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مقدمه و هدف



تعریف اقلیم 

.استخاصدورۀيكوخاصمحدودۀيكبرايهواوآبمتوسطشرايطاقليم،

اقلیمتغییر

وناپذير در متوسط شرايط آببرگشتاقليم عبارت است از تغييرتغيير   IPCCر اساس تعريفب
ثبتارفتاري كه در طول يك افق زماني بلندمدت از اطالعات مشاهده ينطقه نسبت بهميكهوايي
.ستاآن منطقه مورد انتظارشده در

:اقلیمیتغییراتاصلیعامل

جوردمدتطوالنيماندگاريقدرتباايگلخانهگازهايانباشتبهكهاستانسانيهايفعاليت
.شودميمنجر(هاهالوكربنونيتروژناكسيد،متان،كربناكسيددي)
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گيگا تن در سال به 21درصد رشد يافته و از مقدار 80به ميزان 1970-2004هاي مقدار انتشار ساالنۀ كربن بين سال
يافتهگيگا تن افزايش 38حدود 

43/0)1970-1994بيش از دو برابر رشد آن طي دورۀ ( گيگاتن در هر سال92/0)1995-2004ساله 10طي دورۀ 
.بوده است( گيگا تن در هر سال

باقيحاضرنقراواسطتاجهانانرژيتأمينمنبعترينمهمعنوانبههمچنانفسيليهايسوختشود،ميبينيپيش
.يابدافزايشدرصد110الي40ميزانبهمدتاينطيآنازناشيتانباشومانده 2CO

پیامد در 
مقیاس کلی

پیامد در مقیاس 
منطقه ای و 

محلی

سانتيگراد،درجۀ5/4تا5/1بينزميندمايافزايش❑
درياهاآبترازافزايش❑
هواييوآبشديدهاينوسانوقوع❑

تغيير الگو و مقدار بارش ها❑
افزايش مقدار تبخير و تعرق❑
ي تغيير رواناب سطحي و احتمال وقوع پديده ها❑

حدي هيدرولوژيکي

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول



مييادميکوبيستقرنمحيطيزيستهايچالشترينمهمازيکيعنوانبهاقليمتغييرازامروزه
.(2009همکاران،وريدسما)دارددنبالبهاقتصاديجديپيامدهايكهشود

بر اساس برآوردهای انجام شده برای درجات مختلف از گرمایش کره زمین

درصد7تا 1درجۀ سانتيگـراد با خسارتي معـادل 2

درصد14تا 1گراد با خسارتي حدود درجۀ سانتي3

درصد30تا 5/2خسارت اقتصادي آن بين گراددرجـۀ سانـتي5

(2009كمفرت، )پـرداخت كنندۀ بخـش عمـدۀ آن كشورهاي در حال توسعه هستند 

المللي باعث شده استهايي را در سطح بيننگرانياين امر 

1979برگزاري كنفرانس آب و هوا در سال ✓

1988الدولي تغيير اقليم كميتۀ بينتاسيس ✓

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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، 1992هيه و تدوين كنوانسيون تغيير اقليم در سال ت✓
، 1997تصويب متمم آن، يعني پروتکل كيوتو در سال ✓
برگزاري اجالس بالي در اندونزي و✓
(2009)كشور عضو كنوانسيون تغييرات آب و هوا در كپنهاگ دانمارک180گردهمايي سران بيش از ✓

ازاعماقتصاديمختلفهايبخشاگرچه
كشاورزي
جنگلداري

آب
صنعت

گردشگري
انرژي و حتـي

بازارهـاي مالـي و بيـمه
.استاقليمبهبخشترينوابستهكشاورزيبخشميانايندرلکنشوندميمتاثراقليـمتغـييراتاز

استكشاورزيهايفعاليتوريبهرهوتوليدمنابعمکان،اصليكنندهتعييناقليم➢

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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داردتوسعهحالدركشورهاياقتصاددرباالييسهمكشاورزيبخش➢

هاي اقتصادي برخوردار استبا ديگر بخشايگستردهبخش كشاورزي از ارتباطات ➢

.استايگلخانهگازهايتوليدكنندۀمنابعازيکيخودكشاورزيبخش➢

بارابطهدردهشانجامتحقيقاتيهايپروژهوسياستيهايبحثاصليمحوربهراكشاورزيبخشويژگيها،اين
.استكردهتبديلمليوجهانيحطوسدرايگلخانهگازهايكنترلمختلفراهبردهايواقليمتغيير

گاري به اين هاي اخير بررسي آثار اقتصادي تغيير اقليم بر بخش كشاورزي و ارزيابي راهکارهاي تطبيق و سازدر دهه
تغييرات به يکي از موضوعات مورد عالقۀ اقتصاددانان كشاورزي نيز تبديل شده است 

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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هاپرسش
امنيتبراثريهچواستچگونهزراعيمحصوالتعرضهوتوليدعملکرد،براقليمدرشدهبينيپيشتغييراتاثر-1

داشتخواهدمختلفكشورهايدروجهانيسطحدرغذايي

؛2000همکاران،وديير؛1995همکاران،وداروين
2002همکارانويشرف؛1998همکاران،وسانقي

2006روبرتسواسچلنکر؛1999همکاران،وپاري

؛2007،همکارانوالکامو
؛2008همکارانوتائو

2009همکارانويانگ

است؟چگونهتغييراتاينبهغذاييوكشاورزيكاالهايجهانيبازارواكنش-2

2002فيشر و همکاران، 1995روزنواي و همکاران، 

اهبردهايرودهدميقرارتأثيرتحتچگونهراكشاورزاندرآمدوسودآورياقليميپارامترهايدربلندمدتتغيير-3
؟چيستمزرعهسطحدرآنآثاركاهشهايراهوشرايطاينباتطبيق

؛1998پاريخ،وكومار؛1998همکاران،وسانقي؛1996و1994همکاران،ومندلسون
؛2005همکاران،ودرسا؛2005حسن،وگبيتو؛1998همکاران،ودينار

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول



پيامدهايوبودهچهكشاورزيكاالهايداخليوجهانيبازارهايبرآنآثارپديده،اينوقوعصورتدر-4
؟بودخواهدچهجامعهكلوكنندگانتوليدكنندگان،مصرفبرايآنتوزيعيورفاهي

(2004ايلکاي دالل، ، 2002چنگ، ؛1996ييت و استرزپك، ؛ 1995آدامز و همکاران، 

چند نکته

ها در رشبا درجات بااليي از اطمينان وقوع تغيير اقليم با مشخصۀ افزايش درجه حرارت و تغيير الگوي با❖
.استناپذير مقياس كلي در آينده امري اجتناب

ملي، اهشود اما پيامدهاي آن از ديدگاگر چه تغيير اقليم تهديدي جدي براي امنيت غذايي جهاني محسوب نمي❖
جدي است( ايرانمثل )ي و محلي براي اغلب كشورهاي خشك و نيمه خشك امنطقه

ذير استپببخش كشاورزي از هر دو جنبۀ فيزيکي و اقتصادي نسبت به تغيير اقليم بسيار آسي❖

حالدرشورهايكذيريپآسيبشود،ميبينيپيش.بودنخواهديکسانجهاننقاطتمامدراقليمتغييرآثار❖
.باشدبيشتريافتهتوسعهكشورهايبهنسبتتوسعه

تخصيصساختاررتغييبهاقليم،تغييراثردرآنهانسبيهايقيمتبويژهوكشاورزيمحصوالتعرضۀدرتغيير❖
درتغييرويگردايمنطقهزيانبهومنطقهيكنفعبهتوليدنسبيهايمزيتتغييربخش،دروندرتوليدمنابع

.شدخواهدمنجركشورهاتجاريواقتصاديساختار

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 

جزء مناطق خشك و نيمه خشك دنيا قرار مي گيرد IPCCايران در پهنه بندي اقليمي •

شواهد داده هاي تاريخي هواشناسي نشان دهنده وقوع پديدۀ تغيير اقليم در دهه هاي اخير است•

.ه استپيش بيني هاي صورت گرفته از وضعيت اقليمي براي اين منظقه بيانگر ادامۀ اين روند در آيند•

IPCC (2007:)ايستگاه هواشناسي ايران توسط 5نتايج تحليل داده هاي 

ه استتاييد شددار ميانگين دماي ساالنهمعنيبراي همۀ ايستگاه ها، افزايش-1

يراز،شومشهد)استنبودهيکسانكشورمختلفنقاطدربارندگيتغييراتروند-2
.(استودهبكاهشيشـدتبهكـرمانشاهوتـبريزهايايستـگاهبـرايمقابلدروافزايش

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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ای اقلیمی    هن گزینتخب بر اساس روند تاریخی و راهایستگاه های سینوپتیک مییرات میانگین دمای ساالنۀ غت

                                 

(     1 )1984-1965  4/26 7/11 4/17 3/13 1/14  

(     2 )2005-1985  6/25 6/12 6/18 8/14 2/15 
           1              2  8/0-  9/0+  2/1+  5/1+  1/1+  

p-value 001/0 00/0 00/0 00/0 005/0 
(                   3)  2039-2010*  2/25 14 3/19 6/14 2/15 

           3               1  2/1-  3/3+  9/1+  3/1+  1/1 
 

                                 

(     1 )1984-1965 9/254 3/326 6/312 259 8/496 

(     2 )2005-1985 1/238 250 8/357 5/256 5/447 
           1              2  6/6 -4/23 -5/14 +1 +10 -

p-value 50/0 0065/0 017/0 92/0 09/0 
(                   3)  2039-2010* 8/106 8/271 6/367 3/287 2/284 

                3               1  1/55 -7/16 -8/17 +9/10 +7/42 -
 

های اقلیمی گزینهای تاریخی و راهتغییرات بارش ساالنۀ ایستگاههای سینوپتیک منتخب بر اساس شواهد داده

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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     1-3                                                                                -

          

                                       

               
-       

      

                
-       

      
         

      

         -

            
 

         

      

         -

            

       04/1 **07/3 79/0  56/0 18/1 37/0 

        **38/1 **86/2 **06/2  92/0 35/2 *71/1 -

      ***83/1 ***41/4 **17/2  93/0 15/2 09/1 -

         ***74/1 ***91/3 **85/2  61/0 69/1 17/0 

      *14/1 18/1 **50/2  73/0 04/2 **99/1 -

                               99  %95   %90                   %***  **    *                  

هاي زماني دماي ميانگين فصلي و ساالنۀ كشور رد فرض همگني براي همۀ سري❖
شودپذيرفته مي( بجز فصل پاييز)فرض وجود روندهاي مثبت و معنيدار براي همۀ سريها ❖

داشتهكاهشيرونديبهاروزمستانفصولدركشورهايبارشميانگين❖
.استيافتهافزايش(پاييزوتابستان)ديگرفصلدودرهابارشمقدار❖
.استمعنيدار05/0حدودسطحدرومنفيساالنهبارشروند❖

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول



  تا   ق    س    تغ    ت             طق  خ  ف    -        گ    ع           پ ش-1-1شکل 
2 لز  5/1(   ز    )      ق                                            ط               : )2100      

(.ق    گ        2100            5/4   4  2030گ                     
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كسيد نتايج ارزيابي هاي انجام شده در طرح توانمندسازي تغيير آب و هوا نشان مي دهد چنانچه ميزان غلظت دي ا
دو برابر شود2100كربن تا سال 

.درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت4/5تا1/5دماي متوسط ايران به ميزان ❑

ميزان انتشار پايين( الف

ثابت نگهداشتن ميزان انتشار در شرايط فعلي( ب

ميزان انتشار باال( ج

درجه سانتيگراد5/1تا 1افزايش دما بين 

درجه 1/4تا 5/2افزايش دما بين 

درجه سانتيگراد 7/7تا 9/5افزايش بين 

كاهش در مقدار بارش نسبت به سال پايه؛ % 1/19تا % 11-الف 
كاهش نسبت به سال پايه  % 50تا % 9/30-ب 
كاهش نسبت به سال پايه% 80تا % 58-ج 

بارش ها

بسياري از پژوهش هاي داخلي نيز وقوع تغيير اقليم هواشناسي و هيدرولوژيکي در دهه هاي آينده را براي 
حوضه هاي آبريز مختلف در كشور تأييد كرده اند 

؛     1386؛             آذرانفر و همکاران، 1384؛        مساح بواني و مريد، 1381پژوهشکدۀ هواشناسي كشور، 
؛         2007؛    مدرس و سيلوا، 1387؛                    حبيبي نوخندان و همکاران، 1387بابائيان و همکاران، 

2008شمس الدين وندي و همکاران، 

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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زراعتزیربخشبراقلیمتغییراثرات

حدود )ميليون هکتار 2/6ميليون هکتار زمين زيركشت انواع محصوالت مختلف زراعي در كشور بيش از 1/12از حدود 
استآن زير كشت محصوالت زراعي ديم ( درصد51

( ميليون تن5/4)گندم 
( ميليون تن06/1)جو 

( هزارتن283)حبوبات 

مستقيم و به شدتتوليد و پايداري اقتصادي در اين اراضي به طور 
به ميزان نزوالت جوي ساالنه، ✓
ها و توزيع زماني بارش✓
ميزان تبخير و تعرق وابسته است✓

به ازاي هر ميلمتر بارشميزان كاهش در عملکرد ( 1382)برآوردهاي شاهنوشي بر اساس 

استان همداندر كيلوگرم 6/12كيلوگرم در كرمانشاه تا 10/4گندم ديم 

كيلوگرم در گلستان 2/15كيلوگرم در كردستان تا 4/1جو ديم از 

( لرستان)كيلوگرم در هکتار 11تا ( كردستان)كيلوگرم 7/2نخود ديم از 

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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استسطح زيركشت و عملکرد  در اراضي آبي مقدار توليد تحت تاثير هر دو عامل 

كه افزون 1386هاي شديدي بر كشور حاكم بوده و يا در سال كه خشکسالي78و 77، 75، 67هاي در سال
ي به شدت بر خشکسالي، موج سرمايي فراگيري نيز كشور را در بر گرفته است، مقدار عملکرد محصوالت آب

.  كاهش يافته است

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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                     a                  b )      (             c )      ( 

            
(mm )

     
      

)         ( 

 
                         

 
                        

81-80 254 8/15  12450 3085 5/1438 2887 670  2839 8/24 2/1705 5/1047 0 

82-81 7/246 6/15  13439 1/2908 1653 2931 671  3/733 1/191 7/2629 857 1/0 

83-82 242 2/16  14568 3/2940 1/1926 2542 665  4/170 5/844 8/1999 4/1142 1/1 

84-83 1/280 8/16  14308 7/2856 3/1995 2737 639  2/105 3/1209 1/2114 6/1044 25 

85-84 5/211 5/16  14668 2956 1/2166 2612 678  1152 375 3/2908 5/1220 134 

86-85 5/280 3/17  15887 3104 2361 2664 711  3/189 7/199 4/2683 2/1067 3/100 

87-86 139 9/16  7957 1547 1777 2184 388  5919 1334 3397 1389 5/124 

88-87 9/207 9/16  5/13484 2/3446 7/1642 4/2253 7/507  5060 1296 3854 1290 141 

 

روند تولید و واردات برخی محصوالت عمده زراعی در ایران و ارتباط آن با پارامترهای اقلیمی

aسازمان هواشناسي كشور ،b    آمار توليد وزارت جهاد كشاورزي وc  واردات گمرک جمهوري اسالمي ايرانآمار

86نسبت به سال 87درصد کاهش تولید 

%45/حبوبات بيش از %  18،  شلتوک %7/24،  ذرت دانه اي %2/50،  جو %50گندم 

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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میالدی2080مدل تاثیر تغییرات جهانی اقلیم بر تولیدات گیاهی تا سال 

IPCC د و به از تغيير اقليم به عنوان يك چالش جدي براي مناطق خشك و كـم باران از جمـله ايران يـاد مي كـن
درصد 30سال آينده به مقدار 30عنوان يك پيـامد، پيـش بيني مي كند كه توليد محصول استراتژيك غالت در ايران تا 

.در مقايسه با سـطح توليد فعلي كاهش يابد

مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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اهداف تحقیق

بررسي آثار اقتصادي تغيير اقليم بر زيربخش زراعت كشور از طريق بسط و توسعه يك الگوي اقتصادي

هدف اصلی

سایر اهداف
هاي آتيسازي اين تغييرات براي دههبررسي روند تغيير اقليم در كشور و شبيه•

لوژيکي كشور؛اكو-بررسي اثر تغيير اقليم بر موجودي منابع آب قابل دسترس فعاليت زراعي در هر يك از پهنه هاي زراعي•

؛ شوراكولوژيکي ك-زراعيهاي بررسي اثر تغييرات اقليم بر عملکرد محصوالت زراعي آبي و ديم در هر يك از پهنه•

ليم و ارائه گزينهاي تغيير اقو درآمد زارعين مناطق مختلف تحت هر يك از راهتركيب كشتبررسي تغييرات سطح و •
الگوي كشت بهينه و سازگار با اقليم

كشورمحصوالت زراعي( ميزان صادرات و واردات)هاي داخلي و الگوي تجاريبررسي اثر تغيير اقليم بر سطح قيمت•

هاي گزيناهكنندگان، توليدكنندگان و كل جامعه تحت هر يك از رمحاسبۀ آثار رفاهي ناشي از تغيير اقليم براي مصرف•
اقليمي؛

مقدمه و ضرورت: فصل اول مقدمه، ضرورت و اهداف: فصل اول
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بررسی پژوهش های هواشناسی و هیدرولوژی در رابطه با تغییر اقلیم-1
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بررسی ادبیات موضوع تغییر اقلیم در رابطه با آثار آن بر بخش کشاورزی-2

اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی-2-1
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اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی-2-1

ادبیات موضوع: فصل دوم



                                                  ق                   

ق    

 

                       گ             گ                

             5/2    -4/5 + 40 -3/2 - 

   0 - 22-    12       ل   

           10    -60 -      

             2/1     -3 +    

            6    -8 +    

           3/74    -32 +        

 

 

 

     

      + 15-    35 - 44-    56 ق  ق     

       

   
   16    +3 -       

      
            5    +15 +      

- 44 - 6/13-    5/11       گ      
       

                   

         17    -46 -   7    -27 -6    -37 + 

            6    +12 -40 -  4    +27 -  

      - 31-    11      گ    
 

       

          2    -14 - 1    +23 - 15    -29 -  

 

اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی-2-1

ادبیات موضوع: فصل دوم



آثار اقتصادی تغییر اقلیم در بخش کشاورزی2-2

از رونق چشمگيري در مطالعات مربوط به تغيير اقليم و بخش كشاورزي1990انجام پژوهش هاي اقتصادي از اوايل دهۀ 
:برخوردار شده و به طور كلي مبتني بر دو روش است

روش قیاس مکانی❖

در كه بر اساس آن ارزش اراضي در شرايط وجود رقابت كامل ومبناي تئوريك اين روش نظريه ريکاردو است 
ور ضمني به اين شرايطي كه مکانيسم بازار بخوبي تعريف شده باشد، منعکس كننده سودآوري بالقوه آن است و بط

ير در درآمد معني است كه تفاوتهاي مکاني و اقليمي منجر به تفاوت در كاربري اراضي كشاورزي و در نهايت تغي
.شودخالص و ارزش اراضي مي
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مزیت•

در نظر گرفتن استراتژیهای سازگاری و تطبیق زارعین✓

معایب•

بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافتهفقدان آمار و اطالعات صحیح✓

تیسیاسمتغیرهای واقتصادی، در نظر نگرفتن تغییر در سایر متغیرهای فیزیکی✓

های تولیدفرض ثابت بودن قیمت محصوالت و نهاده✓

در تئوری ریکاردوفرض وجود تعادل بلندمدت در بازار عوامل تولید✓

غییر اقلیم، های اقتصادی به تا و تعدیالت ساختاری زارعین و سایر عاملهتطبیقفرض اینکه ✓
گیردبدون هزینه صورت می

؛          1998، كومار و پاريخ؛                1998، سانقي و همکاران؛      1994و 1996، مندلسون و همکاران
؛              2001، مالويا؛   2000، اديسون؛                     م1998، دينار و همکاران

2008ن،  دينار و همکارا؛                    2005، درسا و حسن2005، گبتيبو و حسن
1384، واثقي و اسماعيلي

ادبیات موضوع: فصل دوم



روش ساختاری❖

انند توليد يا م)رويکرد كلي در روش ساختاري، تصريح يك الگوي اقتصادي و پيش بيني شرطي متغيرهاي درونزا 
.است( سطح زيركشت

.روش های ساختاری به چهار گروه تقسیم بندی می شوند

الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه➢

الگوهای ساختاری اقتصادسنجی➢

برنامه ریزی ریاضی تعادل جزئیالگوهای ➢

تلفیقیالگوهای ➢

الگوهای اقتصاد سنجی-الف

روش تابع تولید، سود و هزینه-2روش شبیه سازی اقتصادسنجی -1

ادبیات موضوع: فصل دوم



معایب❖

این الگوها مستلزم وجود اطالعات زیادی بویژه در مورد سری های زمانی است✓

د که پیامد آن در فرآیند شبیه سازی توسط این الگوها، محدودیتهای منابع تولید در نظر گرفته نمی شو✓
عدم سازگاری نتایج شبیه سازی با موجودی منابع است

ه با مدل های الگوهای شبیه سازی اقتصادسنجی قادر به شبیه سازی تعادل بازار نیستند مگر اینک✓
پیچیده بازار یکپارچه شوند

ر منطق ی جانشینی نهاده ها تحت تاثیر قیمت محصوالت قرار نمی گیرد در حالی که این یک فرض غی ✓
. بویژه برای انجام شبیه سازی در افق های بلندمدت و میان مدت است

1384؛              نجفي علمدارلو، 2009، ريدسما و همکاران؛2004و همکاران، انتل

ادبیات موضوع: فصل دوم



الگوهای برنامه ریزی ریاضی-ب

هايجنبهباياقتصاداجزاءساختنمرتبطدركهفرديبهمنحصرقابليتبهتوجهبارياضيريزيبرنامهالگوهاي
دراقتصادوكشاورزيپيچيدهمسائلتحليلدركارآمدورايجابزارهايازيکيبهامروزهدارنداكولوژيوبيوفيزيك

اندآمده

iji

j

b)x(g

oSubject  t

)f(x    Maximize



مزایا❖

نحصر به با توجه به توانايي الگوسازي ماهيت چندگانه و به شدت وابسته فعاليت هاي كشاورزي، از مزيت م✓
فردي در تحليل مسائل بخش كشاورزي برخوردارند

رقرار مي بر خالف الگوهاي اقتصادسنجي ارتباط نزديکي بين اجزاي الگو و محدوديت هاي دنياي واقعي ب✓
شود كه به كسب نتايج قابل اعتماد و جامع تر منجر مي شود

.اين الگوها قادر به شبيه سازي تعادل بازار هستند✓

معایب❖

.نرماتيو بودن اين الگو كه ناشي از نوع تصريح و ساختار آن است✓

فرض برونزا بودن قيمت✓

ادبیات موضوع: فصل دوم



الگوهای برنامه ریزی ریاضی مثبت-1-ب-2

بر عرضه محصوالت كشاورزي اروپاCAPهاي كشاورزيآثار سياست( 2000)باركائوي و بيوتالت❖

اثر تغييرات اقليم بر كاربري اراضي كشاورزي ناحيه الب آلمان(2005)گومن و همکاران❖

ر اتريش ارزيابي آثار تغيير اقليم بر كاربري اراضي كشاورزي حاشيه رودخانه دانوب د( 2009)هنسلر و همکاران ❖
و آلمان

ايمقياس منطقهدر اقليم بر بخش كشاورزياقتصادي تغييرآثار ( 2007)كان و همکاران ❖

با قیمت درونزاالگوهای برنامه ریزی ریاضی-2-ب

جمعي ناديده در الگوهاي برنامه ريزي رياضي با توجه به ثابت بودن قيمت، روابط متقابل بين قيمت ها و مقادير
(1990تيواري، )گرفته ميشود 

مي تواند پيش افزايش قيمت محصوالت كه در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد يا افزايش تقاضا بوجود مي آيد، ن
.بيني شود و بنابراين اين الگوها قابليت شبيه سازي بازار را ندارند

ادبیات موضوع: فصل دوم



(حداکثر سازی مازاد اجتماعی)تابع هدف  )

ماتریس تکنولوژی
عرضه نهاده

تقاضای نهاده

تقاضای 
محصول

عرضه محصول

جریان واقعی
جریان اطالعات

شمای کلی یک الگوی برنامه ریزی ریاضی با قیمت درونزا

در اين الگوها نه تنها اجازه جانشيني نهاده ها از طريق تکنولوژي توليد داده مي شود بلکه امکان جانشيني نهاده ها از 
.طريق جانشيني تقاضاي كاالها وجود ندارد

ادبیات موضوع: فصل دوم



:از اين الگو
هاي اقتصاديدر تحليل سياست

1976آدامز، 
1990تيواري، 

1990،بوئر و كسناكوگلو
1993،ابور و همکاران-تنيري

هاي زيست محيطيسياستدر تحليل 
1998آدامـز و همـکاران، 

2000اشنايدر، 
2006اشنايدر و همکاران، 

تغـيير اقلـيمآثاررزيـابي در او 
1995آدامـز و همـکـاران، 

1998يت و استرزيپك، اي
2002آدامز و همکاران، 

2003چنگ، 
2004، دالل و همکارانيايلکا

2005، بات و مك كارل

ادبیات موضوع: فصل دوم



هاي مختلف در ها و فعاليتطور گسترده و با در نظر گرفتن ارتباط متقابل عامله تغيير اقليم بدر اين الگوها آثار
.شودكل اقتصاد بر اساس روابط فعاليتها در ماتريس حسابداري اجتماعي شبيه سازي مي 

1994داروين و همکاران❖

2000و والبرگر ايبل❖

2001كومار و پاريخ ❖

روش تلفیقی-د

الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه-ج

ارائه شده ي از اين الگوها، روشانمونه. ريزي رياضي و اقتصادسنجي استن الگوها، تلفيقي از دو روش برنامهيا
است( 2009)توسط سالمي و همکاران 

الگوی بکار گرفته شده در این پژوهش

ستفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی با قیمت درونزا معروف به مدل بخش کشاورزی است که با ا
.کالیبره شده استPMPروش 

ادبیات موضوع: فصل دوم ادبیات موضوع: فصل دوم
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هآیندهایدورهبرایدماوبارشاقلیمیپارامترهایسازیشبیه:(هواشناسیمطالعاتبخش)اولمرحلۀ

آزمونازاستفادهباكشوراقليميهايپهنهازيكهرسطحدراقليمتغييررخدادآشکارسازي:اولزیرمرحلۀ➢

پارامتري؛ناآماريهاي

هايپهنهازيكهرمحدودۀدرجوعموميچرخۀسازشبيههايمدلنتايجآوريجمعوتهيه:دومزیرمرحله➢

آينده؛دراقليمتغييرازمحتملهايگزينراهاساسبراقليمي

أثيرتمقياسكهمنظوربدينسازيمقياسكوچكهايمدلبهموسومهاييمدلازاستفاده:سومزیرمرحلۀ➢

.شودشکستهمحلياطالعاتحددركليهايراهگزين

(هیدرولوژیمطالعاتبخش)دوممرحلۀ

يكهرفمعرآبريزهايحوضهسطحدرآبمنابعهايمؤلفهبراقليمدرشدهمشاهدهتغييراتآثاربررسي

آبابعمنموجوديسازيشبيهورواناب-بارشرگرسيونيهايمدلازاستفادهبااقليميهايپهنهاز

.كشوراكولوژيکي-زراعيهايپهنهازيكهردركشاورزيبخش

وهشالگوریتم مراحل كار و گستره پژ



(اقتصادیمطالعاتبخش)سوممرحله

اقتصاديايهمولفهبراقليمتغييرآثارسازيشبيهبرايايرانكشاورزيبخشايناحيهالگويتدوين

:باشدميزيرمرحله5شاملنيزخودكهزراعيزيربخش

اقليم؛يرتغيبهديموآبيزراعيمحصوالتعملکرداقليميواكنشسازيشبيه:اولزیرمرحلۀ➢

توابعدنكركاليبرهوكشاورزيكاالهايبرايتقاضايمنطقههايكششبرآورد:دومزیرمرحلۀ➢

آنها؛معکوستقاضاي

ايران؛كشاورزيبخشايناحيهالگويساختارتدوين:سومزیرمرحلۀ➢

رهيافتازاستفادهباايرانكشاورزيبخشايناحيهالگويسازيكاليبره:چهارمزیرمرحلۀ➢

انتروپيحداكثرو(PMP)اثباتيرياضيريزيبرنامه

مختلفوهايسناريآثارسازيشبيهوپايهسالبرايالگونتايجاعتبارسنجي:پنجمزیرمرحلۀ➢

ايرانكشاورزيبخشاقتصاديهايمولفهبراقليمتغيير

وهشالگوریتم مراحل كار و گستره پژ



گستره مکانی الگو و  سطوح جمع سازی❖

دي سه شرط زير را براي جمع سازي سازگار مزارع و مناطق بيان ميکند

يکنواختي تکنولوژيکي
تناسب پولي

تناسب ساختاري

پیشنهاد بوک ول و هیزل

اقلیمی و بر اساس نوع محصوالت تولیدشده-طبقه بندی بر اساس نواحی مشابه از نظر کشاورزی

پیشنهاد هیزل و نورتون

، شیب زمین و ارتفاع معیارهای مهمی هستند با این حال (بارندگی)اغلب در مقیاس بخشی، اقلیم 
.قرار گیردهدف مطالعه مبنای گروه بندیپیشنهاد می کنند 

وهشالگوریتم مراحل كار و گستره پژ
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         8/207 320 505 4/69 12 82/0 
          8/758 1/971 8/1167 104 1/17 60/0 

 78/0 2/17 6/88 2/655 1/427 4/260  گ         
      1/125 5/212 3/302 7/48 9/15 74/0 
       4/244 4/367 9/502 9/60 16 61/0 

          9/47 2/88 9/154 09/25 4/19 64/0 
        2/122 5/251 4/454 76 3/25 67/0 

 6/0 5/15 2/92 562 2/297 9/112  گ         
          8/37 6/92 1/185 4/33 21 61/0 
           4/70 186 400 1/91 4/26 54/0 

        160 5/248 391 9/68 3/18 63/0 
 

اکولوژیکی کشور-های زراعیمشخصات اقلیمی پهنه
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مطالعات هواشناسی



روش شناسی مطالعات هواشناسی-1

ي آتيهاسازي اين تغييرات براي دههبررسي روند تغيير اقليم در كشور و شبيه: هدف

آشکارسازی رخداد تغییر اقلیم•
آزمون هاي همگنی

(  كندال-آزمون من)تحليل روند 

آزمون انحرافات تجمعی
یآزمون نسبت درستنمای

ورسلی

جمع آوری و ارزیابی خروجی مدل های شبیه ساز گردش عمومی جو•

در اين پژوهش خروجي شش مدل بزرگ مقياس گردش عمومي جو كه داراي مقياس زماني ماهانه و توان 
:  تفکيك مکاني اندک هستند از آدرس زير دانلود شده اند

CCCSN >> GCM/RCM Monthly Data Download

یمطالعات هواشناس: مرحله اول

http://cccsn.ca/?page=main
http://cccsn.ca/?page=download-gcm
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ریزمقیاس نمایی خروجی مدل های گردش عمومی جو•

گيري هدفمندبازنمونهناميك مولد هواشناسي و يك روش براي اعمال تغييرات بهمتشکل از :تکنیک ریزمقیاس نمایی

.  مي باشد( 2006شريف وبرن)

داده هاي مشاهده شده ( KDE)يك روش ناپارامتري مبتني بر برآوردگر هسته اي تابع چگالي احتمال:مولد هواشناسی

ش مورد توجه اين روش به علت سادگي و كم پارامتر بودن. است"عرض باند"بوده كه پارامتر اصلي و منحصر به فرد آن 

.است

سرياملشآنوروديواستاقليميتغييراتنمودنريزمقياستکنيك،ايناصليكار:هدفمندگیریبازنمونهتکنیک

اين،آنتصادفينيمهماهيتبهتوجهبا.استمقياسبزرگهايمدلخروجيواقليميمتغيرهايمشاهداتيزماني

كيآنكناردربايدحتمطوربهوشودبردهكاربهتغييراقليمهايمنطقسازيشبيهبرايتواندنميتنهاييبهتکنيك

.شوداجراهواشناسيمولد

اسیبخش مطالعات هواشن: مرحله اول یمطالعات هواشناس: مرحله اول



خروجی این مرحله شبیه سازی پارامترهای اقلیمی برای دوره آینده بر اساس نتایج خروجی مدل های 
.بزرگ مقیاس گردش عمومی جو است

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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های هواشناسیمراحل عملی تهیه فایل اطالعات شبکۀ ایستگاهداده های مورد نیاز و -2

ان هواشناسي شبکۀ اطالعات استنادي ايستگاه هاي هواشناسي اين پژوهش مركب از ايستگاه هاي سينوپتيك سازم
سال آمار قابل قبول انتخاب 25واجد حداقل ( ايستگاه41)و بخشي از ايستگاه هاي وزارت نيرو ( ايستگاه47)كشور 

شده است

باشدبراي ايجاد سري هاي زماني متغيرهاي هواشناسي به گونه اي كه معرف ميانگين آن در ناحيه مکاني كل پهنه

تعيين مساحت تحت پوشش هر ايستگاه با استفاده از روش چندضلعي هاي تيسن و ميانگين گيري
وزني از مقادير بارش و دماي ماهانه

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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هاي سينوپتيك منتخبهاي زماني بارش فصلي و درجه حرارت ساالنه ايستگاههاي همگني و روند در سرينتايج آزمون

آشکار سازی رخداد تغییر اقلیم در کشور

نتایج مطالعات هواشناسی-3

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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(  ندبيرج)و شرق ( بندرعباس)در اغلب نقاط كشور به جز بخش محدودي در جنوب ميانگين دماي ساالنه
ه كشور و نيز اطراف شيراز و همدان كه روند معني داري خاصي مشاهده نشده، روند صعودي را طي كرد

.است

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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ـور هايي از جنوب، جنوب شرق، شمال شرق و جنوب غرب كشــور افزايشـي بــوده كـه بـه طـبارشهاي پاييزه در بخش
رد استكرمان، زاهدان، ايرانشهر، بندرعباس، بوشهر و شهر ك، شاخـص در بـرگيـرندۀ شـهرهاي مشهد، بـيرجند، سـبزوار

براي نيمه غربي و شمال غربي كشور عکس نيمه شرقي و جنوب شرق است"اين روند تقريبا

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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ۀ نقاط ، به طور تقريب هم(اطراف شيراز)و زاگرس جنوبي ( اطراف مشهد)هايي اندكي از شمال شرق به جزء بخش
.  اندكشور با درجات مختلفي با كاهش مقدار بارش در اين فصل روبرو بوده

ان، كرمان، بيشترين شدت كاهش بارش زمستانه به طور شاخص مربوط به شهرهاي تبريز، خوي، اروميه، يزد، زاهد
.بيرجند، سمنان و سنندج است

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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راف مشهد و تمام نواحي واقع در رشته كوه زاگرس روند افزايشي و بقيه نواحي كشور بجز نواحي اط"تقريبا
.اندسمنان روند نزولي داشته

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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زايش اي از جنوب، جنوب شرق و شمال شرق كشور افهاي گستردهدر مقابل، مقدار بارش اين فصل در بخش
يافته است 

در نواحي شمال غرب كشور و نيز يك نوار باريك ( درصد20بيشتر از )هاي پاييزه بيشترين درصد كاهش بارش
كه از اطراف شيراز شروع و تا گرگان ادامه يافته، اتفاق افتاده است

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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درصد افزايش 20هاي بوشهر، شيراز و سبزوار نقاطي هستند كه بارش آنها در اين فصل بيشتر از ه در مقابل ايستگا
.يافته است

ه ايستگاهبيشترين مقدار كاهش در بخشهاي شمال غرب، مركز و جنوب شرق كشور اتفاق افتاده است به طوري ك
انددرصد و بيشتر از آن را تجربه كرده20هاي تبريز، خوي، اروميه، سنندج، اراک، يزد، آباده و زاهدان كاهش 

یمطالعات هواشناس: مرحله اول



در نواحي خشك مركزي و جنوب شرقي كشور اتفاق ( درصد20بيشتر از )بيشترين مقدار كاهش بارش 
اشاره كردهاي بندرعباس، شيراز، يزد، كرمان و بيرجندتوان به ايستگاهافتاده كه به عنوان شاخص مي

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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در نواحي خشك مركزي و جنوب شرقي كشور اتفاق ( درصد20بيشتر از )بيشترين مقدار كاهش بارش 
.درصد در اين فصل روبرو بوده اند20و در مقابل نيمه غربي و شمال شرق كشور با افزايش بيش از افتاده 

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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استالگوي يکساني بر تغييرات اين متغير در سطح كشور حاكم نبوده

درصد و 20تا 10هاي كويري مركزي و شرقي كشور در محدوده شمال غرب و نيز قسمتبخش هايي از غرب، 
.شته انددرصد كاهش قرار دا20بيشتر از 

انددرصد كاهش قرار گرفته10ها در بازه تغييرات صفر تا هاي مركزي و شمالي كشور با كاهش بارشبخش

درصد افزايش در 20تا 10هايي از شمال شرق كشور در بازۀ هاي جنوب غربي و بخشو در مقابل، قسمت
.اندهاي ساالنه قرار گرفتهبارش

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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هاي زماني بارش و دماي ميانگين ساالنه كشورنتايج آزمون روند و همگني سري-جدول  

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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(1997-2008)ساله گذشته 30روند زماني تغييرات بارش ساالنه كشور طي دورۀ 

y = -1.244x + 268.54

R2 = 0.0998

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

197
7

198
0

198
3

198
6

198
9

199
2

199
5

199
8

200
1

200
4

200
7

سال

)m
m

ر )
شو

 ک
النۀ

سا
ش 

بار
ط 

وس
مت

یمطالعات هواشناس: مرحله اول



62

(1997-2008)ساله گذشته 30روند زماني تغييرات دماي ميانگين كشور طي دورۀ 

y = 0.0287x + 17.786

R2 = 0.2442
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1384لغايت 1355روند تغييرات  تعداد روزهاي داغ و يخبندان در كشور از سال 

y = 0.1257x + 39.618

R
2
 = 0.1053

y = -0.1671x + 34.684

R
2
 = 0.3067

24

29

34

39

44

49

1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383

سال

انی
راو

ف

تعداد روزهای داغ

تعداد روزهای یخبندان

داد گراد بوده افزايش يافته و در مقابل تعدرجه سانتي30طي سه دهۀ گذشته، تعداد روزهايي كه دماي بيشنۀ آنها بيشتر از 
تر بر كشور روند اين تغييرات بر غالب شدن دماي گرم. تر از آن كاهش يافته استروزهاي با دماي كمينۀ صفر و پايين

داللت دارد

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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هاي متوسط و ضعيفروند تغييرات گستره مکاني تحت پوشش خشکسالي

y = 0.1027x2 - 280.16x + 190988

R2 = 0.1145
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1364-83و 1344-62مقايسه شدت و گستره تحت پوشش خشکسالي و ترسالي بين دو دوره تاريخي -جدول    

هاي وخيم در كشورعدم تغيير اوضاع خشکسالي•

.استها اندكي كاهش يافتهشدت شديدترين ترسالي•

كاهش يافته است24/2به 64/2هاي شديد كشور نيز از ميانگين شدت ترسالي•

برابر شده32/1هاي ضعيف و متوسط در دورۀ دوم نسبت به دورۀ اول مـتوسط درصد مساحت تحت سيطرۀ خشکسالي•

برابر شده است16/1ترين خشکسالي قرار گرفته نسبت به دورۀ اول سيطرۀ گستردهدرصد مساحتي از كشـور كه تحت•

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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:گفتتواندر جمع بندي اين بخش مي 

كه پيامد آن به شکلاز وقوع تغيير اقليم در كشور وجود داردشواهدي

در همۀ فصول و شرايط ساالنه، "افزايش پارامترهاي دمايي كشور تقريبا•
•

تغيير الگوي زماني و مکاني مقادير بارش فصلي و ساالنه در برخي از نقاط كشور •

نيز افزايش تعداد روزهاي گرم، كاهش تعداد روزهاي سرد و•

.هاي حدي اقليمي از نظر شدت و فراواني وقوع نمايان شده استافزايش پديده•

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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کارایی سنجی مولد هواشناسی

                                                        ل                                      ل      
                             ص                       گ          .                                  

             100                        ق               ط                                      ل  
       ل                                                                                     

                         T F                                                        

 

            2        :P                  T   F                                                

 مرداد ارديبهشت بهمن آبان ماه شمسي

 Pمقادير 

 متغير
 واريانس ميانگين واريانس ميانگين واريانس ميانگين واريانس ميانگين

 37/0 794/0 292/0 408/0 113/0 443/0 99/0 962/0 دماي ميانگين

 404/0 976/0 404/0 399/0 2/0 773/0 397/0 993/0 دماي بيشينه

 253/0 594/0 268/0 705/0 125/0 321/0 967/0 916/0 دماي كمينه

 679/0 818/0 401/0 561/0 242/0 437/0 594/0 63/0 بارندگي
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               ق     

B1-EGCM3T63 GA-ECHAM3 A1-ECHOG -          
   ل      

      
     گ  
 )       (      

     
     
      

       
     

     
      

       
     

     
      

         7/319 7/335 5  7/303 5 - 5/285 7/10 -
          1/971 1109 2/14  6/952 9/1 - 9/945 6/2 -

- 6/31 4/293 - 26 5/317  4/2 3/439 429  گ         
      2/211 5/221 9/4  4/192 9/8 - 1/190 10 -
       4/367 1/390 2/6  3/338 9/7 - 8/348 05/5 -

          8/88 8/85 4/3 - 5/75 15 - 1/82 5/7 -
        4/251 5/251 0/0  6/226 9/9 - 7/114 4/54 -

- 2/7 6/275 - 4/7 2/275  8/4 3/311 297  گ         
          5/93 9/92 6/0 - 8/80 6/13 - 7/87 2/6 -
           4/186 4/194 3/4  193 5/3 + 4/203 12/9 

        5/248 4/265 8/6 + 3/227 5/8 - 225 5/9 -
 

د اکولوژیکی کشور در دوره آتی و درص-مقادیر شبیه سازی شده بارش ساالنه پهنه های زراعی
(درصد-میلیمتر)تغییرات آن نسبت به شرایط نرمال اقلیمی تاریخی
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               ق     

B1-EGCM3T63 GA-ECHAM3 A1-ECHOG -          
   ل      

      
      
     (

 )         
        

           
      
      

         
           

     
      

         
           

     
      

         12 2/13 2/1  3/13 3/1  8/12 8/0 
          1/17 3/18 2/1  8/17 7/0  7/17 6/0 

 5/0 7/17  0/1 2/18  6/1 8/18 2/17  گ         
      9/15 4/17 5/1  9/16 0/1  4/16 5/0 
       7/15 17 3/1  8/16 1/1  2/16 5/0 

          4/19 8/20 4/1  3/20 9/0  5/19 1/0 
        3/25 9/26 6/1  26 7/0  9/24 4/0 -

 6/0 3/18  9/0 6/18  4/1 1/19 7/17  گ         
          21 3/22 3/1  08/22 08/1  3/21 3/0 
           4/26 7/27 3/1  27 6/0  5/26 1/0 

        6/18 9/19 3/1  6/19 0/1  19 4/0 
 

و مقدار اکولوژیکی کشور در دوره آتی-مقادیر شبیه سازی شده دمای میانگین ساالنه پهنه های زراعی
(درجه سانتیگراد)تغییر آنها نسبت به نرمال دمایی دوره تاریخی
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:بيني ميشوداين گونه بيان كرد كه پيشمي تواندر رابـطه با تـوزيع مکاني تغيير بارش كشور

ECHO-Gمدل A1تحت سناريوي 

%(30بيش از )جغرافياي كشور با كاهش خيلي شديددرصـد از گـسترۀ مکاني6/9حدود 
( درصد نرمال30تا 10بين )درصد آن با كاهش شديد 2/9حدود 
هادرصد با كاهش ماليم در مقدار بارش2/75حدود 

ECHAM3مدل GAتحت سناريوي 

تجربه نخواهند ( خيلي شديد)درصد در مقدار بارشها 30اكولوژيکي كاهش بيش از -هيچ يك از پهنه هاي زراعي
شديد در مقدار بارشها پيش بيني شده است،"كرد اما در عوض براي گسترۀ بزرگتري از كشور، كاهش نسبتا

كاهش% 30تا 10در محدوده درصد2/46حدود 
كاهش% 10تا 0در محدوده درصد7/47حدود 
افزايش% 10تا 0در محدوده درصد6حدود 

CGCM3T36مدل B1تحت سناريوي 

گرفتخواهند هاي ساالنه قرار در محدوده تغييرات افزايشي بارش( درصد5/96)بيشتر مساحت كشور "تقريبا

یمطالعات هواشناس: مرحله اول
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مطالعات هیدرولوژي



هنـه هـاي بررسي اثر تغيير اقليم بر موجودي منابع آب قابل دسترس فعاليت زراعـي در هـر يـك از پ: هدف
زراعي اكولوژيکي كشور؛

روش شناسی مطالعات هیدرولوژی-1
استفاده از داده هاي شبيه سازي شدۀ متغيرهاي هواشناسي تحت سناريوهاي تغيير اقليم و تبديل آنها به داده

ع هاي جريان رودخانه است تا بدين طريق آثار تغيير در شرايط اقليمي يك ناحيۀ مکاني خاص بر وضعيت مناب
آب آن ناحيه تعيين شود

ش ک  
ع   

:رواناب-تعریف مدل بارش

چيده، بيان سادۀ رياضي از يك سري فراينده هاي پي
کاني غيرخطي و با تغييرپذيري پذيري زماني و م
ي آبدهي حوضه با پارامترهاي اقليمي و فيزيک

(  2009شرستها؛ )حوضه است 

يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم



3 -HR

1 -HR

2 -HR

پهنه ساحلي شمال-سفيدرود و حوضه هاي آبريز شمال
پهنه شمال غرب-حوضه درياچه اروميه

پهنه هاي زاگرس مياني و خوزستان-حوضه هاي آبريز كرخه و كارون

4 -HRپهنه زاگرس جنوبي-مهارلو-حوضه آبريز بختگان

پهنه خشك جنوب-حوضه آبريز جازموريان 

5 -HR

6-HRپهنه خشك مركزي-حوضه زاينده رود
7-HRپهنه مركزي-حوضه درياچه نمك
8-HRپهنه خراسان-حوضه هاي اترک و كوير مركزي

5 -HR

يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم



کشور( معرف)رواناب در سطح حوضه های آبریز -تصریح الگوی بارش

tttt eTRENDTMEANPRQ ++++= *** 

مقدار رواناب يا حجم آبدهي ساالنه حوضه در زمان

متوسط مقدار بارش ساالنه در كل حوضه در زمان

tTMEANمتوسط دماي حوضه در سال

متغير روند زماني

tQ

tPR

TREND

داده ها-2

يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم
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نتایج مطالعات هیدرولوژی-3

يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم
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يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم



81

كنددرصد گزارش مي8/1تا 7/0به عنوان يك كار تجربي، درصد تغييرات حجم آبدهي را به تغييرات بارش از جدول بارلو

ند، در نيز بأ تاييد وجود رابطۀ غيرخطي درجۀ دوم بين مقدار آبدهي و بارش ساالنه نتيجه گرفت( 2009)و همکارانكونور 
استها، بزرگتر از يك ، اغلب درصد حساسيت رواناب نسبت به كاهش بارشاسترالياهاي خشكحوضه

يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم
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رصد كاهش دساز كالن هيدرولوژيك در گزارش تغيير اقليم سازمان حفاطت محيط كشور نتايج مدل شبيهبر اساس 
:آبدهي 

است-%1/18دماي ساالنه افزايشيك درجهودرصد كاهش بارش10ارس در اثرحوضه 
.است% 6/42درصد بارش و افزايش يك درجه دما حدود 30حوضه آبريز كرخه در اثر كاهش 

يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم



:در جمع بندی نتایج مطالعات هیدرولوژی می توان گفت

.واكنش پارامترهاي هيدرولوژي به تغيير اقليم بيش از بارش است

(  محتمل ترين)درصد كاهش 19/3درصد افزايش تا 0/1دامنه تغييرات منابع آب سطحي در متوسط كشور بين 

بيشتر خواهد بود( غرب و شمال غرب)كاهش منايع آب سطحي در حوضه هاي پرآب كشور 

منجر خواهد شدافزايش درجه حرارت  به تغيير هيدروگراف آبدهي از فصل بهار به فصل زمستان

يمطالعات هیدرولوژ: مرحله دوم
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راعیشبیه سازي عملكرد محصوالت ز



85

برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد محصوالت زراعی دیم-1-1

Trend)VRain, VTemp, ,RainTemp, Rain, Rain, Temp, F(TempY ss

2

ss

2

ss =

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم

روش شناسی شبیه سازی عملکرد-1

-دررودداهدد  ثررسدداثر ددرثراتتددررمثرر ددتکثبددرثوال  ددرعث هرددی مثدررودداثهر بدداثنثع ددکثعرثث دد ثردث   دد ب: هدد  
رکیلیژ  اثکشیر



رگرسیون داده های پانل: روش برآورد

(مدل اثرات ثابت)ادغام داده هاي مقطعي و سري زماني با استفاده از متغير موهومي•

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم



(مدل اثرات تصادفي)ادغام داده هاي مقطعي و سري زماني با استفاده از اجزاي خطا•

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم



بدونوكافيآبكهشودمياطالقشرايطيبهواستگياهآبيخالصنيازهمانمحصولتعرقوتبخيرحداكثر

دردرشدورۀيكطيدربايدكهاستآبيميزانحداكثرديگر،بيانبه.باشدموجودمحصولرشدبرايمحدوديت

.(1979فائو،)دهدادامهخودرشدبهآبيتنشهيچگونهبدونگياهتاشوددادهقرارگياهاختيار

شبیه سازی عملکرد محصوالت زراعی آبی-1-2

بارش مؤثر بخشي از مقدار كل بارش است كه به طور مؤثر به مصرف گياه مي رسد

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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داده ها -2

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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                گ    
              

 
              

 
              

 
              

 

            
t 

             
t 

             
t 

             
t 

           03/10 02/5   0/4 2/2   38/4-  1/14-     

                    29/1  3/14     

              23/3-  99/0-   8/7-  87/3-        

                       5/10  96/13     

                        8/9-  2/8-     

               65/35  32/2   1/19  32/7   66/25  75/11   7/191  84/3  

             46/4  37/3         37/38  84/3  

                    5/41  38/3           

                    18/26  87/1           

                                2/126  31/2  

                       8/15-  34/2-   72/27  6/4   1/304  94/3  

                   3/108-  4/7-      98/1-  71/0-   227-  48/4-  

                       034/0-  65/3-           

                       051/0-  45/4-        

                          034/0 63/4       

                      06/0-  65/3-   016/0-  92/0-   08/0-  7/12-     

                                96/0-  57/5-  

                              12/0-  63/6-   17/2-  46/4-  

                        23/4-  23/3-           

                                87/0-  2/4-     

                                    37/0  15/0  

                        77/1  1/6           

                     03/0-  89/2-   043/0-  27/3-        

                              013/0-  01/7-     

                           032/0-  11/1-   149/0-  01/5-        

                         167/0-  96/3-   127/0-  06/3-      09/2  30/4  

                              04/1  96/2   32/1  75/5        

                      52/0  68/2           

                      299/0  35/2           

                          79/0  81/5   947/0  08/7      16/0  49/0  

                            75/0  64/6   588/0  29/5   71/0  46/8   69/3  07/5  

                      15/1-  66/2-      82/0-  2/7-   09/8-  55/3-  

                         5/117  4/5           

                            3/12  69/3        

            4/311 27/1  6/474-  5/3-   215-  99/1-   1675-  56/1-  

            K)-N-(NT1),-(NF 057/0  051/0  022/0  043/0 

            2 185/0  163/0  069/0  137/0 

    2R 71/0  62/0  57/0  48/0 

 

نتایج برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد محصوالت زراعی دیم در پهنه شمال غرب نتایج شبیه سازی عملکرد-3

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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04/0 13/0 35/0 12/0 06/0  04/0 - 04/0 - گ     17/0
 - 05/0 - 31/0 11/0 13/0  11/0 - 06/0 - 12/0    
 - 23/0 09/0 24/0             
14/0 38/0 28/0 05/0            
          

                  
                                                  

 

26/3 - 28/2 - 21/0 49/0 01/0  01/0 - گ     87/0 
 - 39/0 - 46/0 59/0   001/0 -  50/0    

13/0 - 86/0 - 17/1 46/0 -             
03/3 - 75/1 37/1 703/0 3/0 -           

 

شمال غرب کشورکشش عملکرد محصوالت عمدۀ زراعی دیم به تغییر اقلیم در پهنه

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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 گ             
                                          
      t      

 

      t      

 

      t      

 

   5/3-  6/21-   47/1-  82/5-              

029/2  06/1                     

   60/0  93/8   01/6 71/50                   

43/3  19/5                         
11/7 7/103                      

   79/2-  5/49-   84/2  6/26                      

75/2-  66/19-   09/2  7/59   21/3-  3/48-                   

33/3  5/48   39/2  7/510   74/6  8/757                         

60/3-  9/58-                            
72/4  4/77   87/2-  5/1027-   97/5-  5/1127-                   

9/2 6/30                         

   57/3  157/0   63/0  0147/0                       

      66/1  022/0                      

16/0-  002/0-                               

   15/4-  35/7-   72/3-  48/3-                       

   34/3-  65/23-   64/5-  1/21-                       

   44/3  37/5   64/2-  17/2-                         

   86/3  2/21   63/6  9/25                      

   87/2  169/0   97/1  061/0                      

   0/2-  165/0-   28/3-  14/0-                          

   15/0  011/0   49/4-  175/0-                            

8/4-  366/0-                                 

   87/1  045/1   14/2  63/0                   

15/3  43/0   20/0-  22/0-   33/5-  10/3-                            

   58/2  71/0   39/7  07/1                             

91/6-  73/3-   27/0  062/0   33/3  405/0                        

8/4-  3/1937-   54/2 2/9100  88/3 2/7346             
037/0  007/0  022/0             K)-N-(NT1),-(NF 
118/0  023/0  071/0             2 
48/0   51/0   58/0 (           2R )

 

مرکزی ایراننتایج برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد محصوالت زراعی دیم در پهنه

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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گ      07/0   02/0 36/0 26/0 14/0 
 02/0 26/0 40/0 10/0   10/0     
 71/0 18/0 44/0  09/0           
          

                  
                                                  

 

 36/3 49/1 - 73/1 55/0 - 14/0  16/0 - گ     
 02/0 09/6 33/2 - 69/0 - 26/0 -  44/0 -     
42/1 17/1 - 08/1 - 55/0 11/0 -            

 

مرکزی کشورکشش عملکرد محصوالت عمدۀ زراعی دیم به تغییر اقلیم در پهنه

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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 گ             
                                          
      t      

 

      t      

 

      t      

      

45/3-  6/12-                   
   28/2 62/0  82/0  31/0                
07/0 002/0                   
74/2  78/1                    
63/2 98/0                     
      72/4-  47/8-                
72/2  74/4   72/1  95/6   39/3  78/8                   
   32/3  75/11   89/2  38/42                    
4/4-  8/31-   83/2-  8/22-   34/3-  27/30-                   

   98/6  9/102   85/4  8/81                      
65/2 3/69  65/3 6/355                           
26/3-  7/69-      42/2  4/526                          
   99/6-  9/933-   64/4-  1114-                       
94/2-  005/0-   33/1 0008/0                        
33/3-  005/0-   66/1  0019/0   22/2  006/0                         
88/3-  038/0-   60/1-  017/0-   29/3-  039/0-                            
62/2  13/0   02/3-  20/0-   26/4-  35/0-                             
      78/0-  58/0-                       
      16/5-  04/6-                         
   87/3-  53/13-   95/0  94/0                            
      28/2-  4/12-                             
   29/6  38/18   44/4  2/22                      
      03/7  22/0                      
      11/3  52/0                       
   77/1-  51/0-                               
      67/1-  12/1-                             
      15/2-  815/0-                       
87/1  004/0                             
54/2 016/0                               
46/2 037/0                                  
   31/2  69/0                   
   92/2-  7/4-                       
02/6  8/966   3/8 2/9566  26/6 5/8824             

033/0  038/0  005/0             K)-N-(NT1),-(NF 
074/0  086/0  012/0             2 
62/0   66/0   75/0       2R 

 

نتایج برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد محصوالت زراعی دیم در پهنه زاگرس جنوبی

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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 01/0 - گ     04/0 21/0   -39/0 33/0 23/0
  12/0 09/0 04/0   10/0    
  09/0 21/0 02/0- 13/0 21/0 087/0         
          

                  
                                                  

 

 28/3 - 53/1  55/0 - 52/0 12/0 - گ     20/0 
 47/2 -  36/0 -  53/0 08/0 -      
 77/1 -  27/1   13/0 -          

 

زاگرس جنوبیکشش عملکرد محصوالت عمدۀ زراعی دیم به تغییر اقلیم در پهنه

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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 گ             
                                          
      t      

 

      t      

 

      t      

      

   04/4 27/3  92/1  72/1                
      79/7 96/16             
   48/5-  29/2-   25/8-  77/5-                
   14/5  38/7                   
62/3  46/7   8/4  27/7                      
84/2  21/12   40/6-  4/68-   97/0  69/1                    
      6/0-  8/2-                 
      1/4  74/32                     
   78/2-  9/85-   0/2  2/62                     
      98/2-  05/30-                       
      08/9-  2/96-                    
63/3  3/38                            
18/2-  1/27-                            
      78/5-  197/0-                       
      41/9-  04/0-                          
18/2-  052/0-   75/3-  05/0-   04/4-  062/0-                            
59/1-  144/0-   57/1  09/0   08/2  40/0                         
   94/1 57/0                           
   50/1  20/4   51/2-  07/7-                       
      36/3  76/0                            
   74/3  30/0                         
      82/2  39/0                         
   93/5-  83/0-                          
      10/3 3/0                           
58/3  24/0   46/7  35/3                                
   51/1-  10/0-                          
12/1 16/0  40/3-  10/0-   25/4 10/0                         
   14/4  16/0   39/2 107/0                            
6/0-  5/138-   74/5 4/576  39/7 5/1414             

113/0  098/0  024/0             K)-N-(NT1),-(NF 
127/0  42/0  10/0             2 
50/0   57/0   69/0       2R 

 

نتایج برآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد محصوالت زراعی دیم در پهنه خراسان

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم



            

                                                  
          

 01/0 13/0 49/0 14/0- 25/0 - گ     06/0 23/0 
 02/0 - 33/0 13/0 51/0- 18/0 - 07/0  12/0    
  89/0 66/0 11/0            
          

                  
                                                  

 

7/6 - 97/1 -  38/1  03/0  18/0 - گ     85/0
 02/0 - 25/2  1/1 -  07/0 6/0 - 33/0    
 88/2 - 66/3              

 

کشش عملکرد محصوالت عمدۀ زراعی دیم به تغییر اقلیم در منطقۀ خراسان

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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شبیه سازی عملکرد محصوالت آبی✓

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم



صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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گ

  
 

  
   

  
   
  

  
  

  
  
  
  
  

   
  

  
  
  
  
  
گ

  
  
  

  
 ق 
  
  

  
  
 

   
  

   
 
  
 

  
 ل 
 

  
   

  
  
  
  

     yk 1 1 99/0 15/1 25/1 1/1 1/1 2/1 9/0 8/0 85/0 95/0 1/1 2/1 

 

محصوالت زراعیعملکرد-ضرایب واکنش آب

85.0yk (پنـبه و چغندرقند)محصوالت مقاوم به خشکي

185.0  yk (گندم، جو، كلزا، يونجه و برنج)محصوالت با حساسيت متوسط به پايين نسبت به آب

15.11  yk (سيب زميني، پياز، صيفي و جاليز)محصوالت با حساسيت متوسط به باالي عملکرد نسبت به آب

25.1=yk  (ذرت دانه اي و علوفه اي)محصوالت با حساسيت باالي عملکرد به آب

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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برآورد توابع رگرسيوني تبخير و تعرق پتانسل ماهانهنتايج 
صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم



صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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كاهش عملکرد، اغلب در مناطقي كه به 
طور نسبي از بارش هاي نرمال كمتري 
برخوردارند، به ازاي هر ميليمتر بارش 

ساالنه بيشتر برآورد شده است

:در كشت گندم

كيلوگرم 4/2پهنه ساحلي شمال حدود 
كيلوگرم4پهنه شمال غرب 

كيلوگرم 4/7پهنه خشك مركزي 
(كيلوگرم4/8خوزستان 

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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:يادآوري

.در نظر گرفته نشده استاثر افزايش غلظتدر شبيه سازي عملکرد • 2CO

بر عملکرد گندم در صورتي ظاهر خواهد شد كه نشان دادند كه تاثير مثبت افزايش( 2008)گوجو و همکاران 
.  ميلي متر افزايش يابد75ميزان بارندگي ساالنه نيز حداقل 

غلظت دي دننتايج تحقيقي مشابه در ايتاليا نيز مشخص ساخت كه افزايش عملکرد گندم در شرايط دو برابر ش
درصد مصرف آب بيشتر جهت آبياري خواهد بود75مستلزم صرف اكسيد كربن 

2CO

في تحقق نخواهد بيني شده در صورت عدم تامين آب و نيتروژن كارسد كه افزايش عملکرد پيشبنابراين به نظر مي•
(  1387كوچکي و نصيري، )يافت

سال آينده50عملکرد گندم آبي در ايران تا درصدي30-5كاهش : مطالعات تغيير اقليم در مقياس جهاني

در عملکرد گندم آبي ايرانيدرصد21تا14بينكاهش : كوچکي و نصيري

درصد در مقدار بارش ساالنه، مقدار كاهش عملکرد گندم در 15نيز نشان دادند كه با كاهش ( 1390)عليجاني و همکاران 
متغير خواهد بوددرصد7/17تا 3از واحد سطح در مناطق مختلف كشور 

صوالتشبیه سازي عملكرد مح: مرحله سوم
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(IRAM)ایرانکشاورزیبخشایناحیهالگویتدوینشناسیروش-3-2

:الگوگسترۀوفروض

اقتصاديعقالييرفتارفرض-1

كاملرقابتبازارفرض-2

هاقيمتبودندرونزافرض-3

جهانيتجارتدركوچككشورفرض-4

لئونيف:توليدتکنولوژي-5

كشوراكولوژيکي-زراعيپهنه10:الگومکانيگسترۀ-6

آنتروپيحداكثر-مثبترياضيريزيبرنامه:كاليبراسيونروش-7

داميوزراعيمحصول20:الگومحصوليگسترۀ-8

ايمقايسهايستاي:تحليلروش-9
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PMPاولمرحلۀ:ایرانکشاورزیبخشهنجاریالگویریاضیبسط

هاي بكاررفته در الگو: ال - اندی 

c (                                          191,2كليه مح و ت زرا ی و دامی,.., =c )
cl(c)                                                                1,2,3(4مح و ت دامی, cl = )
cc(c) (                                                          151,2مح و ت زرا ی,.., =cc )
cf(cc) (                                                 111,2مح و ت زرا ی ن ایی,.., =cf   )
cp(cc) مح و ت زرا ی واس ه(                           1,2,3اي  راي فرآوري=cp )
co(cc) (                      51,2مح و ت زرا ی مورد است اد  در كنسانتر,.., =co )
ctr(cc) (                       51,2همه مح و ت زرا ی انت الی  ه     دا,.., =ctr  )
cg(ctr) مح و ت زرا ی دانه(                        1,2,3اي انت الی  ه     دا=cg )
cgf(ctr) مح و ت  لوفه(                             1,2اي سب  انت الی  ه     دا=cg )
cbp(cc) (                                          1,2,3توليد فر ی مح و ت زرا ی=cbp )

fclass  رو (                                                  41,2هاي   ایی دا,.., =fclass )

r (                                                101,2منا   زرا ی-اكولو ی ی,.., =c )
j كليه فعاليت(                                         32 ,..,1,2هاي زرا ی و دامی=j )
cr(j) كليه فعاليت(                                                 32 ,..,1,2هاي زرا ی=cr )
crw(j) فعاليت(                                               151,2هاي زرا ی آ ی,.., =crw )
crd(j) فعاليت(                                                131,2هاي زرا ی دی,.., =crw )
l(j) فعاليت(                                                                 41,2هاي دامی,.., =l )

k (                                                               3 ,..,1,2منا    ا ت توليد=k )
 

 - پارامترهاي الگو: 
yeildc هاي زرا ی )ه تار/تن(  مل رد مح ول ا لی  فعاليت
yeildl هاي دامی )سال/را /كيلو ر (  مل رد فعاليت

Avcostc هاي زرا ی ) ه تار/ه ار د ر( متوس  ه ینه مت ير فعاليت

Avcostl هاي دامی ) را /د ر( متوس  ه ینه مت ير فعاليت
0xcrop هاي زرا ی در سال  ایه )ه ار ه تار( س و  كشت مشاهد   د  فعاليت

0xlive  ) جمعيت دامی مشاهد   د  در سال  ایه )ميليون را
aET  ) نياز  ال  آ ی مح و ت زرا ی )سال/ه تار/ه ار مترم ع

  ی   دد  سيار كو   در  يود كاليبراسيون

efirr  )راندمان آ ياري )در د
  كش   ود  يمتی ت ا ا  راي مح و ت زرا ی ن ایی
pc  )يمت  رد  فرو ی مح و ت زرا ی ) تن/ د ر 
qc   )م دار م ر  مح و ت زرا ی در سال  ایه )ه ار تن
l  كش   ود  يمتی ت ا ا  راي توليدات دامی

pl  )يمت  رد  فرو ی توليدات دامی ) تن/ د ر 
ql   )م دار م ر   توليدات دامی در سال  ایه )ه ار تن

beta  ری   ي  تا   ت ا اي مع و  مح و ت ن ایی زرا ی 
alpha  ر  از مبدا تا   ت ا اي مع و  مح و ت ن ایی زرا ی 

betal  ری   ي  تا   ت ا اي مع و  مح و ت توليدات دامی 
alphal  ر  از مبد  تا   ت ا اي مح و ت دامی 
gama  ر  از مبد  تا    ر ه )ه ینه ن ایی( مح و ت زرا ی 
sigma  ری   ي  تا    ر   مح و ت زرا ی 
gamal  ر  از مبد  تا    ر   توليدات دامی 
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sigmal  ری   ي  تا    ر   توليدات دامی 

los  )ری  تبدیل  ع و   ایعات )در د 
seed ود در دي از توليد مح و ت زرا ی كه  راي   ر م ر  می 

byprod  ری  توليد مح ول فر ی  ر  س  توليد ا لی 

fgprice  يمت سرم ر   مح و ت زرا ی 
fgpricel  يمت در  دامداري توليدات دامی 

conver  )ری  تبدیل مح ول توليد د  زرا ی در م ر ه  ه مح ول ن ایی در  ازار م ر  )در د 

converl  )ری  تبدیل مح ول توليد د  دامی در  دامداري  ه مح ول ن ایی در  ازار م ر  )در د 
ipt اي مح و ت زرا ی )تن/ د ر( ه ینه فعاليت فرآوري   ا يه  ازار و  مل و ن ل درون من  ه
iptl اي مح و ت دامی )تن/ د ر( ه ینه فعاليت فرآوري   ا يه  ازار و  مل و ن ل درون من  ه
ereq  ر  س  وا د  لوفهنياز انر ي دا ( اي هاTDN )ه ازاي هر را  در سال  
parea  )م دار س   مرات  )ميليون ه تار
peval   تانسيل توليد  لوفه مرات   ر  س TDN در سال 

eval اي اي موجود در هر كيلو ر  ار مح و ت  لوفه ری  وا د  لوفه

iconc   ری  كنسانتر  موجود در هر كيلو ر  مح ول  ا  زرا ی 

fmin  هاي   ایی در جير  دا   دا ل نسبت م ر   رو

pec  )يمت  ادراتی )سرمرز( مح و ت زرا ی )تن/ه ار د ر 

pmc  )يمت وارداتی )سرمرز( مح و ت زرا ی )تن/ه ار د ر 
pel  )يمت  ادراتی )سرمرز( توليدات دامی )تن/ه ار د ر 
pml  )يمت وارداتی )سرمرز( توليدات دامی )تن/ه ار د ر 
pmche  اي دامی )تن/ه ار د ر( هاي  لوفه يمت وارداتی )سرمرز( ن اد

dis  )ماتری  فا له م انی منا   م تل  از ی دیگر  )كيلومتر

trcost اي هر كيلو ر  مح ول )كيلومتر/تن/ه ار د ر( ه ین   مل  ين من  ه
q-impc  )مي ان واردات مح و ت زرا ی در سال  ایه )ه ار تن
q-expc  )مي ان  ادرات مح و ت زرا ی در سال  ایه )ه ار تن
q-impl  )مي ان واردات توليدات دامی در سال  ایه )ه ار تن
q-expl  )مي ان  ادرات توليدات دامی در سال  ایه )ه ار تن

q-impche  اي دامی در سال  ایه )ه ار تن( هاي  لوفهمي ان واردات ن اد

Irrland هاي آ ی )ه ار ه تار( م دار كل موجودي زمين
Dryland  )م دار كل موجودي ارا ی دی  )ه ار ه تار

swat  ) م دار كل موجودي منا   آ  س حی )ه ار مترم ع
gwat  ) م دار كل موجودي منا   آ  زیرزمينی)ه ار مترم ع

 

 - متغیرهاي تصمیم الگو: 
cps  )كل مازاد  ال  اجتما ی )ميليون د ر
xcrop هاي زرا ی )ه ار ه تار( س   زیركشت   ينه فعاليت

xlive هاي دامی )ميليون را ( س     ينه فعاليت

natconc   )م دار م ر  مح و ت ن ایی زرا ی )ه ار تن

natconl   )م دار م ر  از توليدات دامی )ه ار تن

 اي )درون ا( مح و ت زرا ی در  ازار  رد  فرو ی )تن/د ر( يمت سایه 

 اي )درون ا( مح و ت زرا ی در سر م ر ه )تن/د ر( يمت سایه 

l اي )درون ا( مح و ت دامی در  ازار  رد  فرو ی )تن/د ر(  يمت سایه
l اي )درون ا( مح و ت دامی در  دامداري )تن/د ر(  يمت سایه

 هاي كاليبراسيون هاي زرا ی در محدودیتاي فعاليت يمت سایه
l هاي كاليبراسيون هاي دامی در محدودیتاي فعاليت يمت سایه

transport اي مح و ت زرا ی )ه ار تن( م دار  مل و ن ل  ين من  ه
transportl اي مح و ت دامی )ه ار تن( م دار  مل و ن ل  ين من  ه

t  )م دار مح ول فرآوري و  مل و ن ل  د  از مح و ت زرا ی در درون منا    )ه ارتن

tl  )م دار مح ول فرآوري و  مل و ن ل  د  از مح و ت دامی در درون منا    )ه ارتن

transfer اي انت الی  ه     دا  )ه ار تن( م دار مح ول  لوفه
importc  )م دار واردات از مح و ت زرا ی )ه ارتن
exportc  )م دار  واردات از مح و ت زرا ی )ه ارتن
importl  )م دار واردات از مح و ت دامی )ه ارتن
exportl  )م دار  واردات از مح و ت دامی )ه ارتن
importche  اي )ه ارتن( هاي  لوفهم دار واردات از ن اد
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ایرانکشاورزیبخشایناحیهالگویهدفتابع
ي م ر  كشور  ود  كه  ا ل جم  مازاد ا ت اد( زیر    هاي زرا ت و دا ) داكثرسازي كل مازاد ا ت ادي توليدات     كشاورزي 

   مل و ن ل و كنند ان و توليد كنند ان  مناف   ال  ا ت ادي تجارت  ارجی من اي ه ین   مل و ن ل  ين من  ه اي و ه ین  فرآوري

. ا ي   ازاریا ی مح و ت م تل  در منا   م تل  است

)()(

)()

)())

)

)()

)

)(

)(

)()5.0(
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10

10

kimportcheftc(pmche

himportlftcexportl(exp

fimportlpmlexportl(pelimportcftc

exportc(expimportcpmcexportc(pec

etransportldis(trcost

transportdis(trcost

dtliptltipt

cxliveavcostlxcropavcostc

bnatconlnatconlbatalalpahl

natconcnatconcbetaalphacps    MAX
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:زراعيمحصوالتتقاضايتوابع

شيبومبدأازعرضپارامترهاي
:زراعيمحصوالتتقاضايتوابع

:داميمحصوالتتقاضايتوابع

rcc,rcc,rcc,rcc, qcbetaalphapc +=

rcl,rcl,rcl,rcl, qlbetalalphalpl +=

rcc,rcc,

rcc,
rcc,

qc

pc
beta


=

rcc,rcc,rcc,rcc, qcbetapcalpha −=

rcl,rcl,

rcl,
rcl,

lql

pl
betal


=

rcl,rcl,rcl,rcl, qlbetalplalphal −=
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ویزرا مح و تايمن  هدرونن لو ملو ازار ا ي فراوري فعاليت يانگر(d3-48)هد تا    ار  بارت

استدامی
rcc,rcc,ccrcc, fgpricepcconveript −=

rcl,rcl,clrcl, fgpricelplconveriptl −=
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:الگوهایمحدودیت

(كاالهاتقاضاي-عرضههايتعادل)بازارتسويهقيود:هامحدوديتاولدستۀ-الف

 ccrctr,rcc,rcr,rcc,cr, r     cc, transfertxcrop*seed)yieldc ++−− 0%1(

 

0+−

+−+− 
==

rcc,rcc,

ccrrp,cc, 

9

1rp

9

1rp

rpr,cc,rcc,rcc,cc

exportimportc

r transporttransportnatconctconver 

 clrcl,rl,rcl,l, lr     cl, tlxlive*yieldl +− 0

 

0+−

+−+− 
==

rcl,rcl,

ccrrp,cl, 

9

1rp

9

1rp

rpr,cl,rcl,rcl,cl

exportlimportl

r transportltransportlnatconltlconverl 
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توليدثابتمنابعايمنطقهقيود:هامحدوديتدومدستۀ-ب

آبيزراعياراضيمحدوديت-1-ب

ديمزراعياراضيمحدوديت-2-ب

آبمنابعموجوديمحدوديت-3-ب

   gwatswatxcropdefinx
efirr

ET
rrrcrw ,rcrw ,

1crw r

a

rcrw , +−
=

0)(
13

rcr,   crd0drylandxcrop r

1crd

rcrd, −
=

13

rcr,   crw0irrlandxcrop r

1crw

rcrw , −
=

15
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داموزراعتهايزيربخشبينروابط:هامحدوديتسومدستۀ-ج

l, r xliveereqfeed rl,rl,

4

1fclass
fclassr,l,

−
=

0

0−
=

r

4

1l

rpasturer,l, pareaevalpfeed

rconvercgftransferevalfeed cgfrcgf,

cgf

cgf

4

1l

fodder-gr,l, −
=

0

rcc,cbptbypevalfeed cbpcbp

cbp

cbp

4

1l

fodder-dr,l, −
=

0

rimportchenatconc

evalioconctransferevalfeed

rche, rco,

co

co

co

cg

rcg,cg

4

1l

congrainr,l,

+

−− 
=

+

0
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قیود کالیبراسیون: دستۀ چهارم محدودیت ها-د

 rcr,

28

1cr

0

rcr,rcr, xcropxcrop  )1( +
=

 rl,,

4

1l

0

rl,rl, lxlivexlive  )1( +
=


=


10

1r

0

ccrcc, importcimportc


=


10

1r

0

clrcl, importcimportl


=


10

1r

0

ccrcc, exportcexportc


=


10

1r

0

clrcl, exportlexportl

( PMPمرحلۀ دوم )برآورد توابع هزينه غيرخطي فعاليت هاي زراعي و دامي 

XX
2

1
XC(X)XXcmc(X) +=+=+= )(

lXlX
2

1
lXCL(Xl)lXXllclmcl(Xl)  +=+=+= )(

روش برآورد حداكثر انتروپي

1,2,...,10rxXcmc ri

I

i

iriririririri =+=+= 


 )(

−= i ii Pln PH
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ipr

P

1p
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=
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P
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i

P

1P
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1r
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p logpp logpHC(p)Max
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:با توجه به
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(PMPسوممرحلۀ)ايرانكشاورزيبخشايناحيهالگويكردنكاليبره
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کاربست الگو در تحلیل آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر زیربخش زراعی کشور
اجراي الگو تحت راه حل سال پايه -1
اجراي الگو تحت شرايط نرمال اقليمي--2
(تغيير اقليم)اجراي الگو تحت سناريوهاي سياستي -3

اجراي الگوي كاليبره شده براي شرايط نرمال اقليمي-

پارامترهاي متاثر از اقليم شامل، موجودي منابع آب -
كشاورزي، نياز آبي ناخالص محصوالت زراعي آبي در 
هر پهنه و مقادير عملکرد محصوالت زراعي آبي و ديم 

مقادير خود را در شرايط نرمال  اقليمي اختيار ميکند

خروجی 
برای شرایط 

نرمال

مقادير توليد منطقه اي هر محصول،-1
مقدار مصرف داخلي از هر -3سطوح و تركيب كشت فعاليت هاي توليد در هر منطقه، -2

محصول به صورت منطقه اي، 
سطح قيمت منطقه اي محصوالت زراعي و دامي، -4
ميزان صادرات و ورادات از هر محصول، -5
اي محصوالت زراعي و دامي و ميزان حمل و نقل بين منطقه-6
سطح رفاه اقتصادي توليدكنندگان، مصرف كنندگان و كل جامعه-7

اجراي الگو  تحت سناريوهاي تغيير اقليم -

در اين حالت مدل تحت سناريوهاي تغيير اقليم اجرا  
ميشود كه در آن مقادير شبيه سازي شده موجودي منابع 
آب، نياز آبي و عملکرد محصوالت  جايگزين مي شوند

خروجی 
در 

سناریوها

 ث            م    آن      =  ف ضل            ظ           ف ق                ط                 

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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داده ها -2

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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شرح مختصری بر داده ها و سناریوهای اجرایی الگو-3-1

وب تحليل الگوي توسعه يافته براي بخش كشاورزي در اين پژوهش، يك الگوي تحليل ايستاي مقايسه اي در چارچ
اينجا عملکرد در)بنابراين فرض مي شود، به محض تغيير در مقدار يکي از پارامترهاي برونزاي الگو . تعادل جزئي است

عادلي ، همۀ عامل هاي اقتصادي با تعديالت كامل و به طور آني به يك نقطۀ ت(محصوالت زراعي و موجودي منابع آّّّب
:اين الگو در سه حالت كلي به شرح زير اجرا شده است. جديد منتقل مي شوند

اجرای الگو تحت راه حل سال پایه•

اجرای الگو تحت شرایط نرمال اقلیمی•

اجرای الگو تحت راه گزین های تغییر اقلیم•

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم

نتایج مطالعات اقتصادی -3
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يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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IRAMنتایح حاصل از اجرای الگوی-3-1

(برآورد هزینه های پنهان)نتایج حاصل از اجرای اولیۀ الگو -3-1-1

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



( برآورد پارامترهای توابع هزینه غیرخطی)نتایج حاصل از اجرای مرحلۀ دوم الگو -3-1-2

لۀ قبل در اين مرحله، توابع هزينۀ نهايي محصوالت كشاورزي با استفاده از مقادير دوگان بدست آمده در مرح
.زن حداكثر آنتروپي استفاده گرديده استبراي برآورد اين توابع از تخمين. برآورد شده است

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



ح به سط( هکتار)كند كه اگر يك واحد براي محصول گندم در منطقه شمال غرب كشور، بيان مي003/0ضريب •
يابددالر افزايش مي003/0زيركشت گندم در اين منطقه اضافه شود، هزينه نهايي توليد به ميزان 

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



( کالیبره کردن الگو)نتایج حاصل از اجرای مرحلۀ سوم الگو -3-1-3

در اين مرحله، توابع غيرخطي هزينۀ كل بدست آمده براي محصوالت مختلف در مرحله قبل، جايگزين روابط هزينه هاي 
بدون حضور قيود كاليبره سازي اجرا گرديده “ حسابداري مربوط به آن فعاليت ها در تابع هدف الگو شده و الگو مجددا

است

تهاي زراعي الگوي ناحيه اي توسعه يافته براي بخش كشاورزي، اطالعات مشاهده شده سطوح زيركشت فعالي•
.و دامي را به طور دقيق بازتوليد كرد

قادير مشاهداتي مقادير متغيرهاي سطح مصرف و قيمت توليدكننده و مصرف كننده با اختالف قابل قبولي با م•
آنها در سال پايه حاصل شدند

ميليارد ريال8/536286معادل : 1388براي سال ( كل مازاد خالص اجتماعي)ارزش تابع هدف •

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



(ایهشبیه سازی دورۀ پ)نتایج الگو برای شرایط نرمال اقلیمی -3-2

با ها و درجه حرارت معادلبراي ترسيم شرايط نرمال اقليمي فرض شده است، در هر يك از مناطق، ميزان بارش
هر يك بر اين اساس مقادير متوسط بارش و درجه حرارت ماهانه براي. مقدار ميانگين خود در دورۀ تاريخي باشند

محاسبه و به عنوان شرايط ( 1978-2008)ساله 30اكولوژيکي كشور، در يك دورۀ تاريخي -پهنه زراعي10از 
نرمال اقليمي تلقي گرديده است

لیمیشبیه سازی سطح و ترکیب فعالیت های زراعی و دامی در شرایط نرمال اق-الف

(1388افزايش نسبت به % 9حدود )ميليون هکتار 13/57كل سطح زيركشت محصوالت زراعي كشور حدود •

(در شرايط نرمال% 78به % 73از )در الگو ( گندم، جو)افزايش سهم گروه غالت •
افزايش سهم محصوالت جاليزي •
كاهش سهم حبوبات و سبزيحات•
عدم تغيير سهم محصوالت صنعتي •
(افزايش فعاليت گوسفندداري% 8/5مرغداري تخمگذار تا % 1/2از ) افزايش سطح فعاليتهاي دامي  •

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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لیمیشبیه سازی قیمت مصرف کننده محصوالت زراعی و دامی در شرایط نرمال اق-ب

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



میشبیه سازی سطح مصرف هر یک از کاالهای زراعی و دامی در شرایط نرمال اقلی-ج

به مقادير مقدار مصرف اغلب محصوالت نهايي كشاورزي در نواحي مختلف ايران در شرايط نرمال اقليمي نسبت•
افزايش يافته1388مصرف تعادلي در سال 

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



درصد 12/5درصد براي قند و شکر تا حداكثر 0/ 1متوسط كشوري افزايش در مقدار مصرف محصوالت زراعي از •
.درصد تعيين شده است12/2براي محصوالت صيفي و جاليز و پس از آن براي گندم با 

درصد، 2/6درصد، گوجه فرنگي 3/7درصد، سيب زميني 4/6متوسط مقدار افزايش در مصرف برنج تحت اين شرايط •
 .درصد پيش يني شده است6/5درصد و سبزيجات  3/3روغن نباتي 

ت براي همه محصوالت دامي و طيور نيز افزايش سطح مصرف در شرايط نرمال اقليمي پيش بيني شده اس•
%7گوشت مرغ  

%6/2تخم مرغ
%2/6گوشت قرمز 

%8/2شير 

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



الگوی تجارت خارجی در شرایط نرمال اقلیمی-د

به مقدار صفر در 1388ميليون تن در سال 3/57مقدار واردات گندم با مصرف انساني به شدت كاهش يافته و از حدود •
.شرايط نرمال اقليمي رسيده است

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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منافع رفاهی فعالیت های زراعی و دامی در شرایط نرمال اقلیمی-ذ

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر مولفه های اقتصاددی زیربخشهای زراعت و دام-3-3

با فرض ثابت ماندن مقدار برداشت از منابع آب زیرزمینی-الف-3-3

B1سناريوي -1-الف-3-3

گراددرجه سانتی1/3درصد و افزایش متوسط دمای کشور به میزان 6/8های کشور به میزان افزایش میانگین بارش

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



های زراعی و دامیتغییرات سطح فعالیت-الف

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم



های تعادلی محصوالت زراعی و دامیتغییرات سطح قیمت-ب

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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تغییرات سطح و مقدار مصرف کاالهای زراعی و دامی-ج

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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تغییر در الگوی تجارت خارجی محصوالت زراعی و دامی-د

در مقدار صادرات و واردات از محصوالت زراعي و دامي كشور در اين سناريو، براي اغلب محصوالت مشابه مقدار آن
ر در سناريوي نرمال اقليمي بدست آمده با اين تفاوت كه ميزان واردات گندم براي مصارف انساني از مقدار صف

100واردات قند و شکر نيز در حدود در اين سناريو افزايش يافته و مقدار هزارتن375/5به سناريوي نرمال اقليمي، 
.  دهدافزايش را نشان ميهزارتن

های زراعی و دامیتغییرات منافع رفاهی فعالیت-ذ

(ميليارد ريال10844/4)درصد 2/5كاهش رفاه مصرف كنندگان محصوالت زراعي و دامي در كل كشور به ميزان •
(ميليارد ريال 3635/6)درصد 1/1كاهش رفاه توليدكنندگان حدود •
%  3/2افزايش هزينه هاي تجارت خارجي به ميزان •
%3/34كاهش هزينه هاي حمل و نقل داخلي، حاشيۀ بازاريابي و فرآوري حدود •
( ميلياردريال 11589/5% )2/1كاهش مازاد خالص رفاه اجتماعي جامعه  •

درصد از كل درآمد توليدكنندگان دو زيربخش زراعت و دام است3/7اين ميزان زيان رفاهي در حدود 

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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A1سناريوي -2-الف-3-3

درجه سانتیگراد0/4درصد و افزایش متوسط دمای کشور به میزان 9/5های کشور به میزان  کاهش میانگین بارش

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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های زراعی و دامیتغییرات سطح فعالیت-الف

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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های تعادلی محصوالت زراعی و دامیتغییرات سطح قیمت-ب

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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تغییرات سطح و مقدار مصرف کاالهای زراعی و دامی-ج

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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تغییر در الگوی تجارت خارجی محصوالت زراعی و دامی-د

هزارتن857افزايش مقدار واردات گندم براي مصارف انساني در اين حالت حدود ❖
هزارتن173/6افزايش واردات قند و شکر حدود ❖
درصدي صادارت سيب زميني100كاهش ❖

های زراعی و دامیتغییرات منافع رفاهی فعالیت-ذ

(ميليارد ريال13325/2) درصد 3/1كاهش رفاه مصرف كنندگان در كل كشور به ميزان •
(ميليارد ريال 1758/8)درصد 0/6كاهش رفاه توليدكنندگان حدود •
%  6/6افزايش هزينه هاي تجارت خارجي به ميزان •
%4/5كاهش هزينه هاي حمل و نقل داخلي، حاشيۀ بازاريابي و فرآوري حدود •
( ميلياردريال 12453/4% )2/3كاهش مازاد خالص رفاه اجتماعي جامعه  •

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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درصد از كل درآمد توليدكنندگان دو زيربخش زراعت و دام است3/9اين ميزان زيان رفاهي در حدود 

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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mixسناريوي -3-الف-3-3

درجه سانتیگراد4/1درصد و افزایش متوسط دمای کشور به میزان 4/14های کشور به میزان  کاهش میانگین بارش

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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های تعادلی محصوالت زراعی و دامیتغییرات سطح قیمت-ب

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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تغییرات سطح و مقدار مصرف کاالهای زراعی و دامی-ج

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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تغییر در الگوی تجارت خارجی محصوالت زراعی و دامی-د

هزارتن2480/3افزايش مقدار واردات گندم براي مصارف انساني در اين حالت حدود ❖
هزارتن497افزايش واردات قند و شکر حدود  ❖
زمينيسيبصادارتدرصدي100كاهش❖

های زراعی و دامیتغییرات منافع رفاهی فعالیت-ذ

(ريال)درصد 5كاهش رفاه مصرف كنندگان محصوالت زراعي و دامي در كل كشور به ميزان •
(ميليارد ريال 3231/7)درصد 1/02افزايش رفاه توليدكنندگان حدود •
%  21/7افزايش هزينه هاي تجارت خارجي به ميزان •
%9/2كاهش هزينه هاي حمل و نقل داخلي، حاشيۀ بازاريابي و فرآوري حدود •
( ميلياردريال 17539/1% )3/2كاهش مازاد خالص رفاه اجتماعي جامعه  •

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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درصد از كل درآمد توليدكنندگان دو زيربخش زراعت و دام است5/5اين ميزان زيان رفاهي در حدود 

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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اثر تعيير اقليم با فرض كاهش مقدار برداشت از منابع آب زيرزميني-ب-3-3

مورد از آنها مقدار برداشت كمتر يا 167آبخوان كشور تنها در 629از (وضعيت اكثر آبخوان هاي كشور بحراني ✓
.در حد مقدار برداشت مجاز است

درصد وضعيت سفره هاي آب 25ساله 5در برنامه پنجم توسعه وزارت نيرو موظف شده است، طي برنامه ✓
زيرزميني را بهبود بخشد

بهتهوابسهواوآبتغييركنوانسيونچارچوبدرزيستمحيطحفاظتسازمانتوسطكهگزارشيدر✓
همراهبهيماقلتغييرروود،ميانتظار:كندميبيانكليتقريبيكبااست،شدهانجام2003سالدرمللسازمان

زيرزمينيآبمنابعازبرداشتتواندر20حدودكاهشبهمحيطيزيستمالحظاتازناشيهايمحدوديت
.شودمنجركشور

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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MIXسناريوي -3-الف-3-3

سانتیگراددرجه4/1میزانبهکشوردمایمتوسطافزایشودرصد4/14میزانبهکشورهایبارشمیانگینکاهش

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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های تعادلی محصوالت زراعی و دامیتغییرات سطح قیمت-ب

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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تغییرات سطح و مقدار مصرف کاالهای زراعی و دامی-ج

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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های زراعی و دامیتغییرات منافع رفاهی فعالیت-ذ

يبخش مطالعات اقتصاد:  مرحله چهارم
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غییر اقلیمبررسی نقش راهکار تطبیقی افزایش راندمان آبیاری در کاهش خسارت ت-ج-3-3

بخش مطالعات اقتصادي: مرحله چهارم
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نهاداتجمع بندي و پیش: فصل پنجم

مطالعات هواشناسی

استغالب نقاط كشور به جز بخش محدودي در جنوب و شرق كشور روند صعودي را طي كردهميانگين دماي 

طي . رده استدر واقع الگوي بارش ها در كشور تغيير ك. تغييرات بارش بين فصول و مناطق مختلف متفاوت است
هايي از جنوب، جنوب شرق، شمال شرق و جنوب غرب كشـور هاي پاييزه در بخشهاي گذشته، بارشدهه

.  ب شرق استبراي نيمه غربي و شمال غربي كشور عکس نيمه شرقي و جنو"اين روند تقريبا. افزايشي بـوده است
ي گستردههال بخشوهاي اين فص، گسترۀ مکاني كاهش در مقدار بارشو بهارهاي فصل زمستاندر رابطه با بارش

نوبي و زاگرس ج( اطراف مشهد)هايي اندكي از شمال شرق اي كه به جزء بخشتري از كشور را شامل شده به گونه
-برو بوده، به طور تقريب همۀ نقاط كشور با درجات مختلفي با كاهش مقدار بارش در اين فصل رو(اطراف شيراز)

.اند

هاي اين ترين فصول بارش در غالب مناطق كشور بوده و بارشبا توجه به اين كه فصول زمستان و بهار اصلي
ن يك روند دهند، روند كاهشي در اين متغير به آشکار شدفصول سهم بااليي از بارش ساالنۀ كشور را تشکيل مي

.هاي ساالنۀ كشور منجر شده استدر سري زماني بارش%( 90در سطح اطمينان )دار كاهشي معني



سـاله 30دوره بر اساس شبيه سازي هاي انجام شده از تغيير اقليم، محدودۀ احتمالي تغييرات بارش ساالنه در متوسط
درصد كاهش و محدودۀ تغييرات دمايي كشور بين 5/9درصد افزايش تا 8/6آتي كشور نسبت به دورۀ تاريخي آن بين 

.سال آينده خواهد بود30درجه سانتيگراد افزايش تا 3/1تا 4/0

حاكم شدن شرايط گرم و خشك تر بر غالب گستره جغرافيايي كشور 

مطالعات هیدرولوژی

داراي نتايج مطالعات هيدرولوژي نشان داد، حجم آبدهي در اغلب حوضه هاي آبريز كشور نسبت به متغير بارش
رارت ساالنه براي در مقابل كشش آبدهي نسبت به متغير درجه ح. كشش مثبت و نزديك به يك يا بزرگتر از آن است

اهش بارش در نتيجه اين امر كاهش بيشتر منابع آب در مقايسه با ك. اغلب حوضه هاي آبريز مورد بررسي منفي است
3/19افزايش تا 1/0ميانگين درصد تغيير منابع آب سطحي كشور در سناريوهاي مختلف از . اثر تغيير اقليم است

.  درصد كاهش و درصد پيش بيني شده است

كه اغلب جزء حوضه هاي پرآب كشور و جنوب غرب كشور ، غرب غربها براي نواحي شمالعمدۀ اين كاهش
.  هستند پيش بيني شده است

نهاداتجمع بندي و پیش: فصل پنجم



مطالعات اقتصادی

نهاداتجمع بندي و پیش: فصل پنجم

كشور حدود چنانچه وضعيت نرمالي به لحاظ اقليمي بر كل مناطق حاكم باشد، كل سطح زيركشت محصوالت زراعي
41/12)1388ميليون هکتار در سال خواهد بود كه در مقايسه با سطج زيركشت مشاهده شده در سال پايه 57/13

توجه عمدۀ اين تغيير در سطح زير كشت م. ميليون هکتار افزايش سطح را نشان مي دهد16/1حدود ( ميليون هکتار
3/8بوده كه پيش بيني شده است، سطح زيركشت ديم و آبي آنها از حدود( گندم، جو)محصوالت گروه غالت 

ليد در اين شرايط كل تو. ميليون هکتار در شرايط نرمال اقليمي افزايش يابد98/9به 1388ميليون هکتار در سال 
سطح مصرف كشور از محصوالت مختلف نسبت به سال پايه افزايش يافته كه نتيجه آن كاهش قيمت ها و افزايش

.  نتايج الگو نشان داد، در اين شرايط كشور نياز به واردات گندم براي مصارف انساني وجود ندارد. است

ال مجموع مازاد خالص اجتماعي حاصل از توليد و مصرف مجموعه كاالهاي زراعي و دامي كشور براي شرايط نرم
ميلياردريـال و مجمـوع رفـاه 8/431280ميلياردريال، كل مازاد مصرف كننـدگان حـدود 4/549658اقليمي حدود 

. ميلياردريال برآورد شده است4/316611توليدكنندگان معادل 

يمي دستخوش سطح زيركشت كل و محصوالت مختلف تحت سناريوهاي تغيير اقليم نسبت به شرايط نرمال اقل
ل سطح با اين حال، به دليل جابجايي الگوي كشت بين محصوالت مختلف، درصد كاهش ك. تغيير خواهند شد

.استزيركشت محصوالت زراعي آبي به مراتب كمتر از درصد كاهش پيش بيني شده در موجودي منابع آب



دامنه . استهاي روغنيبيشترين درصد تغيير در سطح زيركشت در سناريوهاي مختلف متوجه غالت، چغندرقند و دانه
درصد كاهش تا 9/4هاي روغني از درصد كاهش، دانه9/11درصد افزايش تا 2/0تغييرات سطح زيركشت گندم از 

درصد كاهش در سناريوهاي مختلف تعيين شده 4/65درصد كاهش تا 6/6درصد كاهش و براي چغندرفند، از 9/44
باال در مقابل اين كاهش ها، در اغلب سناريوها پيش بيني شده است، سهم محصوالت نقدي و با درآمد خالص. است

.مانند پياز، سيب زميني، گوجه فرنگي و صيفي و جاليز در الگوي كشت افزايش يابد

ايط نرمال اقليمي در مجموع پيش بيني مي شود، در اثر تغيير اقليم كل سطح زيركشت محصوالت زراعي نسبت به شر
20ان مقدار اين كاهش براي زماني كه فرض كاهش منابع آب زيرزميني به ميز. درصد كاهش يابد6درصد تا 44/0از 

.  درصد برآورد شده است10درصد وجود داشته باشد بيش از 
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يوهاي در نتيجه كاهش عملکرد و تغييرات سطوح كشت، سطح قيمت داخلي اغلب كاالهاي زراعي و دامي در سنار
7/8درصد تا حدود 84/1تغيير اقليم نسبت به شرايط نرمال اقليمي افزايش خواهد يافت كه مقدار متوسط آن از 

.  درصد در سناريوهاي مختلف متغير است
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اقليمي، كاهش نتيجه مستقيم افزايش قيمت كاالهاي زراعي و دامي در سناريوهاي تغيير اقليم نسبت به شرايط نرمال
اهش يافته كه بر اساس نتايج الگو سطح مصرف اغلب محصوالت در شرايط تغيير اقليم ك. سطح مصرف اين كاالهاست
زي، به دليل ماهيت كشش ناپذيري محصوالت كشاور. درصد متغير است8/4درصد تا 4/1متوسط درصد كاهش آن از 

درصد كاهش مقدار مصرف نسبت در درصد افزايش قيمت كمتر تعيين شده است
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درصد افزايش و در مقابـل 41/ 9درصد تا 7/4مقدار كل واردات محصوالت زراعي و دامي در اثر تغيير اقليم بين 
افزايش در واردات متعلق به دو محصول گندم و قند. درصد كاهش خواهد يافت6/14تا 0مقدار كل صادرات بين 

. و شکر بوده و كاهش در صادارت نتيجه كاهش در صادرات سيب زميني است

متوسط تغيير اقليم منجر به كاهش مازاد خالص اجتماعي ناشي از فعاليت زيربخش هاي زراعت و دام كشور در
در بدترين حالت ميلياردريال1/21691ميليارد ريال در خوش بينانه ترين و حدود 5/11589ساالنه حدود 

مصرف كنندگان تحت همه . درصد كل مازاد اجتماعي است9/3و 1/2خواهد شد كه به ترتيب معادل 
درصد تا 5/2سناريوهاي اقليمي به وضعيت رفاهي پايين تري منتقل شده كه درصد كاهش مازاد اقتصادي آنها از 

ن توزيع رفاهي بنابراي. در مقابل توليدكنندگان از تغييرات شديدتر اقليم منتفع مي شوند.درصد متغير است3/7
.  اين پديده بيشتر به نفع توليدكنندگان و به ضرر مصرف كنندگان خواهد بود
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پیشنهادات 

بـا معيـار . ي رودنتايج پژوهش نشان داد كه كشور در اثر تغيير اقليم به سمت شرايط گرم و خشك تر شدن پيش م-1
و تحـت 1420درصد منابع آب به عنوان مرز مواجه با بحران منابع آب، نتايج نشان داد كه تا افق 10قرار دادن كاهش 

13ط كشور حدود محتمل ترين سناريو از تغيير اقليم كشور، مقدار كل آب قابل تخصيص به بخش كشاورزي در متوس
ر را در اكولوژيکي كشـو-درصد كاهش خواهد كه اين امر در كنار افزايش نياز آبياري در آينده، اغلب پهنه هاي زراعي

. ر قرار گيردلذا چاره انديشي براي مقابله با آن بايد در دستور برنامه ريزان و متوليان ام. شرايط بحران قرار خواهد داد

ق مختلـف نتايج اين پژوهش، تحت سناريوهاي مختلف از تغيير اقليم، الگوي كشت سازگار بـا آن را بـراي منـاط-2
يـك الگـوي با توجه به اينکه سطوح اختصاص يافته به كشت محصوالت مختلف بـر اسـاس. كشور ارائه كرده است

رفاهي ناشي از اين پديده بهينه تعيين شده است، تغيير الگوي كشت  فعلي به الگوي منطبق با شرايط تغيير اقليم، زيان
شـور، جهت گيري الگوي كشت، تحت محتمل ترين سـناريو از تغييـر اقلـيم ك. را به حداقل ممکن كاهش خواهد داد

ف يـا نشان مي دهد، در كشت هاي پاييزه جايگزيني بخشي از اراضي زيركشت گندم و دانه هاي روغني با جـو، حـذ
، خشـك كاهش سطح زيركشت محصول چغندرقند از الگوي كشت برخي از مناطق از قبيل پهنه شمال غرب، مركـزي

اليز و سـيب مركزي و زاگرس جنوبي، توسعه كشت محصوالت صيفي و سبزي و جاليز مثل پياز، گوجـه فرنگـي، جـ
اوداري زميني، جايگزيني ذرت علوفه اي و دانه اي بجاي يونجه و گندم در جيرۀ غدايي دام ها و توسعه فعاليت هاي گ

زيان رفـاهي بجاي پرورش و نگهداري گوسفند و بز مي توانند به عنوان راهبردهاي تطبيق موثر در به حداقل رساندن
. ناشي از تغيير اقليم بکار گرفته شوند
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سطح زيركشـت با توجه به جهت گيري الگوي كشت در سناريوهاي مختلف تغيير اقليم، پيش بيني مي شود كاهش-3
. سوب مي شوددر آينده بيشتر متوجه محصوالتي باشد كه به لحاظ امنيت غذايي در زمره كاالهاي استراتژيك كشور مح

مايـل بـه بر اين اساس چنانچه سياستگذاران ت. از جمله اين موارد مي توان به گندم، دانه هاي روغني و برنج اشاره كرد
تحقيـق بيشـتر توسعه و. حفظ يا افزايش سطح توليد اين محصوالت دارند بايد براي افزايش سودآوري آنها تالش كنند

.در اين زمينه و معرفي ارقام مقاوم به خشکي و گرما مي تواند يکي از كارهاي موثر در اين راه باشد

وجهي كـاهش با توجه به اينکه نتايج نشان داد، تکنولوژي آب اندوز خسارت ناشي از اين پديده را به ميزان قابل تـ-4
ق مي دهد، توسعه فن آوري هاي نوين در بخش آبياري و تغيير روش آبياري از سـنتي بـه روش هـاي مـدرن در منـاط

.مختلف توصيه مي شود

نياز آبي آنها از با توجه به پيش بيني كاهش مقدار بارش ها، كاهش عملکرد براي محصوالتي كه بخش بزرگتري از-5
يش درجـه كاهش بارش بـه همـراه افـزا. بيشتر خواهد بود( مثل محصوالت كشت پاييزه)طريق بارش تامين مي شود 

بـوده، حرارت بويژه در فصل بهار كه منطبق با اواخر دوره رشد محصوالتي مانند گندم و جو در اغلـب نقـاط كشـور
دوره رشد گلـدهي بنابراين تغيير تاريخ كاشت به نحوي كه از انطباق. تنش رطوبتي بيشتري را به همراه خواهد داشت

طبيقي سـاده اين محصوالت با تنش هاي رطوبتي اين فصل تا حد ممکن اجتناب شود مي تواند به عنوان يك راهکار ت
موضـوع اين. افزايش درجه حرارت در فصول پاييز و زمستان نيز شرايط انجام اين امر را فراهم مي سازد. مطرح باشد

.مي تواند به عنوان موضوعات تحقيقي و پژوهشي در دستور كار كارشناسان علوم زراعي قرار گيرد
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اقتصـادي نتايج اين پژوهش منتج از يك الگوي تعادل جزئي بخشي است كه در آن ارتباطات آن با ساير بخـش هـاي-6
. و دام كشور اسـتبنابراين نتايج حاصل، تنها بيانگر آثار اوليه تغيير اقليم بر زيربخش هاي زراعت. مدل سازي نشده است

ايـن پديـده در توجه به آثار ثانويه و خسارت ناشي از آن به ديگر متغيرهاي اقتصاد كالن ديد واقع بينانـه تـري از تبعـات
. اختيار تصميم گيران قرار مي دهد

درحقيقتاهدافبهتوجهباپژوهشايندركشاورزيبخشبراييافتهتوسعهايناحيهالگويسازي،مدللحاظبه-7
هايستسياانواعآثارتحليلدرالگواينهايقابليتبهتوجهبا.استشدهتدوينداموزراعتزيربخشدوسطح

.شودميوصيهتآتيمطالعاتدركشاورزيهايزيربخشديگربهآنتوسعهوبسطمحيطي،زيستتغييراتوكشاورزي

يق با پيامدهاي پيشنهاد مي شود، برنامه ها و استراتژي هاي بلندمدت توسعه منابع آب و بخش كشاورزي كشور در تلف-8
.  تغيير اقليم تدوين شود
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