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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی تغییرات اقلیمی و بررسی اثر تغییر احتمالی اقلیم روی مقادیر درجه -روز رشد و تعداد روز
کل رشد گندم در استان فارس است .به این منظور ،با استفاده از دادههای اقلیمی سهه ایسهتگاه سهینوپتی

شهیراز ،الر و آبهادۀ

استان فارس و دادههای دو مدل  HADGEM2-ESو  EC-EARTتحت سناریوهای  RCP45و  RCP85ریزمقیهاس شهدهانهد.
بهمنظور ریزمقیاسنمایی ،از مدل آماری  LARS-WGاستفاده شده است .نتایج نشان داد مهدل  LARS-WGدقهت مناسهب در
ریزمقیاسنمایی پارامترهای اقلیمی بارش ،دمای کمینه و بیشینۀ استان فارس را دارد .دمای کمینهه و بیشهینۀ ههر سهه ایسهتگاه
شیراز ،الر و آباده تحت دو سناریوی  RCP45و  RCP85روندی افزایشی داشته است .مقدار افهزایش دمهای کمینهۀ دورۀ پایهه
(1980ه  )2015استان فارس نسبت به دورۀ 2021ه  2040برای سناریوی  RCP45و  RCP85بهترتیب برابهر بها  1/43و 1/65
درجۀ سانتیگراد است .مقدار افزایش دمای بیشینۀ دورۀ پایه نسبت به این دوره برای سهناریوی  RCP45و  RCP85بههترتیهب
برابر با  1/51و  1/66درجۀ سانتیگراد است .مقدار تغییرات بارش دورۀ پایه نسبت به دورۀ یادشده برای سهناریوی  RCP45و
 RCP85بهترتیب برابر با  2/93و  1/95درصد افزایش را نشان میدهد .در ادامه ،بها اسهتفاده از معادلهۀ  ADPمقهدار شهاخص
تعداد-روز تحت دو آستانۀ دمایی  4و  25درجۀ سانتیگراد برای بازۀ زمانی پایه و آینده ( )2040-2021محاسبه و نتایج نشان
داد درجۀ روزهای دورۀ رشد گندم ( )GDDو تعداد روز کل دورۀ رشد ( )DAPنسبت به دورۀ پایه بهترتیب روندی افزایشهی
و کاهشی داشته است .تعداد روز کل دورۀ رشد ایستگاه شیراز مدل  HadGEM2-ESتحت دو سناریوی  RCP45و  RCP85از
( 244دورۀ پایه) به  169و  165کاهش داشته و برای ایستگاه آباده از  277به  220و  217و برای ایستگاه الر از  198به  143و
 145کاهش داشته است.
کلیدواژگان :استان فارس ،تغییر اقلیم ،سناریوهای  ،RCPریزمقیاسنمایی.ADP ،GDD ،
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مقدمه
آبوهوا یكي از عوامل مهل و تأثیرگلاا بلر بیشلرر وقلیی
جهیني است .د این میین تغییلر اقللی مليتوانلد زملین ا
دسرخوش تغییلر كنلد و بلر بسلیی از پدیلدههلی ازجملل
كشیو ز و عملكرد محصوالت ز اعي و بیغي تلأثیر ویلژها
داشللر بیشللد ] .[1تغییللر اقلللی از گسللررشییفرلل تللرین
موضوعهی بحثشده د شرۀ اقلی شنیسي د دو دهۀ اخیر
است .انسین ب عنوان جزئي از سیسر اقلیمي تلأثیر زیلید
بر فری اقلی دا د .بل خصلو د عصلر حیضلر بلی افلزای
جمعیت و نییز انسین ب منیب آب و غاا و د نریج افلزای
ا اضي كشیو ز از بین فرن جنگ هی بییبینزایي و افزای
اسرفیده از انرژ هی فسلیلي سلب دگرگلوني د سیسلر
اقلیمي شده است] .[2بر اسیس دادههی ثبتشلدﮤ اقلیملي
مروسط دمی سطح زمین تی پییین قلرن بیسلر حلدود 0/6
د جۀ سینريگراد افلزای ییفرل كل بیشلررین گرملیی از
سیلهی  1910تی  1945و از  1976تی  2000اتفلی افرلیده
است .بر اسیس مدلهی گردش عمومي تحلت سلنی یوهی
مخرلف پی بینلي مليشلود مروسلط دملی جهلین طلي
دو ههی  1990تی  2100بین  1/4تی  5/8د جۀ سینريگلراد
افزای ميییبد .ك این افزای دملی هملراه بلی تغییراتلي د
الگوهی مكیني و زمیني بلی ش خواهلد بلود ] .[3ملدلهلی
گردش عمومي جوّ مدلهییي هسرند ك بلرا شلبی سلیز
اقلی كنوني كرﮤ زمین توسع ییفرل انلد تلی تغییلرات اقللی
آیندﮤ كرﮤ زمین ا پی بیني كنند ] .[4د گزا ش مربوط ب
 IPCCهمچنین بیین شلده اسللت كلل كللیه گیزهللی
گلخین ا ميتواند از تشدید پدیدﮤ تغییر اقلی د دو ههلی
آتي بكیهد ولي بیید توج داشت ك حرللي اگللر د حللیل
حیضلر انرلشی تملیمي گیزهللی گلخینل ا د سلطح كلرﮤ
زمین مروقف شود آثی این پدیده تلی اواخللر قلرن بیسلت و
یك ب دلی عمر مینلدگی طلوالني د اكسلید كلربن بل
عنوان مه ترین گیز گلخینل ا موجلود د جلوّ كلرﮤ زملین
ادامل خواهلد ییفت ] .[5اگرچ بخ هی مخرلف اقرصید
اع از كشیو ز جنگلدا آب صنعت گردشگر انلرژ
و حر لي بیزا هللی مللیلي و بیم ل از تغییللرات اقلللی مرللأثر
يشوند .د این میین بخ كشیو ز وابسر تلرین بخل
م
ب اقلی بوده و اقلی تعیینكنندﮤ اصلي مكین منیب تولید و
بهرهو فعیلیتهی كشیو ز است .افزون بلر ایلن بخل
كشیو ز سه زیید د اقرصید كشو هی د حلیل توسلع
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داشر و ا تبیطیت گسرردها بی دیگر بخل هلی اقرصلید
دا د ضمن اینك خود یكلي از منلیب تولیدكننلدﮤ گیزهلی
گلخین ا است .فعیلیتهی كشیو ز انسین تیبعي از محیط
فیزیكي ا است ك و د آن زندگي ميكند .انسین هموا ه
سعي مي كند محدودیتهی فیزیكي ا ب حلداق برسلیند و
د این خصو شنیخت مقلدمیتي محلیط طبیعلي ازجملل
عوام اصلي مؤثر بر كشلیو ز میننلد اقللی بلرا توسلعۀ
كشیو ز امر ضرو بلوده اسلت .آب (بلی ش و دملی دو
عیم اصلي كی كرد سیسر فیزیولوژ و شد هملۀ گییهلین
هسرند ] .[6از نظلر فیزیوللوژ گییهلین ز اعلي هلر تغییلر
محیطي ميتواند بر فرایندهی شد و نمو گییهین و د نهییت
بر تولید و عملكلرد گیلیه ز اعلي ملؤثر بیشلد ] .[7تردیلد
نیست كل د شلرایط تغییلر اقللی شلیخ هلی اقلیملي
كشیو ز نیز دسرخوش تغییر مي شوند و بلی ا زیلیبي تغییلر
این شیخ هی امكلین بر سلي واكلن گییهلین ز اعلي بل
شللرایط اقلیمللي میسللر خواهللد شللد ] .[8یكللي از ایللن
شیخ هی اقلی كشیو ز كل نقل عملدها د مراحل
تكیم و شد گییه ب عهده دا د پی امرر د ج  -وز مو د نییز
گییه است ] .[9د ج  -وز شد ( GDDب طلو معملول د
مدیریت كشیو ز و منیب طبیعلي بلرا پلی بینلي شلد
گییهین اسرفیده ميشود ] .[10و بر این ایده اسروا است كل
شد و توسعۀ یک گییه فقط زمیني صو ت ميگیرد ك بلرا
تعداد معیني وز دمی بی از یک دمی پییل بیشلد ].[11
بنیبراین شنیخت تغییرات زمیني د ج ل وز ب عنلوان یكلي
از مؤلف هی آبوهوایي تأثیرگاا بر شد و بیزده محصلوالت
كشیو ز امر ضرو است .تی كنون مطیلعیت مرعدد د
زمینۀ اسرفیده از وشهی یزمقییسنمییي برا تحلی آثی
تغییر اقلی و تأثیر آن بر كشلیو ز صلو ت پایرفرل اسلت.
برا شبی سیز واكن سیسلر اقللی زملین بل افلزای
گیزهی گلخین هی و تغییرات اقلیمي از مدلهلی اقلیملي
اسرفیده ميشود .مدلهی گردش عمومي پیوند اقیلینوس-
اتمسفر ( AOGGMك د دسرۀ مدلهی سل بعلد قلرا
دا ند از معربرترین این مدلهی هسلرند .ملدلهلی گلردش
عمومي پیوند برا شلبی سلیز وضلعیت اقلیملي آینلدﮤ
زمین فرایندهی ب وجودآو ندﮤ وضلعیت اقلیملي ا بر سلي
كرده و از طریق قلوانین فیزیلک شلیمي و زیسلتشنیسلي
شرایط اقلیمي احرمیلي د آینلده ا پلی بینلي مليكننلد.
همچنین این مدل هی مرغیرهی اقلیمي میننلد دملی بلی ش
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سرعت بید فشی و ...ا برآو د مليكننلد .تغییلر اقللی هملۀ
بخ هی اقرصید ا تی اندازها تحت تأثیر قرا ميدهلد و
شیید بخ كشیو ز حسیستلرین و آسلی پلایرترین آن
بیشد؛ چراك محصوالت كشیو ز وابسرگي زیید ب منلیب
اقلیمي دا ند و بی توج ب شواهد علمي تغییر اقللی آینلده
ب ویژه آثی تركیبي افزای دملی و زیلید شلدن غلظلت CO2
جوّ افزای احرمیل وقوع حوادث حد (خشكسیلي سیالب
و یخبندان ميتواند آثی فراواني و محصوالت كشلیو ز
داشر بیشد ] .[12تحقیقیت مخرلفي د زمینلۀ تلأثیر تغییلر
اقلی بر شد گییهین ز اعي و كشیو ز انجیم شده است ك
د ادام ب تعداد از آنهلی د داخل و خلی كشلو اشلی ه
شده است .د مطیلع ا شریالنت و همكلی ان ( 2016آثلی
دمی و بی ش ا بر عملكلرد و یسلک عملكلرد دانلۀ سلو گوم
مربوط ب منطقۀ خی هندوسرین برا دو ﮤ زمیني مشخ
 33سیل (1969ل  2002بر سي كردند .د پژوه ییدشده
بی اسرفیده از دادههی پین و تیب تولیلد تصلیدفي جیسلت و
پیپ و گرسیون چندمرغیره نشین داده شد ك افلزای دملی
سللب اثللر منفللي بللر عملكللرد و یسللک عملكللرد محصللول
ميشود د حیلي ك افزای بی ش ب خصو د دو ﮤ شلد
آثی مثبري بر عملكرد و یسک عملكرد محصول مليگلاا د
] .[13سلللیمیني ننیدگللیني و همكللی ان ( 2012بللی بر س لي
خداد ش پدیدﮤ تغییر اقلی و تأثیر آن بلر زملین كیشلت
طول دو ﮤ شد و نییز آبي گندم زمسرین د منطقلۀ بهشلهر
ب این نریج سیدند ك تحت شرایط تغییر اقلی د آینلده
دو ﮤ زمیني منیس بلرا كیشلت گنلدم طلي وز كوتلیهتلر
خواهد شد .تبخیلر و تعلر گیلیه د 9لل  27وز افلزای و
طول دو ﮤ شلد گیلیه بلین  14طلول فصل شلد افلزای
ميییبد امی د مجموع تبخیر و تعر ك فص شد گیلیه بل
دلی كوتیهتر شدن دو ﮤ شد كلیه خواهلد ییفلت ].[14
وللليزاده و همكللی ان ( 2014د تحقیقللي كلل بللی هللد
شبی سیز آثی تغییر اقلی بر تولیلدات گنلدم دیل د دو ﮤ
شللد بللرا منطق لۀ سیسللرین و بلوچسللرین بللی اسللرفیده از
شیخ هی سطح برگ ( LAIتودﮤ زیسري و عملكلرد دانل
انجیم داده بودنلد د ییفرنلد كل د تملیم حلیالت تغییلرات
آبوهوایي عملكرد و حداكثر شیخ سطح برگدانۀ گنلدم
د مقییس بی فص شد گییه ب دلی افزای احرمیلي دملی و
ب خصو میزان سرعت شد گندم تأثیر منفي داشت ].[15
پیئولو و همكی ان ( 2015اثلر تغییلر اقللی و محصلوالت
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ز اعي همچون گندم چغند قند و كلزا ا بی اسلرفیده از سل
مللدل اقلیمللي  SIMONTO _ WW REMO. UBAو
 ZR _ SIMONTOبرا دو ﮤ آملی (1970لل  2100د
نید زاكسن (آلمین بر سي كردند .نرییج شلبی سلیز بلرا
محصوالت مطیلع شده نشین داد افزای دمی خطر ابرال بل
بیمی هی ا ب ویژه برا گندم و چغند قنلد د پلي خواهلد
داشت ] .[16اینمكیلدا و همكی ان ( 2016بی اسرفیده از مدل
 MPI – OM / ECHAM5و سنی یوهی  A2و  B1اثر تغییر
اقلی و گ دهي د خت سی د زیرحوضۀ مدیرران ا ا
بر سي كردند .نرییج پژوه ییدشده نشین داد ا قیم سی از
اواسط قرن  21مرحم تأخیر د زملین شلكوف دادن شلده
است و سنی یو  A2اخلرالل شلدید ا بل عنلوان پییملد
انجمید نیمنیس د طوالنيمدت نشین ميدهلد و بلر تولیلد
محصول د منطقۀ مطیلع شده تأثیر ميگاا د ] .[17لیینل
و همكی ان ( 2015اثر تغییلر اقللی بلر فنوللوژ د خرلین
ز دآلو ا د پنج منطقلۀ چلین بلی ملدل گرسلیون ا زیلیبي
كردند .نرییج پژوه آنهی نشین داد د منیطق بلی آبوهلوا
سرد بی گرم شدن بیشرر فص بهلی شلكوف دهلي د خرلین
ز دآلو زودتر اتفی ميافرد؛ امی د منیطق گرمتر دمی سلرد
ب معنی زمین شكوف دهي است كل نشلین مليدهلد گلرم
شدن بیشرر فص زمسرین سب تأخیر د مراح فنولوژیک
بهی ميشود ].[18حجی پو و همكی ان ( 1392د پژوه
شبی سیز اثر تغییر اقلی بر تولید نخلود د شلرایط دیل و
آبي كرمینشیه بی اسرفیده از ملدل  SSM - CHICKPEAبل
این نریج دست ییفرند ك عیم اصلي تعیینكنندﮤ عملكرد
محصول نخود د آینلده افلزای دمیسلت .نرلییج پلژوه
ییدشده نشین داد عملكرد نخود دی د آینده افزای خواهد
ییفت؛ زیرا افزای دملی بلی تلأثیر بلر فنوللوژ گیلیه سلب
زود س شدن نخود و عدم برخلو د گیلیه بلی تلن خشلكي
انرهی فص مليشلود كل هملین املر عملكلرد ا افلزای
ميدهد؛ امی د شرایط آبي ب علت كیه دو ﮤ شد گییه بر
اثر افزای دمی و آثی منفي دمیهی زیید كلیه عملكلرد ا
د پلللي دا د ] .[19پیپلللی یزوز و ملللیتز اكیس ( 2016د
پژوهشي بی ا زییبي حیل و آینلدﮤ د جل  -وزهلی شلد د
شرایط آبوهوایي یونین ب این نریج سیدند كل تحلت دو
سنی یو  A1Bو  B1د جل  -وزهلی شلد د دو ههلی
 2021تی  2050و  2071تی  2100وند افزایشلي خواهلد
داشلللللت ] .[13محملللللد و همكلللللی ان ( 1393بلللللی
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خروجي مدل CCSM4

كوچکمقییسسیز آمی دادههی
ب كمک نرمافزا  LARS - WGتحلت سلنی یو RCP4. 5
خداد تغییر اقلی د سلرا ود كرمینشلیه ا بر سلي كلرده و
تأثیر آن ا بر زملین كیشلت و طلول دو ﮤ شلد گنلدم دیل
محیسب كردند و د ییفرند تحت شرایط تغییر اقللی د دو ﮤ
 2013تی  2039طول دو ﮤ شد  25وز كوتیهتر خواهد شد
و دو ﮤ زمیني منیس برا كشت گندم دیل بلین  9تلی 20
وز كیه خواهد ییفت ] .[20شلیهكویي و وشلن (1392
د پژوهشي برا ا زییبي تأثیر گرملیی جهلیني د دو بلیزﮤ
زمیني  2049 - 2035و  2079 - 2065و مقیدیر د جل
 وز مو د نیلیز گیلیه سلویی د شهرسلرین گرگلین از ملدلگردش عمومي  HadCM3و یزمقییسنملییي LARS- WG
تحت س سنی یو  A1B A2و  B1اسلرفیده كردنلد .نرلییج
شبی سیز آنهی نشین داد بلر اثلر افلزای دملی ونلد كللي
مقللیدیر د ج ل  -وز بللرا بیشللرر سللنی یوهی و سللیلهللی
شبی سیز شده افزای خواهد ییفت ] .[21بر سي مطیلعلیت
انجیمشده نشین داد تغییر د پی امررهی اقلیمي مینند دملی و
بی ش ب صو ت مسرقی و غیرمسلرقی بلر عملكلرد گییهلین
ز اعي تأثیر داشر است .بخ كشلیو ز د اسلرین فلی س
كی كرد اسیسي د تأمین تولید و اشرغیل و امنیلت غلاایي
كشو داشر و همچنین سه عمدها از تولید نیخیل ملي
ا ب خود اخرصلی مليدهلد بل طلو كل  8/1د صلد
ا زشافزودﮤ بخ كشیو ز كشلو (مقلیم دوم مربلوط بل
بخ كشلیو ز اسلرین فلی س اسلت .ا زشافلزودﮤ بخل
كشیو ز بی  16/6د صد از ك ا زشافزودﮤ اسرین مقیم دوم

بعد از بخ خدمیت ا دا د و حدود  27/8د صد از شیغالن
اسرین فی س د بخ كشیو ز فعیلیلت دا نلد .همچنلین
اسرین فی س صیح تبۀ اول تولید گنلدم د سلطح كشلو
است ] .[22بنیبراین هد از پژوه حیضلر بر سلي تلأثیر
تغییر اقلی بر پی امرر د ج – وز شد گییه گندم است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

اسرین فلی س د بخل جنلوبي ایلران واقل شلده اسلت.
آبوهوا اسرین فی س د نقلیط مخرللف آن بل سل نلوع
كوهسللریني معرللدل و گللرم تقسلی مليشللود .مخرصللیت
جغرافیییي كیم اسلرین فلی س و كلرﮤ زملین از طلول
جغرافیلللییي  50 °36تلللی  55 °35شلللرقي و از علللر
جغرافیییي  27 °3تی  31 °40شمیلي است .اسرین فی س از
شمیل ب اسرین اصفهین و از شمیل شر ب اسرین یزد و از
شمیل غرب ب اسرین كهگیلوی و بویراحملد و از جنلوب و
جنوب شر ب اسرین هرمزگین و از شر ب اسرین كرملین
ي شود (شك  . 1اسرین فی س  238هلزا هكرلی
محدود م 
سطح كشت گندم آبي و  118هلزا و  227هكرلی كشلت
دی گندم داشر ك د پي آن یلک میلیلون و  111هلزا
تن گندم تولید كلرده اسلت .بل منظلو بر سلي منطقلي
تغییرات اقلیمي د اسرین بی د نظر گرفرن كفییت دادههی و
پراكن منیس س ایسرگیه سینوپریک شیراز آبلیده و ال
د نظر گرفر شد .انرخیب س ایسرگیه مد نظر بی توج بل
موقعیت مكیني و كفییت دادههی انجیم شد.

شکل  .1منطقۀ مطالعهشده
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ب منظو جم آو اطالعیت مو د نییز بلرا پلژوه
حیضر از ایسرگیههی سینوپریک موجود د منطقل كملک
گرفر شد .برا بر سي تلأثیرات تغییلر اقللی بلر مقلیدیر
حد بی ش و دمی اسرین فی س س ایسرگیه شیراز آبلیده
و ال بر سي شده و مقیدیر بی ش و دملی طبلق جدیلدترین
گزا ش  IPCCیزمقییس شده است .د جدول  1موقعیلت
جغرافیییي س ایسرگیه بر سي شده ا ائ شده است .مروسط
بی ش بلندمدت ایسرگیه هی سینوپریک شیراز ال و آبلیده
ب ترتی برابر است بی  202/26 332و  136/49میليمرلر
د د ازمدت ب صو ت سیالن است.
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شبی سیز هلی علدد سل بعلد شلیم حركلیت جل ّو
تبیدالت گرملییي و انلد كن هلی یلخ اقیلینوس و خشلكي
هسرند .از آنجلی كل خروجلي ملدلهلی چلرخ عملومي
معربرترین وش برا مطیلعیت تغییر اقلی است و از طرفلي
خروجي این مدلهی دا ا دقت مكیني و زملیني كلیفي بلرا
مطیلعیت تأثیر تغییر اقلی بر سیسر هی هید ولوژ نیسلت
بییللد دادههللی خروجللي مللدلهللی چللرخ عمللومي
كوچکمقییس شوند ] .[23د پژوه حیضر از مدل LARS-
 WGبرا یزمقییسنمییي اسرفیده شلده اسلت .جدیلدترین
گللزا ش  IPCCد سللیل  2013منرشللر شللد .بللرا ا زیللیبي
تغییللرات اقلیمللي آینللده از دو مللدل گللردش عمللومي EC-
 HadGEM2-ES EARTHك د گزا ش پنج  IPCCآمده
است تحلت دو سلنی یو  RCP45و  RCP85اسلرفیده شلد.
سنی یوهی اقلیمي مطیلع شده د جدول  2ا ائ شده است.

مدلهای گردش عمومي و سناریوهای انتشار RCP

مدلهی چرخ عمومي ( GCMبهررین اطالعلیت د بلی ﮤ
پیسخ جوّ ب افزای تمركز گیزهلی گلخینل ا ا مليتواننلد
فللراه كننللد .ایللن مللدلهللی وابسللر بلل زمللین و دا ا

جدول  .1موقعیت سه ایستگاه مطالعهشده
نام

ارتفاع

طول

عرض

بارندگي درازمدت

متوسط دمای کمینۀ درازمدت

ایستگاه

(متر)

جغرافیایي

جغرافیایي

(میليمتر)

(درجۀ سانتيگراد)

آبیده
شیراز
ال

1484

˚3452

ʹ32˚29

1484

ʹ52˚36

ʹ29˚53

972

ʹ54˚17

ʹ27˚68

137
332
120

0/97
5/18
10/58

متوسط دمای بیشینۀ
درازمدت
(درجۀ سانتيگراد)
26/77
30
36

جدول  .2سناریوهای اقلیمي گزارش پنجم
سناریو

کشور و مؤسسۀ طراح

RCP85

گروه مدلسیز  MESSAGEو مؤسسۀ
بینالمللي آنیلیز سیسر هی كی برد اتری
(IIASA

RCP45

گروه مدلسیز  MiniCAMو مؤسسۀ
( JGCRIد شمیل غرب اقیینوس آ ام

مدل ریزمقیاسنمایي LARS – WG

ایلن مللدل از سل بخل اصلللي تشللكی شللده اسللت كل
عبی ت اند از :كیلیبراسیون ا زییبي و تولید یلی شلبی سلیز
دادههی هواشنیسي ده هی آینده .نییز اسیسلي ملدل د
مرحلۀ كیلیبراسیون فییلي است ك مشلخ كننلدﮤ فرلی
اقلی د دو ﮤ گاشر است؛ این فیی بی اسرفیده از دادههی

فرضهای کلیدی
بدون اتخیذ هیچگون سییستهی كلیه آثلی و مقیبلل بلی پییملدهی اقللی
آبوهوا كرﮤ زمین د خط سیر انرشی پی خواهد فت ب طو ك ادامل
این وند ب واداشت تیبشي ب میزان  8/5وات بر مررمرب د سیل  2100منجر
ميشود .د ایلن هنگلیم غلظلت د اكسلید كلربن بل  PPM 1000سلیده و
همچنین این وند افزای خواهد داشت.
واداشت تیبشي نیشي از گیزهی گلخین ا قبل از سلیل  2100د مقلدا 4/5
وات بر مررمرب ثیبت ميمیند.

وزانۀ بی ش دمی كمین دمی بیشین و سلیعت آفرلیبي
بی د نظر گرفرن یک دو ﮤ پیی تهی شده و مدل بر اسیس
آن اجرا ميشود .این مدلهی ابزا برا پی بینلي وضل
هوا یی اقلی نیسرند بلك ب منظو بر سي آثلی و ا زیلیبي
اقلی ده هی آتي طراحي شدهاند .این ملدلهلی قلید بل
تولید دادههی وزان از خروجي میهینۀ مدلهلی گلردش
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عمومي جوّ هسرند .ب منظو ا زیلیبي ملدل از آملی ههلی
آزمون ضری تعیین 1میینگین مربعیت خطی 2اسرفیده شده
است؛ ك وابط مربوط ب آنهلی د ادامل ا ائل شلده اسلت
( وابط  1و .[24] 2
(1

=R2

(2

= RMSE

كلل د آنهللی

و

بلل ترتیلل

امللین دادﮤ واقعللي

(مشللیهدهشللده و شللبی سللیز شللده توسللط مللدل
میینگین ك دادههی

و

د جیمعۀ آملی

و

و  nتعلداد

ك نمون هلی ا زیلیبي شلده هسلرند .پلس از اطمینلین از
صللحت نرللییج ا زیللیبي و قیبلیللت مللدل  LARS-WGد
شبی سیز دادههلی مشلیهدها اقلدام بل شلبی سلیز
دادههی اقلیمي بلی دو ملدل HadGEM2- EC-EARTH
 ESتحت دو سنی یو  RCP45و  RCP85بلرا یلک دو ﮤ
زمیني تعریفشده د مدل  LARS-WGشد .دو ﮤ پییل د
مطیلعللۀ حیضللر از سللیل  1980تللی  2015و دو ﮤ زمللیني
 2040-2021برا پی بیني پی امررهی اقلیملي د نظلر
گرفر شد.
شاخص درجه-روز رشد ()GDD

هر گییهي برا كیم كلردن مراحل فنوللوژیكي نیلیز بل
مقدا مشخصي دمی دا د تی از یک دو ﮤ شد ب دو ﮤ شلد
دیگر تبدی شود .این نییز گرمییي ب صو ت شیخ د ج -
وز شد بیین ميشود .مبنی شیخ د ج  -وز بر اسیس
صفر پیی یی همین صفر بیولوژیک صو ت مليپلایرد .صلفر
پیی دمییي اسلت كل د كمرلر از آن دملی د گیلیه هلیچ
شد صو ت نخواهد گرفت .صلفر بیولوژیلک د گییهلین
مخرلف مرفیوت است .هنگیمي كل دملی مروسلط وزانل
(مجموع كمین و بیشینۀ مطلق دمی د هر وز بلرا هلر
ایسرگیه از دمی صفر بیولوژیک بیشلرر شلود شلد گیلیه
آغیز شده و د ج ل وز محیسب خواهلد شلد ][25؛ كل د
آن ب ترتی  T maxو  T minبیشررین و كمرلرین دملی

1. Coefficient of Determination
2. Root Mean of Square Error

وزان و  T baseدمی پیی ا الزم برا شد گییه است .د
پژوه حیضر دمی پیی برا گندم دمیهی بین  4تلی 25
د جۀ سینريگراد د نظر گرفر شده است ( ابطۀ .[26] 3
(3

GDD=∑ (Tmax+Tmin)/2-Tbase

شاخص DAP

بعد از ب دست آو دن شیخ  GDDميتلوان بلی تقسلی
كردن مقدا این شیخ ب تعداد وزهییي ك گییه قلد ت
وی ل دا د مقللدا شللیخ  DAPا ب ل دسللت آو د .د
پژوه حیضر منظلو از تعلداد وزهلییي كل گیلیه تلوان
وی دا د وزهییي است ك مروسط دمی وز بین  4تلی
 25د جۀ سینريگراد بیشد؛ یعني وزهییي ك میلزان دملی
خی از این محدوده است گیلیه تلوان ویل نلدا د و د
محیسبیت وا د نميشود ].[25
شاخص GDD/DAP

شیخ مروسط وزانلۀ د جل  -وز شلد ( GDD/DAPاز
تقسی شیخ د ج  -وز شد ( GDDب شلیخ تعلداد
وز شد ( DAPميتوان میزان مروسط وزانۀ د جل  -وز
شد برا گییه ا ب دست آو د ].[27
نتایج
د مطیلعۀ حیضر ابردا بی اسرفیده از دادههی بی ش و دملی
وزان لۀ س ل ایسللرگیه سللینوپریک شللیراز آبللیده و ال بللی
بهرهگیلر از ملدل  LARS-WGدو ملدل EC-EARTH
 HadGEM2-ESمربلللوط بللل آخلللرین گلللزا ش IPCC
یزمقییس شد .اعربی سلنجي ملدل  LARS-WGاز طریلق
مقییسۀ بین دادههی آمی تجربي و دادههلی تولیدشلده
انجیم شد .ب منظو ا زییبي كی ایي مدل از معیی هی آزمون
و خطی اسرفیده شده است .مقییسلۀ مقلیدیر ملدلسلیز و
مشیهدها برا س ایسرگیه سینوپریک شیراز ال و آبلیده
برا پی امررهی دمی كمین بیشین و بی ش د شلك 2
ا ائ شده است .نرییج نشلین مليدهلد ملدل LARS-WG
ب خوبي توانسر میلزان دملی كمینل و بیشلین ا طبلق
مدلهی گزا ش پنج مدل كند .میزان دقت ملدلسلیز
د پللی امرر دمللییي منیسلل تللر از بللی ش بللوده اسللت.

رضائي چرمهیني و همکاران :بررسي رخداد تغییر اقلیم و تأثیر آن بر طول دورۀ رشد گندم ...
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شکل  .2ارزیابي عملکرد مدل  LARS-WGو مقایسۀ مقادیر مدلسازی و مشاهدهای بارش ،دمای کمینه و بیشینۀ سه ایستگاه شیراز ،الر
و آباده
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مقیدیر وزانۀ بی ش دمی كمین و بیشین تهی شد .نرییج
ا زییبي بی اسرفیده از آمی ههی  R2و  RMSEنشین داد مدل
 HadGEM2-ESد مجمللوع مقللیدیر دمللی و بللی ش ا بهرللر
برآو د كرده است ولي هر دو مدل د پی بیني دمی دقلت
قیب قبولي دا ند .د ادام ب منظو مقییسۀ منطقلي بلین
مقیدیر مدل و سنی یوهی مخرلف طي دو ﮤ 2040-2021
بی دو ﮤ پییل (1980لل  2015مقییسل شلد .تفلیوت بلین
مقیدیر مشیهدها و سلنی یوهی مخرللف د دو ﮤ ییدشلده
محیسب شد .نرییج مربوط ب این تغییلرات بلرا ایسلرگیه
سینوپریک شیراز د جدول  4آو ده شده است.

نرییج مربوط ب آمی ههی واسنجي بل منظلو ا زیلیبي
مدل  LARS-WG6برا س ایسرگیه شیراز ال و آبیده د
جدول  3آو ده شده است .بلی نگلیه اجملیلي بل جلدول 3
ميتوان برداشت كرد ك مدل  LARS-WGبی دقلت قیبل
قبول پی امررهی بی ش دملی كمینل و بیشلین ا ملدل
كرده است .آمی ههی خطلی نشلین داد ملدل LARS-WG
دقللت بیشلرر د بللیزﮤ تولیللد دادههللی دمللی كمینل و
بیشین نسبت ب بی ش داشر است.
پلللللس از اعربی سلللللنجي ملللللدل  LARS-WGد
یزمقییسنمییي دو ملدل HadGEM2-ES EC-EARTH

جدول  .3مقادیر آمارههای واسنجي برای ارزیابي دو مدل
مدل

ایستگاه سینوپتیک

 EC-EARTH

 HadGEM2-ES

شیراز
2

الر
2

آباده
2

پی امرر
بی ش
دمی كمین
دمی بیشین

R

RMSE

R

RMSE

0/716
0/984
0/972

2/27
0/232
0/315

0/612
0/974
0/984

3/22
0/414
0/302

0/692
0/977
0/984

بی ش
دمی كمین
دمی بیشین

0/792
0/987
0/982

2/17
0/212
0/302

0/712
0/981
0/985

3/18
0/319
0/301

0/762
0/987
0/989

R

RMSE

2/01
0/202
0/402
1/95
0/2
0/37

جدول  .4تغییرات بارش و دمای کمینه و بیشینه برای دو مدل و یک دوره تحت دو سناریوی  RCP45و  RCP85برای ایستگاه
سینوپتیک شیراز ،آباده و الر

EC-EARTH
HadGEM2-ES

RCP85

RCP45

RCP85

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

ساالنه

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

ساالنه

زمستان

بهار

تابستان

RCP45

ایستگاه

پاییز

مدل

سناریو

دمای کمینه (درجۀ سانتيگراد)

ساالنه

بارش (درصد تغییرات)

دمای بیشینه (درجۀ سانتيگراد)

شیراز

-5/5

0/2

11/5

13/2

-2/1

1/25

1/87

1/83

1/03

1/50

2/82

7/79

0/54

-5/22

1/51

آبیده

1/9

9/4

-41/0

16/9

6/2

2/86

6/16

0/48

-3/10

1/60

1/85

1/69

1/78

1/21

1/63

ال

-10/6

-6/2

8/4

43/5

-2/8

1/58

1/64

1/34

0/73

1/32

1/27

1/65

1/07

0/59

1/15

شیراز

-4/4

9/8

27/3

10/7

1/1

1/50

2/05

1/82

1/17

1/63

2/79

7/50

83/0

-5/25

1/47

آبیده

11/0

-3/9

21/1

15/2

6/7

3/06

6/02

0/82

-3/02

1/72

2/62

1/78

1/88

1/41

1/67

ال

-17/6

-12/1

22/1

31/6

-7/6

1/49

1/76

1/62

1/08

1/49

1/32

2/01

1/26

0/93

1/38

شیراز

8/1

-5/5

-0/3

-4/2

4

1/63

1/64

1/53

2/00

1/70

2/77

7/87

1/41

-4/58

1/87

آبیده

15/5

-0/2

2/3

-2/5

8/3

3/10

5/89

0/81

-2/69

1/78

1/81

2/43

2/20

2/21

2/16

ال

17/9

-3/8

0/6

8/1

12/0

1/49

1/45

1/64

1/90

1/162

1/21

1/69

1/39

1/65

1/48

شیراز

3/2

12/3

35/1

-2/1

5/5

1/71

2/26

1/96

2/56

2/14

3/29

7/90

1/70

-3/76

2/28

آبیده

-6/4

4/4

34/0

-9/2

-1/5

2/99

6/35

1/32

-2/01

2/16

2/19

2/40

2/22

2/94

2/44

ال

17/7

-5/0

10/8

47/4

15/5

2/08

1/96

2/18

2/34

2/14

1/66

1/87

1/61

2/08

1/81
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پلللس از اعربی سلللنجي ملللدل  LARS-WGتحلللت
سنی یوهی  RCP45و  RCP85مدل اجرا شلده و تغییلرات
فصلي پی امررهی اقلیمي دو ﮤ زمیني  2040-2021نسبت
ب دو ﮤ پیی (1980لل  2015محیسلب شلد .د ایسلرگیه
شیراز نرییج مربوط ب پی بیني بی ش نشین مليدهلد ایلن
دو ه ( 2040-2021و سنی یو  RCP45نسلبت بل دو ﮤ
پیی تحت مدل  2/1 EC-EARTHد صد كیه داشلر و
مدل  HadGEM2-ESنیز  4د صد افلزای داشلر اسلت.
همچنللین تحللت سللنی یو  RCP85نیللز دو مللدل EC-
 EARTHو  HadGEM2-ESبل ترتیل  1/1و  5/5د صللد
ا نشین ميدهد .میزان تغییرات دملی كمینل د
افزای
این دو ه و تحت هلر دو سلنی یو  RCP85 RCP45و دو
مدل ییدشده وند افزایشي داشر است .بیشررین مقلدا
تغییرات دمی كمین ب صلو ت سلیالن مربلوط بل ملدل
 HadGEM2-ESو سنی یو  RCP85بوده است ك مقلدا
این افزای برابر بی  2/12د جۀ سینريگراد نسبت بل دو ﮤ
پیی است و كمررین میزان افزای دمی مربوط ب مدل EC-
 RCP45 EARTHبی  1/5د جۀ سینريگلراد اسلت .دملی
بیشین ب صو ت سلیالن د هملۀ ملدلهلی و سلنی یوهی
تحت بر سي وند افزایشي داشر و میزان تغییلرات دملی
برا فص پیییز وند كیهشي داشر است .همچنلین د
ایسرگیه ال نرییج مربوط ب پی بیني بی ش نشین ميدهلد
بیشررین كیه د صد بی ش مربوط ب سلنی یو RCP85
نسبت ب دو ﮤ پیی تحت مدل  EC-EARTHبی  7/6د صد
كیه است؛ و بیشررین افزای د صد پلی بینلي بلی ش
مربوط بل سلنی یو  RCP85و ملدل  HadGEM2-ESبلی
افزای مقدا  15/5مشیهده مي شود .میزان تغییرات دمی
كمین تحت هر دو سنی یو  RCP85 RCP45و دو ملدل
ییدشللده ونللد افزایشللي داشللر اسللت .كمرللرین میللزان
تغییرات دمی كمین ب صو ت سیالن مربوط ب مدل EC-
 EARTHسللنی یو  RCP45بللوده اسللت كل مقللدا ایللن
افزای برابر بی  1/32د جۀ سینريگراد نسبت ب دو ﮤ پییل
است .همچنین بیشررین میزان افزای دمی مربوط ب مدل
 HadGEM2-ESو سنی یو  RCP85بی مقدا  2/14د جۀ
سینريگراد است .دمی بیشین ب صلو ت سلیالن د هملۀ
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مدلهی و سنی یوهی بر سي شده ونلد افزایشلي داشلر
است (جدول  . 4همچنین د ایسرگیه آبیده نرلییج مربلوط
ب پی بیني بی ش نشین ميدهد بیشررین كلیه د صلد
بی ش مربوط سنی یو  RCP85نسبت ب دو ﮤ پییل تحلت
 HadGEM2-ESبی  1/5د صد كیه مطیبق جدول  4ك
تغییرات بی ش و دمی كمین و بیشین برا دو مدل تحت
دو سنی یو  RCP45و  RCP85برا ایسرگیه آبلیده نشلین
داده شده است مشیهده ميشود .بیشررین افزای د صلد
پللی بینللي بللی ش مربللوط بل سللنی یو  RCP45و مللدل
 HadGEM2-ESبی افلزای د صلد  8/3اسلت .همچنلین
میزان تغییرات دمی كمین و دمی بیشین تحلت هلر دو
سللنی یو  RCP85 RCP45و دو مللدل ییدشللده ونللد
افزایشي مشیهده ميشود.
شك  3تغییرات دمی و بی ش اسرین فی س (مربلوط بل
س ایسرگیه بر سي شده د دو ﮤ مد نظر نسلبت بل دو ﮤ
پیی ا نشین ميدهد .پس از پی بیني پی امررهی اقلیملي
بی ش و دمی طبق مدلهی و سنی یوهی مد نظر بل منظلو
بر سللي میللزان تغییللرات بللی ش (د صللد و دمللی (د ج لۀ
سینريگراد ك محدودﮤ مد نظر بی دو ﮤ پیی مقییس شلده
و مروسط تغییرات برا هلر سل ایسلرگیه محیسلب شلده
است .نرییج مربوط ب تغییرات مروسلط هلر سل ایسلرگیه
شللیراز ال و آبللیده نشللین داد دمللی د هللر دو سللنی یو
 RCP45و  RCP85ونللد افزایشللي داشللر اسللت؛ كلل
بیشررین میزان افزای دمی كمین و بیشین مربلوط بل
مدل  HadGEM2-ESو سنی یو  RCP85است و كمررین
میزان افزای دمی كمین و بیشین مربوط ب ملدل EC-
 EARTHسنی یو  RCP45اسلت .پلس از بلرآو د میلزان
تغییرات بلی ش بلرا سل ایسلرگیه شلیراز ال و آبلیده بلی
مروسطگیر از تغییرات د صد بی ش میزان تغییرات برا
ك حوض محیسب شده است .نرلییج مربلوط بل شلك 3
نشین ميدهد بیشررین میزان افزای بلی ش طبلق ملدل
 HadGEM2-ESو سنی یو  RCP85اتفی خواهد افرلید و
بیشررین میزان كیه بی ش (بی مروسطگیلر از هلر سل
ایسرگیه مربوط ب مدل  EC-EARTHسلنی یو RCP85
برآو د شده است.

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1399
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شکل  .3تغییرات بارش و دمای کمینه و بیشینۀ پیشبینيشده نسبت به دورۀ پایۀ استان فارس با استفاده از سناریوهای  RCP45و
 RCP85و سه مدل بررسيشده
جدول  .5تغییرات شاخصهای درجهـ روزهای دورۀ رشد ( ،)GDDتعداد روز کل دورۀ رشد ( )DAPو متوسط روزانۀ درجهـ روز رشد
()GDD/DPI
ایستگاه

شیراز

مدل
دو ﮤ پیی
HadGEM2-ES
EC-EARTH

دو ﮤ پیی
آبیده

HadGEM2-ES
EC-EARTH

دو ﮤ پیی
ال

HadGEM2-ES
EC-EARTH

سناریو
RCP45
RCP85
RCP45
RCP85

RCP45
RCP85
RCP45
RCP85

RCP45
RCP85
RCP45
RCP85

GDD

DAP

GDD/DAP

4864
4985/33
5047/91
4961/04
4923/78
3833/73
4244/58
4329/22
4126/93
4154/77
6055/33
5781/69
5846/36
5734
5760/59

244/36
169/9
165/25
175/25
174/35
277
220/5
217/55
226/9
225/75
198/23
143/7
145/1
149/55
147/2

19/9
29/34
30/71
28/47
28/24
13/84
19/24
19/89
18/18
18/4
30/54
40/23
40/29
39/34
39/13
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د این قسمت ب بحث و نرلییج حیصل از آنیلیزهلی
مربلوط بل تلأثیر تغییللر اقللی بللر شللیخ  DAP GDDو
 GDD/DAPپرداخر ميشود .همینطلو كل د جلدول 5
مشللیهده مليشللود د ایسللرگیه شللیراز بیشللررین تغییللرات
شیخ  GDDنسبت ب دو ﮤ پیی مربوط بل ملدل اقلیملي
 HadGEM2-ESتحلللت سلللنی یو  RCP85بللل میلللزان
 5047/91است .همچنین كمررین تغییرات شیخ GDD
مربللوط ب ل مللدل اقلیمللي  EC-EARTHتحللت سللنی یو
 RCP85ب میزان  4923/78است .د ملو د شلیخ DAP
د ایسرگیه شیراز بیشررین و كمررین تغییرات آن بل ترتیل
د مدل اقلیملي  EC-EARTHتحلت سلنی یو  RCP45و
مدل اقلیمي  HadGEM2-ESتحلت سلنی یو  RCP85بل
میلللزان  175/25و  165/25اسلللت .د ملللو د شلللیخ
 GDD/DAPميتوان چنین برداشت كرد كل ملدل اقلیملي
 HadGEM2-ESتحت سنی یو  RCP85بی میزان تغییلرات
 30/71بیشللررین تغییللرات و مللدل اقلیمللي EC-EARTH
تحت سنی یو  RCP85بی میزان تغییلرات  28/24كمرلرین
تغییرات ا نسبت ب دو ﮤ پیی داشلر انلد .د ایسلرگیه آبلیده
بیشررین تغییرات شیخ  GDDنسبت ب دو ﮤ پیی مربلوط
ب مدل اقلیمي  HadGEM2-ESتحت سنی یو  RCP85ك
میللزان آن  4329/22اسللت و كمرللرین تغییللرات شللیخ
 GDDمربوط ب مدل اقلیمي  EC-EARTHتحت سلنی یو
 RCP45ب میزان  4126/93است .د ملو د شلیخ DAP

11

د ایسرگیه آبیده بیشررین و كمررین تغییلرات آن بل ترتیل
د مدل اقلیملي  EC-EARTHتحلت سلنی یو  RCP45و
مدل اقلیمي  HadGEM2-ESتحلت سلنی یو  RCP85بل
میللللزان  226/9و  217/55اسللللت .د مللللو د شللللیخ
 GDD/DAPميتوان اینطو برداشت كرد ك مدل اقلیملي
 HadGEM2-ESتحت سنی یو  RCP85بی میزان تغییلرات
 19/89بیشللررین تغییللرات و مللدل اقلیمللي EC-EARTH
تحت سنی یو  RCP45بی میزان تغییلرات  18/18كمرلرین
تغییرات ا نسبت ب دو ﮤ پیی داشر اند .املی د ایسلرگیه ال
بیشررین تغییرات شیخ  GDDنسبت ب دو ﮤ پیی مربلوط
ب مدل اقلیمي  HadGEM2-ESتحت سنی یو  RCP85ك
میزان آن  5846/36است و كمررین تغییرات شیخ GDD
مربللوط ب ل مللدل اقلیمللي  EC-EARTHتحللت سللنی یو
 RCP45ب میزان  5734اسلت .د ملو د شلیخ  DAPد
ایسرگیه ال بیشررین و كمرلرین تغییلرات آن بل ترتیل د
مدل اقلیمي  EC-EARTHتحت سنی یو  RCP45و ملدل
اقلیمي  HadGEM2-ESتحت سنی یو  RCP45بل میلزان
 149/55و  143/7اسللت .د مللو د شللیخ GDD/DAP
ميتوان اینطو برداشت كرد ك مدل اقلیملي HadGEM2-
 ESتحللت سللنی یو  RCP85بللی میللزان تغییللرات 40/29
بیشللررین تغییللرات و مللدل اقلیمللي  EC-EARTHتحللت
سللنی یو  RCP85بللی میللزان تغییللرات  39/13كمرللرین
تغییرات ا نسبت ب دو ﮤ پیی داشر اند.

شکل  .4تغییرات شاخص تعداد روز کل دورۀ رشد ( )DAPبرای دو مدل و تحت دو سناریوی  RCP45و  RCP85برای ایستگاه
سینوپتیک شیراز
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شکل  .5تغییرات شاخص تعداد روز کل دورۀ رشد ( )DAPبرای دو مدل و تحت دو سناریوی  RCP45و  RCP85برای ایستگاه
سینوپتیک آباده

شکل  .6تغییرات شاخص تعداد روز کل دورۀ رشد ( )DAPبرای دو مدل و تحت دو سناریوی  RCP45و  RCP85برای ایستگاه
سینوپتیک الر

بی توج بل شلك هلی 4لل  6مليتلوان د ییفلت كل
ملللدلهلللی  HadGEM2-ESو  EC-EARTHتحلللت دو
سنی یو  RCP45و  RCP85د دو ﮤ زمیني مد نظلر بلرا
ایسرگیه شیراز آبلیده و ال نسلبت بل دو ﮤ پییل شلیخ
تعداد -وز ( DAPوند نزولي داشر یعني تعداد وزهلییي
ك گییه د آن مدت ميتواند دو ﮤ شد خود ا كیم كند
كیه مي ییبد؛ ب این معنی ك تعداد وزهی منیس برا
شد گیلیه د آینلده كل مليشلود .بیشلررین و كمرلرین
مروسط بلندمدت تعداد -وز ( DAPبرا ایسلرگیه شلیراز
ب ترتی برا مدل اقلیمي  EC-EARTHتحلت سلنی یو
 RCP45و مدل اقلیمي  HadGEM2-ESتحلت سلنی یو
 RCP85بلل میللزان  175/25و  165/25اسللت و بللرا
ایسرگیه آبیده ب ترتیل بلرا ملدل اقلیملي EC-EARTH

 RCP45و ملدل اقلیملي HadGEM2-ES

تحت سنی یو
تحت سنی یو  RCP85ب میزان  226/9و  217/55است.
همچنین برا ایسرگیه ال ب ترتیل بلرا ملدل اقلیملي
 EC-EARTHتحللت سللنی یو  RCP45و مللدل اقلیمللي
 HadGEM2-ESتحلللت سلللنی یو  RCP45بلل میلللزان
 149/55و  143/7است.
بحث و نتیجهگیری
شواهد موجود نشین ميدهد تغییر جهیني اقلی بسلیی از
مرغیرهی اقلیمي كشیو ز ایران ا د چنلد دهلۀ آینلده
تحت تأثیر قرا خواهد داد .بی اینحیل مطیلعیت انلدكي د
مو د پییمدهی آن بر تولید گییهین ز اعي انجیم شده است.
شیخ هی اقلیمي كشیو ز اثر عوام اقلیملي ملؤثر بلر
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شللد گییهللین ا بللی اسللرفیده از پی امررهللی هواشنیسللي
محیسب و تصویر از وضعیت شد نمو و تولید محصوالت
ز اعللي د شللرایط مخرلللف آبوهللوایي ا ائ ل م ليدهنللد.
كشیو ز ب علت ا تبیط بسیی نزدیک بی شرایط آبوهوایي
نسبت ب تغییر اقلی آینده آسی پایر است .اگرچ عوامل
اقلیمي مرعدد بر شلد گیلیه مؤثرنلد املی دملی و میلزان
د ج  -وز یكي از مه ترین عوام محسوب ميشلوند كل
این شیخ نیز د دو ههی آتي تحت تلأثیر تغییلر اقللی
قرا ميگیرد .پژوه حیضر ب بر سلي تلأثیرات احرملیلي
پدیدﮤ تغییر اقلی بر طول دو ﮤ شد گندم د اسرین فی س
پرداخر است .د تحقیق حیضر ب منظلو بلرآو د د جل -
وزهی شد تحت شرایط تغییر اقلی د افق آینده ابرلدا
دادههی وزانۀ س ایسرگیه سلینوپریک ملد نظلر د دو ﮤ
1980ل  2015ب عنوان دادههی و ود ب ملدل LARS-
 WGوا د شد و دادههی وزانۀ مرغیرهلی هواشنیسلي د
همین دو ه تولید شد .ا زییبي مدل  LARS-WGنشین داد
مدل كی ایي الزم ا برا تولید دادههی وزانۀ پی امررهلی
دمی حداق و حلداكثر و بلی ش د منطقلۀ مطیلعل شلده
داشر است .د مرحلۀ بعد این مدل برا یزمقییسنملییي
آمی دادههی دو ملدل اقلیملي  HadGEM2-ESو EC-
 EARTHو تولید دادههلی مصلنوعي بلرا دو ﮤ -2021
 2040بی اسلرفیده از سلنی یوهی  RCP45و  RCP85اجلرا
شده و د مرحلۀ آخر بی اسرفیده از معیدالت  GDDو ADP
مقللیدیر د جل – وز شللد و تعللداد وز تحللت دو آسللرینۀ
دمییي  4و  25د جۀ سینريگراد بلرا بلیزﮤ زملیني پییل و
آینده ( 2040-2021محیسب و مقییس شد ك مه تلرین
نرییج آن ب شرح زیر است:
پس از پی بیني پی امررهی اقلیمي بلی ش و دملی طبلق
مدلهی و سنی یوهی مد نظر ب منظو بر سي میزان تغییرات
بی ش (د صد و دمی (د جۀ سینريگراد ك محدودﮤ مد نظلر
بی دو ﮤ پیی مقییس شده و مروسلط تغییلرات بلرا هلر سل
ایسرگیه محیسب شده است .نرییج مربوط ب تغییرات مروسلط
هر س ایسرگیه شلیراز ال و آبلیده نشلین داد دملی د هلر دو
سنی یو  RCP45و  RCP85وند افزایشي داشر است؛ ك
بیشررین میزان افزای دمی كمین و بیشینۀ مربوط ب مدل
 HadGEM2-ESو سنی یو  RCP85است و كمررین میلزان
افزای دمی كمین و بیشین مربوط ب ملدل EC-EARTH
سنی یو  RCP45است .پس از برآو د میزان تغییرات بلی ش
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برا س ایسرگیه شیراز ال و آبیده بی مروسطگیر از تغییرات
د صد بی ش میزان تغییرات برا ك حوض محیسلب شلده
است .نرییج نشین ميدهد بیشررین میزان افزای بی ش طبق
مدل  HadGEM2-ESو سنی یو  RCP85اتفی خواهد افرید
و بیشررین میزان كیه بی ش (بی مروسطگیلر از هلر سل
ایسرگیه مربوط بل ملدل  EC-EARTHسلنی یو RCP85
برآو د شده است .همچنین د هر دو ملدل HadGEM2-ES
و  EC-EARTHتحلللت سلللنی یوهی  RCP45و  RCP85د
دو ﮤ زمیني مد نظر برا ایسرگیه شیراز آبیده و ال نسبت بل
دو ﮤ پیی شلیخ تعلداد -وز ( DAPشلی نزوللي داشلر
است یعني تعداد وزهییي ك گییه د آن مدت ميتواند دو ﮤ
شد خود ا كیم كند كیه ميییبد ب این معنی ك تعلداد
وزهی منیسل بلرا شلد گیلیه د آینلده كل مليشلود.
بیشررین و كمررین مروسط بلندمدت تعلداد -وز ( DAPد
ایسرگیه شیراز ب ترتی برا مدل اقلیمي  EC-EARTHتحت
سللنی یو  RCP45و مللدل اقلیمللي  HadGEM2-ESتحللت
سنی یو  RCP85ب میلزان  175/25و  165/25اسلت و د
ایسرگیه آبیده ب ترتی برا مدل اقلیمي  EC-EARTHتحت
سللنی یو  RCP45و مللدل اقلیمللي  HadGEM2-ESتحللت
سلللنی یو  RCP85بل ل میلللزان  226/9و  217/55اسلللت.
همچنین د ایسرگیه ال ب ترتیل بلرا ملدل اقلیملي EC-
 EARTHتحلللت سلللنی یو  RCP45و ملللدل اقلیملللي
 HadGEM2-ESتحت سنی یو  RCP45ب میلزان 149/55
و  143/7است .د شرایط تغییر اقلی شلیخ هلی اقلیملي
كشیو ز نیز دچی تغییر شده است ك بی ا زییبي تغییلر ایلن
شیخ هی امكین بر سي واكن گییهلین ز اعلي بل شلرایط
اقلیمي آینلده میسلر خواهلد بلود .نرلییج تحقیلق حیضلر بلی
مطیلع ا ك سلیمیني ننیدگیني و همكی ان ( 2012بی بر سي
خداد ش پدیدﮤ تغییر اقلی و تأثیر آن بلر زملین كیشلت
طول دو ﮤ شد و نییز آبي گندم زمسلرین د منطقلۀ بهشلهر
داشر اند مطیبق بود و ب این نریج سیدند ك تحت شرایط
تغییر اقلی د آینده دو ﮤ زمیني منیس برا كیشلت گنلدم
ب لین وز كوتللیهتللر خواهللد شللد ] .[28وللليزاده و همكللی ان
( 2014نیز ك آثی تغییر اقلی بر تولیدات گندم دی د دو ﮤ
شللد بللرا منطق لۀ سیسللرین و بلوچسللرین بللی اسللرفیده از
شیخ هی سطح برگ تودﮤ زیسري و عملكرد دانل ا انجلیم
داده بودند د ییفرند ك د تمیم حیالت تغییرات آبوهلوایي
عملكرد و حداكثر شیخ سطح برگدانۀ گندم د مقییس بی

1399  بهار،1  شمارۀ،7  دورۀ،اکوهیدرولوژی
[8].ROUNSEVELL, M. D. A., et al. Future
scenarios of European agricultural land use: II.
Projecting changes in cropland and grassland.
Agriculture, Ecosystems & Environment, 2005,
107.2-3: 117-135.
[9].Kozaki, A. Nasiri Mahallati, M.Sc. The effect of
climate change with increasing
CO2
concentration on wheat yield in Iran and
evaluation of adaptation strategies. Iranian
Agricultural Research.2008: 139-153. [Persian].
[10]. MILLER, Perry; LANIER, Will; BRANDT,
Stu. Using growing degree days to predict plant
stages. Ag/Extension Communications Coordinator,
Communications Services, Montana
State
University-Bozeman, Bozeman, MO, 2001, 1-2.
[11]. CESARACCIO, Carla, et al. An improved
model for determining degree-day values from
daily temperature data. International journal of
biometeorology, 2001, 45.4: 161-169.
[12]. CHIOTTI, Quentin P.; JOHNSTON, Tom.
Extending the boundaries of climate change
research: a discussion on agriculture. Journal of
Rural Studies, 1995, 11.3: 335-350.
[13]. Shreekant, G., Partha, S., & Saumya, V.
Impact of Climate Change on Foodgrain Yields
in India (No. 2015-9). Center for Economic
Institutions, Institute of Economic Research,
Hitotsubashi University. (2016).
[14]. SOLEYMANI
NM,
Parsinejad
M,
Araghinejad S, MASSAH BA. STUDY ON
CLIMATE CHANGE EFFECT ON NET
IRRIGATION REQUIREMENT AND YIELD
FOR RAINFED WHEAT (CASE STUDY:
BEHSHAHR).
[15]. Valizadeh J, Ziaei SM, Mazloumzadeh SM.
Assessing climate change impacts on wheat
production (a case study). Journal of the Saudi
Society of Agricultural Sciences. 2014 Jun
1;13(2):107-15.. [Persian].
[16]. PARAJULI, P. B., et al. Assessing the
impacts of climate change and tillage practices
on stream flow, crop and sediment yields from
the Mississippi River Basin. Agricultural Water
Management, 2016, 168: 112-124.
[17]. FUNES, Inmaculada, et al. Future climate
change impacts on apple flowering date in a
Mediterranean subbasin. Agricultural Water
Management, 2016, 164: 19-27.
[18]. GUO, Liang, et al. Responses of spring
phenology in temperate zone trees to climate
warming: a case study of apricot flowering in
China. Agricultural and Forest Meteorology,
2015, 201: 1-7.

14

فص شد گییه ب دلی افزای احرملیلي دملی و بل خصلو
 خلداد.[15] میزان سرعت شد گندم تلأثیر منفلي داشلت
تغییر اقلی بر بخ كشیو ز اثرگاا است و این اثرگاا بر
.عملكرد محصوالت بیشرر از سییر بخ هی كشیو ز اسلت
تغییر اقلی بسیی كند و خزنده و تی حد نیمحسلوس اسلت
بنیبراین بیید ب طو جد آن ا د نظر گرفت؛ زیرا بلی توجل
ب محسوس نبودن آن و همچنین بيتوجهي بل ایلن مقوللۀ
مه زمیني دچی تأثیرات عمیق تغییر اقللی مليشلوی كل
.پییمدهی اجرمیعي و سییسي زیید ب دنبیل خواهد داشت
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