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: کاربرد اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت کشاورزی زیرحوضه کارون جنوبی

هیدرولوژیکی -مدل اقتصادی  

  3آبادیو مصطفی مردانی نجف 2مهر، سیامک نیک*1عباس عبدشاهی

 
 چكیده

 کارونحوضه ی زیرو هیدرولوژیك وضعیت کشاورزی بر های انطباقیو استراتژی میاقل رییتغ اتاثر یابیارز ،مطالعه نیهدف از انجام ا
و  A2 میاقل رییتغ ویاثر سنار یبررس یبرا MABIAآن  یراعز-یو ماژول اقتصاد WEAPاز مدل ای این منظور، بر .باشدیم یجنوب

با استفاده  سپساستفاده شد.  یجنوب کارون زیحوضه آبر وضعیت هیدرولوژیكیبر آبیاری استراتژی های تطبیقی بهبود راندمان آبیاری و کم
قرار  یمورد بررس ،حوضه نواحی کشاورزیکشت محصوالت در  یبر الگو این سناریوها(، اثرات PMPمثبت ) یاضیر یزیرمدل برنامهاز 

 کارون زیحوضه آبر نواحی آبیاری آب در دسترس زانی، مA2 ویدهد که با اعمال سنارینشان م MABIA-WEAPمدل  جینتا گرفت.
مشخص  ،مثبت یاضیر یزیردر مدل برنامه راتییتغ نیا لحاظ کردنبا  .درصدکاهش می یابد 12 ان، به میز2050-2018دوره  یط یجنوب

هكتار کاهش یافته و در نتیجه، سود ناشی از کشت محصوالت در  10038 یزانممحصوالت کشاورزی به کشت ریشد که مجموع سطح ز
دهد که به کارگیری نتایج نشان می یابد. از سوی دیگر،کاهش می میلیارد تومان 11/11حوضه آبریز کارون جنوبی در مجموع، به میزان 

آبیاری، در مجموع سود فعالیت کشاورزی در حوضه آبریز را نسبت سناریوی تغییر اقلیم به های تطبیقی بهبود راندمان آبیاری و کماستراتژی
 دهد.یلیارد تومان افزایش میم 18/11و  21/20ترتیب حدود 

 های انطباقیهیدرولوژیكی، استراتژی -تغییر اقلیم، زیرحوضه کارون جنوبی، مدل اقتصادی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 در رودیم انتظار و گذاشته یجار ب را خود آثار اقلیم تغییر جهان، نقاط از بسیاری در اخیر، یهادهه در

 یدهپد ینا (.Ghandhari et al., 2015) شود تشدید تغییرات این اثرات نیز، آینده یهاسال

انسان بر جای  هاییتبر فعال یاثرات مختلف پذیرد،یم یرتأث یگوناگون انسانهای یتاز فعال کهیطورهمان

 هاییتبر فعال متعدد یهاخسارتیل تحم یر،اخ یهادردهه یمیاقل ییراتاثرات مهم تغ از یکی. گذاردیم

 ییراز تغ یناش یاقتصاد یهاخسارت یبررس (.Mahmoodi and Parhizkari, 2018باشد )یم یاقتصاد

درصد  11تا  1حدود  یخسارت گراد،یدرجه سانت 3تا  ینکره زم یدما یشکه افزا دهدینشان م یماقل

 گرادیدرجه سانت 5به  یشافزا ینا کهیصورت و دررا در پی خواهد داشت  یجهان یناخالص داخل یدتول

گردد میبرآورد  یجهان یناخالص داخل یددرصد تول 33تا  5/2 ینبآن  یبرسد، خسارت اقتصاد

(Khalilian et al., 2014.) مستثنا نبوده و اثرات آن در  راتییاز این تغ زیمتأسفانه کشور ایران ن

این موضوع در (. Baradaran sirjani et al., 2014)شود می آبریز کشور مشاهده یهااز حوضه یاریبس

های اخیر، به دلیل مسائل شود. به طوری که طی سالنیز مشاهده می کارون یانهرودخمورد حوضه آبریز 

یافته  داری کاهشمتعدد ازجمله کاهش بارندگی ناشی از تغییر اقلیم، دبی رودخانه کارون به میزان معنی

ختلف های مبیانگر افزایش دما و کاهش بارندگی در ایستگاه هااست. از سوی دیگر، نتایج برخی پژوهش

باشد. نتایج های آینده میهواشناسی حوضه آبریز کارون و درنتیجه تغییر رژیم این رودخانه طی سال

نسبت به وضعیت  آب،های خشک و کمویژه در ماه، دبی رودخانه کارون به 2313دهد که در افق نشان می

 ,.Mansouri et al., 2018 .Kayhanpanah et al) افتتوجهی کاهش خواهد ی کنونی به میزان قابل

2018. Ramak et al., 2016 در نتیجه، آب در دسترس کشاورزان مناطق مختلف از جمله .)

های شوشتر و باوی، به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. بر این اساس، هدف از انجام این شهرستان

ی ابزارهاباشد. ی میمطالعه، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت کشاورزی حوضه آبریز کارون جنوب

با استفاده  هاپژوهشبررسی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت کشاورزی وجود دارد. برخی از  منظور بهمتعددی 

ی را بر وضعیت اقتصادی سالخشکی ناشی از تغییر اقلیم و آبکم، اثرات 1یزی ریاضی مثبتربرنامهاز مدل 

ی آبکمیوهای مختلف را بر بهبود وضعیت سنارال و سپس اثرات اعم هداد قراری موردبررسکشاورزان 

                                           
1- Positive Mathematical Programming( PMP) 
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 Medellín-Azuara et؛ Cortignani and Severini., 2009؛ He., 2004) نداهقراردادی وردبررسم

al., 2011 ؛Howitt et al., 2012 ؛Qureshi et al., 2013 ؛Medellín-Azuara et al., 2015 ؛Gohar 

and Cashman, 2016  ؛Zhao et al., 2019 ؛Henderson et al., 2019 ؛Zelingher et al., 2019 ؛

Akbari et al., 2020در  و دسترس در آب میزان و هیدرولوژیک وضعیت تغییر اقلیم بر (. از آنجا که

-های اقتصادیات از مدلمطالعبرخی  دارد، مستقیمی اثر کشاورزی محصوالت عملکرد نتیجه

سالی و تغییر اقلیم بر آبی ناشی از خشکریوهای مختلف کمهیدرولوژیکی به منظور بررسی اثرات سنا

ریزی مثبت در ها با توجه به توانایی مدل برنامهاین پژوهش وضعیت درآمد کشاورزان استفاده کردند.

آب در  یزانم های هیدرولوژیکی، تغییراتسازی اثرات این سناریوها، ابتدا با استفاده از مدلشبیه

ی ناشی از سناریوهای مختلف را محاسبه نموده و سپس از مدل ت کشاورزدسترس، عملکرد محصوال

PMP  جهت بررسی اثرات این سناریوها بر الگوی کشت موجود و به تبع آن درآمد کشاورزان، استفاده

؛ Sherafatpour et al., 2019؛ De Frutos Cachorro et al., 2018؛ Hosseini et al., 2013) نمودند

Hassani et al, 2019  ؛Rajabi et al., 2019 ؛Sabbaghi et al., 2020 .) در این میان، برخی

هیدرولوژیکی مانند  یهامدلاز  هیدرولوژیکی حوضه آبریز،-سازی اقتصادیها در زمینه مدلپژوهش

WEAP  استفاده کشاورزی وضعیت بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابی ی اقتصادی برایهامدلدر کنار 

-یکیدرولوژیه یهامدل نیتراز کامل یکی ی نام دارد،اقتصاد WEAP این مدل تلفیقی که. اندنموده

 ماتیتصم ،یاضیر یزیربرنامه یهاانواع مدل یریکارگمدل با به نیا یاست. بخش اقتصاد یاقتصاد

آب(  یاهیسا متیآب )ق یتقاضا جهینت کشت و در یالگو رییتغ یکشاورزان در مناطق مختلف برا

 نیتخم یامنطقه یضاو سپس توابع تقا زند؛یم نیعرضه آب تخم راتییرا در پاسخ به تغ یامنطقه

یی که در هاپژوهشدر ادامه، برخی از  .دینمایلحاظ م WEAPرا در مدل  یشده توسط مدل اقتصادزده

از یک  Varela-Ortega et al (2011) گیرد.یمی قرار بررس موردها از این روش استفاده شده است، آن

 یاثرات مکان یلو تحل یهتجزبه منظور  WEAPمحور در کنار مدل هیدرولوژیکی سازی ریسکمدل بهینه

تغییر اقلیم در آبخوان المانش  مختلف یوهایتحت سنار یمختلف آب و کشاورز یهایاستس یو زمان

 یسازچارچوب مدل یکبا ارائه Blanco-Gutiérrez et al(2013) سوی دیگر،  . ازکردند استفادهغربی 

 هاییاستاز س یناش یطیو مح یاقتصاد-یاجتماع یراتتاث یبه بررس یدرولوژیکیه-یاقتصاد یکپارچه

بر  بتنیم یاقتصاد یسازینهمدل به یکشامل  ی،سازمدل ینا پرداختند. یمیاقل ییراتمختلف و تغ

یا، اسپان یجنوب غربدر واقع  یانیم یانایحوضه گواد یاست که برا WEAP یکیدرولوژیو مدل ه یسکر
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 یرخطیغ یاضیر یزیرمدل برنامه قیاز تلف Esteve et al(2015)ین همچن طراحی شده است.

حوضه رودخانه در  انطباق با آن یهاو روش میاقل رییاثرات تغ یمنظور بررس به WEAPمحور و مزرعه

ده در این مطالعه، شامل سناریوی شسازییهشبیوهای سنارکردند. ( استفاده ای)پرتغال و اسپان انایگواد

 Forni et محور انطباقی بودند. در پژوهشی دیگر، و دو سناریو سیاست 2303تا سال  A2تغییر اقلیم 

al(2016)هیدرولوژیکی از مدل WEAP کنار مدل اقتصادی  درSWAP1 اقدامات  ینیبشیپ یبرا

( متحدهاالتی)ا نیسن خواک زیضه آبرحودر  آب در دسترس راتییکشاورزان در پاسخ به تغ یاقتصاد

مثبت  یزیرو برنامه WEAP یکیدرولوژیه مدل تلفیق از نیز Rafee et al (2017)ند. استفاده نمود

 هاییاستراتژ های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور استفاده کردند.یاستراتژبرای تحلیل  یامنطقه

 یبه منابع آب در بخش کشاورز یکاهش دسترس یاصل یویشامل سه سنار ،مطالعه نیرفته در ا کار به

کشت بر  یالگو راتییکشت و در ادامه تغ یآن ابتدا بر الگو ریتأث که بود ی(درصد 13و  33، 23)کاهش 

 یهابهینه از سامانه یبرداربهرهنیز به منظور  Asadi et al(2017) .ه استشد یمنابع و مصرف آب بررس

 استفاده کردند. WEAPسازی ازدحام ذرات و مدل هیدرولوژیکی یتم بهینه، از تلفیق الگورمنابع آب

Aein and Alizadeh (2018) رودخانه  یزتوسعه منابع آب حوضه آبر ینهبه یمایس یینبا هدف تع نیز

آب  یصافزار تخص( و نرمPSOذرات ) یسازینهبه یتماز الگوریران ( واقع در جنوب ایدالک-حله )شاپور

WEAP محصول و  ید( منابع آب و خاک، تولینمک )شور یابیروند یول محاسباتژسه ما اهه همرب

 Rafee et alو  Forni et al(2016)در پژوهش حاضر نیز همانند مطالعات  .کردنداستفاده  یاقتصاد

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت هیدرولوژیکی، اقتصادی و کشاورزی زیرحوضه  منظور به  (2017)

روش  و MABIAو ماژول زراعی  WEAPتلفیق مدل  ، از2353کارون جنوبی در افق زمانی  آبریز

 است. شده استفادههیدرولوژیکی -یزی ریاضی مثبت در قالب یک مدل اقتصادیربرنامه

 روش تحقیق

چارچوب مفهومی مدل ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصوالت کشاورزی حوضه آبریز 

یوهای تغییر اقلیم، بایستی وضعیت هیدرولوژیکی سنارآمده است. برای ارزیابی اثرات  1شکل کارون در 

حوضه با استفاده از اطالعات آب و هوایی، خاک و کشت محصوالت مورد بررسی قرار گیرد. برای این 

 مرتبط با آن انجام شود. افزارنرمسازی هیدرولوژیکی در یهشبمنظور، بایستی 
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این مطالعه برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت هیدرولوژیکی حوضه کارون جنوبی،  رو، درینا از

سناریوهای  شده وسازییهشبیوهای تغییر اقلیم سنارهمچنین عملکرد و نیاز آبی محصوالت کشاورزی، 

 بررسی منظور بهد. در ادامه، ش MABIAزراعی آن، -و ماژول اقتصادی WEAPمدل  انطباقی، وارد

و عملکرد  آب در دسترس زانیم راتییدر برابر تغ یکشاورز دیتولهای یستمس ینحوه سازگار قیدق

یزی مثبت استفاده ربرنامهاز مدل اقتصادی  محصوالت و همچنین سنجش اثرگذاری سناریوهای انطباقی،

 شد.

 
 کارون یزحوضه آبر یکشاورز یتبر وضع یماقل ییراثر تغ یمدل بررس یچارچوب مفهوم. 1کلش

 MABIAو ماژول  WEAP مدل

 صیتخص یهاتیها با مدنظر قرار دادن اولوحقابه یسازنهیو به یسازهیشب ییاز توانا WEAP مدل

)الگوهای مصرف آب، راندمان  ازیمدل، مسائل مربوط به ن نیادر معادالت مربوط به  .برخوردار است

 ،یسطح یهاانیمسائل مربوط به منابع )جر ( همگام باصیو تخص هانهیاستفاده مجدد، هز زات،یتجه

، نیاز کل WEAP(. در مدل Shahraki et al, 2018) گرددیمو مخازن آب( لحاظ  ینیرزمیز یهاآب

 .دیآیم( به دست 1سیستم مطابق رابطه )

( ) AD TAL WUR                                                                     )1( 
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سطح فعالیت کل که بسته به نوع نیاز ممکن است برای مناطق مسکونی  TALآبی ساالنه،  نیاز که 

 . روانابباشدیمسرانه مصرف آب که واحد آن مترمکعب در سال  WURنفر و کشاورزی هکتار باشد و 

 .دیآیم ( به دست2) رابطه از استفاده با WEAP مدل در

R MAX(0,PAE ETP) (P (1 PE)) ((1 IF) S)                                     )2(  

ET، شودیمتبخیر  ماًیمستقمیزان بارندگی که  PAEاب، روان Rکه  P  ،تبخیر و تعرق پتانسیلP 

تمام اجزا بر حسب میلیمتر(. باشد )یمحجم ذخیره  Sجزء آبیاری و  IF، مؤثربارش  PEبارش، 

( 1ی سطحی از رابطه )هاآبو محاسبه  هاروانابی زیرزمینی از هاآبهمچنین برای محاسبه میزان تغذیه 

 (:Sieber et al, 2005شود )یماستفاده 

RTG (R RTGF)

RTS (R (1 RTGF))

 

  




                                                                   )3( 

تغذیه  RTSضریب تغذیه آب زیرزمینی و  RTGFمترمکعب(، ) ینیرزمیزتغذیه آب  RTGدر روابط فوق،

 .باشدیممترمکعب( ) یسطحاز آب 

 .شودیم( محاسبه 1دست در مدل نیز با استفاده از رابطه )ر پایینجریان آب در رودخانه د

    DO UI SI GFTR RFTG E                                                       )1(  

 GFTRورود جریان آب سطحی،  SIجریان آب در باالدست،  UIدست، جریان آب در پایین DOکه 

et al,  Sieber) باشدیمر میزان تبخی Eو تخلیه به آب زیرزمینیRFTGتغذیه توسط آب زیرزمینی، 

2005.) 

 MABIAل اژوم

ی حوضه مانند تبخیر و تعرق، رواناب، نفوذ و ندهایفرآسازی برای شبیه ماژول 5 یدارا WEAPالگوی 

. باشدیم و مدل رشد گیاه MABIA ی آبیاری، بارش رواناب، رطوبت خاک،ازهایناست که شامل  آبیاری

محصول رشد و عملکرد  ،یاریآب یزیربرنامه ،تعرق -رینه تبخروزا یسازهیشب روش کی MABIAماژول 

 MABIAروش  .استآب خاک  تیتعرق مرجع و ظرف -ریبخت نیتخم یبرا ییهاشامل ماژول که باشدیم

کند یمارائه شده است، استفاده  55که در مقاله آبیاری زهکشی فائو  دوگانهی اهیگ بیروش ضرا از

(Jabloun and Sahli, 2012.) 
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 1مثبت ریزی ریاضیبرنامهمدل 

منظور بررسی اثرات سناریوهای اقلیمی و بهبود راندمان آبیاری بر تغییر الگوی کشت در این مطالعه، به 

. به دالیل زیادی، شوداستفاده می ریاضی مثبت یزیربرنامهمدل اقتصادی  از حوضه آبریز کارون جنوبی،

برای برآورد این شود. به طور گسترده استفاده میشاورزی ای اقتصاد کهاز این روش در تحلیل سیاست

که در آن  یامنطقه هاییدر الگوساز یژهو اهمیت این مسئله به به اطالعات اندکی نیاز است. الگوها

 Roham and؛ Arfini et al,. 2003، بیشتر است )باشدیمحدودتر م یریگاندازه اطالعات قابل

Dabbert,2003.) 

، ابزار مناسبی را برای بررسی آثار اعمال شودیکه در درون این الگوها اعمال م هایییتودساختار محد

نیازی به استفاده  ،در این روش نماید.یسیاستی و یا محدودیت روی منابع تولید فراهم م هاییتمحدود

دهد، وجود ندارد. الگو را تحت تأثیر قرار  سازییهقابلیت شب تواندیکالیبراسیون که م هاییتاز محدود

ها هنجاری که ممکن است انحراف وسیعی بین نتایج حاصل از آن یهامدل ،سیاستی کالن یهابرای مدل

 است.تغییرات سیاستی در آینده  بینییشپدارای کارایی پایینی در ، مشاهده شودتولیدی  هاییمو تصم

ها بلکه در توانایی آنبوده ها نودکار آنتنها در ویژگی کالیبراسیون خ PMPمزایای استفاده از الگوهای 

این است که  PMP. ویژگی دیگر الگوی باشدمیسیاستی مختلف نیز  هایینهدر پاسخ شفاف به گز

 (.Howitt, 2005) یفتدسازی اتفاق بدر هر سطحی از جمعی تواندیکالیبراسیون غیرخطی م

و تخصیص زمین و سطوح تولید بوده یی بر این فرض استوار است که رفتار کشاورزان عقال PMPروش 

توسط سود تحت انواع مختلف قیود  یهدف حداکثرساز گیری دقیق است که بانتیجه یک فرایند تصمیم

اما  .نشده باشد طور صریح در اطالعات نمونه آشکار دنبال شده است. این قیود ممکن است بهکشاورز 

ا تخصیص سطح زیرکشت و تولید محصول بازتاب یافته های نهایی کشاورز در رابطه بمطمئناً در تصمیم

ساز، بازسازی یک تابع هزینه متغیر کل است که ، وظیفه مدلPMPواقع، در برآورد یک الگوی  است. در

 .باشدبا اطالعات نمونه سازگار 

Howitt (1995)  وParis and Howitt(1998)  استفاده از روشPMP را در سه مرحله توضیح می 

 دهند:

                                           
1-Positive Mathematical Programming(PMP) 
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 گردد. اینمی تصریح 13تا  5روابط  صورت به اولیه الگوی سازی سود،بیشینه فرض با نخست، مرحله رد

 .,Arfini et al) کندمی را بازتولید پایه سال مقادیر کالیبراسیون هایمحدودیت از استفاده با الگو

 (.Roham and Dabbert,2003؛ 2003
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بیانگر محصول،  iریزی خطی است که در آن، اندیس (، تابع هدف الگوی برنامه5) رابطه
iX  متغیر تصمیم

ام iمقدار عملکرد محصول  iYقیمت هر واحد محصول،  iPام، iیافته به محصول سطح زیرکشت اختصاص

طه های متغیر متوسط در واحد سطح زیرکشت هر محصول است. رابمجموع هزینه iCدر واحد سطح و

کشت در سطح کل موجودی زمین قابل landXکشاورزی هر منطقه بوده که در آن،  (، محدودیت اراضی0)

نیاز ) محصول واقعی تعرق و تبخیر مقدار به ترتیب imETA ،imETAG( 8) حوضه آبریز است. در رابطه

 چنینباشد. همام می mام در ماه iام و نیاز آبی ناخالص در مراحل رشد محصول mدر ماه  امiآبی خالص( 

mWAT  و.Ef irr ( 9رابطه )راندمان آبیاری است.  دهنده میزان آب در دسترس در هر منطقه ونیز نشان

شده در ( را به سطوح کشت مشاهدهiX) سازی است که سطوح کشت هر محصول در الگوقید کالیبره

باشند. ای منابع آب و زمین میهای سایهبه ترتیب ارزشwmو  landسازد. ( محدود می0iX) سال پایه

i به دوگان مقادیر دوم، مرحله درباشد. ای( تولید هر محصول میقیمت سایه) مقادیر دوگان 

 که ایگونهبه روند؛می به کار هدف غیرخطی تابع پارامترهای برآورد برای نخست مرحله از آمدهدست

 از هاستفاد بدون و یادشده الگوی غیرخطی وسیلهبه  پایه دوره در شدهمشاهده فعالیت سطوح

 تابعی شکل دارای چندمحصولی هزینه تابع شودمی فرض شود. بازتولید کالیبراسیون هایمحدودیت

 (.Paris and Howitt, 1998باشد )( 11) دوم، مشابه رابطه درجه
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i i iC x d X X QX                                                                       )11( 

dکه   بردار( )n l ی تابع هزینه، از پارامترهای جزء خطQ معین مثبت با ابعاد ماتریس نیمه( )n n از

 (، بردار هزینه نهایی12) اساس رابطه بر (.Howitt,1995است ) تابع هزینه پارامترهای جزء درجه دوم

(vMCمربوط به تابع هزینه فوق، برابر با مجموع بردار هزینه )c  و بردار هزینه نهایی تفاضلی باشد می

(Paris and Howitt,1998.) 

0 0
( )v v

x xMC C x d Q c                                                         )12(  

0
( )v

xC x از مشتقات مرتبه نخست  بردار گرادیان( )vC x برای
0x x  با ابعاد( )l nباشد.می 

شده در مرحله پیش، در تابع هدف مسئله مورد استفاده قرار در گام سوم، تابع هزینه غیرخطی برآورده

به  اولیه مسئله به شبیه غیرخطی ریزیبرنامه مسئله یک در یادشده غیرخطی هدف تابع و گیردمی

 (13) صورت مدل های سیستمی بهمحدودیت سایر با همراه ولی کالیبراسیون، هایمحدودیت استثنای

 .رودمی به کار
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d̂بردار  که   و ماتریسQ̂ مدل اکنوندهند. دف غیرخطی را نشان میشده تابع هپارامترهای کالیبره 

 مقادیر و پایه وضعیت در شدهمشاهده هایفعالیت سطوح صحیح طوربه  فوق شدهکالیبره غیرخطی

 موردنظر پارامترهای در تغییرات سازیشبیه جهت و کندمی بازتولید را منابع هایمحدودیت دوگان

 اول، مرحله مدل با مقایسه در سوم مرحله است، مدل طور که در این رابطه مشخصباشد. همانمی آماده

 است. غیرخطی نیز آن هدف تابع و بوده کالیبراسیون هایمحدودیت فاقد

منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سود کشاورزی و سطح زیرکشت محصوالت بعد از اجرای گام سوم، به 

بر این اساس،  ( ایجاد شد.13)در مدل در مناطق مختلف دشت حوضه آبریز کارون جنوبی، تغییراتی 
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) همچنین میزان آب در دسترس جدید عملکرد و نیاز آبی خالص محصوالت و
mWAT که با اعمال )

شد. سپس با اعمال  PMPید وارد مدل جد یویتحت عنوان سنار دست آمدند، سناریو تغییر اقلیم به

) عملکرد و نیاز آبی
iY و

imETAراهبرد تطبیقی بهبود راندمان در  کارگیریآمده از به دست( جدید به

MABIA و همچنین افزایش راندمان آبیاری (.Ef irr درصد در مدل  13( به میزانPMP نتیجه ،

کارگیری این راهبرد در بهبود اثرات تغییر اقلیم در مناطق مختلف حوضه آبریز کارون جنوبی مورد به

نیز همانند سناریوی بهبود راندمان، ابتدا آبیاری بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور اعمال سناریو کم

اعمال شد، سپس نتایج به دست آمده در مدل تحت عنوان  MABIAآبیاری در مدل مقادیر بهینه کم

 اعمال شد. PMPآبیاری در مدل سناریوی انطباقی کم

 سناریو ها

ترس نواحی کشاورزی در این مطالعه به منظور اعمال اثرات سناریوهای تغییر اقلیم بر میزان آب در دس

استفاده شد.  Mansouri et al (2018) حوضه آبریز کارون جنوبی، از اطالعات به دست آمده از مطالعه

و دروه  1983-2333در دوره پایه  1بر اساس نتایج این مطالعه، دبی ماهانه ورودی به مخزن سد کارون 

مشاهده  یهو فور یهژانو یهادر ماه یدب یشافزا، A2 یبر اساس سناریوارائه شده است.  2321-2353آتی 

 1/13ساالنه با  یدب یو،سنار یندر ا ،در مجموع .کاهش داشته است یسال دب یگرد یهااما در ماه .شودیم

 یشترینب ،A2 ی. تحت سناریویدمترمکعب در سال خواهد رس یلیونم 3305درصد کاهش به مقدار 

کاهش  یشتریندهد و بیرا نشان م یدرصد 53 ی حدودرشدشود که  یم یدهد یهدر ماه فور یدب یشافزا

اما در این مطالعه، با توجه به پایین بودن راندمان درصد، مربوط به ماه آگوست است.  18با نرخ  یدب

درصد در تمامی مناطق  13بهبود راندمان آبیاری به میزان  آبیاری در حوضه آبریز کارون جنوبی،

ی تطبیقی برای کاهش آثار تغییر اقلیم در نظر گرفته شد. درکنار این کشاورزی به عنوان یک استراتژ

لحاظ نمودن  ه منظوربآبیاری نیز مورد بررسی قرار گرفت. استراتژی، اثرات به کارگیری سناریوی کم

 استفاده شد. Hoseini et al(2013)مطالعه  اطالعات موجود دراز ،محصوالت مختلف یاریآبکم یرمقاد

 رداستفادههای موداده

آوری گردید. اطالعات مربوط به آمار و اطالعات مورد نیاز این مطالعه، از منابع مختلفی جمع 

از سازمان آب و برق خوزستان و اداره کل هواشناسی استان خوزستان برای دوره پایه  WEAPمدل



 

0222 

 

زی استان آوری شد. همچنین در بخش اقتصادی، آمار و اطالعات از جهاد کشاورجمع 1901-2318

 دست آمد. پرسشنامه از کشاورزان زیرحوضه کارون جنوبی به آوریخوزستان، مصاحبه حضوری و جمع

 

 نتایج و بحث

شده توسط سازمان آب و برق خوزستان استفاده شد. اجرا و کالیبره WEAPدر این پژوهش، از مدل 

آبخوان مربوط به نواحی های ، گره2آمده است. در شکل 2شده در شکل یطراح WEAPشماتیک مدل 

آب، شعیبیه، گرگر و شمال شرق اهواز( با دایره سبز رنگ مشخص گتوند، میان) یبررسکشاورزی مورد

، با تعریف آبخوان و انتخاب روش تبخیر و تعرق WEAPطور که گفته شد، در نرم افزار اما همان؛ اندشده

ییرات عملکرد و نیاز آبی محصوالت وجود مناسب، امکان تعریف محصوالت کشاورزی و بررسی تاثیر تغ

 استفاده شد. MABIAدارد. در این مطالعه، از روش محاسبه تبخیر و تعرق 

 
 WEAPحوضه آبریز کارون در نرم افزار  . شماتیک2شکل 

گزارش شده  2318-2353دوره  بر میزان آب در دسترس طی نتایج اعمال سناریو تغییر اقلیم 1در جدول 

دهد که تغییر اقلیم موجب کاهش آب در دسترس نواحی مختلف آبیاری این جدول نشان میاست. نتایج 

و گتوند با  -21/15شده است. بیشترین و کمترین تغییر به ترتیب، در نواحی کشاورزی شمال شرق با 
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درصد رخ داده است. دلیل کاهش زیاد آب در دسترس در ناحیه شمال شرق این است که این  -81/0

اما به طور ؛ تری از حوضه آبریزکارون جنوبی قرار داردنسبت به سایر مناطق در قسمت پایینناحیه 

کاهش پیدا  درصد 13/12 سازی به میزانمیانگین میزان آب در دسترس نواحی کشاورزی در دوره شبیه

تلف دهد که با وقوع تغییر اقلیم، قابلیت اطمینان عرضه آب به نواحی مخنتایج نشان می کند.می

یابد. به طور میانگین، قابلیت اطمینان کل نواحی کشاورزی از کشاورزی به میزان چشمگیری کاهش می

درصد خواهد رسید. بیشترین کاهش مربوط به ناحیه شمال شرق اهواز  82/00درصد به  89/81

 هد رسید.خوا 28/58به  95/09باشد. بر اثر تغییر اقلیم، احتمال تامین نیاز آبی این ناحیه از می
 

 

 

 

 

 

 ( اثر تغییر اقلیم بر آب در دسترس نواحی کشاورزی )میلیون مترمکعب(1جدول )

 سناریو تغییر اقلیم حالت پایه کشاورزی نواحی

 آب در دسترس

 )میلیون مترمکعب(

 آب در دسترس قابلیت اطمینان

 )درصد تغییر(

 قابلیت اطمینان

 20/58 -21/15 95/09 95/53 شمال شرق

 25/09 -32/12 01/85 33/110 آبمیان 

 01/85 -81/0 31/93 23/139 گتوند

 35/83 -59/11 32/85 89/12 شعیبیه

 19/05 -01/13 13/82 38/01 گرگر

 82/00 -13/12 89/81 02/131 میانگین

 یافته های تحقیق ماخذ:                     

بریز کارون جنوبی در حالت پایه ارائه شده ، عملکرد و نیاز آبی محصوالت کشاورزی حوضه آ2در جدول  

 میانگین تغییرات نیاز ،MABIA ماژول و WEAP افزار نرم در اقلیم تغییر سناریوهای اعمال با است.

به  2جدول های پنجم و ششم مطابق ستون سازیطی دوره شبیه محصوالت کشاورزی عملکرد و آبی

تمامی  افزایش نیاز آبیموجب  A2ی تغییر اقلیم دهند که اعمال سناریودست آمد. نتایج نشان می

خواهد شد. در میان محصوالت مختلف، بیشترین و کمترین تغییر نیاز آبی در  2353محصوالت در افق 

دهد. این موضوع در کنار درصد رخ می 28/5و  52/23 مورد محصوالت برنج و گوجه فرنگی به ترتیب با
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موجب کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی در سطح  زی،کاهش آب در دسترس نواحی مختلف کشاور

زمینی در کشت اول به میزان که عملکرد محصوالت کلزا، گندم و سیباین حوضه خواهد شد. به طوری

 12/21 و 21/29درصد و عملکرد محصوالت برنج و ماش در کشت دوم به میزان  23/15و 51/11، 18/15

 یابد.کاهش می

 

 از آبی و عملکرد محصوالت کشاورزینی رییدرصد تغ (2جدول )

 سناریوی تغییر اقلیم حالت پایه محصول نوبت کشت

 نیاز خالص آبی

 مترمکعب()

 درصد() تغییر عملکرد درصد() نیاز آبی تغییر تن() عملکرد

 

 کشت اول

 -51/11 21/0 8/1 1803 گندم

 -02/13 15/0 5/3 1803 جو

 -10/13 05/5 8/21 2103 هویج

 -18/15 19/8 95/1 1153 کلزا

یفرنگگوجه  5185 33 28/5 21/9- 

زمینیسیب  0115 8/50 2/9 23/15- 

 

 

 کشت دوم

 -12/21 38/10 1 8393 ماش

 -52/23 05/18 85/1 1358 لوبیا

 -15/10 58/11 33 0029 هندوانه

 -35/23 03/15 3/5 5030 ذرت

 -21/29 52/23 0/1 11021 برنج

 های تحقیقیافته خذ:ما           

 تطبیقی بر الگوی کشت محصوالت کشاورزی بررسی اثر تغییر اقلیم و سناریوی

در مرحله بعد میزان آب در دسترس، عملکرد و نیاز آبی محصوالت ناشی از به کارگیری سناریوها، وارد 

اورزی کارون شد تا تاثیر سناریوهای مختلف بر الگوی کشت نواحی کش ریزی ریاضی مثبتمدل برنامه

های تغییر اقلیم، تغییر اقلیم به ویسنارمیزان تغییر الگوی کشت تحت  جنوبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

های در حوضه آبریز کارون جنوبی در نمودار آبیاریعالوه بهبود راندمان آبیاری و تغییر اقلیم به عالوه کم



 

0222 

 

دهد که کاهش آب در دسترس، لیم نشان میارائه شده است. نتایج اعمال سناریوی تغییر اق 8تا  3

ای که با کشاورزی شده است. به گونه ای در الگوی کشت نواحی مختلفموجب ایجاد تغییرات گسترده

 اعمال این سناریو، مجموع سطح زیرکشت تمامی نواحی کاهش یافته است.

موجب  ،شمال شرق یاریآب یهدر ناح یماقل ییرتغ یویاعمال سنار شود که، مشخص می3با بررسی نمودار 

 هکتار خواهد شد. سطح زیرکشت محصوالت 1293کشت اول به میزان  کشت محصوالتیرکاهش سطح ز

این سناریو بر سطح زیرکشت محصول کلزا اثر ناچیزی ؛شده است هکتار 331و  923به میزان  گندم و جو

آبیاری در بهبود وضعیت محصوالت اما به کارگیری سناریوهای بهبود راندمان آبیاری و کم؛ داشته است

کشت اول این ناحیه تاثیر باالیی داشته و با به کارگیری این سناریوها، سطح زیرکشت محصوالت به 

 اما سطح زیرکشت همچنان با الگوی پایه فاصله دارد.؛ هکتار افزایش خواهد یافت 013و  153ترتیب 

 

 

 
 ح زیر کشت محصوالت در ناحیه شمال شرقییرات سطتغ .3شکل

هکتار، بیشترین سطح  1111دهد که برنج با بررسی محصوالت کشت دوم منطقه شمال شرق نشان می

با اعمال سناریوی تغییر اقلیم، سطح زیرکشت محصوالت برنج و ذرت نیز به ترتیب  اما زیرکشت را دارد.
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ست. کاهش سطح زیرکشت برنج، با توجه به باال بودن بازده هکتارکاهش یافته ا 15و  533به میزان 

ای این محصول، موجب کاهش شدید سود کشاورزی در این منطقه خواهد شد. ماش نیز به صورت برنامه

ای این کامل از الگوی محصوالت کشت دوم حذف شده است. دلیل حذف آن، منفی شدن بازده برنامه

 باشد.ز تغییر اقیلم میمحصول در اثر کاهش عملکرد ناشی ا

آمده است. با بررسی این نمودار و مقایسه سطح  1نمودار آب در نتایج مربوط به ناحیه کشاورزی میان

و  5515زیرکشت محصوالت کشت اول در مناطق مختلف، مشخص گردید که این منطقه به ترتیب با 

نج را در اختیار دارد. دیگر هکتار، بیشترین سطح زیرکشت دو محصول استراتژیک گندم و بر 2195

تری نسبت به باشند که از سطح زیرکشت پایینفرنگی میمحصوالت کشت اول این منطقه، کلزا و گوجه

سطح زیرکشت محصوالت  دهد کهاما نتایج سناریوی تغییر اقلیم نشان می؛ دو محصول فوق برخوردارند

ابد که سهم محصوالت گندم و جو از این یهکتار کاهش می 1115کشت اول در این منطقه، به میزان 

فرنگی نیز حدوداً باشد. سطح زیرکشت محصوالت کلزا و گوجههکتار می 321و  001کاهش، به ترتیب 

دهد که اعمال سناریوهای بهبود راندمان آبیاری اما بررسی نمودار نشان می؛ یابدهکتار کاهش می 5و  13

هکتار افزایش  832و  539اول را به ترتیب به میزان آبیاری، سطح زیرکشت محصوالت کشت و کم

آبیاری برای محصوالت کشت اول، نتیجه بهتری در پی سناریوی کم دهد. بر این اساس، به کارگیریمی

دهد که محصول برنج سوی دیگر، بررسی نمودار مربوط به محصوالت کشت دوم نشان می از داشته است.

های بعدی قرار کشت را داشته و محصوالت لوبیا، ذرت و ماش در رتبههکتار، بیشترین سطح زیر 2195با 

اما نتایج سناریوی تغییر ؛ هکتار، از کمترین سطح زیرکشت برخوردار است 18دارند. محصول هندوانه با 

یابد. هکتار کاهش می 1501دهد که سطح زیرکشت محصوالت کشت دوم به میزان اقلیم نشان می

، محصول ماش به صورت کامل از الگوی کشت حذف شده و سطح زیرکشت همچنین در این منطقه

اما اعمال استراتژی تطبیقی بهبود راندمان آبیاری و ؛ یابدهکتار کاهش می 953محصول برنج نیز به میزان 

آبیاری، تا حدودی موجب بهبود اثرات تغییر اقلیم بر سطح زیرکشت محصوالت مختلف کشاورزی کم

دهد که با بهبود راندمان آبیاری، محصول ماش دوباره به الگو برگشته و کشت شان میشود. نتایج نمی

گردد. در میان محصوالت کشت دوم نیز این سناریو بیشترین تاثیر را بر پذیر میاین محصول امکان

بهبود دهد که به کارگیری استراتژی محصول برنج داشته است. مقایسه دو استراتژی نیز نشان می

 آبیاری اثربخشی بیشتری داشته است.آبیاری برای محصوالت کشت دوم، نسبت به کم مانراند
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 یسه تغییرات سطح زیر کشت محصوالت در ناحیه میان آبمقا .1شکل

ترین ناحیه کشاورزی گتوند، کاملدهد که با نمودارهای مربوط به سایر مناطق، نشان می 5مقایسه شکل 

زمینی و هویج فقط در این منطقه کشت می شوند. الگوی کشت را داشته و محصوالتی مثل سیب

را  یرتاث ینکمتر یماقل ییرتغ دهد که از نظر سطح زیرکشت،همچنین نتایج سناریوی تغییر اقلیم نشان می

به  13985و از  یافتهدرصد کاهش  89/15 یه،این ناحکشت یرو سطح زداشته گتوند  یکشاورز یهبر ناح

دلیل این موضوع این است که منطقه گتوند در باالدست حوضه بوده و  است. یدههکتار رس 81/11833

دارا می باشد. در اثر اعمال این سناریو، سطح زیرکشت دو محصول  1کمترین فاصله را تا سد کارون 

 یابد. سطح زیرکشت محصول گندمهکتارکاهش می 00 و 133زمینی و هویج، به ترتیب به میزان سیب

اما بهبود راندمان آبیاری موجب افزایش سطح زیرکشت ؛ یابدهکتار کاهش می 312نیز به میزان 

هکتار شده و از این بابت، تا حدودی اثر تغییر اقلیم را  55و  93زمینی و هویج به میزان محصوالت سیب

آبیاری نیز نشان داد که با به کارگیری این روش، سطح سناریوی کمنماید. نتایج مربوط به خنثی می

اما مقایسه ؛ زیرکشت محصوالت گندم، جو، هویج و گوجه فرنگی نسبت به سال پایه افزایش یافته است
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دهد که نتایج این دو تفاوت چندانی با آبیاری و بهبود راندمان آبیاری نشان میکلی دو سناریوی کم

 یکدیگر ندارد.

 

 
 یسه تغییرات سطح زیر کشت محصوالت در ناحیه گتوندمقا .5شکل

 1293و  1535دهد که محصوالت ذرت و ماش به ترتیب با بررسی الگوی کشت دوم منطقه گتوند نشان می

هکتار در رتبه بعدی  835هندوانه با  دهند. محصولهکتار، محصوالت اصلی این منطقه را تشکیل می

دهد که در این ناحیه، بر خالف سایر مناطق اما بررسی نتایج سناریو تغییر اقلیم نشان می؛ قرار دارد

هکتارکاهش  803کشاورزی، محصول ماش از الگوی کشت حذف نشده اما سطح زیرکشت آن به میزان 

باشد. بررسی بودن سطح زیرکشت آن در این منطقه می یابد. احتماالً دلیل عدم حذف این محصول باالمی

آبیاری موجب بهبود وضعیت نسبت دهدکه بهبود راندمان آبیاری و کمهای انطباقی نیز نشان میسناریو

 هکتار 153و  533به حالت تغییر اقلیم شده به طوری که، سطح زیرکشت محصوالت به ترتیب حدود 

شود، اعمال سناریوی تغییر اقلیم در منطقه مشاهده می 5شکل در طور که افزایش خواهد یافت. همان

هکتار شده  82و  231 یزانمشعیبیه، موجب کاهش سطح زیرکشت محصوالت گندم و جو به ترتیب به 
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درصد کاهش  81/13و سطح زیرکشت آن  اما کلزا وضعیت بدتری نسبت به این دو محصول داشته؛ است

اتژی بهبود راندمان آبیاری در این ناحیه، اثرات تغییر اقلیم بر محصوالت اما به کارگیری استر؛ یابدمی

که، کاهش سطح زیرکشت گندم ناشی از تغییر اقلیم را نماید. به طوریکشت اول را تا حدودی خنثی می

 رساند.هکتار می 85به  231از 

 

 
 ایسه تغییرات سطح زیر کشت محصوالت در ناحیه شعیبیه. مق5شکل 

دهد که اثر تغییر اقلیم در محصوالت کشت دوم بسیار بیشتر از کشت اول از سوی دیگر، نتایج نشان می

و محصول  داشتهرا بر محصول ماش  یرتاث یشترینب یماقل ییرمحصوالت کشت دوم، تغ یاندر م است.

و  91 یزانبه م یبکشت ماش و برنج به ترتیرسطح ز ،که یرد. به طورقرار دا یدر رتبه بعد یزبرنج ن

 1213هکتار به  1955. همچنین سطح زیرکشت محصوالت تابستانه از است یافتهدرصد کاهش  12/38

کند اما همچنان رسد. به کارگیری سناریوهای انطباقی هم تاحدودی به بهبود وضعیت کمک میهکتار می

 زیادی دارد.با وضعیت پایه فاصله 
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 آمده است. بر اساس این نمودار، تغییر اقلیم موجب کاهش 0نمودار نتایج مربوط به منطقه گرگر نیز در 

 0005به  9923از  سطح زیرکشت محصوالت کشت اول ناحیه گرگر شده و سطح زیرکشت این محصوالت

ت مربوط به محصول هکتار رسیده است. در میان محصوالت کشت اول، بیشترین کاهش در سطح زیرکش

درصد کاهش یافته و محصول کلزا در رتبه  23/18باشد. سطح زیرکشت این محصول به میزان گندم می

 قرار دارد. بعدی

 

 

 
 

 یسه تغییرات سطح زیرکشت محصوالت در ناحیه گرگرمقا .0شکل

هکتار، بیشترین کاهش را در میان  2101سطح زیرکشت منطقه گرگر با  که توان گفتیم ،در مجموع

دهد که بهبود راندمان آبیاری در این منطقه، اما نتایج جدول نشان می؛ مناطق مختلف داشته است

دهد. هکتار افزایش می 583موجب بهبود اثرات تغییر اقلیم شده و سطح زیرکشت این منطقه را حدود 



 

0222 

 

دهد که به کارگیری این روش تاثیر چندانی بر بهبود سطح زیرکشت یاری نیز نشان میآبنتایج روش کم

 ناحیه کشاورزی گرگر ندارد.

اثرسناریو تغییر اقلیم و اقدامات انطباقی بر سطح زیرکشت تمامی مناطق کشاورزی  8در نهایت، شکل 

ب کاهش سطح زیرکشت گردد که تغییر اقلیم، موجدهد. مالحظه میزیرحوضه کارون را نشان می

و  3158یزان مسهم دو محصول گندم و جو به  ؛ کههکتار شده است 1851محصوالت زمستانه به میزان 

بوده است. اما در میان تمامی محصوالت، تغییر اقلیم کمترین تأثیر را بر محصول هکتار  1183

دلیل آن را  ؛ کهه استدرصد کاهش یافت 55/8فرنگی داشته و سطح زیرکشت آن تنها به میزان گوجه

دهد توان تاثیر اندک تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملکرد این محصول دانست. همچنین نتایج نشان میمی

که، شود. به طوریکه استفاده از سناریوی بهبود راندمان آبیاری، موجب بهبود اثرات تغییر اقلیم می

ر میان محصوالت کشت زمستانه، بیشترین یابد. دهکتار افزایش می 2103سطح زیرکشت به میزان 

که سطح زیرکشت آن به باالتر از سطح فرنگی رخ داده، به طوریبهبود در سطح زیرکشت محصول گوجه

دهد که با اعمال آبیاری نیز نشان میگردد. بررسی نتایج مربوط به کمزیرکشت قبل از تغییر اقلیم برمی

 یابد.هکتار افزایش می 3535حوضه به میزان  نه کلسطح زیرکشت محصوالت زمستا این سناریو،

دهد که در اثر تغییر اقلیم، سطح زیرکشت این محصوالت به نتایج مربوط به محصوالت تابستانه نشان می

بیشترین تغییر را  1513و  2531یابد. محصوالت برنج و ماش به میزان هکتار کاهش می 5101میزان 

دهد که استفاده از سناریوی اما نتایج نشان می؛ های بعدی قرار دارندتبهداشته و لوبیا و ذرت نیز در ر

شود. در میان محصوالت کشاورزی، بهبود راندمان آبیاری، موجب بهبود اثرات منفی تغییر اقلیم می

که، سطح زیرکشت به باالتر از دهد. به طوریفرنگی رخ میبیشترین بهبود در محصوالت ماش و گوجه

آبیاری دهد که تاثیر سناریوی کماما بررسی نتایج نشان می؛ رسدت قبل از تغییر اقلیم میسطح زیرکش

که در مجموع سطح زیرکشت این محصوالت را به بر محصوالت کشت دوم بسیار کمتر بوده به طوری

 بخشد.هکتار بهبود می 515میزان 
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 یسه تغییرات سطح زیرکشت محصوالت در کل زیرحوضه کارون جنوبیمقا .8شکل

دهد که این پدیده بر محصوالت کشت مقایسه اثرات تغییر اقلیم بر محصوالت کشت اول و دوم نشان می

دوم تاثیر بیشتری داشته است. این موضوع با توجه به کاهش باالی آب در دسترس در این محدوده 

و در نتیجه کاهش بیشتر عملکرد و افزایش بیشتر نیاز آبی محصوالت در این زمان، قابل زمانی از سال 

دهد که استفاده از سناریوی بهبود راندمان آبیاری، موجب بهبود اما نتایج نشان می؛ باشدتوجیه می

ت شود. در میان محصوالت مختلف کشاورزی، بیشترین بهبود در مورد محصوالاثرات تغییر اقلیم می

که، سطح زیرکشت به باالتر از سطح زیرکشت قبل از تغییر دهد. به طوریفرنگی رخ میماش و گوجه

 گردد.اقلیم برمی

 تغییرات میزان سود در حالت اجرای سناریوهای مختلف

نتایج مربوط به سود حاصل از کشت محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف زیرحوضه آبریز کارون 

ارائه شده  9سناریو تغییر اقلیم و بهبود راندمان آبیاری و مقایسه آنها در نمودار  جنوبی در حالت پایه،

میلیارد تومانی سود کشاورزی در نواحی مختلف  01است. بر اساس این جدول، تغییر اقلیم موجب کاهش 
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شود. در میان نواحی مختلف، بیشترین تغییر در سود کشاورزان ناحیه حوضه آبریزکارون جنوبی می

درصد کاهش( رسیده است.  35/59میلیارد تومان ) 5میلیارد تومان به  91/10شمال شرق رخ داده و از 

اما سناریوی تطبیقی بهبود راندمان آبیاری نیز موجب بهبود سود نواحی مختلف کشاورزی نسبت به 

 21/23صد )در 35/10 یزانمحالت تغییر اقلیم شده و کاهش سود ناشی از این موضوع را در مجموع به 

میلیارد تومان  9/0بخشد. این سناریو، بیشترین تاثیر را بر ناحیه گتوند با حدود میلیارد تومان( بهبود می

گذارد. از سوی دیگر، نتایج میلیارد برجای می 0/1و کمترین تاثیر را بر نواحی کشاورزی شعیبیه به میزان 

ل حاصل از کشاورزی در زیرحوضه کارون جنوبی دهد که سود کآبیاری نیز نشان میاعمال سناریوی کم

میلیارد تومان بهبود یافته است. مقایسه این دو سناریو نشان  10نسبت به حالت تغییر اقلیم، به میزان 

 آبیاری داشته است.دهد که بهبود راندمان آبیاری، تاثیر مثبت بیشتری نسبت به کممی

 
 مختلف یهایودر سنار ی کارون جنوبیکشاورز نواحیسود  هیسمقا .9شکل 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

خلیج فارس و  یزو حوضه آبر یرانای اسامانه رودخانه ینترو پیچیده ینرودخانه کارون بزرگ مهمتر

اما طی ؛ رساندیآوری و به خلیج فارس ماز کشور را جمع یهای مناطق وسیععمان بوده و آب یایدر

های اخیر، به دلیل مسائل متعدد از جمله کاهش بارندگی ناشی از تغییر اقلیم، دبی رودخانه کارون به سال

بیانگر افزایش دما و کاهش  های مختلفیافته است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش داری کاهشمیزان معنی

یر رژیم رودخانه آن طی های مختلف هواشناسی حوضه آبریز کارون و در نتیجه تغیبارندگی در ایستگاه

رو، بخش کشاورزی این منطقه به میزان زیادی تحت تأثیر تغییر اقلیم باشد. از اینهای آینده میسال
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و استراتژی  میاقل رییتغ یویسنار امدهاییپ لیمطالعه تحل نیا یهدف اصل ،اساس نیا برخواهد بود. 

حوضه آبریز در  و سود کشاورزان ختلفکشت محصوالت مریبر سطح ز تطبیقی بهبود راندمان آبیاری

با اعمال  هک دادنشان  WEAP-MABIA مدل جینتا .باشدیم 2321-2353در دوره کارون جنوبی 

دوره  یط حوضه کارون جنوبی مناطق مختلف درآب در دسترس  زانیم A2تغییر اقلیم  سناریوی

در  یببه ترت ییرتغ ینو کمتر شترینیبای که، میزان متفاوتی تغییر کرده است. به گونه بهسازی شبیه

آب در دسترس کل  درصد رخ داده است؛ و -81/0و گتوند با  -21/15شمال شرق با  یکشاورز ینواح

دهد که نیاز آبی . از سوی دیگر، نتایج نشان میابدییدرصد کاهش م 12حدود  نیانگیصورت ممناطق به 

بیشترین و کمترین افزایش نیاز آبی در مورد  ای که،یافته است. به گونه شیافزامحصوالت مختلف 

اما این کاهش آب در ؛ درصد رخ داده است 28/5و  52/23با  فرنگی به ترتیبمحصوالت برنج و گوجه

 یمحصوالت کشاورزتمامی  ردعملکموجب کاهش  ی،آب ازین دسترس مناطق مختلف کشاورزی و افزایش

عملکرد در کشت زمستانه، مربوط به محصول کلزا و حوضه کارون جنوبی شده است. بیشترین کاهش  در

در کشت تابستانه مربوط به محصول برنج است. اما این موضوع، تاثیر زیادی بر وضعیت معیشتی 

 نیا دهد.کاهش می تومان یلیاردم 01 ای که، سود کشاورزان را به میزانکشاورزان حوضه گذاشته به گونه

به صورت  یزراع یهانیزم از یکه با کاهش آب در دسترس، بخش نمود لیتحل گونه نیتوان ایرا م جهینت

  .شودیباالتر اختصاص داده م یبه محصوالت با بازدهمابقی  باقی مانده و شیآ

دهد که بهبود عملکرد و کاهش آب مصرفی ناشی از بهبود ریزی ریاضی مثبت نشان مینتایج مدل برنامه

شده و در مجموع، سود  هکتار 1231میزان  یرکشت محصوالت بهراندمان آبیاری، موجب افزایش سطح ز

آبیاری نیز مقایسه نتایج کمیابد. یلیارد تومان افزایش میم 23فعالیت کشاورزی در حوضه آبریز به میزان 

دهد که این سناریو بر محصوالت کشت زمستانه اثر بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است نشان می

آبیاری بر عملکرد محصوالت اعمال کم دهد،های آبی که در فصل تابستان رخ مینشکه با توجه به ت

تواند اثرات تغییر اقلیم را از بین ببرد. به همین دلیل، سناریوی کشت تابستانه تاثیر منفی داشته و نمی

شود نهاد میآبیاری دارد. بنابراین، پیشتری نسبت به کمبهبود راندمان آبیاری، در مجموع نتایح مطلوب

آبیاری استفاده شود. که برای محصوالت کشت دوم از استراتژی بهبود راندمان آبیاری به جای کم

در برابر  یمحصول منطقه کارون جنوب پذیرترینیبکه محصول برنج در کشت دوم آس جاهمچنین از آن

و  یکشاورزحاصل از آمد در یتوضعتواند بهبود راندمان آبیاری این محصول می باشد،یم یماقل ییرتغ

 را به میزان زیادی بهبود بخشد. یزحوضه آبر یدرولوژیکیه یتوضع ینهمچن
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