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ABSTRACT
Drought as the most perilous natural disaster is a climatic disorder, Which in addition to water
quality affects product performance. Therefore, for the long-term planning, the climatic condition
of the regions should be determined. According to this approach, in the present study, the effects of
drought on surface water quality (salinity) and the effects of drought and salinity on net income of
farmers were studied. For this purpose, firstly, using the SPI index of drought classes in the region
was determined, then using the QUAL2K model, simulation of salinity in the Taleghan River was
studied. Then, using the Ricardian approach in the form of panel data, were evaluated the effects of
climate variables, salinity, economic variables and their interactions on net income of farmers. The
results of the QUAL2K model show that the occurrence of drought has a direct and nonlinear
relationship with surface water quality. So, with decreasing river debit during moderate, severe and
very drought periods, salinity decreases by 20.51, 41.27 and 57.77%, respectively. According to
the results of the Ricardian model, salinity and temperature variables have a negative relationship
with the net income of farmers and precipitation has a positive relationship with net income. The
results of net income changes of farmers based on drought and water quality also showed that
during droughts average, severe and very severe, net income was reduced by 17.71, 32 and 42.43
percent. It is recommended to determine the cultivation pattern of the area based on net income of
farmers in order to prevent farmers from lowering their income during drought classes.

Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

D

rought is a type of climatic anomaly
that has adverse effects on plants,
animals, ecological environments
and human populations (Wilhite and
Wood, 2001: 18) and as the most
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dangerous natural disaster, affects a wide range of
climates&ecosystems(Chenar,2010:17).Geographical
areas affected by drought have increased sharply in
the last four decades and the agricultural sector is
most affected by this climatic phenomenon due to
extensive interactions with the environment
(Khalilianetal.2014: 292).

This phenomenon is one of the costly natural
disasters by reducing the yield of agricultural
products (Fontaine et al., 2009: 2; Aslam et al., 2013:
99). A key point in understanding drought is to
understand its environmental, economic and social
dimensions (Wilhite, 2000,37),because the occurrence
of this phenomenon often causes significant social
and economic losses (Chakoshi, 2000: 28). There are
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different types of drought and it can be divided into
four categories: climatic, hydrological, agricultural
and socio-economic (Sobhani Nasab, 2009: 796).
Drought occurs slowly and has several effects on
various resources and sectors, including water,
agriculture and natural resources (Malekinejad and
Soleimani Motlagh, 2011: 62; Shafiei et al., 2011: 2)
and one of the most important effects drought is a
decrease in water quality. In drought and water
shortage conditions, water quality conditions usually
become more critical because pollution loads do not
decrease as the discharge decreases.
2-Material and Methods
Taleghan River originates from the Kandovan and
Kahar Bozorg mountains in the north of Tehran and
then joins the Alamut and Andaj rivers to form the
Shahroud River and flows into the Taleghan Dam.
The water of this dam is used to supply water to the
irrigation network of Qazvin plain.
In the present study, first the drought periods were
determined using SPI index and the salinity of water
during droughts was simulated using the QUAL-2K
simulation model. Then, using Ricardian approach,
the effects of salinity and drought (reduced rainfall)
on agricultural land rents were determined.
3-Results and Discussion
Since river water quality is affected by discharge and
rainfall, SPI index was used to determine drought
years for water shortage conditions. Based on this
index, the years 2016-17, 2009-10, 1999-2000 and
2008-09 were selected as normal, moderate drought,
severe drought and very severe drought, respectively.
Using QUAL2K Model, EC simulation was
performed in the mentioned years. As expected, the
simulation results showed that the EC is a function of
its discharge and in addition to the discharge, the
amount of runoff in the river also affects the salinity
of the river. The results showed that EC increased by
20.5, 41.3 and 57.8% during the periods of moderate,
severe drought and very severe drought condition,
respectively. Accordingly, precipitation during
periods of moderate drought, severe drought and very
severe drought decreases by 31.581, 44.033 and
51.331%, respectively. Then, using Ricardian
function, the effects of salinity and drought (rainfall
reduction)on agricultural land rents were investigated.
The results show that salinity has a negative effect
and rainfall has a positive effect on agricultural land
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rents. Therefore, increasing salinity and decreasing
rainfall during droughts leads to a decrease in
agricultural land rents and during moderate, severe
and very severe droughts decreases by 17.71, 32 and
42.43%, respectively.
4-Conclusion
Due to the importance of drought and salinity and its
effect on the agricultural sector, this study aims to
investigate the effect of rainfall and salinity variables
during droughts on agricultural land rent (net
income) of selected crops (wheat, barley, corn and
beet) using Ricardian method during the 2001 to
2016. The results of QUAL2K model show that the
quality of Taleghan river is a function of its
discharge, so that with the onset of drought periods
and decrease in discharge, water salinity increases.
Also, due to the importance of the effects of
temperature, precipitation and salinity on agricultural
products, the effects of climatic variables
(temperature and precipitation) and water quality
(salinity) on agricultural land rents were investigated.
The results of this study show that temperature
variables have a negative effect, precipitation has a
positive effect and salinity has a negative effect on
agricultural land rents. Also, agricultural land rents
are greatly reduced and in general drought and water
quality reduction can have serious risks to farmers'
incomes.
Keywords: Land Rent, Drought, Water Quality,
Qazvin plain, Ricardian Approach.
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بررسی اثر خشکسالی بر روی کیفیت آب و ارزش زمینهای کشاورزی
3

مهدی اکبری ،1دکتر حامد نجفی علمدارلو ،*2دکتر سید حبیباهلل موسوی

جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،63تابستان 0011
تاریخ دریافت89/16/10 :
خشکسای ،بهعنوان مخاطرهآمیزترین سانحۀ طبیع ،،عالوهبر عملکرد محصول ،بر کیفیت آب نیز تأثیر
تاریخ پذیرش88/46/64 :
م،گذارد؛ پس بهمنظور برنامهریزیهای بلندمدت کشاورزی ،م،بایست وضعیت اقلیم ،مناطق نیز مشخص
صفحات 95 -001 :
شود؛ ازاینرو در مطایعۀ حاضر ضمن ارزیاب ،اثرات خشکسای ،بر کیفیت آبهای سطح( ،متغیر شوری) ،به

چکیده

بررس ،اثرات خشکسای( ،بارش) و شوری آب بر رانت زمینهای کشاورزی پرداخته شد .بدین منظور
نخست با استفاده از شاخص  SPIطبقات خشکسای ،در منطقه مشخص و با استفاده از مدل  QUAL2Kبه
شبیهسازی شوری در رودخانۀ طایقان پرداخته شد .در ادامه با استفاده از رهیافت ریکاردین در قایب
دادههای ترکیب ،تأثیر متغیرهای اقلیم ،،شوری ،متغیرهای اقتصادی و اثرات متقابل آنها بر رانت
زمینهای کشاورزی ارزیاب ،شد .نتایج حاصل از مدل  QUAL2Kنشان م،دهد که وقوع خشکسای ،رابطۀ
مستقیم و غیرخط ،با کیفیت آبهای سطح ،دارد؛ بهگونهایکه با کاهش دب ،رودخانه در ط ،طبقات
خشکسای ،متوسط ،شدید و خیل،شدید ،شوری بهترتیب  0003 ،5105و  5.01درصد کاهش م،یابد.
براساس نتایج مدل ریکاردین ،متغیرهای شوری و دما با رانت زمینهای کشاورزی رابطۀ عکس و با بارش
رابطۀ مستقیم دارد .نتایج حاصل از تغییرات رانت زمینهای کشاورزی (درآمد خایص) براساس خشکسای،
و کیفیت آب نیز نشان داد که در ط ،طبقات خشکسای ،متوسط ،شدید و خیل،شدید ،رانت به میزان
واژههای کلیدی:
رانت زمین ،خشکساای ،،کیفیات آب،
دشت قزوین.

 35 ،0.0.و  0500درصد کاهش م،یابد .پیشنهاد م،شود در زمان وقوع خشکسای ،،جبران زیان کشاورزان
بر مبنای میزان «رانت ازدسترفته» تعیین شود؛ چراکه برآورد مناسب ،از میزان واقع ،خسارت خشکسای،
ارائه م،دهد.

مقدمه
خشکسالی یک نوع ناهنجاری اقلیمی است که
اثرات نامطلوبی بر گیاهان ،جانوران ،محیطهای
بومشناختی و جمعیتهای انسانی دارد ( Wilhite
 )and Wood, 2001: 18و بهعنوان مخاطرهآمیزترین
سانحۀ طبیعی (چنار ،)09 :0891 ،طیف گستردهای از
اقلیم و اکوسیستم را تحتتأثیر قرار میدهد .مناطق
جغرافیایی متأثر از خشکسالی در چهار دهۀ گذشته
بهشدت افزایشیافته ( )Molen et al, 2011: 766و
بخش کشاورزی بهدلیل تعامالت گسترده با محیط،
بیشترین تأثیر را از این پدیدۀ اقلیمی میپذیرد
(خلیلیان و همکاران .)252 :0858 ،این پدیده با کاهش
عملکرد محصوالت کشاورزی از پرهزینهترین بالیای
 -0دانشآموخته کارشناس ،ارشد گروه اقتصادکشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 -5دانشیار گروه اقتصادکشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران (نویسنده مسئول)
 -3دانشیار گروه اقتصادکشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

طبیعی بوده ( )Fontaine et al, 2009: 2و دانش
کشاورزی را نیز با چالش مواجه کردهاست ( Aslam et
 .)al, 2013: 99نکتۀ کلیدی در درك خشکسالی،
درك ابعاد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی آن
است ()Wilhite, 2000:37؛ زیرا وقوع این پدیده اغلب
موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی
میشود (چکشی.)29 :0891 ،
بهطورکلی بارش ،دما ،تبخیر ،باد و رطوبت نسبی
دارای نقشی مهم در وقوع ،شدت و تداوم خشکسالی
دارند (مصطفیزاده و ذبیحی )988 :0859 ،و کمبود
بارش و افزایش دما نسبتبه میانگین بلندمدت ،علت
اصلی خشکسالیها است (ساعدی و همکاران:0859 ،
 .)2832خشکسالی انواع مختلفی دارد و میتوان آن را
mehdiakbari@modares.ac.ir
hamed_najafi@modares.ac.ir
shamosavi@modares.ac.ir
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در چهار دستۀ خشکسالی اقلیمی ،هیدرولوژیکی،
کشاورزی و اجتماعی-اقتصادی تقسیمبندی کرد
(صبحانینسب.)959 :0899 ،خشکسالیهیدرولوژیکی
بهعنوان خشکسالی واقعی ،جریانهای سطحی ،منابع
آب زیرزمینی و ذخایر آبی دریاچهها و سدها را
تحتتأثیر قرار میدهد ()Dracup et al, 1980: 297-298
و عمدتا تحتتأثیر تغییرات اقلیمی و فعالیتهای
انسانی قرار میگیرد (.)Van Loon&Laaha,2016:3-4
تأثیرات خشکسالی بهسهدستۀ تأثیراتزیستمحیطی،
اقتصادی و اجتماعی تقسیمبندی ( Gupta and
Gupta, 2003: 15؛ Nairizi, 2017: 17-18؛ کشاورز و
کرمی299-291 :0899 ،؛ قنبری و بیاد )99 :0859 ،و
نحوۀ مدیریت خشکسالی در یک منطقه باید
بهگونهای انجام گیرد که اثرات منفی زیستمحیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی حاصل از آن به
کمترین میزان برسد (قربانی و همکارن.)803 :0859 ،
خشکسالی پدیدهای است که بهآرامی رخ میدهد
و اثرات متعددی بر منابع و بخشهای مختلف،
ازجمله آب ،کشاورزی و منابع طبیعی میگذارد
(ملکینژاد وسلیمانیمطلق92 :0851،؛ شفیعی وهمکاران،
 .)2 :0851یکی از مهمترین اثرات خشکسالی ،افت
کیفیت آب در منابع برداشت مانند مخازن سدها
است (اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان،
 .)0 :0851کیفیت منابع آب تحتتأثیر عواملی چون
جنس سازندهای زمینشناسی ،بافت و جنس ذرات
آبرفت ،وضعیت هیدرودینامیک آبخوان و شرایط
اقلیمی قرار دارد (سلیمانی و همکاران.)099 :0852 ،
در شرایط خشکسالی و کمآبی ،معموال شرایط
کیفیت منابع آب بحرانیتر میشود؛ زیرا بارهای
آلودگی به همان نسبت کاهش دبی ،کم نمیشوند
(سازمان حفاظت محیطزیست.)0859،امروزه ،گذشته از
وقوعخشکسالی ،آلودگی کیفی روانآبها نیز سبب
شده تا سیاستمداران در راستای حفظ کیفیت منابع
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آبی یادشده ،تمهیداتی بیندیشند (نصیر احمدی و
همکاران99 :0850 ،؛ بوستانی و گوهرکانی)99 :0858 ،؛
بهگونهای که تعیین کیفیت آب در مدیریت منابع آب

از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پایش آن بهعنوان
یک اصل مهم در برنامهریزیها باید مدنظر قرار گیرد
(باقری سید شکری و همکاران.)2 :0859 ،
بهطورکلی ،حدود  58درصد از مساحت کشور
ایران ،دارای اقلیم خشک بیایانی ،نیمهخشک و
فراخشک است و در طول سالهای گذشته خسارات
زیادی را به علت خشکسالی متحمل شدهاست
( )UNFCCC, 2010: 95و در چهل سال گذشته29 ،
پدیدۀ خشکسالی مختلف در کشور اتفاق افتاده است و
بر این اساس ،باید خشکسالی را پدیدهای رایج در
کشور محسوب کرد (هاتف و همکاران.)9-9 :0899 ،
همچنین میزان بارندگی سالیانۀ کشور ایران حدود
 231-291میلیمتر است .این مقدار بارش ،کمتر از
یکسوم متوسط بارندگیسالیانۀ جهان( 991میلیمتر)
است .توزیع بارندگی در کشور از نظر زمانی و مکانی
یکنواخت نیست ،بهگونهایکه فقط 0درصد از مساحت
ایران ،بارشی بیش از  0111میلیمتر و  92درصد از
سطح کشور ،بارش سالیانۀ کمتر از  011میلیمتر
دارند و با توجه به محدودیت شدید منابع آب در ایران،
تالشهای اخیر بهمنظور خودکفایی در تولید ،موجب
فشار بیشتر بر منابع آب شدهاست و با ادامۀ روند
کنونی ،منابع آب بخش کشاورزی دچار آسیب جدی
شدهاست؛ بهطوریکه خشکسالیهای اخیر نیز موجب
افت و کاهش کیفیت منابع آب شدهاست (کیانی و
خوشروش090 :0851 ،؛ سلطانی گردفرامرزی و همکاران،
 .)091 :0859روند افت کیفیت منابع آب نیز در ایران
در طی سالهای  0892-0858تشدید شده است که
عالوهبر رشد جمعیت ،مهاجرت ،شهرنشینی و افزایش
پسابها ،وجود خشکسالی و تغییر اقلیم و کاهش
روانآبها تأثیر شدیدی بر کاهش کیفیت منابع آب
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داشتهاند ارزیابی وضعیت هدایتالکتریکی آبخوانهای
کشور نشان میدهد که شوری بیش از  92درصد از
مساحت آبخوانهایکشور،بیش از  2111میکرزیمنس
بر سانتیمتر است (مریدی و همکاران.)88 :0859 ،
بهطورکلی ،تاکنون مطالعات مختلفی در رابطه با
شبیهسازی کیفیت (Attrill and Power, 2000؛

مناسب است .باروس و مندو )0559( 8اقدام به
بررسی تأثیرات دورۀ کمآبی و پرآبی بر کیفیت
آبهای سطحی جنوب کشور پرتغال کردند و نتایج
قابلتوجهی در رابطه با ارتباط معنیدار بین
پارامترهای کیفیت آب با دبی شدند .خوب و
همکاران ( )0859بهمنظور پایش کیفی و تعیین سهم
رودخانههای واریزی بر افزایش شوری رودخانۀ
قزلاوزن در محدودۀ استان زنجان از نرمافزار
 QUAL2Kبه این نتیجه رسیدند که بهدلیل کمبودن
تواتر آبیاری در کشت دیم در مقایسه با کشت
آبیاری ،آبشویی خاك کمتر است؛ درنتیجه این مواد
پس از هر کشت در خاك تجمع پیدا کرده ،باعث
افزایش میزان کل جامدات محلول در آب شده و
بهتبع آن باعث افزایش شوری میشوند.
بهرامی و همکاران ( )0899با بررسی تأثیر سازند
شور گچساران بر کیفیت آب رودخانۀ زهره در
کهگیلویه و بویراحمد به این نتیجه رسیدند که
شوری آب رودخانۀ زهره در فصل خشک افزایش
یافتهاست که علت را میتوان به کاهش دبی رودخانه
و جریان چشمههای شور ناشی از سازند گچساران
نسبت داد که اثرات کیفی این چشمهها با کاهش
دبی رودخانه نمایانتر میشود.
گروه دوم مطالعاتی هستند که به بررسی عوامل
اقلیمی بر روی رانت زمینهای کشاورزی پرداختهاند؛
برای مثال ،پولسکی )2113( 3با استفاده از روش
ریکاردین ،اثر تغییر اقلیم را با درنظرگرفتن زمان و
مکان بر کشاورزی آمریکا بررسی کردند .نتایج حاصل
از مدل نشان داد که اثرات متغیرهای مکانی همچون
فرایندهای ارتباطی فرامحلی ،دسترسی آن به مکان
آب و قوانین مربوط به آب آبیاری ،دارای نقش مهمی
در مدل است .اثرات تغییرات آب و هوایی پیشبینی
شده ،با مقیاس زمان و مکان مورد تحلیل ،بهطور
معنادار متفاوت است و همچنین با فرض تغییرات آب

1-Zhang et al
2-Rashed and El-sayed

3-Barooss and Mendo
4-Polsky

Barnwell et al, 2004؛ Drolc and Končan,
1999؛ Kannel et al, 2007؛ Mathew et al, 2011؛

Zhang et al, 2012؛ نوشادی و حاتمی زاده،0895 ،
خداممحمدی و بوستانی ،0859 ،هاشمی و همکاران،
 )0851و اثرات متغیرهای آب و هوایی بر رانت محصوالت
کشاورزی (مجاوریان و همکاران0853 ،؛ واثقی و
اسماعیلی0899 ،؛ پیشبهار و همکاران0853 ،؛
Amiraslany, 2010؛ Eid et al,2007؛ Mendelsohn

 )et al, 1994صورت پذیرفته است؛ ازاینرو ،ادبیات
تحقیق در این پژوهش به دو بخش تقسیم شدهاست
که عبارتاند از:
گروه اول مطالعاتی هستند که به شبیهسازی
کیفیت آب رودخانه پرداختهاند؛ برای نمونه ،ژانگ و
همکاران )2109( 0در تحقیقی با استفاده از مدل
 QUAL2Kکیفیت آب حوضۀ آبریز دریاچۀ تایهو
( )Taihuچین را بررسی کردند و حداکثر بار ساالنۀ
مجاز برای آالیندههای  ،NH3 ،CODنیتروژن کل و
فسفر کل را بهترتیب539/98 ,350/90 ,9209/80 ،
و  013/89تن برآورد کردند .این محققان گزارش
کردند که بار آلودگی برای تحقق اهداف کیفیت آب
بهترتیب به  39/99 ,29/29 ,08/89و  89/19درصد
کاهش نیاز دارد .راشد و ال سید )2103( 2با بررسی
و اندازهگیری چند زهکش آب ،با استفاده از مدل
 QUAL2Kنشان دادند که مدل  QUAL2Kبهعنوان
یک ابزار کارآمد برای اندازهگیریهای نسبی برنامۀ
بهبود توان کیفیت آب رودخانه بهویژه برای کیفیت
پارامترهای مؤثر در آب مورد استفاده در کشاورزی
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و هوایی ،ارزش زمین برای مناطق غربی تا یکسوم
کاهش مییابد؛ درحالیکه مناطق شرقی تا  91درصد
افزایش مییابد.
بن هین )2119( 0بهمنظور بررسی اثرات تغییر
اقلیم در کشاورزی آفریقای جنوبی با استفاده از روش
ریکاردین به این نتیجه رسیدند که فعالیت کشاورزی
در آفریقای جنوبی وابستگی زیادی به متغیرهای
اقلیمی دارد؛ بهطوریکه افزایش یک درصدی درجه
حرارت منجر به افزایش  91دالری در درآمد خالص و
کاهش یک میلیمتری رطوبت منجر به کاهش 2
دالری در درآمد خالص خواهد شد .همچنین ،نتایج
حکایت از وجود تفاوت معنادار بین اثرات تغییر اقلیم
در زمینهای دیم و آبی دارد .فزی و بیتمن)2102( 2
بهمنظور بررسی اثرات غیرخطی تغییر اقلیم با
استفاده از مدل ریکاردین ،ارزش زمین بیش از
 8111مزرعه را در قالب دادههای ترکیبی بررسی
کردهاند و به این نتیجه رسیدند که افزایش دما در
صورتی منجر به افزایش رانت زمین میشود که در
کنار آن بارش کافی نیز وجود داشته باشد تا از
مشکالت ناشی از خشکسالی جلوگیری شود .نتایج
مطالعۀ مجاوریان و همکاران ( )0853حاکی از آن
است که با افزایش متوسط دما از  09,29درجه
سانتیگراد ،رانت زمینهای کشاورزی در منطقۀ مورد
مطالعه کاهش و با افزایش از  259,92میلیمتر رانت
افزایش مییابد .نتایج نشان میدهد که تغییر اقلیم در
آینده دارای تأثیر منفی بر رانت است؛ بهگونهایکه تا
سال  2011موجب کاهش  89درصدی آن میشود.
واثقی و اسماعیلی ( )0899در مطالعهای با استفاده از
روش ریکاردین به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از
تغییر اقلیم بر تولیدکنندگان ذرت در ایران پرداختند.
نتایج نشان داد که اگر دمای کاشت محصول ذرت
1-Benhin
2-Fezzi and Bateman

بهطور میانگین از  09,9درجه سانتیگراد و بارندگی از
 22,9میلیمتر بیشتر شود ،درآمد خالص کشاورزان
افزایش مییابد و افزایش در دما و بارندگی تا 011
سال آینده ،باعث کاهش  25درصدی بازدۀ ذرت
میشود و در هر هکتار به میزان  993هزار ریال به
کشاورزان خسارت وارد خواهد کرد.
با توجه به مطالعات صورتگرفته مشخص شد که
تأثیر تغییر اقلیم و خشکسالی با استفاده از مدل
ریکاردین در مطالعات پیشین مورد واکاوی قرار
گرفتهاست؛ اما تاکنون بررسی همزمان تأثیر متغیرهای
اقلیمی و کیفیت آب (متغیر شوری) بر درآمد خالص
کشاورزان ،مورد ارزیابی قرار نگرفته است؛ بنابراین،
بهدلیل نقش مهمی که خشکسالی بر کیفیت منابع آب
و بهدنبال آن سودآوری محصوالت کشاورزی دارد،
مطالعۀ حاضر با هدف ارزیابی اثرات خشکسالی و
شوری بر رانت زمینهای کشاورزی صورت گرفته
است.
منطقۀ مورد مطایعه
در سال زراعی  0899-0899بالغبر  2,0میلیون
تن از محصوالت مختلف زراعی در استان قزوین
برداشت شده که  50,93درصد آن از مزارع آب و
 9,39درصد بقیه از مزارع دیم حاصل شدهاست که
بیانگر اهمیت کشت آبی در امنیت غذایی و تولید
محصوالت زراعی در استان قزوین است و  9درصد از
نیاز غذایی کشور را تأمین میکند (بینام:0899 ،
 .)018دشت قزوین با میانگین بارش ساالنه 280,3
میلیمتر (در حدود هشت درصد کمتر از میانگین
بارندگی در سطح کشور است) ،در بخش میانی استان
قزوین واقع شدهاست .براساس اطالعات سازمان
هواشناسی قزوین طی دورۀ  0891تا  0853دمای
متوسط ساالنه به میزان  1,5درجه سانتیگراد افزایش
و بارش به میزان  8میلیمتر کاهش یافته است.
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آمارهای موجود نشان میدهد ،وقوع خشکسالیهای
پیدرپی در این منطقه امری اجتنابناپذیر است که
موجب بروز کاهش حجم آب سطحی و درنتیجه
کاهش کیفیت آن در منطقه میشود و خسارات
جبرانناپذیری بر محصوالت کشاورزی وارد میکند؛
ازاینرو هرگونه تحقیقی که بتواند این خسارات را
جبران کند و موجب کاهش مصرف آب شود ،ضرورت
دارد.
رودخانۀ طالقان یکی از رودخانههای مهم حوضۀ
آبخیز طالقان است و با طول تقریبی  91کیلومتر از
کوههای کندوان و کهار بزرگ در شمال تهران
سرچشمه میگیرد و سپس با پیوستن به رودخانههای
الموت و اندج ،رود پرآب شاهرود را تشکیل میدهد و
به سد طالقان میریزند .از آب این سد بهمنظور تأمین
آب شبکۀ آبیاری دشت قزوین استفاده میشود .شبکۀ
آبیاری دشت قزوین با وسعتی معادل  91111هکتار
ناخالص بهصورت نواری است به طول  53کیلومتر که
از محدودۀ زیاران شروع شده و به اراضی کهک
تاکستان منتهی میشود .عرض متوسط این نوار حدود
 9/9کیلومتر است .این شبکه بهطور عمده اراضی
شهرهای قزوین ،آبیک و همچنین بخشی از اراضی
شهرستانهای تاکستان و بوئینزهرا را دربرمیگیرد.
روش تحقیق
وقوع خشکسالی و تأثیر آن بر کمیت و کیفیت
آب و عملکرد محصوالت کشاورزی موجب وقوع
نگرانی درمورد درآمد کشاورزان شده است .بهمنظور
سیاستگذاری مؤثر در زمینۀ مقابله با بحران
خشکسالی ،برآوردهای صحیح از کاهش درآمد خالص
کشاورزان در مواجه با این بحران نیاز است که در
مطالعات قبلی کمتر به چشم میخورد .مطالعۀ حاضر
بهدلیل استفاده از متغیرهای آب و هوایی و کیفیت
آب سطحی (متغیر شوری) ،در بین مطالعات خارجی
و داخلی دارای اهمیت است .بدین منظور در مطالعۀ
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حاضر ،ابتدا با استفاده از شاخص  SPIدورههای
خشکسالی مشخص و با استفاده از مدل شبیهسازی
کیفیت آب سطحی  QUAL-2Kبه شبیهسازی شوری
آب در طی دورههای خشکسالی پرداخته شد .سپس
با استفاده از رهیافت ریکاردین ،اثرات شوری و
خشکسالی بر رانت زمینهای کشاورزی مشخص شد.
شاخص  :SPIیکی از شاخصهای اساسی در مطالعۀ
خشکسالی ،شاخصاستاندارد بارش است که بهمنظور
محاسبۀ آن میبایست میانگین و انحراف معیار
درازمدت مقادیر بارندگی در دورۀ مطالعه را داشت
( .)Bonaccorso et al, 2003: 274-275این شاخص
اساسا بهمنظور تعریف و پایش خشکسالی و ترسالی
ارائه شدهاست ( Tsakiris & Vangelis et al, 2004:
)3که این امر موجب میشود ،تحلیلگر وقایع
خشکسالی و ترسالی بهوقوعپیوسته در هر گام زمانی
را شناسایی و تحلیل کند (.)McKee et al, 1993: 2
در این شاخص ابتدا توزیع آماری مناسب بر آمار
بلندمدت بارندگی برازش داده میشود که معموال
برای این کار توزیع گاما درنظر گرفته میشود ،سپس
تابع تجمعی توزیع با استفاده از احتماالت مساوی به
توزیع نرمال تبدیل میشود ( Edwards et al, 1997:
18؛ .)Mckee et al,1993:2

در واقع  ،SPIمتغیری از تابع توزیع نرمال استاندارد
شده است که مقدار احتمال تجمعی آن با مقدار
احتمال تجمعی متغیر موردنظر از توزیع گامای
بهدستآمده ،مساوی باشد (مساعدی و قبایی:0851 ،
 )0219و بهصورت رابطۀ  0محاسبه میشود.
()0
که در آن N ،تعداد ماههایی که بارندگی تجمعی
مقدار بارندگی نرمال
برای آنها محاسبه شده،
مقدار بارندگی نرمالشدۀ ماه
شدۀ ماه فعلی،
میانگین تعداد بارندگی تجمعی برای N
قبلی،
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انحراف معیار برای دادهها است .مککی و
ماه،
همکاران ( )0558این شاخص را به چهار کالس  1تا
 1,55نرمال -1,55 ،تا  1خشکسالی ضعیف -0 ،تا
 -0,35خشکسالی متوسط-0,9 ،تا  -0,55خشکسالی
شدید و  -2و باالتر خشکسالی بسیار شدید،
تقسیمبندی کردند .براساس این شاخص ،شدت و
تداوم خشکسالیهای هواشناسی در مقیاسهای
کوتاهمدت و خشکسالیهای هیدرولوژیک در
مقیاسهای بلندمدت توسط این شاخص برآورد
میشود .براساس این روش دورۀ خشکسالی هنگامی
اتفاق میافتد که  SPIبهطور مستمر منفی و کمتر از
 -0باشد و زمانی پایان مییابد که  SPIمثبت شود
(Wu et al,2007:17؛ Vlček & Huth 2009:761-759؛

رضییی و همکاران99 :0899 ،؛ مساعدی و همکاران،
098-093 :0899؛ مساعدی و قبایی.)0202 :0851 ،

مدلشبیهسازی کیفیت آبسطح:)QUAL2K( ،
مدل  QUAL2Kبهمنظور شبیهسازی کیفیت آب
رودخانه بهطور گستردهای مورد استفاده قرار
گرفتهاست .این برنامه قادر است بیش از  81پارامتر
کیفی را در رودخانههایی را که اختالط کامل افقی و
عمودی در آنها صورت میگیرد ،شبیهسازی کند
( .)Chapra, 2008: 18این برنامه قادر است پخش
طولی مواد ،اکسیژن موردنیاز رسوبات ،تهنشینی مواد
کربنی ،هدایت الکتریکی (شوری) ،نیتراتزایی و
نیتراتزدایی را در شبیهسازی پارامترهای آب
بهحساب آورد .ازجمله تواناییهای این مدل این است
که عالوهبر شبیهسازی یکبعدی جریان در حالت
ماندگار و غیریکنواخت ،میتواند ترکیبی از شاخههای
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اصلی و فرعی رودخانه و عواملی چون تخلیۀ
فاضالبها و همچون جریانهای افزایشی را دربرگیرد
( .)Chapra, 2008: 238مدل  QUAL2Kدارای سه
بخش اصلی است که شامل :هندسه و هیدرولیک
مدل ،موازنۀ جریان و معادلۀ جابهجایی-انتشار است.
در ابتدا بهمنظور شناسایی رودخانۀ طالقان،
حوضۀ آبخیز این رود ،زمینهای کشاورزی ،راههای
دسترسی رود ،مراکز جمعیتی اطراف رود ازقبیل
شهرها ،روستاها و آبادیها ،از نقشۀ پستیوبلندی
 0/29111منطقه که توسط سازمان نقشهبرداری
کشور تهیه شدهبود ،استفاده شد .عالوهبر آن،
بهمنظور شناسایی وضعیت اقلیمی منطقۀ مورد
مطالعه ،اطالعات کمیت و کیفیت آب رودخانه ،آمار و
اطالعات هواشناسی و آبشناسی ازجمله بارش و
دمای ماهانه و ساالنه و آبدهی رود از سازمان
مدیریت منابع آب ایران و ادارۀ هواشناسی ایران
گردآوری شد.
براساس اطالعات بهدستآمده از مطالعات مقدماتی
و شناسایی رودخانه و تعیین محلهای برداشت آب و
دفع فاضالب به رودخانۀ طالقان 9 ،بازه بر روی
رودخانه طالقان از محل پاییندست تا سد طالقان
(بهطول  83کیلومتر) انتخاب شد.
ایستگاههای موردمطالعه به نحوی انتخاب شدند
که نتایج بهدستآمده از هر ایستگاه بتواند شاخص
گویایی از وضعیت باالدست خود بوده و اثر ورود
منابع آالینده را در مقایسه با ایستگاههای پاییندست
روشن کند .شکل شمارۀ  0موقعیت رودخانۀ طالقان
و ایستگاههای نمونهبرداری را نشان میدهد.
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شکل  :0موقعیت رودخانۀ طایقان و ایستگاهها

مأخذ :هدیپور نیکتراش و همکاران0859 ،

رهیافت ریکاردین :در این مطالعه بهمنظور بررسی

()2

اثرات خشکسالی و شوری بر رانت زمینهای کشاورزی
(سود حاصل از کشت محصوالت) از رهیافت ریکاردین
استفاده شدهاست .این روش تاکنون در مطالعات
متعددی مورد استفاده قرار گرفتهاست .روش ریکاردین
براساس نظریات دیوید ریکاردو ( )0909و ( )0922و
همچنین مندلسون و همکاران ( )0553است .این
مدل برای تخمین تأثیر اقلیمی ،اجتماعی -اقتصادی و
متغیرهای جغرافیایی بر روی ارزش زمینهای
کشاورزی بهکار گرفتهمیشود ( Amiraslany, 2010:

24؛ پیشبهار و همکاران .)99 :0853 ،براساس این

که در رابطۀ  i ،2نشاندهندۀ نوع محصول ،مقدار
نهادههای تولید E ،فاکتورهای اقلیمیS ،
تولید،
هزینۀ تولید محصول و W
فاکتور کیفیت آب و
هزینۀ ساالنۀ
قیمت عوامل تولید است .همچنین،
زمین و سطح زیرکشت محصول  iاست .از حل
رانت زمین بهازای هر هکتار
معادلۀ باال برای
کشت محصول ،معادل با درآمد خالص بهازای هر
هکتار بهدست میآید:
()8

نظریه ،رانت زمین کشاورزی منعکسکنندۀ بهرهوری
خالص مزرعه است و درآمد خالص بهازای هر هکتار
کشت محصوالت منتخب ،معیاری برای رانت یا ارزش
زمین درنظر گرفته میشود (واثقی و اسماعیلی:0899 ،

 .)999درواقع این مدل ،آثار تغییر آبوهوا و دیگر
متغیرها بر ارزش زمین یا درآمد خالص را آزمایش
میکند ( Kurukulasuriya et al, 2006:369؛

مجاوریان وهمکاران .)393 :0853 ،در رهیافت ریکاردین
سود بهدستآمده از مزرعه باید حداکثر شود.

براساس رابطۀ  ،8درآمد خالص بهازای هر هکتار
کشت محصول موردنظر ،بهعنوان معیاری از رانت
زمین محاسبه میشود .برای بهدستآوردن درآمد
خالص الزم است تمام هزینههای تولید (هزینۀ
کاشت ،داشت ،برداشت و سایر هزینهها بهجز هزینۀ
زمین) از درآمد ناخالص (حاصلضرب قیمت محصول
در عملکرد آن) کسر شود (واثقی و اسماعیلی:0899 ،

 .)999بهطورکلی مدل ریکاردین ،رانت زمین را تابعی
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درجه دوم از متغیرهای اقلیمی یا کیفیت آب درنظر

کرد .روشهای معمول اقتصادسنجی در کارهای

میگیرد (.)Eid et al, 2007: 9

تجربی مبتنیبر فرضهای مانایی متغیرهای مورد

باتوجه بهگستردگی محصوالت در منطقه و ماهیت

بررسی است؛ به این دلیل که امکان ساختگیبودن

زمانی تغییرات اقلیمی ،مدل فوق براساس دادههای

برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و استناد به نتایج

ترکیبی برآورد شد .دادههای ترکیبی به مجموعهای

چنین برآوردهایی به نتایج گمراهکنندهای منجر

از مشاهدات اطالق میشود که از بررسی چندین

خواهد شد.

واحد مقطعی در یک دورۀ زمانی ،حاصل میشود.

با توجه به اطالعات گفتهشده در رابطه با رهیافت

مدلهای رگرسیون مبتنیبر دادههای ترکیبی ،حاوی

ریکاردین و مدل دادههای ترکیبی ،مدل کاربردی در

اطالعاتی در دو بعد زمان و مکان هستند و به ارزیابی

این مطالعه بهمنظور ارزیابی اثرات متغیرهای آب و

رفتار مقاطع مختلف در طول زمان میپردازند

هوایی (دما و بارش) ،شوری و میزانمصرف نهادههای

(زراء نژاد و انواری .)81-89 :0893 ،پیش از تحلیل

کشاورزی بر رانت زمین کشاورزی در دشت قزوین

روابط میان متغیرها ،بایستی مانایی سریهای مورد

براساس رهیافت ریکاردین بهصورت زیر است:

بررسی را به کمک آزمونهای ریشه واحد بررسی
() 3

که در مدل فوق t=1,2,…,16 ،که مشاهدات مربوط به

زمان  tو

سالهای  ،0895-0853مقاطع  i=1,2,3,4که بهترتیب

تخمین مدل فوق بهصورت لگاریتمی و ضرایب

برای محصوالت گندم آبی ،جو آبی ،چغندرقند و ذرت

برآوردی بیانگر کشش است .واثقی و اسماعیلی

است.
و

اثر متقابل شوری و دما است.

لگاریتم رانت محصول  iدر زمان ،t

( )0899در مطالعۀ خود فقط متغیرهای آب و هوایی و

لگاریتم متوسط دمای کل در سطح و مجذور

اثرات متقابل آنها ،جی بیت بیو و حسن ( )2119و

و

مجاوریان و همکاران ( )0853عالوهبر متغیرهای آب و

لگاریتم متوسط بارش کل در سطح و مجذور آن

هوایی و اثرات متقابل آنها از متغیرهای اقتصادی نیز

آن در طول دورۀ رشد محصول  iدر زمان ،t
در طول دورۀ رشد محصول
لگاریتم شوری محصول

i

i

در زمان ،t

در زمان ،t

بر درآمد خالص کشاورزان استفاده کردند.
در این مطالعه ،اطالعات مربوط به مقدار بذر و

لگاریتم نیروی کار محصول  iدر زمان ،t

نیروی کار از وزارت جهاد کشاورزی ،اطالعات مربوط

لگاریتمبذر محصول  iدر زمان ،t

به آبوهوا از ادارۀ هواشناسی و اطالعات مربوط به
در زمان ،t

شوری از سازمان مدیریت منابع آب ایران بهدست

اثر متقابل بذر و نیروی کار محصول

اثر متقابل دما بارش محصول  iدر زمان ،t

آمدهاست و تابع موردنظر با استفاده از نرمافزار Eviews

i

اثرمتقابل شوری و بارش محصول  iدر

برآورد شدهاست.
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نتایج و بحث

دورهای خشکسالی متوسط ،خشکسالی شدید و

تحلیل کیفیت آب رودخانه طایقان

خشکسالی خیلی شدید نسبتبه دورۀ نرمال بهترتیب

ازآنجاییکه کیفیت آب رودخانه تحتتأثیر دبی و
بارش است؛ بنابراین برای تعیین سالهای خشکسالی
برای شرایط کم آبی از شاخص

SPI

استفاده شد.

براساس این شاخص ،سالهای -0899 ،0853-0859
0899-0899 ،0899و 0899-0899بهترتیب بهعنوان
سالهای نرمال ،خشکسالی متوسط ،خشکسالی شدید
و خشکسالی خیلی شدید انتخاب شدند .با استفاده از
نرمافزار  QUAL2Kشبیهسازی  ECدر سالهای مذکور
انجام و پس از واسنجی مدل ،شبیهسازی در شرایط
بحرانی صورت گرفت و با دادههای واقعی مقایسه شد.
همانطور که انتظار میرفت ،نتایج شبیهسازی نشان
داد که

EC

رودخانه تابعی از دبی آن است و عالوهبر

دبی ،مقدار روانآب زهکشها نیز بر شوری در رودخانه
تأثیر میگذارد؛ بهطوریکه در سالهای پرآب،
کاهشیافته و در سالهای خشکسالی،
یافته است .نتایج نشان داد که

EC

EC

EC

افزایش

در طی دورههای

خشکسالی متوسط ،خشکسالی شدید و خشکسالی
خیلی شدید نسبتبه دورۀ نرمال بهترتیب ،21,9
 30,8و  99,9درصد افزایش یافته است .سپس درصد
تغییرات بارش در طی سالهای مذکور نسبتبه سال
نرمال محاسبه شد .بر این اساس ،بارش در طی

 33,188 ،80,990و  90,880درصد کاهش مییابد.
برآورد تابع ریکاردین

بهمنظور تخمین معادلۀ ( ،)9ابتدا با استفاده از
آزمون بریتونگ و هادری به بررسی ریشه واحد در این
متغیرها پرداخته شد .با توجه به نتایج جدول (،)0
براساس آزمون هادری ،کلیۀ متغیرها در سطح یک
درصد معنادار هستند و حکایت از رد فرض صفر
مبنیبر وجود ریشه واحد دارد؛ ولی براساس آزمون
بریتونگ متغیرهای لگاریتم مجذور دما ،لگاریتم شوری
و لگاریتم اثرات متقابل دما و بارش با یک تفاضلگیری
و متغیرهای لگاریتم نیروی کار و لگاریتم اثرات متقابل
بذر و نیروی کار با دو تفاضلگیری معنادار شدند .پس
از آزمون مانایی متغیرها ،بهمنظور تعیین ارتباط
بلندمدت میان متغیرهای مدل از آزمون همانباشتگی
کائو شد که نتایج آن در انتهای جدول زیر نوشته
شدهاست .این آزمون وجود همانباشتگی بین متغیرها
و وجود ارتباط تعادلی بلندمدت بین آنها را تأیید
میکند و نشان میدهد باقیماندۀ متغیرها انباشته از
درجه صفر هستند.
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جدول  :0نتایج آزمون مانای ،متغیرها

متغیرها

آمارۀ بریتونگ

وضعیت مانایی

آمارۀ هادری

وضعیت مانایی

لگاریتم درآمد خالص

)1,1895( -0,999

)I(0

)1,1111( 9,038

)I(0

لگاریتم دما

)1,5899( 0,921

)I(0

)1,1189( 2,999

)I(0

لگاریتم مجذور دما

)1,1318( -0,939

)I(1

)1,1135( 2,993

)I(0

لگاریتم بارش

)1,1110( -8,919

)I(0

)1,1111( 9,989

)I(0

لگاریتم مجذور بارش

)1,1110( -8,929

)I(0

)1,1111( 9,098

)I(0

لگاریتم شوری

)1,1111( -3,298

)I(1

)1,1111( 3,902

)I(0

لگاریتم بذر

)1,1993( -0,999

)I(0

)1,1895( 0,910

)I(0

لگاریتم نیروی کار

)1,1939( -0,332

)I(2

)1,1111( 3,291

)I(0

لگاریتم اثرات متقابل دما و بارش

)1,1112( -8,929

)I(1

)1,1111( 9,899

)I(0

لگاریتم اثرات متقابل شوری و دما

)1,1820( -0,990

)I(0

)1,1108( 8,122

)I(0

لگاریتم اثرات متقابل شوری و بارش

)1,1191( -2,399

)I(0

)1,1111( 9,990

)I(0

لگاریتم اثرات متقابل بذر و نیروی کار

)1,1050( -2,198

)I(2

)1,1189( 2,959

)I(0

آماره ( tاحتمال)

)1,1111( -3,399

آزمون کائو
مأخذ :یافتههای تحقیق0895-0853 ،

پس از پایایی متغیرها باید نوع مدل مشخص
شود .بدین ترتیب ،ابتدا با استفاده از آزمون لیمر به
انتخاب از بین الگوی پانل و تلفیقی پرداخته شد.
براساس نتایج این آزمون در جدول ( ،)2مقدار F
لیمر 9,339 ،و احتمال آن  1,1110به دست آمد که
نشاندهندۀ رد فرضیۀ دادههای تلفیقی و پذیرش
مدل بهصورت پانل است .در مرحلۀ بعد بهمنظور
تشخیص استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون
هاسمن استفاده شدهاست .نتایج این آزمون نشان
میدهد که بین آثار تصادفی و متغیرهای توضیحی
همبستگی وجود دارد و استفاده از اثرات ثابت
بهمنظور برآورد مدل مناسبتر است.
جدول  :5نتایج آزمون ییمر و هاسمن

آزمون

مقدار آماره

احتمال

آزمون  Fلیمر

9,339

1,1110

02,921
آزمون هاسمن
مأخذ :یافتههای تحقیق0895-0853 ،

1,1198

جدول ( )8نتایج نهایی تخمین مدل را نشان
میدهد .در این مدل عالوهبر دما و بارش و شوری،
اثرات متقابل آنها نیز بهدلیل اهمیت آن در مدل

وارد شده است .همانطورکه در جدول  8نشان
دادهشده ،بیشتر متغیرها اعم از خطی و درجه دوم و
اثرات متقابل آنها معنادار شدهاست .براساس نتایج
جدول شمارۀ  ،8دما ،بارش و شوری در سطح پنج،
یک و ده درصد بر رانت زمین کشاورزی تأثیر
میگذارند؛ بهگونهایکه دما و شوری دارای اثر منفی
و بارش دارای اثر مثبت است؛ بهعبارتدیگر با
افزایش دما و شوری ،رانت زمینهای کشاورزی
کاهش و با افزایش بارش ،رانت زمینهای کشاورزی
افزایش مییابد؛ بنابراین ،افزایش شوری و کاهش
بارش در طی دورههای خشکسالی منجر به کاهش
تولید و رانت زمینهای کشاورزی میشود .متغیرهای
لگاریتم بذر در سطح پنج درصد و نیروی کار در
سطح یک درصد معنادار شده و دارای اثر منفی بر
رانت است که نشان از وجود این نهادهها در ناحیۀ
سوم تولید دارد .متغیرهای برآوردی درجه دوم بیانگر
رابطۀ  Uشکل این متغیرها با رانت است که نقاط
بحرانی آن با مشتقگیری قابلمحاسبه است .نتایج
تأثیر متقابل متغیرهای شوری و بارش و متغیرهای
دما و بارش بهترتیب در سطح ده و پنج درصد
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معنادار شده و بیانگر تأثیر معنادار همزمان این دو
متغیر بر رانت زمینکشاورزی است؛ بهبیاندیگر،
متغیرهای شوری و بارش و متغیرهای دما و بارش در
کنار یکدیگر موجب کاهش رانت زمین میشود .اثرات

متقابل نهادههای مصرفی بذر و نیروی کار و اثرات
متقابل شوری و دما در هیچ یک از سطوح معنادار
نیست.

جدول  :3نتایج برآورد مدل ریکاردین

آماره t
8,555
28,039
-2,113
2,098
2,591
-2,058
-0,955
-2,985
-2,921
-0,929
1,239
1,029
-2,018

ضریب
متغیرها
8,392
عرض از مبدأ
1,988
لگاریتم درآمد خالص ()-0
-0,822
لگاریتم دما
8,251
لگاریتم مجذور دما
1,050
لگاریتم بارش
-0,109
لگاریتم مجذور بارش
-1,929
لگاریتم شوری
-1,129
لگاریتم بذر
-1,158
لگاریتم نیروی کار
-3,092
لگاریتم اثرات متقابل شوری و بارش
1,229
لگاریتم اثرات متقابل شوری و دما
1,109
لگاریتم اثرات متقابل بذر و نیروی کار
-1,929
لگاریتم اثرات متقابل دما و بارش
1,523
R2
2,30
DW
ns
* ** ***
مأخذ :یافتههای تحقیق , ( 0895-0853 ،و به ترتیب معنیدار در سطح یک ،پنج و ده درصد و بیانگر عدممعنیداری است)

پس از برآورد مدل ریکاردین برای محصوالت مورد
مطالعه و محاسبۀ درصد تغییرات شوری و بارش
نسبتبه دورۀ نرمال ،در ادامه به بررسی اثرات
خشکسالی و شوری بر رانت زمینهای کشاورزی
(درآمد خالص) پرداخته شد .خشکسالی و بهتبع آن
افزایش شوری ،موجب تغییر منفی در رانت زمینهای

احتمال
1,1110
*
1,1111
**
1,1398
**
1,1809
*
1,1182
**
1,1258
***
1,1519
**
1,1009
*
1,1192
***
1,1999
ns
1,9199
ns
1,5112
**
1,1899
*

کشاورزی میشود .همانطورکه در جدول شمارۀ 3
نشان دادهشدهاست ،در طی دورۀ خشکسالی متوسط
رانت زمین به میزان  09,9درصد کاهش مییابد و در
طی دورۀ خشکسالی خیلی شدید ،این تغییرات به
 32,3درصد تغییر میکند که رقم قابلتوجهی است.

جدول  :0درصد تغییرات رانت زمینهای کشاورزی ناش ،از سناریوهای خشکسای،

سناریو

سناریو خشکسالی

درصد تغییر رانت زمین

درصد تغییرات بارش

درصد تغییرات شوری

خشکسالی متوسط

-25,12

21,90

-09,90

خشکسالی شدید

-38,12

30,29

-82,11

خشکسالی خیلی شدید
مأخذ :یافتههای تحقیق0895 -0853 ،

-91,99

99,99

-32,38

تابستان  ،1044سال نوزدهم ،شماره 26

نتیجه
این مطالعه با توجه به اهمیت خشکسالی و شوری
و تأثیر آن بر بخش کشاورزی ،با هدف بررسی تأثیر
متغیرهای بارش و شوری در طی دورهای خشکسالی
بر رانتزمینهای کشاورزی (درآمدخالص) محصوالت
منتخب (گندم آبی ،جو آبی ،ذرت دانهای و چغندر)
بهصورت دادههای ترکیبی با استفاده از روش
ریکاردین در طی دورۀ  0895تا  0853انجام گرفت.
ابتدا با استفاده از شاخص  SPIدورههای خشکسالی
مشخص شد و میزان کاهش بارندگی در این دورهها
بهدست آمد و با استفاده از مدل  QUAL2Kبه
شبیهسازی شوری آب در این دورهها پرداخته شد.
نتایج حاصل از مدل  QUAL2Kنشان میدهد که
کیفیت رودخانۀ طالقان تابعی از دبی آن است؛
بهگونهایکه با شروع دورههای خشکسالی و کاهش
دبی ،شوری آب افزایش مییابد .نتایج حاصل از این
مطالعه در رابطه با ارتباط دبی رودخانه با کیفیت آب
با مطالعات وفاخواه و صادقی ( )0899و ریبرو و آراژو
( )2112مطابقت دارد.
همچنین بهدلیل اهمیت اثرات متغیرهای دما،
بارش و شوری بر محصوالت کشاورزی ،با استفاده از
مدل ریکاردین به بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی (دما
و بارش) و کیفیت آب (شوری) بر رانت زمینهای
کشاورزی پرداخته شد .نتایج این بخش از مطالعه
نشان میدهد که متغیر دما دارای تأثیر منفی ،بارش
تأثیر مثبت و شوری نیز تأثیر منفی بر رانت زمینهای
کشاورزی دارد .مجاوریان و همکاران ( )0853و واثقی
و اسماعیلی ( )0899نیز در مطالعات خود به این
نتیجه رسیدند که بارش دارای تأثیر مثبت و دما دارای
تأثیر منفی بر رانت زمینهای کشاورزی است.
همچنین لیو و همکاران ( )2113نیز در تحقیقی
مشابه به این نتیجه رسیدند که دما و بارش دارای
تأثیر مثبت بر زمینهای کشاورزی است .همچنین
نتایج نشان داد که در سناریوهای وقوع طبقات
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خشکسالی (متوسط ،شدید و خیلی شدید) و کاهش
کیفیت آب ،رانت زمینهای کشاورزی به میزان زیادی
کاهش مییابد و درمجموع خشکسالی و کاهش
کیفیت آب میتواند خطرات جدی برای درآمد
کشاورزان در پی داشته باشد .با توجه با اینکه رانت
فعلی زمینهای کشاورزی برای بهرهبرداران
قابلمالحظه نیست ،پیشبینی میشود پدیدۀ
خشکسالی و افزایش شوری در طی سالهای آینده
دارای ابعاد وسیعتری شود.
با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهاد میشود که
چتر بیمهای بهمنظور درنظرگرفتن اثرات کیفی ناشی
از خشکسالی گسترش یابد .در چنین حالتی زیانهایی
که درنتیجۀ کاهش در کیفیت منابع بر کشاورز
تحمیل شدهاست ،قابلجبران خواهند بود .همچنین،
افزایش کارایی آب در مزرعه به شرط بهبود کارایی آب
در سطح حوزه بهمنظور کاهش آسیبپذیری اثرات
خشکسالی در دستور کار قرار گیرد .با توجه به اینکه
در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثرات خشکسالی بر
رانت زمینهای کشاورزی ،از مدل دادههای ترکیبی
بهره گرفته شدهاست ،توصیه میشود در مطالعات
آینده در منطقه بهصورت مجزا برای هر محصول
صورت پذیرد تا محصوالتی که نسبتبه متغیرهای
اقلیمی و شوری دارای حساسیت بیشتری هستند،
مشخص شود .از طرف دیگر ،با توجه تغییرات رانت
زمینهای کشاورزی در شرایط خشکسالی و افزایش
شوری آب کشاورزی ،پیشنهاد میشود الگوی کشت
منطقه براساس رانت زمینهای کشاورزی در این
مناطق آسیبپذیر اعمال شود و گیاهانی که در برابر
خشکسالی و شوری مقاوم هستند ،در منطقه کشت
شود؛ ازاینرو با توجه به وقوع خشکسالیهای متعدد
در کشور و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت آب ،تدوین
یک برنامۀ جامع و اقدام عملی درجهت تطبیق و
مقابله با این پدیده برای کاهش اثرات آن امری
ضروری است.
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