در سطح زیرکشت محصوالت منتخب زراعی ،میزان بازده
برنامهای کشاورزان استان تهران نیز تغییر میکند؛ به طوری که برای
محصوالت با نیاز آبی باالتر و هزینه تولید بیشتر (مانند هندوانه،
گوجهفرنگی و ذرت دانهای) میزان تغییرات بازده برنامهای محسوستر
میباشد ،اما برای محصوالت با نیاز آبی پایینتر و هزینه تولید کمتر
(گندم و جو آبی) تغییرات بازده برنامهای تحت سناریوهای مختلف
ناچیز است .همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد که بیشترین
میزان تغییرات بازده برنامهای کشاورزان در واحد سطح و در شرایط
رخداد خشکسالی ،مربوط به محصول هندوانه بوده است .کلزا نیز
کمترین میزان تغییرات بازده برنامهای کشاورزان استان تهران را در
واحد سطح به خود اختصاص داده است .با وقوع خشکسالی
هیدرولوژیکی ،حدود  9/10درصد از تقاضای آب بخش کشاورزی
استان تهران بدون پاسخ مانده و تأمین نخواهد شد که این امر موجبات
تغییر الگوی کشت در منطقه را فراهم میکند .به علت تغییرات ایجاد
شده در سطح زیرکشت محصوالت منتخب زراعی ،میزان مجموع بازده
درآمدی کشاورزان تا  7/58درصد نسبت به دوره مبنا کاهش مییابد.
افزایش  08درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری و کاهش مصارف آبی
کشاورزان در سطوح قیمتی باالتر از  1125ریال به عنوان دیگر
پیامدهای وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی در استان تهران به شمار
میروند.

با توجه به شکل  ،0مالحظه میشود که در شرایط وقوع خشکسالی با
شدتهای باالتر ،درصد تغییرات کاهنده مجموع آب مصرفی و مجموع
بازده درآمدی حاصل از الگوی کشت بیشتر است ،لذا کاهش منابع آب
مصرفی و کاهش بازده برنامهای کشاورزان از دیگر پیامدهای رخداد
خشکسالی هیدرولوژیکی در محدوده مطالعاتی استان تهران هستند .به
طور کلی ،نتایج به دست آمده در این تحقیق با یافتههای تحقیقات
)Rezaee et ،Parhizkari et al (2016) ،Alipour et al. (2013
) al (2016و ) Montaseri et al (2018در داخل کشور همسو است.
آنها در تحقیقات خود اثرات خشکسالی را بر پارامترهای کشاورزی و
منابع آب ارزیابی کردند .نتایج ایــن تحقیقات بیانگر پیامدهـای
خشکسالی شامل کاهش بــازده درآمــدی کشاورزان ،محدودیت در
تخصیص منابــع آب و کاهش تــولید محصوالت کشاورزی است.
همچنین ،نتایج ایــن تحقیق بــا یــافتههــای تحقیقات
) Howitt et al (2012) ،WenJiang et al (2008و Qureshi et
) al (2014در خارج از کشور قرابت دارد .یافتههای تحقیقات فوق،
حاکی از آن است که رخداد خشکسالی بر میزان تولیدات کشاورزی و
منابع آب دردسترس کشاورزان اثرات منفی میگذارد.

با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق ،جهت مقابله با آثار بالقوه

تحقیقات منابع آب ايران ،سال شانزدهم ،شماره  ،0تابستان 5566
)Volume 16, No. 2, Summer 2020 (IR-WRR

151

7- Quadratic
8- Intercept
9- Right Hand Site

ناشی از رخداد پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی از یکسو و پایداری و
 توصیه،صیانت از منابع آب موجود در استان تهران از سوی دیگر
میشود که محصوالت با نیاز آبی کمتر و بازده اقتصادی بیشتر مانند
کلزا در الگوی کشت جایگزین محصوالت آببر و با هزینه تولید باال
 با توجه به این که رخداد. آفتابگردان و گوجهفرنگی شوند،مانند هندوانه
پدیده خشکسالی منجر به کاهش بازده درآمدی کشاورزان استان تهران
 پیشنهاد میگردد که طی،)میشود (به میزان یک تا هفت درصد منفی
 مکانیزم حمایتی الزم از کشاورزان خسارت،رخداد دورههای خشکسالی
دیده صورت گیرد تا پس از پایان دوره خشکسالی فرآیند تولید
 با توجه به رایگان.محصوالت به صورت پایدار و مداوم صورت گیرد
 به کارگیری،تلقی شدن نسبی نهاده آب کشاورزی در استان تهران
برنامههای سیاستی قابل اجرا در بخش تقاضای آب کشاورزی در جهت
بهبود و تغییر رو به رشد نرخ آب بهای پرداختی کشاورزان به ویژه در
 از راهکارهای مدیریتی دیگری است که منجر،شرایط بروز خشکسالی
به کاهش مصرف آب در سطح مزارع شده و از هدررفت منابع محدود
 این گونه برنامههای سیاستی (یعنی افزایش.آب جلوگیری مینماید
نرخ آببها به صورت موقت تا زمان اتمام دوره خشکسالی بر اساس
1295  تا1502 روند تغییرات ارزش واقعی یا اقتصادی نهاده آب از
ریال در مترمکعب) برای کشاورزان مقبولیت بیشتری داشته و قابل
 چرا که فقط در شرایط اضطراری اعمال میشود و ترس از،درک است
ادامه افزایش نرخ آب بها را برای جبران کاهش درآمد عرضهکنندگان
 به طور. پس از رفع و اتمام آن از بین میبرد،آب در دوران خشکسالی
 کاهش میزان مصرف آب آبیاری به ویژه در شرایط وقوع،کلی
خشکسالی را نمی توان جز با درخواست داوطلبانه کشاورزان تحقق
 اگرچه که راهکارهای پیشنهادی فوق جهت مدیریت مصرف.بخشید
آب طی دورههای وقوع خشکسالی در استان تهران ارائه شدند و منجر
 اما تحقق آنها،به کاهش هدررفت آب آبیاری در سطح مزارع میشوند
قبل از هر چیز مستلزم صرفهجویی داوطلبانه کشاورزان در مصرف
، بدیهی است که بدون همکاری کشاورزان.نهاده کمیاب آب میباشد
امکان مدیریت دوره خشکسالی در مناطق با کشاورزی آبی استان
 هزار هکتار) تقریبأ ناممکن بوده و در151 تهران (با وسعتی بیش از
صورت امکان هزینههای جانبی بیشتری را نسبت به پدیده خشکسالی
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