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 چکیده
کشاورزی، سودآوری تولید در این  هایتغییر در عرضه و قیمت محصولایجاد اقلیم، از طریق ی هایریرپذییتغ رخداد

 همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی تنگدستیمختلف  هایجنبهدهد. لذا بخش را تحت الشعاع قرار می
 یرآوردهابسازگاری با شرایط جدید اقلیمی،  برایگذاری مؤثر به منظور سیاست مبنادستخوش نوسان خواهد شد. بر این 

با  .است ازیخواهد شد، مورد ن جادیا میاقل هایتغییرپذیری یجهیدر جامعه که در نت تنگدستی هایتغییرپذیریاز  درستی
 -های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدانبینیی پیشبالقوه پیامدهای این مطالعهدر توجه به این رویکرد، 

، دآبی، تولی هایعبسال پایه، بررسی و میزان تأثیرپذیری منبه عنوان  7931-7931بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 
در نظر ا ب نتایج نشان داد که در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. روستاییی جامعه تنگدستیآن،  در پی درآمد و

نی به میزان ی عمق پمپاژ آب زیرزمیساالنههمگام با افزایش  م،اقلی هایتغییرپذیری بینیدر پیش میانهرویکردی رفتن گ
های آن شاخص در پی و  گانتولیدکنند درآمد خالصی تحقیق، ارزش حال ساله 00ریزی ی برنامهدر دوره متر 61/0

نونی به بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کدر  تنگدستیو شدت  تنگدستی، شکاف تنگدستینسبت سرشمار 
 ،مدیریتیاتخاذ راهبردهای  ،با این حال .یافتدرصد افزایش خواهد  71و  99، 71درصد کاهش،  79ترتیب به میزان 

 درصد را در پی خواهد داشت. 70و  00، 3 سطح تابه ترتیب  تنگدستیمختلف  هایشکلبهبود 

 JEL Q54, Q25, C61, C46, C33, C22, C02:بندی طبقه
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 مقدمه

کالن مرتبط با بخش کشاورزی را تحت تاثیر  هایگیریهمواره تصمیم ایراندر  تنگدستیدیرینگی 

هند ددرآمد تشکیل میزیرا از یک سو اغلب شاغالن بخش کشاورزی را روستاییان کم .استقرار داده

 Mosaviهاست )بخش دیگری غذای شاغالن این بخش و کنندهو از سویی دیگر بخش کشاورزی تأمین

& Esmaili, 2011.)  شرایط مناسبی در کشور 1431ی اصالحات ارضی در دههسیاست با اجرای ،

شناخت و تحلیل آن  براییافته های سازمانروستایی و کوشش تنگدستیبرای توجه روشمند به 

و افزایش رفاه  تنگدستیکاهش  به منظورهای پس از انقالب ویژه در سال. در ادامه و بهشدفراهم 

توسعه و با تاکید بر ی های پنج سالهدر قالب برنامه هاییاقدام، کشور شهری و روستایی یهمعاج

از ی اکنون شمارهم . با این حالهای کشاورزی و غذایی صورت پذیرفتبازنگری و اصالح سیاست

 در میان آنکه شدت و گستردگی ای گونهبه  برندبه سر می تنگدستیدر شرایط  کشورمردم 

 (.Nikoukar, 2021 ;2019 ,et al. Afrakhteh) شهری است هایهخانوارهای روستایی بیش از منطق

ی اقتصادی توسعه اصلی در هر کشور، از ارکان تنگدستی کردنکن ریشهاین در حالی است که 

 (. Shirvanian & Torkamani, 2010د )آیمی شماربه

های افراد، خانوارها و گروه میاندر مطلق و نسبی است،  انواعکه قابل تفکیک در  ،تنگدستیشیوع 

ها و های غذایی، مشارکت در فعالیتکسب انواع رژیم برای هامنبع نبود به صورتمختلف جمعیتی 

مطلق مبتنی بر جداسازی  تنگدستی (.Townsend, 1979) شودمیمشاهده امکانات معمول زندگی 

های فرهنگی، درآمدی است که با توجه به زمینه میزانافراد جامعه بر اساس  دیگراز  انتنگدست

ین تام هاینبود زمینهی زندگی ضروری است و تامین نیازهای اولیه برایعه اجتماعی و اقتصادی جام

میزان  مبناینسبی بر  تنگدستیاما  را در پی خواهد داشت. انتنگدستی آن، قرارگیری فرد در طبقه

شود و لذا در صورت نامتوازن بودن هر چه ارضای نیازهای فرد نسبت به دیگر افراد جامعه تعریف می

ود و شافراد ایجاد می دیگردرآمد و کم قشرهایزیع درآمد در جامعه، شکاف بیشتری بین بیشتر تو

با  (.Layani & Bakhshoodeh, 2016گیرند )قرار می انتنگدست یزمره بیشتری از افراد در شمار

 که نمایانگر شودتعریف می تنگدستیعنوان خط  باای ، آستانهتنگدستیبه نوع رویکرد به مفهوم  توجه

دسترسی به سطح رفاه مرجع متحمل  برایاست که یک فرد در زمان و مکان معین  هاییهزینه

 (.Ravallion, 1998شوند )تلقی می تنگدستد. افرادی که به این سطح از رفاه دسترسی ندارند، شومی
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ه روستایی ب هایهپیشین گویای آن است که منطق هایبررسی در این خصوص، ارزیابی بسیاری از

 یاقلیم هایبحرانرویارویی با و  سطح نازل درآمدطبیعی،  هایمنبعهمچون وابستگی به  هاییعلت

 (.Sayeban et al.2020 ,هستند ) روروبه تنگدستیی مقولهبه میزان بیشتری با 

 میزاناند تواقلیم است. زیرا تغییر اقلیم می هایتغییرپذیریمتأثر از  تنگدستیمختلف  هایجنبه

کشاورزی و در نتیجه سودآوری تولید در بخش کشاورزی را تحت الشعاع  هایمحصولعرضه و قیمت 

همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش  مازاد تولیدکنندگان. لذا دهدقرار 

ش اقلیم افزای هایتغییرپذیریاد غذایی در رویارویی با نوسان خواهد شد. افزون بر این، اگر قیمت مو

ت ثبات در دریاف نبودکنندگان یکسان نخواهد بود و منفی آن بر مصرف هایگذارییابد، توزیع اثر

به منظور  مبنایابد. بر این های پایین درآمدی جامعه نمود بیشتری میها در دهکریزمغذی

 هایتغییرپذیریاز  درستیشرایط جدید اقلیمی، برآوردهای سازگاری با  برایگذاری مؤثر سیاست

اقلیم ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است  هایتغییرپذیریی جامعه که در نتیجهدر  تنگدستی

(Moazzezi et al., 2020 Ferreira et al., 2013; .) 

 یهاتغییرپذیریکشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، نسبت به  هایمحصولتولید 

و  ناوریف هایدگرگونیپذیری این کشورها نسبت به پذیری بیشتری دارد زیرا انعطافاقلیم آسیب

(. این Ardakani et al., 2017مؤثر بر تولید کشاورزی، کمتر است ) هایعامل دیگرسرمایه، به عنوان 

های ایران دشت شهود در اغلبمی اهای آتی، پدیدهاقلیم در دهه هایتغییرپذیریدر حالی است که 

ی جامعه تنگدستیمنفی بر درآمد کشاورزان و در پی آن بر  پیامدهایخواهد بود و این موضوع 

ی کیلومتر مربع در دامنه 5342 یگسترهبا که بهار  -ی آبخیز همدانحوضه روستایی خواهد داشت.

ه این دشت ک است. پدیدهاست مثالی بارز برای این واقع شده شمالی ارتفاعات الوند در استان همدان

 هاییبررس، در بسیاری از در آناقلیم به صورت افزایش دما و کاهش بارندگی  هایتغییرپذیری رخداد

 با برخورداری از ،(Afruzi & Zare Abyaneh, 2020; Mosavi et al., 2020است )پیشین تایید شده

ته شناخاصلی تأمین آب کشاورزی منطقه  هایمنبعیکی از به عنوان آزاد،  یک آبخوان اصلی از نوع

است آبی، در کانون بحث قرار گرفته هایهذخیر یپیوستههای اخیر، به دلیل افت در دههکه  شودمی

(Akhavan et al., 2015اقلیم این دشت، سرد و نیمه خشک با میانگین بلندمدت ساالنه .)ی دما و 

آمار موجود،  مبنایبر متر است. میلی 415گراد و ی سانتیدرجه 11بارش تجمعی به ترتیب برابر با 
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 شودیم یبرداربهره یزراع یهاتیبهار در قالب فعال-دشت همدان یهزار هکتار از اراض 133در حدود 

 ,Iran Ministry of Agriculture Jihadاختصاص دارد ) مید هایدیدرصد آن به تول 86از  شیکه ب

رویه های کشاورزی، برداشت بیی فعالیتخشکسالی و توسعه رخدادهای اخیر به دلیل در دهه(. 2022

 برداری ازی بهرهاست و لذا ممنوعیت توسعهآب زیرزمینی این منطقه افزایش یافته هایمنبعاز 

است ، به دلیل منفی شدن بیالن آب، اعمال شده1445بهار از سال  -های زیرزمینی دشت همدانآب

(Regional Water Company of Hamadan, 2022.)  ،هایمنبعبا در نظر گرفتن اهمیت از این رو 

سازگاری با بحران  برای اتخاذ راهکارهاییگذاران در پی یاستس ،بخش کشاورزی هایتولیدآبی در 

ذا لآب در این دشت هستند.  هایمنبعاز محدودیت  رفتبروناقلیمی آتی به منظور  هایتغییرپذیری

 ژوهشاین پ، در یآب هایمنبعاقلیم و  هایتغییرپذیریبه شرایط موجود در این دشت از لحاظ با توجه 

و  گرفت مورد بررسی قرار منطقهبر الگوی کشت  آب و هوایی هایتغییرپذیریی بالقوه پیامدهای

 در پیو  سودآوری بخش کشاورزیآبی،  هایمنبعزراعی،  هایمحصولعملکرد میزان تأثیرپذیری 

 در میان خانوارهای کشاورز این دشت به صورت کمی ارزیابی شد. تنگدستی هایتغییرپذیریآن، 
 هایررسیبدر بسیاری از  جداگانهبه صورت  تنگدستیاقلیم و  هایتغییرپذیریمرتبط با  هایموضوع

اقلیم بر  هایتغییرپذیری پیامدهای ارزیابی ،هابررسیبخشی از این . نداپیشین مورد بحث قرار گرفته

ن بر ایو اغلب  دادندآن بر سودآوری بخش کشاورزی را در دستور کار خود قرار  در پیالگوی کشت و 

( کاهش 1مدت و هم در بلندمدت موجب )، هم در کوتاهی تغییر اقلیمپدیدهکه  داشتندواقعیت تاکید 

( کاهش سودآوری بخش 4و ) هامحصول( کاهش عملکرد اغلب 5آب در دسترس، ) هایمنبع

که میزان  نشان داد  Van-Passel et al (2017)  یبررسنتایج  به عنوان مثال کشاورزی خواهد شد.

دما و بارش، در  میانگیندر رویارویی با تغییر  5111اروپایی در افق کشورهای  بخش کشاورزیزیان 

با استفاده از ترکیب  Gohar and Cashman (2016)درصد قرار خواهد گرفت.  -45+ تا 2ی بازه

ر منفی ب پیامدهایدارای  اقلیم هایتغییرپذیریکه  دریافتندالگوهای اقتصادی و هیدرولوژیکی 

کنندگان و امنیت غذایی خواهد بود. با این حال، افزایش ی محصول، مازاد مصرفآب، عرضه هایمنبع

آبیاری، فرصت کسب  فناوریکشاورزی در این شرایط، بسته به نوع محصول و  هایمحصولقیمت 

 Parhizkari and Yazdani پژوهشنتایج آورد. بیشتر برای برخی از تولیدکنندگان را فراهم می سود

 اقلیم در استان قزوین، نشان هایتغییرپذیریاقتصادی و هیدرولوژیکی  پیامدهایدر ارزیابی  (2017)
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مالیم تا شدید، به ترتیب  (سناریوهای) هایفرضپیشداد که کاهش میانگین بارش ساالنه تحت 

درصدی در ارزش اقتصادی  55/12تا  16/4آب، افزایش  هایمنبعدرصدی در  54تا  4/11کاهش 

آبی و در نهایت،  هایمحصولزیر کشت  هایدرصدی در مجموع سطح 43/18تا  13/2آب، کاهش 

 .درصدی در سود ناخالص کشاورزان نسبت به سال پایه را در پی خواهد داشت 31/14تا  26/8کاهش 

Mosavi et al (2020)  بهار اذعان داشتند  -اقلیم در دشت همدان هایتغییرپذیری یزمینهدر نیز

 4/15و  3/13به ترتیب به میزان مینی ززیر، میانگین بارش ساالنه و نیز سطح آب 5131که تا افق 

درصدی میانگین دما، افزایش  4/13همراه با افزایش  هاتغییرپذیریدرصد کاهش خواهد یافت که این 

ی بخش کشاورزی منطقه درصدی در ارزش افزوده 13ب و کاهش درصدی در ارزش اقتصادی آ 33

  را در پی خواهد داشت.

 تیتنگدسسازی الگوی کشت بر شاخص بهینه پیامدهای مورد بحث، هایبررسیگروهی دیگر از 

سازی که بهینهاذعان داشتند  Sayeban et al (2020) زمینهبه عنوان مثال در این  .دندکرارزیابی را 

 هایمحصولزیر کشت  سطحبه صورت کاهش در بخش کشاورزی شهرستان بهبهان، الگوی کشت 

درصدی  2/1کاهش  هندوانه و چغندرقند، هایمحصولگندم و یونجه و افزایش سطح زیر کشت 

ی در نتیجه را در پی خواهد داشت. همچنین کشاورزان درآمد خالص درصدی 11مصرف آب و افزایش 

به  34/4در کل شهرستان از مقدار  FGT1 تنگدستی مقدار عددی شاخص ،یادشده هایییرپذیریتغ

الگوی  سازیبهینه بررسی تاثیرنیز  Mosavi et al (2011)واحد کاهش خواهد یافت.  14/1مقدار 

را در دستور کار خود قرار روستایی در شهرستان کازرون  تنگدستیکشت بر مصرف آب، درآمد و 

های زیرزمینی، افزایش سود الگوی کشت، ضمن کاهش برداشت از آب دگرگونیو دریافتند که  دادند

نتایج  .داشتدر منطقه را در پی خواهد  تنگدستیدرصدی  2/14خالص بخش کشاورزی و بهبود 

ی استفاده از الگوی بهینهنیز مؤید آن است که  Bani Asadi and Zare Mehrjerdi (2010) یبررس

ی کرمان، از طریق بهبود درآمد کشاورزان، کاهش شکاف ی ارزوئیهکشاورزان منطقه کشت توسط

به  تنگدستیدرصد و کاهش شدت  8درصد، بهبود توزیع درآمد به میزان  4/8درآمدی به میزان 

  .شدخواهد  موجبدر منطقه درصد را  1/8میزان 

                                                      
1 Foster, Greer and Thorbecke 
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اقلیم  هایتغییرپذیریپیشین چگونگی اثرگذاری  هایبررسیشود در اغلب گونه که مالحظه میهمان

 ،ش کشاورزیدر بخ تنگدستیالگوی کشت بر شاخص  هایتغییرپذیریبر الگوی کشت و نیز اثرگذاری 

ی در نتیجه تنگدستی هایتغییرپذیریرویکرد درآمد محور  است وهشدبحث  جداگانهبه صورت 

 است.بوده نا، کمتر مورد توجه محققکشتزارهاونی اقلیم با در نظر گرفتن شرایط کن هایتغییرپذیری

ت در بخش کشاورزی دش تنگدستیاقلیم بر شاخص  هایتغییرپذیری پیامدهای این بررسی،لذا در 

د با کاهش درآم رویاروییدر  خانوارها تنگدستیمیزان  سنجشبدیهی است  بهار، ارزیابی شد. -همدان

ختلف م رهایقشای عملکرد تغذیه بینیپیش برایمناسب  معیاری اقلیم، هایتغییرپذیریناشی از 

درآمد تا چه حد های کمو به ویژه گروه که خانوارها پرسش. پاسخ به این دهدارائه میجامعه را 

های سیاست یزمینهگیری در تصمیم ی، راهگشای حوزهکنندتامین نیازهای غذایی خود را  توانندمی

 .خواهد بودامنیت غذایی و  تنگدستی هایمفهومحمایتی مرتبط با 

 ،ابعاد مختلف روش تحقیق و سپس نتایج ،آغازریزی شد. در به صورت زیر طرح بررسیی این ادامه

رت بندی صوهای اصلی تحقیق، جمعشد. در پایان نیز با مرور مختصری بر یافته ارزیابی و بررسی

 ی تحقیق بررسی شد.کارهای سازگاری با مسئلهگرفت و راه

 روش تحقیق

ارهای خانو تنگدستیاقلیم بر میزان  هایتغییرپذیری پیامدهایبه منظور ارزیابی  این بررسی،در 

 ریزی ریاضی و الگوهای رگرسیونیب الگوهای هواشناسی، برنامهاز ترکی بهار -کشاورز در دشت همدان

است. این نمودار به تصویر کشیده شده این تحقیقمختلف انجام  هایمرحله 1استفاده شد. در نمودار 

و نیز  مختلفغیر اقتصادی  هاینظاماقلیم در  هایتغییرپذیریمحتمل  پیامدهایپیگیری  چگونگی

مالحظه طور که در این نمودار هماند. کنیک الگوی اقتصادی را تبیین میچگونگی ادغام آنها در 

 هایریتغییرپذیبینی به پیش در آغازدستیابی به اهداف تحقیق،  برایکنونی  بررسی، در شودمی

های مدل مولد داده ی اقلیمی بارش درنمایی سنجهبهار، از طریق ریزمقیاس-اقلیم دشت همدان

گیری از اطالعات منطقه و با بهره (سینوپتیکهمدید )در سطح ایستگاه  LARS-WGهواشناسی 

. شدپرداخته ساله 51ریزی در یک افق برنامه ،CMIP6در مدل گردش عمومی جو  SSPسناریوهای 
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ارائه  5151اقلیم در سال  هایتغییرپذیری یزمینهدر  IPCC1که در گزارش ششم  ،SSP یوهایسنار

 یدر انتشار گازها یاحتمال یهاشرفتیپ ،یفیو ک یاز اطالعات کم یااز مجموعه یریگبا بهره شدند،

 . دهندیرا در سطح جهان مورد بحث قرار م یاگلخانه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام تحقیق هایهمرحل (6)نمودار 
Figure (1) Research steps 

                                                      
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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 یهااست، چالش وهایسنار دیگربا  سهیانتشار در مقا نییپا هایسطح گرانیکه نما SSP1 یویدر سنار

درآمد همگام با  عیرشد سر رایوجود دارد. ز ییهای آب و هوابا تغییرپذیری یبرای سازگار یکمتر

 منتج به ارتقا سطح ،فناوری هایدگرگونی قیاز طر یعیهای طباتکا به منبع یکاهش قابل مالحظه

، SSP2 یویخواهد شد. در سنار تیکاهش نرخ رشد جمع جهیو در نت یکاهش نرخ بارور الت،یتحص

از  یبه سطح متوسط یابیادامه خواهد داشت. با دست شیکم و ب یانهگلخ یانتشار گازها یروند کنون

 طیراکندتر از ش اریبس افتهیکمتر توسعه یدر کشورها ژهیبه و ،یدرآمد، نرخ رشد اقتصاد شرفتیپ

با پیامدهای  یسازگار یبرا دیو نه چندان شد یاساس یهاچالش و،یسنار نیخواهد بود. در ا یکنون

های املاز ع یبیدر ترک ی، نرخ رشد اقتصادSSP3 یویدر سنار وجود دارد. یمیاقل یهاسنجه رییتغ

 یتوسعه نبود زمینه برای ،فناوریاندک  شرفتیپ ،یالمللنیب یهایهمچون فقدان همکار پرشمار

 نیاست. در اکند فرض شده اریبس ت،یجمع یندهیآموزش و رشد فزا نییپاک، سطح پا یهایفناور

 یدهیبا پد یسازگار یبرا یجد یهاحال توسعه، چالش در یکم درآمد در کشورها هایسطح و،یسنار

 (.Absar and Preston, 2015; Bohmelt, 2017) داردیم انیرا نما یجهان شیگرما

شده  دیتول یهاداده نیانگیاختالف م ،یمیاقل یسنجه ی هربرا(، 1ی )رابطه LARS-WGدر مدل 

اختالف، به  میزان نیمحاسبه و ا ،ندهیآ یشده در دوره دیتول یهاداده نیانگیو م هیپا یدر دوره

 (.Dellink et al., 2017) شودمیافزوده  یاهمشاهد یهاداده نیانگیم میزان

W1 = W2 + (W3 − W4) (1)  

بینی بینی شده، مشاهده شده، پیشبه ترتیب بیانگر متغیرهای پیش W4و  W1 ،W2 ،W3در این رابطه 

 ایندر  ی پایه است.ی مدل در دورهی آینده و تولید شده روی شبکهی مدل در دورهشده روی شبکه

-1434 ایشاهدهمی با در نظر گرفتن دوره بارش ی اقلیمی، سنجهباالی با استفاده از رابطه بررسی

 بینی شد. پیش ساله 51ریزی افق برنامهیک ، در 1486

زراعی،  هایمحصولبر میزان تبخیر و تعرق  بارشی بینی شدهپیش میزاندر ادامه چگونگی اثرگذاری 

ی خطی میان تبخیر و تعرق و پیشین، وجود رابطه هایبررسیاست. در ارائه شده 5ی در قالب رابطه

(. با افزایش شدت بارندگی، تبخیر و تعرق تا رسیدن به Fay et al., 2003است )هنشدبارش، تایید 

رسد و هرگونه بارش ی اشباع میی بیشینه، افزایش خواهد یافت. پس از آن، خاک به مرحلهنقطه
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وع از ن ، وجود رابطهمبنابه آبخوان نفوذ خواهد کرد. بر این  شود و یاآب میدریافتی تبدیل به روان

 Garbrecht et al., 2004; Irmakپذیر خواهد بود )توجیه بارندگی و تبخیر و تعرق ی دوم میاندرجه

et al., 2013 .) 

(5) ETakct = β1ak ∗ Prct − β2ak ∗ (Prct)2 

آبیاری، سناریوی اقلیمی و زمان،  فناوریبه ترتیب نمایانگر نوع محصول،  tو  a ،k ،cدر این رابطه، 

ET  زراعی و  هایمحصولتبخیر و تعرقPr  الزم به ی منطقه است. همچنین بارش تجمعی ساالنه

 یساالنه گیری از اطالعات، با بهرهباالی در رابطه β2 و β1 هایفراسنجهاست که برآورد  یادآوری

ارائه شده توسط  تجمعی ساالنه بارشمرتبط با  نیز اطالعاتزراعی و  هایمحصولتبخیر و تعرق 

میسر گردید  GME1، از طریق روش 1486-1434ی های هواشناسی منطقه در دورهایستگاه

(Huang et al., 2012 .) 

با  رویاروییکشاورزی منطقه در  هایمحصولتولید و عملکرد  هایمیزانتعیین  برایدر گام بعدی، 

به ترتیب  tو  a ،k ،c ،هارابطهدر این استفاده شد.  3و  4 هایرابطهتبخیر و تعرق، از  هایتغییرپذیری

تبخیر و  ETعملکرد محصول،  Yieldآبیاری، سناریوی اقلیمی و زمان،  فناورینمایانگر نوع محصول، 

الگو  هایفراسنجه α2 و α1سطح زیر کشت و  Xتولید محصول،  میزان TPزراعی،  هایمحصولتعرق 

ن اکشاورزی و تبخیر و تعرق، بسیاری از محقق هایمحصولی میان عملکرد رابطه یزمینهدر  هستند.

بود ی تبخیر و تعرق، بهی بیشینهاذعان داشتند با توجه به اینکه کاربرد آب اضافی بیش از نقطه

 Zhangاست ) ترقوی آماری نظر از دوم یدرجه شکل تبعیعملکرد محصول را در پی نخواهد داشت، 

et al., 1999; Liu et al., 2002.) گیری از اطالعات مرتبط با عملکرد و تبخیر لذا در این تحقیق با بهره

در قالب  α2 و α1 هایفراسنجه، به برآورد 1486-1434ی زراعی منطقه در دوره هایمحصولو تعرق 

زراعی دشت با  هایمحصولتولید  میزانسپس  شد.پرداخته GMEو با استفاده از روش  4ی رابطه

 ، تعیین شد.3ی استفاده از رابطه

(4) Yieldakct = α1ak ∗ ETakct + α2ak ∗ (ETakct)2 

                                                      
1 General Maximum Entropy 
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(3) TPakct = Xakct ∗ Yieldakct 

آب زیرزمینی دشت، با استفاده از  هایمنبعاقلیم بر  هایتغییرپذیریدر ادامه، میزان اثرگذاری 

 ارزیابی شد.  8و  2 هایرابطه

(2) Seepct = Prct − ∑ ∑ ETakct

ka

 

(8) SVct = SVct−1 + Seepct − ∑ ∑ GPakct

ka

− Ur̅̅ ̅
ct 

 آبیاری، سناریوی اقلیمی و زمان،  فناوریبه ترتیب نمایانگر نوع محصول،  tو  a ،k ،c ،هارابطهدر این 

Seep ی آب زیرزمینی دشت، نمایانگر میزان نفوذ آب به سفرهSV ی آبخوان، ذخیرهGP  برداشت از

Ur̅̅آبیاری و  برایآبخوان  میزان  2ی غیرکشاورزی است. رابطه هایمصرف برایبرداشت از آبخوان  ̅

ی آب زیرزمینی را به صورت اختالف میان حجم بارش دریافتی و مجموع تبخیر و تعرق نفوذ به سفره

است که با توجه به ناچیز بودن  یادآورید. الزم به کنکشاورزی در هر سال ارائه می هایمحصول

 Safariاجتناب شد ) 2ی ی تحقیق، از اعمال حجم رواناب در رابطهآب سطحی منطقه هایمنبع

Shad et al., 2017; Bayatvarkeshi et al., 2018ی ، میزان ذخیره8ی (. در نهایت، مطابق با رابطه

بخوان و ی آبخوان در سال پیشین، میزان نفوذ به آبهار در هر سال، به ذخیره -آبخوان دشت همدان

خواهد ی آب زیرزمینی در سال جاری وابسته کشاورزی و غیرکشاورزی از سفره برداشت حجمنیز 

 (. Gohar & Cashman, 2016) بود

 ،اقلیم هایتغییرپذیریبا  رویاروییدر  منطقهالگوی کشت  هایتغییرپذیریسازی شبیه برایدر ادامه، 

فرض ، الگودر این شد.  استفادهزایی قیمت پویا در شرایط درون ریزی ریاضی مثبترهیافت برنامه از

های عرضه و به عبارت دیگر، تعیین شوک در رویارویی با هامحصولتاثیرپذیری قیمت  ینبود زمینه

جزییات الگوی کشت،  ارزیابیافزون بر  یادشدهاعتبار است. رهیافت  بدونها در خارج از مدل، قیمت

 Kianiورزد )اهتمام می هامحصولهای تعادلی در تعیین قیمت ،با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا

Ghalehsard et al., 2020.) 
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شود در سه مرحله انجام می( PMP1) ریزی ریاضی مثبتبرنامه در حالت کلی، یک الگوی

(Howitt, 1995)های واسنجی ریزی خطی به همراه محدودیتی نخست، یک مدل برنامه. در مرحله

تدوین ، هامحصولای سطح زیر کشت های سایه، با هدف برآورد قیمتاهمنبعهای و محدودیت

های تابع هدف غیرخطی دوگان مورد بحث، برای برآورد مشخصه هایمیزاندر گام دوم، . دشومی

ی پایه توسط الگوی ای در دورههای مشاهدهفعالیت هایای که سطحگونهبهد، شواستفاده می

شوند. تابع هدف غیرخطی های واسنجی بازتولید میو بدون استفاده از محدودیت یادشدهغیرخطی 

آید. دست میی اول بهی غیرخطی در تابع هدف مرحلهی دوم، با قراردادن یک تابع هزینهدر مرحله

خطی همراه با دیگر ریزی غیرخطی، در یک مدل برنامهی غیرگام سوم، تابع هزینه در نهایت در

ی زمانی تحت عنوان ی تحقیق در یک دورهپویا، مسئله PMPدر الگوی . شودها استفاده میمحدودیت

، ریزی تحقیقگردد. با فرض ساالنه بودن گام زمانی در افق برنامهسازی میریزی شبیهافق برنامه

، شوند. در واقع در این الگوتعیین می پیش از آننتایج سال  مبنایتغیرهای تصمیم در هر سال بر م

شود و محدودیت ریزی اجرا میهای افق برنامهدر هر یک از سال PMPی مدل گانهسه هایمرحله

ق کل افگردد. در نهایت نتایج الگو در نتایج سال پیشین اعمال می مبنایواسنجی در هر سال بر 

 (.et al., 2018 Ravandریزی تجمیع خواهد شد )برنامه

اطالعات سال زراعی  مبنایبر ، محصول زراعی 16تحقیق مشتمل بر  این در ادامه، الگوی تجربی

، الگودر این  است.ساله ارائه شده 51ریزی به عنوان سال پایه و در یک افق برنامه 1434-1438

هیدرولوژیکی، شرایط پویایی مدل را فراهم و متغیرهای مربوط به آبخوان و های همعادل

ها در د. به این ترتیب، تخصیص نهادهننکسازی میآن را از سالی به سال دیگر شبیه هایتغییرپذیری

تابع هدف این الگو  4ی رابطه ریزی، به ظرفیت آبخوان در طول زمان بستگی خواهد داشت.افق برنامه

ارائه  ، در مقیاس سرانه و ساالنه،(PTNB5) کشتزارارزش حال درآمد خالص  سازبیشینهرا به صورت 

  .کندمی

(0) PTNBc = (
1

nt
) ∑ ∑ ∑

[(Pact ∗ Yieldakct − ATCakct) ∗ Xakct − WC]

(1 + r)t

tka

  

                                                      
1 Positive Mathematical Programming 
5 Present Total Net Benefit 
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، تعداد افراد جامعه آماری (SSPs) سناریوی اقلیمیگر نبه ترتیب نمایا k و c ،n ،t، a در این رابطه

، ی آماری این تحقیقالزم به توضیح است که جامعهآبیاری است.  فناوری و نوع محصولتحقیق، زمان، 

قیمت   P همچنینبهار است.  -خانوارهای کشاورز دشت همدانهزار نفری  85جمعیت متشکل از 

ی مستقیم هزینه WC ی تولید در هکتار، هزینه میانگین  ATCعملکرد محصول،  Yieldمحصول، 

 برای آب یتعرفه به ی مستقیم آبیاری. هزینهکندمیرا ارائه نرخ بهره  rسطح زیرکشت و  Xآبیاری، 

طور که در ی تولید در هکتار، همانهزینه میانگین .دارد اشاره های نوین آبیاریسامانهدر  استفاده

 یسامانهای های سرمایه(، هزینهNWCهای غیر آبی )نیز مشهود است، در قالب هزینه 6ی رابطه

های غیر آبی است. هزینه( تفکیک شدهPCپمپاژ آب ) برایانرژی مصرفی  ی( و هزینهCCآبیاری )

های هستند. هزینه هاهای مرتبط با زمین، نیروی کار، کودهای شیمیایی و ماشینشامل هزینه

(، نرخ بهره، طول CCSآبیاری ) یسامانهی خرید ( نیز به مواردی همچون هزینه3ی ای )رابطهسرمایه

( وابسته است. Subsidy) زمینهی پرداختی دولت در این ( و میزان یارانهSLآبیاری ) یسامانهعمر 

باید توجه داشت که این هزینه متناسب با  ی پمپاژهزینه یزمینه، در 11ی با رابطه برابردر نهایت، 

ی انرژی هزینه عاملضرب صورت حاصلتوان آن را بهیابد و لذا میافزایش عمق پمپاژ افزایش می

.P( در عمق پمپاژ )Kpپمپاژ ) depthcst .در نظر گرفت ) 

(6) ATCakct = NWCakct + CCact + WC + PCact 

(3) CCads = {
CCS ∗ r

1 − [
1

(1 + r)SL]
} ∗ (1 − Subsidy) 

(11) PCakct = Kpakct ∗ P. depthct 

و با  11ی کشاورزی در قالب رابطه هایمحصولهر یک از به تفکیک تابع تقاضای معکوس  ،در ادامه

 ;Barikani et al., 2008پیشین ) هایبررسیارائه شده در  (ε) محصولهای تقاضای کششاستفاده از 

Karimi et al., 2010; Sabouhi & Ahmadpour, 2012)  رابطهدر این . شدبرآورد، a ،k ،c  وt  به

 تولید TP  قیمت محصول،  P آبیاری، سناریوی اقلیمی و زمان، فناوریترتیب نمایانگر نوع محصول، 

تابع تقاضای های فراسنجهاست که  یادآوریالزم به . هستندهای الگو فراسنجه θ1a و θ0a و محصول
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θ0a به صورت معکوس = [Pact − (θ1 ∗ TPakct)]  وθ1a = [ εa (
Pact

TPakct
)⁄ شوند محاسبه می [

(Momeni & Zibaei, 2013.) 

(11) Pact = θ0a + θ1a ∗ ∑ TPakct

k

 

محدودیت آب، سطح زیر تحقیق شامل این مورد استفاده در الگوی تجربی  هایمنبعهای محدودیت

کشت، سرمایه، نیروی کار و کودهای شیمیایی هستند که محدودیت مرتبط با کود شیمیایی برای 

دهد آب نشان می منبعد. محدودیت مرتبط با شویک از کودهای نیتروژن، فسفات و پتاس تکرار می هر

 هایمنبعی مجموع به اندازه بیشینهزراعی دشت  هایمحصولبرای کشت  در دسترسکه کل آب 

ی دائمی وجود ندارد و درصد رودخانه بررسیاست. در دشت مورد  منطقهآب زیرزمینی و سطحی 

آب زیرزمینی  منبعمحدودیت  ،مبناآب زیرزمینی است و بر همین  منبعی تأمین آب از طریق عمده

 هایمحدودیت(. سایر Afruzi & Zare Abyaneh, 2020دهد )ترین محدودیت مدل را تشکیل میمهم

زمین، سرمایه، نیروی کار و  هایمنبعک از مدل نیز بیانگر آن هستند که میزان استفاده از هر ی

در  .در دسترس دشت فزونی یابد هایمنبعتواند از کل نمی هامحصول کودهای شیمیایی برای تولید

 CONOPT3 تمیو الگور GAMS یافزارنرم یاطالعات، از بسته لیو تحل هیمنظور تجزبه نهایت

و  کشاورزی هایمحصول یفن هایضریبآمار و اطالعات مربوط به . همچنین گردآوری استفاده شد

 های وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرفت.، از طریق آمارنامه1438-1434 یها در سال زراعنهاده

لید در فرآیند تودر هکتار ها فنی، میزان استفاده از نهاده یهابیضرالزم به توضیح است که منظور از 

شود. به عنوان مثال، محاسبه می هامحصول و هااست که به تفکیک نهاده ی کشاورزیهامحصول

محصول گندم هر هکتار تولید دهد که ی آب در خصوص محصول گندم نشان میضریب فنی نهاده

ی کود شیمیایی در خصوص د. همچنین ضریب فنی نهادهکنی آب استفاده میچه میزان از نهاده

زان زمینی چه میدهد که تولید هر هکتار محصول سیبمثال، نشان میزمینی، به عنوان محصول سیب

حاصلضرب ضریب فنی در سطح هر نهاده،  یزمینهدر که  بدیهی استد. کنکود شیمیایی مصرف می

، میزان استفاده هامحصولمحاسباتی در مورد سایر  هایمیزانآن با زیر کشت یک محصول و تجمیع 

   . کندکشاورزی منطقه را ارائه می هایمحصولد در تولی یادشدهی از نهاده
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 هایتغییرپذیریبا  رویاروییدر  خانوارهای کشاورز درآمد هایتغییرپذیریپس از ارزیابی در پایان، 

محاسبه اقلیمی  مختلف در سناریوهایو  15ی در قالب رابطه FGT )فقر( تنگدستیشاخص ، اقلیم

در  دستیتنگپذیری، امکان تفکیک و تجمیع میزان گیری از قابلیت تجزیهدر این شاخص با بهره. شد

 Baniد )شودر کل جامعه میسر می تنگدستیهای مختلف درآمدی و تعیین سطح واحدی از زیرگروه

Asadi & Zare Mehrjerdi, 2010 .) 

(15) FGTc = (
1

n
) ∑ [

PL − (Yi + ∆PTNBc)

PL
]

α

          ; α = 0, 1, 2.

n

i=1

 

زم ال است. تنگدستدرآمد افراد و  تنگدستیخط ، فردنمایانگر به ترتیب  Y و i، PL، باالی در رابطه

ی در مقیاس سرانه و در سطح هر فرد از جامعه تنگدستیبه توضیح است که در این تحقیق، خط 

ه، الزم سران تنگدستیمبتنی بر خط  تنگدستیمرتبط با شاخص  هایه. در محاسبشدآماری برآورد 

و با تجمیع آن در سطح شود تعیین  تنگدستیاز خط  تنگدستاست که اختالف درآمد هر فرد 

ی آماری فرد از جامعهی هر شمارنده i ینمایهپرداخت. لذا  زمینهسازی در این منطقه، به شاخص

 یفراسنجه همچنینبهار است.  -تحقیق متشکل از خانوارهای کشاورز دشت همداناین هزار نفری  85

α را به خود  5و  1، 1 هایمیزانتواند در جامعه، می تنگدستیمیزان گریز از  نشانگر به عنوان

، تنگدستیسرشمار  نسبت بیانگربه ترتیب  FGT، شاخص هامیزاناین اختصاص دهد که به موجب 

نسبت  در .(Clarke & Erreygers, 2020) خواهد بوددر جامعه  تنگدستی شدتو  تنگدستیشکاف 

 درآمد افراد هایتغییرپذیریدهد، جامعه را نشان می تنگدستدرصد افراد  که تنگدستیسرشمار 

میزان  به چه تنگدستتاثیر است. لذا این شاخص در مورد اینکه افراد شاخص بی میزانبر  تنگدست

مورد  هامنبعاز چه میزان  ،این افراد تنگدستیبرند و یا برای از بین بردن خود رنج می تنگدستیاز 

قیر که تمام افراد ف بر این استفرض  ،تنگدستیدر شاخص شکاف  .دهدنمیارائه نیاز است، اطالعاتی 

ر واحد تمام افراد، وزن یکسانی براب تنگدستیبرند و لذا به وضعیت رنج می تنگدستیبه یک اندازه از 

یکدیگر  مکمل تنگدستیو شکاف  تنگدستیهای نسبت سرشمار شود. به این ترتیب شاخصداده می

ه به دهد بدون آنکرا نشان می تنگدست، تعداد افراد تنگدستیهستند به طوری که نسبت سرشمار 

کند ان میرا بی تنگدستی، عمق تنگدستیبپردازد. در حالی که شاخص شکاف  تنگدستیبیان عمق 

 اهمیت شایانی . نکتهاطالعات است بدونهستند  تنگدستیافرادی که زیر خط  شماراما در مورد 
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درآمد در میان افراد جامعه  یدوبارهنسبت به توزیع  ،یادشده هیچ یک از دو شاخصدر است که  این

 نگدستتبه فرد  تنگدست. به طوری که در شرایطی که انتقال درآمد از یک فرد حساسیتی وجود ندارد

د، نده، هیچ تغییری را نشان نمیگدستیتنو شکاف  تنگدستیدیگری صورت گیرد، نسبت سرشمار 

ه، لئاست. به منظور فائق آمدن بر این مستر شدهتر و فرد دوم غنیتنگدستدر حالی که فرد اول 

. در این شاخص با دادن وزن بیشتر به افراد نموداستفاده  تنگدستیاز شاخص شدت توان می

 . (Shirvanian & Torkamani, 2010) شودداده می تنگدستی، حساسیت بیشتری به ترتنگدست

استفاده شد  انرژی غذایی دریافتیاز روش  تنگدستیی خط محاسبه برای، 15ی در رابطه

(Rowntree, 2000 .) از طریق تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن در  زمینهآمار و اطالعات الزم در این

بهار در  -خانوارهای کشاورز دشت همدانهزار نفری  85جمعیت متشکل از ی آماری تحقیق جامعه

کشاورز با استفاده از خانوار  451 شاملای فراهم شد. بدین منظور نمونه 1438-1434سال زراعی 

دهک  11به   یادشدهی نمونهدر ادامه،  ای انتخاب و بررسی شد.ای دو مرحلهگیری خوشهروش نمونه

م مصرف اقال میزانصورت حاصلضرب که به ایدرآمدی تفکیک شد. سپس ماتریس عملکرد تغذیه

شود، ی خوراکی تعریف میخوراکی در طول یک سال و میزان کالری دریافتی از هر کیلوگرم ماده

ی مورد انرژی ساالنه کمترینی کنندهبه عنوان دهک دریافت i. با در نظر گرفتن دهک شدبرآورد 

بر مجموع انرژی  iکل دهک  هایهزینهی، از تقسیم ی ریالی تأمین هر واحد کالرنیاز یک فرد، هزینه

انرژی مورد  کمتریننسبت به  iدریافتی این دهک تعیین شد. در ادامه، مازاد انرژی دریافتی دهک 

ی تأمین هر واحد کالری ضرب کالری در روز(، محاسبه و عدد حاصل در هزینه 5411نیاز فردی )

 تنگدستیاین دهک، خط  هایهزینهاز کل  iاضافی دهک  هایهزینهشد. در پایان، از طریق کسر 

است که اطالعات مربوط به ماتریس  یادآوری(. الزم به Sayban et al., 2020کلی محاسبه گردید )

 .شدآوری گرد( 1434ای، هزینه و درآمد خانوارها از مرکز آمار ایران )تغذیهعملکرد 

بهار  -ی پایانی تحقیق، به ارزیابی راهبردهای مدیریتی در بخش کشاورزی دشت همداندر مرحله

 پرداخته شد. FGT تنگدستیاقلیم بر شاخص  هایتغییرپذیریمنفی  پیامدهایکاهش  برای

های غیر مجاز، در ی آبیاری و حذف چاهشامل تغییر الگوی کشت، تغییر شیوه یادشدهراهبردهای 

 .شوندمیادامه بحث 
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 الف( تغییر الگوی کشت

آن  ر پیدو  کشتزارسازی الگوی کشت بر وضعیت آبخوان، درآمد خالص به منظور بررسی تاثیر بهینه

کارشناسان جهاد کشاورزی  بهار، از الگوی پیشنهادی توسط -در دشت همدان تنگدستیبر شاخص 

، بهینهدر این الگوی استفاده شد. ی این تحقیق در سال پایه (Mahdavi et al., 2013استان همدان )

زمینی و سیر در مقایسه با شرایط کنونی، به ترتیب به سیب هایمحصولسطح زیر کشت کاهش 

ی آبی و کدو آجیلی به کلزا، هندوانه هایمحصولسطح زیر کشت افزایش درصد و  51و  33میزان 

با  ،همچنیناستفاده از این الگو  برای. استپیشنهاد شدهدرصد  35و  53، 31ترتیب به میزان 

در الگوی کشت بهینه، تعیین  هامحصولمیزان آب ناخالص مورد نیاز  AGWATافزار از نرمگیری بهره

های کشاورزی حذف و ی چاهتی، از میزان تخلیهی مدیریجویی شده در این گزینهآب صرفه میزانو 

 اجرا شد.  بار دیگرریزی تحقیق ی برنامهدر دوره PMPالگوی در این شرایط 

 ی آبیاریب( تغییر شیوه

 اهانیدر کشت اغلب گ یاریآب نینو هایشیوهاستفاده از  ق،یتحق نیدر ا یدانیم یهامشاهده یهیبر پا

کاهش  نیا زانیکه م سازدیرا فراهم م محصولمنطقه، کاهش مصرف آب در هر هکتار کشت  یزراع

قابل توجه است. لذا  اریونجه، بسیو  یگندم آب ،ینیزمبیبر همچون سآب زراعی اهانیگ ینهیدر زم

درصد  32 آبیاری بازدهمیزان آب مورد نیاز الگوی کشت منطقه در شرایط موجود با  ،یبررس نیدر ا

جویی شده، از . سپس میزان آب صرفهشددرصد برآورد  31 بازدهی آبیاری با و در شرایط تغییر شیوه

ریزی ی برنامهدر دوره PMPالگوی شرایط،  دیگرها کسر و با فرض ثابت بودن ی چاهتخلیه میزان

آن  در پیو  زارکشتدرآمد خالص  هایتغییرپذیریاجرا شد. در این حالت نیز  بار دیگرتحقیق 

 شد.پس از اعمال راهبرد مدیریتی، بررسی  تنگدستیشاخص  هایتغییرپذیری

 های غیر مجازچاه حذفج( 

بهار با توجه به -برداری در بخش کشاورزی دشت همدانبهره هایچالشهای اخیر، یکی از در دهه

های غیر مجاز آب زیرزمینی، حفر چاه هایمنبعبرداری از ی بهرهممنوعه بودن دشت از نظر توسعه

 این شمارای استان همدان، بر اساس آمار شرکت آب منطقهاست. بودهبه دلیل نیاز روزافزون به آب 

، میزان این بررسیلذا در میلیون مترمکعب است.  33ی ی ساالنهحلقه با میزان تخلیه 431ها چاه

 ارزیابی شد. ،مدل یدوبارهریزی حذف و نتایج اجرای ، از الگوی برنامهیادشدهی تخلیه
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 نتایج
اده از بهار با استف-ی اقلیمی بارش در دشت همدانسنجهبینی ی تحقیق، به پیشدر نخستین مرحله

ی دوره درمدل  در آغاز کار،بدین منظور  پرداخته شد. LARS-WGهای هواشناسی مدل مولد داده

هواشناسی  های ایستگاههای مدل با دادهتدوین و اجرا شد. سپس خروجی 1486-1434 ایهمشاهد

مقایسه شدند. تحلیل نتایج در این مرحله نشان داد که اختالف معناداری ای مشاهدهی در دوره منطقه

وجود ندارد. این نتیجه  12/1حقیقی در سطح خطای های میزانبازسازی شده و  هایمیزانمیان 

ی ایستگاه هواشناسی مورد ی گذشتهسازی اقلیم دورهدر شبیه LARS-WGبیانگر توانمندی مدل 

 ایستگاه یبارش تجمعی ساالنه میزانبینی به پیش، 1ی کارگیری رابطهبا به لذا در ادامهاست.  بحث

ریزی ی برنامهساله 51ی در دوره SSP3و  SSP1 ،SSP2در قالب سناریوهای  یادشدههواشناسی 

طور که در این نمودار مشاهده همان است.ارائه شده 5شد که نتایج حاصل در نمودار تحقیق پرداخته

 یهمهی آتی در ساله 51ی بهار در دوره-ی دشت همدانبارش تجمعی ساالنه میزانشود، می

 SSP3و  SSP1 ،SSP2سناریوهای سناریوهای اقلیمی روندی کاهشی خواهد داشت به طوری که در 

 میزانمتر خواهد بود. این در حالی است که میلی 525و  545، 414میانگین بارش به ترتیب برابر 

است. همچنین از متر گزارش شدهمیلی 454( برابر 1438-34تحقیق )این ی بارش در سال پایه

، سری زمانی بارش تجمعی ساالنه، SSP1در سناریوی توان دریافت که می باالرسی نمودار بر

متر را به ترتیب در حالت بیشینه و کمینه به خود اختصاص خواهد داد. میلی 123و  343 هایمیزان

وی در نهایت، در سناریمتر است. میلی 133و  341به ترتیب برابر  SSP2در سناریوی  یادشدهمقادیر 

SSP3 متر قرار خواهد گرفت. میلی 144 -463ی ریزی، در بازهی برنامهبارش تجمعی ساالنه در دوره 
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بهار در سناریوهای اقلیمی در افق  -ی دشت همدانساالنه تجمعی بارش میزان (2)نمودار

 ریزی تحقیقبرنامه
Figure (2) Cumulative annual rainfall values of Hamadan-Bahar plain in the climate 

scenarios on the research planning horizon 

بهار، سناریوهای اقلیمی در الگوی  -بارش تجمعی ساالنه در دشت همدان میزانبینی پس از پیش

زا لحاظ و چگونگی اثرگذاری این سناریوها بر الگوی ریزی ریاضی مثبت پویای قیمت درونبرنامه

کشاورزی دشت  هایمحصولتبخیر و تعرق و در پی آن، عملکرد  هایزانمیکشت از طریق تغییر 

آب  هایمنبع، تعیین شد. همچنین میزان اثرپذیری 4و   5 هایرابطهگیری از بهار، با بهره -همدان

، 8و  2 هایرابطهمورد بحث، با استفاده از اقلیمی  هایتغییرپذیریزیرزمینی دشت در رویارویی با 

 ریزی، در الگوی برنامه8تا  5 هایرابطهاست که  یادآوریالزم به لحاظ شد.  PMPارزیابی و در الگوی 

ی این در ادامه، نتایج اعمال مجموعه. ندشددر قالب ساختاری واحد بررسی  هارابطه یهمهادغام و 

به منظور  آغازاست. در دهارائه ش این بررسیریزی در افق برنامه PMPدر الگوی  هاتغییرپذیری

 ایهمشاهد حالتدر  1در قالب جدول بهار  -دشت همدان اعتباربخشی به نتایج مدل، الگوی کشت
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بازتولید الگوی پایه،  برای PMPمدل  (کالیبراسیونواسنجی )نیز در شرایط و  1438-34 هیدر سال پا

 است. ارائه شده

 PMPتوسط مدل  یواسنجو  یامشاهدهدر حالت  منطقهالگوی کشت  (6)جدول 
Table (1) Cropping pattern of the zone in observation mode at and calibration using 

PMP model 

 محصول
crop 

سطح زیر کشت 

 )هکتار(
Cultivation Area (ha) محصول 

crop 

سطح زیر کشت 

 )هکتار(
Cultivation Area (ha) 

 یامشاهده
observation 

 یواسنج
calibration 

 یامشاهده
observation 

 یواسنج
calibration 

 یجو آب
Irrigated barely 

 کلزا 10358/84 10361
Rapeseed 

216 214/95 

 مید جو
Rainfed barely 

 یآب گندم 15656/03 15660
Irrigated wheat 

13341 13339/07 

 قند چغندر
Sugar beet 

 مید گندم 131/54 132

Rainfed wheat 
82935 82930/95 

 اریخ
Cucumber 

 یفرنگگوجه 356/97 357
Tomato 

18 17/93 

 یاعلوفه ذرت
Forage corn 

 ایلوب 302/97 303
Bean 

15 14/99 

 ینیزم بیس
Potato 

 نخود 9600/74 9601
Chickpea 

68 67/99 

 ریس
Garlic 

 هندوانه 1934/99 1935
Irrigated watermelon 

301 300/97 

 مید عدس
Rainfed lentil 

 مید هندوانه 56/89 57
Rainfed watermelon 

6 5/99 

 یلیآج کدو
Pumpkin 

521 520/92 
 ونجهی

Alfalfa 
8482 8481/98 

 Source: Research Findings                            های تحقیق                                                             منبع: یافته

ه های سال پایه تطبیق یافتشود، این الگو به شکلی مطلوب نسبت به دادهگونه که مالحظه میهمان

 ینیرزمی، عمق پمپاژ آب ز5جدول  دردر ادامه است. و در بازتولید الگوی کشت سال پایه توانمند بوده

  است.هشدبحث  ،یآت یساله 51 یزمان یدر دوره یمصارف بخش کشاورز برایبهار  -دشت همدان
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در افق  یمیاقل یوهایمنطقه در سنار یبخش کشاورز زیرزمینی عمق پمپاژ آب(2)جدول 

 ()متر قیتحق یزیربرنامه

Table (2) The depth of groundwater pumping in the agricultural sector of the region in the 

climate scenarios on the research planning horizon (m) 
Year SSP1 SSP2 SSP3 Year SSP1 SSP2 SSP3 

1 49/20 50/80 53/00 11 52/97 54/89 58/94 

2 49/67 51/20 53/54 12 53/00 55/06 59/03 

3 49/99 51/67 54/07 13 53/52 55/81 59/57 

4 50/42 52/26 55/44 14 53/92 56/23 60/35 

5 50/86 53/07 55/83 15 54/34 57/05 60/91 

6 51/03 52/99 56/11 16 54/78 57/95 61/13 

7 51/51 53/47 56/76 17 55/03 58/46 61/85 

8 51/98 53/74 57/22 18 55/82 58/88 62/32 

9 52/22 54/11 57/97 19 56/32 59/25 62/92 

10 52/75 54/67 58/43 20 56/91 59/79 63/27 

    

 میانگین

 ساالنه افزایش

Average annual 
increase 

0/77 0/86 0/94 

 Source: Research Findings                                                               های تحقیق                                  منبع: یافته

سناریوهای اقلیمی روندی افزایشی دارد و  یهمهشود عمق پمپاژ آب در طور که مشاهده میهمان

متر سانتی 44، ساالنه به طور متوسط به میزان SSP1 بینی مطابق با سناریویترین پیشدر خوشبینانه

ی متر در پایان دوره 24متر در ابتدای دوره، به مقدار  33افزایش خواهد یافت به طوری که از مقدار 

و  SSP2ی عمق پمپاژ آب در سناریوهای میانگین افزایش ساالنهریزی خواهد رسید. همچنین برنامه

SSP3  های آتی، متر خواهد بود. نتایج مذکور مؤید آن است که در سالسانتی 33و  68به ترتیب برابر

ی آب زیرزمینی منطقه روندی افزایش خواهد داشت که به موجب آن، همگام میزان برداشت از سفره

د در یابد و سودآوری تولیهای تولید ارتقا میآب زیرزمینی منطقه، هزینه هایمنبعبا افزایش کمیابی 

 بخش کشاورزی دستخوش تغییر خواهد شد. 

بهار در سال پایه و در -زراعی دشت همدان هایمحصولقیمت و تولید  هایمیزان، 4در جدول 

مجموع تولید شود، طور که مشاهده میهمان است.هشد بررسیسناریوهای مختلف اقلیمی 

هزار تن بود که در صورت تحقق  634ی تحقیق برابر زراعی این دشت در سال پایه هایمحصول

یابد. در این میان، بیشترین میزان کاهش تولید، در کاهش می یادشده میزانسناریوهای اقلیمی، 
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است که کاهش میانگین بارش  یادآوریهزار تن خواهد بود. الزم به  124و در حدود  SSP3سناریوی 

خواهد داشت که  هامحصولمنفی بر تبخیر و تعرق و در پی آن بر عملکرد اغلب  پیامدهایدشت، 

 میزاننیز  SSP2و  SSP1منفی این موضوع است. در سناریوهای  پیامدهایتولید یکی از  میزانکاهش 

هزار تن برآورد شد که  448و  624بر ریزی، به ترتیب برای برنامهی دورهتولید در میانگین ساالنه

 هزار تن است.  151و  31نمایانگر کاهش تولید منطقه به میزان 

بهار در سال پایه و در  -کشاورزی دشت همدان هایمحصولقیمت  هایتغییرپذیریدر ادامه، 

شود، با مشاهده می 4طور که در جدول است. همانهشدسناریوهای مختلف اقلیمی بحث و بررسی 

کشاورزی افزایش خواهد یافت. به عنوان  هایمحصولایجاد تغییر در شرایط اقلیمی، قیمت اغلب 

در مقایسه با  SSP3و  SSP1 ،SSP2مثال قیمت هر کیلوگرم محصول راهبردی گندم در سناریوهای 

 ریال افزایش خواهد یافت. 6411 و 8131، 2331سال پایه، به ترتیب به میزان 

  ریزیدر سناریوهای اقلیمی در افق برنامه کشاورزی هایمحصولقیمت و تولید  (3)جدول 

Table (3) price and production of crops in the region in the climate scenarios on the 

planning horizon 

 محصول
Crop 

 )لایر/کیلوگرم( قیمت
/Kg)IRRPrice ( 

 )هزار تن( تولید
Production (1000 t) 

Base  SSP1 SSP2 SSP3 Base  SSP1 SSP2 SSP3 

 یجو آب
Irrigated barely 

12100 17100 18400 20250 44/05 42/80 36/40 34/60 

 مید جو
Rainfed barely 

12100 17100 18400 20250 29/94 26/55 24/01 22/01 

 قند چغندر
Sugar beet 

3700 6200 6600 6570 4/23 3/60 3/35 3/25 

 اریخ
Cucumber 

25200 30140 30850 31300 7/12 6/85 5/75 5/40 

 یاعلوفه ذرت
Forage corn 

2600 4800 5000 5210 17/82 15/15 13/85 13/68 

 ینیزم بیس
Potato 

12200 19540 20740 22270 439/01 430/35 389/24 379/00 

 ریس
Garlic 

29600 31730 32510 34500 28/16 26/01 24/85 23/40 

 مید عدس
Rainfed lentil 

49000 52100 57800 59700 0/12 0/11 0/09 0/06 

 یلیآج کدو
Pumpkin 

12500 68800 71900 72300 0/59 0/31 0/28 0/18 
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 ریزیهای کشاورزی در سناریوهای اقلیمی در افق برنامهقیمت و تولید محصول (3)جدول ادامه 

Table (3) price and production of crops in the region in the climate scenarios on the 

planning horizon 
 کلزا

Rapeseed 
34900 37900 39470 37510 0/58 0/52 0/50 0/46 

 یآب گندم
Irrigated wheat 

13000 18940 19140 21700 58/33 53/12 48/32 47/40 

 مید گندم
Rainfed wheat 

13000 18940 19140 21700 145/1 139/75 125/63 118/00 

 یفرنگگوجه
Tomato 

18400 21110 21540 22310 0/38 0/33 0/32 0/22 

 ایلوب
Bean 

51200 54630 54740 55260 0/020 0/018 0/016 0/016 

 نخود
Chickpea 

46200 49010 49510 51320 2/55 1/80 1/78 1/60 

 هندوانه
Irrigated 

watermelon 
6900 11800 12520 14650 9/63 7/78 7/45 7/34 

 مید هندوانه
Rainfed watermelon 

6900 11800 12520 14650 0/020 0/019 0/019 0/017 

 ونجهی
Alfalfa 

13000 17980 18100 21880 109/12 101/98 94/32 87/70 

Mean 22033 29452 30588 31782 - - - - 

Total - - - - 897/00 857/05 776/18 744/33 

 Source: Research Findings                                    های تحقیق                                                     منبع: یافته

ترین تولید زراعی منطقه است، به ترتیب برابر زمینی که عمدهدر مورد محصول سیب یادشدهارقام 

ر د هامحصولاست. در مجموع، میانگین افزایش قیمت بینی شدهریال پیش 11141و  6231، 4431

ریال  3433و  6222، 4313به ترتیب برابر  SSP3و  SSP1 ،SSP2مقایسه با سال پایه در سناریوهای 

کشاورزی منطقه به دلیل اثرپذیری  هایمحصولد. الزم به توضیح است که کاهش تولید خواهد بو

ن و در پی آ با تغییر شرایط اقلیمی، موجب کاهش عرضه رویاروییدر  هامحصولمنفی عملکرد اغلب 

د. افزون بر این، همگام با کاهش بارندگی و افزایش میزان برداشت از شومی هامحصولافزایش قیمت 

ی تولید به دلیل افزایش عمق هاکشاورزی، هزینه هایمحصولآبیاری  برایآب زیرزمینی  هایبعمن

منفی تغییر شرایط اقلیمی بر  پیامدهایپمپاژ آب زیرزمینی افزایش خواهند یافت که این موضوع 

 د.کنرا دوچندان می هامحصولقیمت 
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های تولید زراعی منطقه همگام با افزایش هزینه هایمحصولتولید و قیمت  هایتغییرپذیری

درآمد ارزش حال ، 3د. در جدول نکنکنندگان را دستخوش نوسان میتولیدرفاه ی آب، مرتبط با نهاده

و نیز در  قیتحق یزیرافق برنامهکل در  بهار -دشت همدان یبخش کشاورزدر  کشتزارخالص 

  است.سناریوهای اقلیمی ارائه شده، به تفکیک های سرانه و ساالنهمقیاس

 در بخش کشاورزی منطقه در سناریوهای اقلیمی کشتزارارزش حال درآمد خالص  (4)جدول 
Table (4) Present value of net farm income in the agricultural sector of the region in 

the climate scenarios  
 کشتزارارزش حال درآمد خالص 

Present value of net farm income 
SSP1 SSP2 SSP3 

 (ریزی )میلیارد ریالافق برنامهمجموع درآمد در 

IRR) 9Income in the total planning horizon (10 
400841 397032 375701 

 ریال( هزاردرآمد سرانه و ساالنه )
IRR) 3Per capita and annual income (10 

323258 320193 302983 

 Source: Research Findings                                                                     های تحقیق                         یافتهمنبع: 

ی ساله 51ریزی ی برنامهدر کل دوره کشتزاربا اطالعات این جدول، ارزش حال درآمد خالص  برابر

ی عدد محاسبهبه منظور  .میلیارد ریال خواهد بود 311631برابر  SSP1این تحقیق در سناریوی 

در هر یک از  SSP1در سناریوی اقلیم  هایتغییرپذیریبا توجه به  کشتزار، درآمد خالص یادشده

 کشتزارنمودن نرخ بهره، ارزش حال درآمد خالص لحاظ محاسبه و پس از  ،ریزیهای افق برنامهسال

، برابر عدد ریزیدر کل افق برنامه در نهایت مجموع ارزش حال درآمدهاکه شد در هر سال تعیین 

ی و مقایسه( 51عدد بر این )تقسیم  یادشدهی عدد ساالنه میانگینی از محاسبهبه دست آمد.  یادشده

 31/15توان به کاهش میلیارد ریال، می 55661در سال پایه برابر با  کشتزارآن با درآمد خالص 

و   SSP2همچنین در سناریوهای بینی اقلیمی پی برد.ترین پیشخص در خوشبینانهدرصدی این شا

SSP3 ،درصد خواهد بود.  31/14و  53/14در مقایسه با سال پایه به ترتیب برابر  یادشدهزیان  میزان

در افق  میاقل هایتغییرپذیری رخدادهمگام با  توان دریافت کهاین نتایج می دستیابی بهبا توجه به 

 زانیبا م سهیدر مقا یکشاورز هایدیکاهش تول زانیبهار، اگرچه م -در دشت همدان یآت یساله 51

 افتیدرآمد کشاورزان کاهش خواهد  طیشرا نیحال در ا نیاست، با ا زیناچ هامحصول متیق شیافزا

مپاژ عمق پ اب،یکم ینهاده نیاز ا شتریب یآب و استفاده هایمنبعفشار کشاورزان بر  لیبه دل رایز

 شیزابر اف دیتول یهانهیهز شیافزا چیره شدنموضع  نیکه ا ابدییم شیدر منطقه افزا ینیرزمیآب ز
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 متیق شیافزا یکشاورزان از سودآور یمندبهره یبازدارندهخواهد داشت و  یرا در پ هامحصول متیق

طقه در من میاقل هایتغییرپذیریبا  رویاروییدر  دکنندگانیتولمازاد  نی. بنابرادشویم هامحصول

 .افتیکاهش خواهد 

ارزش  میزانهزار نفری خانوارهای روستایی منطقه،  85با در نظر گرفتن جمعیت ، باالموارد افزون بر  

 454526برابر  SSP1ی در مقیاس سرانه و ساالنه در سناریوی خوشبینانه کشتزارحال درآمد خالص 

ی در کل دوره کشتزارارزش حال درآمد خالص ی این عدد از محاسبههزار ریال محاسبه شد. 

 85میلیارد ریال و تقسیم آن بر جمعیت  311631برابر  SSP1ریزی این تحقیق در سناریوی برنامه

ی های دورهسال شماربه عنوان  51آن بر عدد  یدوبارهتقسیم  ،هزار نفری روستایی منطقه و در ادامه

رابر در سال پایه ب یادشده میزانبدیهی است ، هاهریزی به دست آمد. با توجه به این روند محاسببرنامه

 تنگدستیمرتبط با شاخص  هایمحاسبهاست. الزم به توضیح است که در هزار ریال بوده 483136

در مقیاس سرانه  کشتزارخالص  درآمد هایتغییرپذیریاست، ی بحث بدان پرداخته شدهکه در ادامه

 د.شوو ساالنه استفاده می

در لیم اق هایتغییرپذیری رخدادی در نتیجه تنگدستیشاخص  هایتغییرپذیری ارزیابیبه منظور 

انرژی غذایی با استفاده از روش منطقه  تنگدستیخط  در آغاز،بهار،  -دشت همدانبخش کشاورزی 

های مختلف درآمدی منطقه در ای در دهک، ماتریس عملکرد تغذیهمبنا. بر این شد برآورددریافتی 

 یادآوریالزم به  است.ارائه شده 2ی تحقیق محاسبه شد که نتایج حاصل از آن در جدول سال پایه

م ی مصرف اقالی یک فرد در نتیجهای، مقدار انرژی دریافتی روزانهاست که ماتریس عملکرد تغذیه

دهد. از بررسی اطالعات این ماتریس های درآمدی جامعه نشان میکیک دهکمختلف خوراکی را به تف

 5314توان دریافت که دهک چهارم با برخورداری از مقدار انرژی مصرفی برابر با می 2در قالب جدول 

ی مورد حداقل انرژی روزانهکالری ) 5411دهکی است که انرژی مصرفی آن بیش از  نخستینکالری، 

کل دهک چهارم بر  هایهزینهی هر واحد انرژی مصرفی، از تقسیم است. لذا هزینه( نیاز یک فرد

. در ادامه، مازاد انرژی دریافتی دهک چهارم در مقایسه دست آمدبهمیزان انرژی دریافتی این دهک 

ی هر واحد انرژی مصرفی، ضرب و عدد حاصل کالری است در هزینه 814کالری که برابر  5411با 

های هزینهشد. در نهایت با کسر مازاد انرژی دریافتی این دهک در نظر گرفته هایهزینهبه عنوان 

در مقیاس سرانه و  تنگدستیاین دهک، خط های هزینهمازاد انرژی دریافتی دهک چهارم از کل 
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. همچنین پس از مشخص شدن دهک چهارم به عنوان شدهزار ریال برآورد  14513ماهانه برابر 

های با ی میانگین درآمد این دهک و دهکانرژی مورد نیاز، از طریق محاسبه کمتریندهک معیار 

 دست آمد.هزار ریال به 11843در مقیاس سرانه و ماهانه برابر  تنگدستتر، درآمد افراد درآمد پایین

 (/روزانه)کالری در سال پایه منطقههای درآمدی در ای دهکماتریس عملکرد تغذیه (7)جدول 
Table (5) Nutrition performance matrix of income deciles in the region at the baseline  

 مواد غذایی
Food 

 غالت
Cereals 

 گوشت
Meat 

 لبنیات
Dairy 

 روغن
Edible 

Oil 

 میوه و سبزی
Fruit & 

Vegetable 

 شکر
Sugar 

 جاتادویه
Spices 

 نوشیدنی
Beverage 

 جمع
Total 

 1دهک 
Decile 1 

503 110 74 197 316 85 69 2 1356 

 5دهک 
Decile 2 

874 169 132 204 436 96 99 3 2013 

 4دهک 
Decile 3 

920 180 142 250 505 107 136 5 2245 

 3دهک 
Decile 4 

1185 247 149 308 671 183 158 6 2907 

 2دهک 
Decile 5 

1427 266 235 390 804 261 233 6 3622 

 8دهک 
Decile 6 

1595 312 230 404 861 277 246 8 3933 

 4دهک 
Decile 7 

2003 489 273 496 1209 385 249 10 5114 

 6دهک 
Decile 8 

2205 514 300 473 1210 439 257 9 5407 

 3دهک 
Decile 9 

2681 820 388 577 1451 497 362 13 6789 

 11دهک 
Decile 10 

3322 1760 450 806 1942 519 485 15 9299 

 Source: Research Findings                                                                               های تحقیق      منبع: یافته

بهار در سال پایه و نیز در -دشت همدان FGT تنگدستیشاخص  میزان، 8در جدول  پایان،در 

و  تنگدستیخط  ایهمحاسب میزانگیری از ریزی تحقیق، با بهرهسناریوهای اقلیمی در افق برنامه

 3که در جدول  کشتزاردرآمد خالص  هایتغییرپذیریو نیز با لحاظ نمودن  تنگدستافراد درآمد 

 است.ارائه شده، شدبحث 
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 ریزی منطقه در سناریوهای اقلیمی در افق برنامه FGT تنگدستیشاخص  (1)جدول
 Table (6) FGT poverty index of the region in the climate scenarios on the planning 

horizon 

 شاخص
Index 

 سال پایه
Base Year 

SSP1 SSP2 SSP3 

 تنگدستینسبت سرشمار 
Poverty Headcount ratio 

0/40 0/44 0/46 0/50 

 تنگدستیشکاف 
Poverty Gap 

0/12 0/15 0/16 0/18 

 تنگدستیشدت 
Poverty Severity 

0/06 0/06 0/07 0/11 

 Source: Research Findings                                                                             های تحقیق                منبع: یافته

نسبت  هایمفهومدر قالب  FGT تنگدستی شاخصشود، مشاهده می باالطور که در جدول همان

 هاییزانمی تحقیق به ترتیب در سال پایه تنگدستیو شدت  تنگدستی، شکاف تنگدستیسرشمار 

در که  استمؤید آن  تنگدستی نسبت سرشمار. استدادهرا به خود اختصاص  18/1و  15/1، 31/1

 .داشتندقرار  انتنگدستی بهار در زمره -دشت همدانروستایی درصد جمعیت  31حدود سال پایه، 

ه، الزم در این منطق تنگدستیاز بین بردن کامل  برای، تنگدستیهمچنین با توجه به مقدار شکاف 

شاخص شدت درصد افزایش یابد.  15روستایی به میزان  تنگدستدرآمد اقشار  میانگیناست که 

درآمدی بسیار  هایسطحدرصد روستاییان دشت در  8دهد که در حدود نشان مینیز  تنگدستی

افزون بر این، نتایج اعمال سناریوهای اقلیمی نمایانگر آن است  .داشتندقرار  تنگدستیتر از خط پایین

 منفی در درآمد خالص کشاورزان هایتغییرپذیریاقلیم، به دلیل ایجاد  هایتغییرپذیری رخدادکه با 

ریزی تحقیق ی برنامهساله 51ی در دوره تنگدستیهای ، شاخصشدبحث  3آن در جدول  میزان که

روستایی  یبا شدت بیشتری در جامعه تنگدستیافزایش خواهند یافت و به بیان دیگر، ابعاد مختلف 

 حتی این امکان وجود دارد یادشده هایتغییرپذیریی در نتیجه بهار نمود خواهد یافت.-دشت همدان

 سطح، در انتنگدستدرصد  11و بیش از  برسددرصد  21 به سطح تنگدستکه جمعیت روستایی 

ن میزان از بین بردن کامل ای برایکه  گیرندقرار  تنگدستیی آستانه بسیار نازل درآمدی در مقایسه با

 با مورد نیاز خواهد بود.ی روستای قشرهای تنگدستدرآمد  میانگیندرصدی  16، افزایش تنگدستی

منفی  پیامدهای، تخفیف یافتن بخشی از این حال، استفاده از برخی سناریوهای مدیریتی

نتایج  4این منطقه را در پی خواهد داشت. در نمودار  تنگدستیهای اقلیم بر شاخص هایتغییرپذیری
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سناریوی اقلیمی با رویکرد میانه با در نظر گرفتن شرایط  ،زمینهدر این اعمال سه راهبرد مدیریتی 

(SSP2)، است.ارائه شده 

 
 SSP2سناریوی در  منطقه تنگدستینتایج اعمال راهبردهای مدیریتی بر شاخص  (3)نمودار 

Figure (3) The results of management strategies on the poverty index in the region in the 

SSP2 scenario 
در صورت عدم استفاده ، SSP2سناریوی اقلیمی  رخداددر شرایط دهد که نشان می باالبررسی نمودار 

 گدستیتناقلیم بر شاخص  هایتغییرپذیریمنفی  پیامدهایسازگاری با  برایاز راهبردهای مدیریتی 

ی آتی، در مقایسه با سال پایه به میزان ساله 51ی در دوره تنگدستیمنطقه، شاخص نسبت سرشمار 

تغییر الگوی کشت،  شامل گیری از سناریوهای مدیریتیافزایش خواهد یافت. اما با بهرهدرصد  12

نسبت به سال پایه  یادشدهشاخص های غیر مجاز، میزان افزایش ی آبیاری و حذف چاهتغییر شیوه

راهبردهای مدیریتی، افزایش  توان دریافت کهلذا می درصد خواهد بود. 6و  8، 11به ترتیب برابر 

دهند و لذا کاهش اقلیم را تا حدی پوشش می هایتغییرپذیری با رویاروییدر  تنگدستیشاخص 

در  یادشدهی ی تحقیق را در پی خواهند داشت. نتیجهی روستایی منطقهجامعه تنگدستافراد  شمار
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 با اعمال که ایگونه به دکننیز صدق می تنگدستیو شدت  تنگدستیهای شکاف مورد شاخص

کن ریشه رایبروستایی  تنگدستدرآمد افراد  میانگینی آبیاری، نیاز به افزایش سناریوی تغییر شیوه

درصد تنزل  14درصد به  44 میزانیابد و از درصد بهبود می 51، به میزان منطقه تنگدستی کردن

 مثبت تاثیری ،گیری از راهبردهای مدیریتینیز بهره تنگدستیشاخص شدت  یزمینهدر  خواهد یافت.

پی دارد. در این درصد را در  11به میزان  تنگدستی شدتو در بهترین حالت، بهبود  داشتخواهد 

 خواهد رسید.درصد  4درصد به  14در مقایسه با سال پایه، از  تنگدستیشرایط، میزان افزایش شدت 

های ی آبیاری و حذف چاهنمایانگر آن است که راهبردهای مدیریتی تغییر شیوه باالدر مجموع، نمودار 

 -انروستایی دشت همد تنگدستیغیر مجاز در مقایسه با راهبرد تغییر الگوی کشت، در کاهش ابعاد 

 بود.بهار مؤثرتر خواهند 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه
 تیتنگدسشاخص اقلیم بر  هایتغییرپذیریرفاهی  پیامدهایاین پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی 

 51ریزی ی برنامهدر یک دوره اقلیمی وبهار در قالب سناریوهای  -بخش کشاورزی دشت همداندر 

 امدهایپیهای پیش رو، نتایج، تغییر شرایط اقلیمی کنونی در سال مبنای. بر شدریزی ساله، طرح

از طریق اثرگذاری  این شرایط رخدادداشت. منطقه در پی خواهد  بخش کشاورزیبر  یشایان توجه

، موجب کاهش تولید و هامحصولآب زیرزمینی و نیز عملکرد اغلب  هایمنبعمنفی بر دسترسی به 

 خالص ی نامطلوب بر درآمدپیامدهای، هاتغییرپذیریاین مجموع د. شوافزایش قیمت مواد غذایی می

ا تحت ر روستایی تنگدستیآن، ارکان مختلف  پیدر کنندگان و تولیدرفاه خواهد داشت و  کشتزار

مختلف سناریوهای اقلیمی،  هایصورتاز  گریزدهد. در این شرایط با توجه به اینکه الشعاع قرار می

نفی م پیامدهایتخفیف یافتن  برای، پدیدهاین  نماید، الزم است راهبردهای سازگاری باناممکن می

راهبردهای مدیریتی شامل تغییر الگوی  مبنا. بر این شود منطقه اعمال روستایی تنگدستیآن بر 

ست دبهکه نتایج  شدبررسی  های غیر مجاز در منطقهی آبیاری و نیز حذف چاهکشت، تغییر شیوه

ذا با ل .استدر منطقه  تنگدستیمختلف  هایجنبهمؤید اثرگذاری مثبت این راهبردها در بهبود  آمده

حذف  ی آبیاری وکه راهبردهای مدیریتی با تاکید بر تغییر شیوه شودتوجه به نتایج پیشنهاد می

  د.ندر دستور کار قرار گیربهار  -های غیر مجاز در بخش کشاورزی دشت همدانچاه
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Extended Abstract 
Introduction 

The various pillars of poverty are affected by climate change. Because food production 

depends on the availability of water resources, these resources are also affected by 

climatic conditions. Also, the optimal growth and yield of crops occurs in a certain range 

of climatic variables, so climate change can change this optimal range. These conditions 

overshadow the change in the supply and price of agricultural crops and, consequently, 

the change in the profitability of production in the agricultural sector, as well as the share 

of food in consumer surplus. Therefore, different forms of poverty would change with 

physical and economic access to food. According to this approach, in the present study, 

the potential effects of climate changes on the cultivation pattern of the Hamadan-Bahar 

plain were investigated, and the change in crop yield, water resources, and subsequent 

changes in producer income and poverty condition in the agricultural sector of the plain 

was assessed quantitatively. 

Methods 

In this study, the dynamic, positive mathematical programming approach in endogenous 

price conditions was used. The experimental model, consisting of 18 crops and two types 

of irrigation technologies, was developed based on the information of 2018 as the base 

year and in a 20-year planning horizon. This model's objective function is maximizing 

the present value of net farm income. Resource constraints used in the experimental 

model include water, land, capital, labor, and chemical fertilizers, with chemical 

fertilizer restrictions repeated for each nitrogen, phosphate, and potash fertilizers. 
Finally, the GAMS software package and CONOPT3 algorithm were used for data 
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analysis. In the meteorological dimension of the model, the climatic measurement of 

rainfall was studied in the form of SSP climatic scenarios. Accordingly, the rate of 

evapotranspiration of crops and, consequently, the production and yield of crops in the 

region due to climate change were estimated and integrated into the PMP model. Each 

of these relationships is responsible for providing some of the information needed in the 

experimental research model. Finally, the dynamic endogenous price optimization 

framework was estimated as a unit pattern. After evaluating the changes in the income 

of farmer households in the face of climate change, the FGT poverty index was 

calculated in the different climate scenarios. In the final stage of the research, 

management strategies were evaluated in the agricultural sector of the Hamadan-Bahar 

plain to reduce the negative effects of climate change on the FGT poverty index. 

Results 

The results showed that the annual cumulative rainfall values of Hamadan-Bahar plain 

in the next 20 years period would have a decreasing trend in all climate scenarios, so that 

in the SSP1, SSP2 and SSP3 scenarios, the average rainfall would be 303, 272 and 252 

mm, respectively. Meanwhile, the amount of precipitation in the base year is reported as 

323 mm. Accordingly, with the considering a middle approach in predicting 

climate changes, along with increase in water pumping depth of 0/86 meters 

during the 20-year planning period, the present value of net producer income and 

after that, the indicators of poverty headcount ratio, poverty gap and poverty 

severity in the agricultural sector of the region would decrease by 13%, increase 

by 15, 33 and 17% compared to the baseline conditions, respectively. However, 

the adoption of management strategies would result in the improvement of 

various forms of poverty up to the level of 9, 20 and 10 percent, respectively. 

Discussion 

The change in the climate conditions in the coming years would have negative 

effects on the poverty condition in the agricultural sector of the Hamadan-Bahar 

plain. In this situation, considering that it is impossible to avoid different forms 

of climate scenarios, it is necessary to apply strategies to adapt to the mentioned 

phenomenon. Based on this, the management strategies including changing the 

cultivation pattern, changing the irrigation method and removing the 

unauthorized wells in the region were investigated, and the results confirm the 

positive effect of these strategies in improving various forms of poverty in the 

region. Therefore, according to the results, it is suggested that management 



 

 

 

 

 

 

strategies with emphasis on changing the irrigation method and removing 

unauthorized wells in the agricultural sector of Hamadan-Bahar plain should be 

put on the agenda. 
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