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چکیده
این تحقیق در سه شهرستان اقلید ،شیراز و الر که به ترتیب با آب و هوای سرد ،معتدل و گرم و خشک هستند صورت
گرفت .بدین منظور از مدل گردش عمومی  HadCM3تحت سه سناریوی انتشار  B1 ،A2و  A1Bطی سه دوره اقلیمی
آینده ( 2306-56 ،2377-33و  )2303-99استفاده شد .همچنین از مدل  APSIMبه منظور شبیهسازی رشد و عملکرد
گندم استفاده شد .ن تایج نشان داد که در دوره آینده بیوماس ،عملکرد دانه و شاخص برداشت در مناطق و سناریوهای
مختلف انتشار با افزایش غلظت دیاکسید کربن ( 637پیپیام ،متوسط تمامی سناریوها و دوره ها) و دما ،روندی صعودی
خواهند داشت به طوری که دوره  2303-99تحت سناریوی  A2در شهرستان اقلید با بیوماس و عملکرد دانه به ترتیب
حدود  2905و  7367/2گرم بر متر مربع بیشترین مقدار را خواهند داشت .همچنین در دوره آینده میزان فتوسنتز با افزایش
غلظت دیاکسید کربن افزایش مییابد بنابراین سطح برگ و دوام آن نسبت به دوره پایه روند صعودی خواهد داشت.
چنانچه دوره  2303-99به طور متوسط  23/23درصد و دوره  2377-33به طور متوسط با  73/03درصد بترتیب بیشترین
و کمترین افزایش سطح برگ را در شهرستانها و سناریوهای انتشار خواهند داشت .در دورههای اقلیمی آینده تحت
سناریو های مختلف انتشار میزان سرعت رشد و سرعت رشد نسبی با افزایش فتوسنتز و بیوماس افزایش پیدا کرد .همچنین
با افزایش غلظت دیاکسید کربن سرعت جذب خالص نیز افزایش مییابد که دوره  2377-33کمترین و دوره 2303-99
بیشترین سرعت جذب را بین دورههای اقلیمی آینده خواهند داشت.
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Abstract
The current study was carried out in three locations of Fars province included Eghlid, Shiraz and Lar which
have a cold, mild and hot-dry climate, respectively. The General Circulation Model HadCM3 under three
emission scenarios A2, B1 and A1B in three future periods (2011-30, 2045-65 and 2080-99) was applied.
APSIM crop model was also used to simulate the growth and yield of wheat. The Averaged across locations,
scenarios and periods in the future, a rising trend was simulated for biomass and grain yield compared with
the baseline largely owing to the increasing carbon dioxide concentration (531 ppm). As an example, the
highest biomass and grain yield was observed with 2786 and 1051 g.m-2, respectively in Eghlid in 2080-99
under the A2 scenario. Furthermore, considering that the rate of photosynthesis will be increased by increasing
the carbon dioxide concentration in the future period, it will have the rising trend compared to the baseline
period. According to the result of simulations, the highest increase in LAI was obtained under A2 scenario for
2080-99 in all of locations (23.23%) while the lowest increase in LAI under A2 and B1 observed for 2011-30
(10.83%). The growth and relative growth rates will be increased by increasing of photosynthesis rate and
biomass in the all future periods under different emission scenarios. Overall, the results showed that increasing
the carbon dioxide concentration in the future resulted in increased NAR. Accordingly, the highest and lowest
NAR was simulated for 2080-99 and 2011-30, periods.
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در اقلیمهای خشک و نیمه خشک که کشور ما نیز در

مقدمه

گروه آنها قرار دارد به تغییرات اقلیمی حساساند و

بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد به شرایط آب

 بنابراین به نظر میرسد.آسیبپذیری بیشتری دارند

 بیش از سایر بخشها در معرض خطرهای،و هوایی

وقوع تغییرات اقلیمی در ایران تأثیرات فراوانی بر

 در این میان کشاورزی.تغییرات آب و هوایی قرار دارد
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سیستمهای تولید کشاورزی داشته باشد ( ایفانی و

مدلهای شبیهسازی به دلیل هزینه پایین ،سرعت باال

همکاران  .)2372نتایج مطالعات مربوط به تغییر اقلیم که

و در اختیار قرار دادن اطالعات کامل گزینه مناسبی برای

در طی سالهای اخیر در ایران انجام شده است همگی

تکمیل و توسعه نتایج آزمایشهای مزرعهای محسوب

مؤید بروز این پدیده در کشور بودهاند (کوچکی و کمالی

میشوند (سینگ و همکاران  .)2330بنابراین با استفاده

 .)2373البته این تحقیقات عمدتاً بر شاخصهای اقلیمی

از مدلهای رشد گیاهان زراعی می توان فرایندهای

تمرکز داشته و اثرات این تغییرات بر تولیدات کشاورزی

مرتبط با تغییر اقلیم را پیشبینی نمود .با این حال این نوع

کمتر مورد توجه قرار گرفته است .دستیابی به اطالعات

مطالعات در ایران از سابقه چندانی برخوردار نیست و

دقیقتر در مورد پدیده تغییر اقلیم در ایران ،مستلزم انجام

اطالعات اندکی در مورد پاسخ محصوالت زراعی به

مطالعات گسترده در مقیاس منطقهای و پیشبینی واکنش

شرایط اقلیمی آینده ایران در اختیار میباشد .رشد و نمو

سیستمهای تولید کشاورزی هر منطقه به این تغییرات

گیاهان زراعی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی را میتواند

میباشد (کوچکی و نصیری  .)2339با این حال در ایران

بوسیله مدلهایی چون ،WOFOST ،SUCROS ،APSIM

تنها مطالعات اندکی در رابطه با تغییر اقلیم در بخش

 EPIC ،ALMANAC ،CROPSyst ،DSSATو غیره مورد

کشاورزی صورت گرفته است (کوچکی و همکاران

ارزیابی قرار گیرد (ریدسما و همکاران .)2373

2337؛ کوچکی و نصیری 2339؛ کوچکی و کمالی .)2373

تجزیه و تحلیل کمی رشد ،روشی است برای توجیه

افزایش غلظت دیاکسید کربن،که بیشترین سهم را

و تفسیر واکنشهای گیاه نسبت به شرایط محیطی

در گرمایش جهانی دارد ،به تنهایی افزایش فتوسنتز و در

مختلف که گیاه در طول دوره حیات خود با آنها مواجه

نتیجه عملکرد بیشتر را برای اغلب گیاهان زراعی به

میگردد (الدویگ و آسنگ  .)2335به کمک این روش،

همراه خواهد داشت (آیزنورت و المگ  .)2336با این

شناخت بهتری از تخصیص مواد فتوسنتزی به اندامهای

وجود بنظر میرسد افزایش درجه حرارت ناشی از

مختلف و انباشت آنها از طریق اندازه گیری ماده خشک

گرمایش جهانی و کاهش میزان بارش ،اثرات سودمند

تولید شده در طول فصل رشد گیاه به دست میآید

افزایش غلظت دیاکسید کربن را خنثی خواهد کرد

(قاسمی گلعذانی و همکاران  .)7999از شاخصهای رشد

(پراساد و همکاران  .)2335در واقع جنبههای مختلف

به منظور تخمین وضعیت رشد و نمو محصول بر حسب

تغییر اقلیم اثرات متفاوتی را بر تولید و عملکرد گیاهان

زمان استفاده میشود (نیلد و سیلی .)7999

زراعی ایجاد خواهند کرد و این عوامل در ترکیب با

بنابراین با توجه به بحث تغییر اقلیم در آینده و تاُثیر

یکدیگر ممکن است افزایش یا کاهش عملکرد محصول را

آن بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی ،مطالعهای با استفاده

موجب شوند .بنابراین اثر خالص تغییر اقلیم بر عملکرد

از مدل APSIMو داده های اقلیمی فعلی و آینده ( 63سال)

به اثرات متقابل بین این عوامل بستگی دارد (کریشنان و

استان فارس جهت بررسی و تحلیل شاخص های رشدی

همکاران  .)2339برای مثال نتایج شبیهسازی با فرض

سطح برگ و دوام آن ،سرعت رشد ،سرعت رشد نسبی

افزایش غلظت دیاکسید کربن و ثابت بودن درجه

و سرعت جذب خالص و عملکرد دانه گندم در پاسخ به

حرارت ،افزایش عملکرد برنج را تأیید کرده است ولی در

تغییرات اقلیمی انجام شد.

صورتیکه وقتی دما  3/0درجه سانتیگراد افزایش یافت،
کاهش قابل توجه عملکرد مشاهده شد (آگراوال و مال
.)2332

مواد روشها
منطقه مورد مطالعه و جمعآوری دادههای اقلیمی:
این تحقیق در سه شهرستان از استان فارس شامل اقلید،
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شیراز و الر انجام گرفت (شکل  .)7انتخاب شهرستانها

گیاه زراعی استفاده میشود .به دلیل اینکه در بعضی از

بر اساس وضعیت اقلیمی آنها صورت گرفت که به ترتیب

ایستگاهها دادهها به طور کامل ثبت نمیشود و یا

دارای اقلیم سرد ،معتدل و گرم و خشک میباشند.

دادههای پرت و گمشده وجود دارد با استفاده از برنامه

آمار بلند مدت دادههای هواشناسی شامل درجه

 WeatherMan2در مدل مکانیستیک  DSSAT3اقدام به

حرارت حداقل و حداکثر بر حسب درجه سانتیگراد،

بازسازی و اصالح این داده گردید .این نرم افزار دادههای

میزان بارندگی روزانه بر حسب میلیمتر و شدت تشعشع

اقلیمی از دست رفته یا پرت را با توجه به اقلیم گذشته

روزانه خورشیدی بر حسب مگاژول در متر مربع در

هر منطقه بازسازی میکند .بعد از بازسازی دادههای

روز در مناطق مورد مطالعه شامل شهرستانهای اقلید،

پرت برای کسب اطمینان از درست بودن دادهها از نرم

شیراز و الر از بانک دادههای سازمان هواشناسی کشور

افزار  Tametاستفاده شد .خروجی حاصل از این نرم

تهیه گردید .دادههای آب و هوایی ایستگاهها در دورة 33

افزار به عنوان ورودی نرم افزار  LARS-WGدر نظر

ساله بعنوان مبنا 7مورد استفاده قرار گرفت .از این دادهها

گرفته شد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

به عنوان ورودی مدل اقلیمی و مدل شبیهسازی رشد

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (به علت شرایط اقلیمی متفاوت مناطق مورد مطالعه از سه رنگ سبز ،زرد و
قرمز استفاده شد که به ترتیب نشانگر اقلیمهای سرد ،معتدل و گرم و خشک هستند).

1

- Baseline
- Weather Data Manager

2

3

- Decision Support System for Agro technology
Transfer
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دوره ،سناریو و مدل اقلیمی :در این تحقیق از دوره

(میشل  .)2333تاکنون مدلهای گردش عمومی مختلفـی

 33ساله  7903تا  2373به عنوان دوره پایه به منظور

در مراکـز مختلـف تحقیقـاتی تـدوین و طراحـی شـده

شبیهسازی رشد و عملکرد گندم استفاده شد .دورههای

اسـت .در ایـن تحقیـق از خروجـی مـدل  HadCM33از

اقلیمی آینده شامل سه دوره 2356-2305 ،2333-2377

مرکـز تحقیقـات و پیشبینی اقلیم  Hadleyانگلستان

و  2399-2303خواهند بود IPCC .در سال 2333

استفاده شد.

(ناکیسنوویک و سوارت ( ،)2333سری جدیدی از
سناریوهای انتشار را تحت عنوان گزارش ویژه انتشار

شبیهسازی عملکرد گندم آبی در شرایط تغییر

گازهای گلخانهای ( )SRES7در سومین گزارش ویژه

اقلیم :در تحقیق حاضر با استفاده از دادههای اقلیمی جمع

انتشار تدوین و آن را در چهارمین گزارش ویژه خود

آوری شده اقدام به شبیهسازی رشد و نمو گندم در

شامل چهار خانواده  B1 ،A2 ،A1و  B2ارائه داد که در این

شرایط پتانسیل و سناریوهای اقلیمی مورد نظر ،با

تحقیق از سه سناریوی  SRES-A2که بیانگر شرایط بسیار

استفاده از مدل  APSIM-Wheatکه یک شبیهساز

ناهمگن محیطی ،رشد باالی جمعیت ،توسعه ناچیز

سیستمهای تولید گندم است ،در شهرستانهای مورد

اقتصادی و تغییرات کند تکنولوژی میباشد .براساس این

نظر شد APSIM .مدلی مکانیستیک است که حاصل تالش

سناریو غلظت دیاکسید کربن جهان حدود  33گیگاتن در

گروهی از متخصصان استرالیایی ( )APSRUمیباشد و

سال افزایش یافته و دما بین  2تا  6/0درجه سانتیگراد

جنبههای مهمی از سیستمهای زراعی مشتمل بر تناوب،

افزایش خواهد یافت (پرودهورم و همکاران (،)2373

آیش ،بقایا ،استقرار گیاه ،مرگ گیاه در اثر عوامل

 SRES-B1که جهانی همگرا با بیشترین رشد جمعیت در

نامناسب و پاسخ گیاه به شرایط محیطی مختلف را

اواسط قرن حاضر ،رشد سریع در بخشهای اقتصادی

شبیهسازی میکند .این مدل شامل زیرمدلهای

و تکنولوژی را نشان میدهد .بر اساس این سناریو غلظت

اختصاصی برای گندم ،ذرت ،سورگوم ،ارزن ،لگومهای

دیاکسید کربن تغییر چندانی نداشته و دما بین  7/7تا

دانهای مختلف ،آفتابگردان ،کتان و یونجه میباشد

 2/9درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت (وترهال و

(کیتینگ و همکاران .)2333

برای استفاده از مدل APSIM

همکاران  )2339و همچنین  SERES-A1Bکه نشان دهنده

ابتدا با استفاده از برنامه  LARS-WGاقلیم را برای هر

رشد سریع اقتصادی جهان ،که حداکثر رشد جمعیت در

چهار دوره زمانی (پایه 2305-2356 ،2377-2333 ،و

اواسط قرن حاضر وجود داشته و تکنولوژی با کارایی

 )2303-2399پیشبینی کرده و سپس این اطالعات به

باال بر اساس تعادل انرژی موجود میباشد .بر اساس

عنوان ورودی ،برای مدل  APSIM-Wheatدر نظر گرفته

این سناریو غلظت دیاکسید کربن  76گیگاتن در سال

میشود .ورودیهای دیگر این مدل شامل خاک(با توجه

افزایش یافته و دما بین  7/9تا  0/0درجه سانتیگراد

به اینکه شرایط مورد نظر در این تحقیق شرایط پتانسیل

افزایش خواهد یافت (اولسن و همکاران  )2377استفاده

بوده است از اطالعات پیش فرض استفاده میشود)،

شد.
از جمله راههای مطالعه و پیشبینی تغییرات اقلیم
استفاده ازمدلهای گردش عمومی جو( )GCM2میباشد
- Special Report of Emission scenario
- General Circulation Models

1
2

3

- United Kingdom Met Office Hadley Center
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ln(𝑦) = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑡 2

اطالعات مدیریتی(رقم ،7تاریخ کاشت و فاصله بین ردیف

معادله ()1

و غیره) را در کنار دیگر ورودیها برای پیشبینی عملکرد

در این معادله )𝑦( lnماده خشک t ،درجه روز و b ،a

گندم تحت شرایط اقلیم آینده مورد استفاده قرار گرفت.

و  cضرایب رگرسیونی میباشند .با مشتقگیری از

خروجیهای این مدل که مورد استفاده قرار گرفتند شامل

معادله ( )7نسبت به زمان سرعت رشد نسبی محصول

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،میانگین دمای فصل

( )RGR9که عبارتست از افزایش وزن خشک گیاه نسبت

رشد ،طول فصل رشد ،تابش تجمعی و شاخص سطح

به وزنی که قبال داشته است بدست میآید )کاپور و

برگ بودند.

گوویل :)2330
𝑡𝑐𝑦 = 𝑏 + 2

معادله ()2
آنالیز رشد گندم در شرایط تغییر اقلیم :2هدف از

در این معادله  ،yسرعت رشد نسبی b ،و  cضرایب

آنالیز رشد ،بررسی چگونگی واکنش گیاه نسبت به محیط

رگرسیونی میباشد .همچنین سرعت رشد محصول

می باشد (راسل و همکاران  .)7900در این تحقیق

( )CGR0و سرعت جذب خالص ( )NAR9از معادالت  3و

شاخصهای رشد با استفاده از روشی که هانت ()7993

 0محاصبه شد.

ارائه کرده است (تابعی) ،3محاسبه شدند .به این صورت

معادله ()3

𝑀𝐷𝑇 × 𝑅𝐺𝑅 = 𝑅𝐺𝐶

که ابتدا برای حفظ همگنی واریانس دادهها ،از ماده خشک

معادله ()0

𝐼𝐴𝐿𝑁𝐴𝑅 = 𝐶𝐺𝑅/

((LAI6

برای محاسبه دوام شاخص سطح برگ در این تحقیق از

لگاریتمگیری شد .سپس به منظور محاسبه شاخصهای

روش انتگرالگیری شاخص سطح برگ نسبت به زمان

رشد طی فصل رشد در شرایط تغییر اقلیم (سه سناریو

استفاده میشود ( اسپیجل  .)7950دوام شاخص در دو

و سه دوره) ،از شاخص حرارتی درجه روز رشد

فاز رویشی و زایشی با استفاده از رابطه زیر که

( )GDD5به عنوان زمان استفاده گردید .بر اساس روش

انتگرالگیری به روش سیمپسن 73میباشد محاسبه شد

هانت ابتدا یک تابع درجه دوم به دادهها برازش داده شد

(معادله .)6

تولیدی ( (TDM0و شاخص سطح برگ

(ترائوره و همکاران .)2330
b

Y   F (x ) dx
a

)  4f (x 1 )  2f (x 2 )  4f (x 3 )  ...  4f (x n 1 )  f (x n ) 

b

0

 F (x ) dx  1 3h f (x
a

معادله ()6
که در این معادله  Yنشان دهنده دوام شاخص سطح

زمانی [ bو  ]aکه انتگرال صورت میگیرد

برگ h ،نشان دهنده فاصله بین دو نقطه از هم در بازه

شاخص سطح برگ میباشد.

5

 - 7چمران رقم مورد استفاده بود ،که این رقم بیشترین سطح زیر
 -2تمامی مراحل ابتدا برای دوره گذشته و سپس برای دورههای
- Functional
- Total Dry Weight

- Leaf Area Index
- Growing Degree Day
7
- Relative Growth Rate
8
- Crop Growth Rate
9
- Net Assimilation Rate
10
- Simpson
6

کشت را در منطقه دارد.
اقلیمی آینده تکرار میشوند.

و )𝑥(𝐹

3

4
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جدول  -1میانگین شاخصهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه در طول فصل رشد .میانگین ها و مقادیر تجمعی توسط مدل به
دست آمده است.
بارندگی تجمعی(میلی متر)

متوسط دما

تشعشع تجمعی

غلظت

(درجه سانتی گراد)

(مگاژول بر متر مربع)

دیاکسید

اقلید

شیراز

الر

اقلید

شیراز

الر

اقلید

شیراز

الر

دوره

سناریو

کربن
(پیپیام)

379

370

795

9

77

76

0337

3273

2099

330

پایه

372

323

797

9

77

76

3906

3779

2057

070

33-2377

362

253

709

9

72

75

3503

2977

2393

607

56-2306

370

250

729

73

73

79

3060

2996

2209

590

99-2303

363

370

752

9

72

76

3970

3350

3060

070

33-2377

370

262

739

9

73

75

3553

2099

2367

606

56-2306

262

272

772

77

70

70

3392

2507

2252

960

99-2303

306

293

700

9

77

76

3967

3703

2093

073

33-2377

335

203

729

9

72

75

3965

2990

2072

092

56-2306

330

296

729

73

73

79

3602

2052

2300

630

99-2303

7

A1B

A22

3

B1

 -7بر اساس این سناریو غلظت دیاکسید کربن  76گیگاتن در سال افزایش مییابد و دما بین  7/9تا  0/0درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
 -2براساس این سناریو غلظت دیاکسید کربن حدود  33گیگاتن در سال افزایش مییابد و دما بین  2تا  6/0درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت
 -3بر اساس این سناریو غلظت دیاکسید کربن تغییر چندانی نداشته و دما بین  7/7تا  2/9درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

نتایج و بحث

خواهد گذاشت .از طرف دیگر در مناطق سرد مانند

شاخصهای اقلیمی در دوره آینده

شهرستان اقلید با افزایش غلظت دی اکسید کربن و

در شرایط آینده (شامل سه دوره ،2333-2377
 2356-2305و  ) 2399-2303و کلیه سناریوهای تغییر

افزایش دما طول فصل رشد افزایش می یابد که اثرات
مثبتی بر روی عملکرد خواهد داشت.

اقلیم نسبت به دوره گذشته ( )7903-2373میزان دما
در کلیه شهرستان های مورد مطالعه افزایش یافت (جدول

شاخصهای رشدی

 .)7نتایج نشان داد که در بین سناریوهای مورد مطالعه،

شاخص سطح برگ :آگاهی از چگونگی تحریک

سناریو  A2با بیشترین غلظت دی اکسید کربن ،بیشترین

توسعه سطح برگ بوسیله افزایش غلظت گاز دیاکسید

افزایش دما و کمترین میزان بارندگی را به خود

کربن بسیار مهم است زیرا شاخص سطح برگ یکی از

اختصاص داد (جدول  .)7به طور کلی میزان بارندگی در

مهمترین شاخصهای رشد گیاه میباشد که به عنوان

کلیه سناریوهای تغییر اقلیم روند کاهشی داشت .بنابراین

معیاری جهت اندازهگیری سیستم فتوسنتزی بکار

به نظر می رسد در آینده افزایش دما ناشی از افزایش

میرود و افزایش این شاخص باعث افزایش میزان

غلظت دیاکسیدکربن و کاهش میزان بارش ،اثرات

عملکرد در گیاه میگردد (سینگ و همکاران  .)2330نتایج

سودمند افزایش غلظت دیاکسید کربن را خنثی کند که به

این تحقیق نشان داد در آینده حداکثر سطح برگ به طور

شرط تامین منابع آب اثرات منفی آن کمتر خواهد بود.

متوسط  76/26درصد نسبت به گذشته افزایش مییابد و

همچنین در شرایط تغییر اقلیم در مناطق گرم مثل

این افزایش در سناریوها و دورههای اقلیمی آینده متفاوت

شهرستان الر با افزایش دما و کاهش بارندگی ،طول

خواهد بود (شکل  2و جدول  .)7به عنوان مثال سطح برگ

فصل رشد نیز کاهش مییابد که تأثیر منفی بر عملکرد

گندم شهرستان اقلید در دوره  2303-99تحت سناریوی
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 A2با  23/93درصد افزایش نسبت به دوره پایه77/9 ،

سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول

متر مربع بر متر مربع خواهد بود که این بیشترین سطح

در دوره آینده در تمامی مناطق مورد مطالعه و

برگ در آینده ،تحت سناریو و دورههای مختلف اقلیمی

تحت سناریوهای مختلف انتشار سرعت رشد نسبی،

 A2و B1

نسبت به دوره گذشته روند صعودی داشت که این در

شهرستان الر با داشتن سطح برگی برابر با  9/0متر مربع

دورههای زمانی آینده متفاوت بود .با توجه به اینکه شیب

میباشد .در دوره  2377-33تحت دو سناریوی

بر متر مربع که نسبت به دوره پایه خود  72/20درصد
افزایش را نشان میدهد ،کمترین سطح برگ در آینده
خواهد بود (جدول  .)2با توجه به شکل 2که بیان کننده
روند تغییرات شاخص سطح برگ مناطق مورد مطالعه در
دورههای مختلف اقلیمی تحت سناریوهای مختلف
انتشارمیباشد ،تغییرات سطح برگ افزایشی خواهد بود.
بر اساس شکل  2سناریوی  A2که بیشترین غلظت
دیاکسید کربن را درآینده بین سایر سناریوها خواهد
داشت (جدول ،)7بیشترین سطح برگ را به تبعیت از
دیاکسید کربن نیز خواهد داشت(شکل  .)2اما سناریوی
 B1با داشتن کمترین غلظت دیاکسید کربن ،دارای
کمترین سطح برگ بین سناریوهای اقلیمی خواهد بود
(جدول  7و شکل .)2

خط منحنی بیان کننده سرعت میباشد ،در آینده دوره
 2377-33دارای بیشترین سرعت رشد نسبی بوده ضمن
اینکه سرعت رشد در این دوره در GDDکمتری به صفر
میرسد (شکل  .)2همچنین دوره  2303-99با کمترین
سرعت رشد نسبی در آینده ،به  GDDبیشتری برای به
صفر رسیدن نیاز دارد (شکل  .)2در بین سناریوهای
اقلیمی ،سناریوی  B1که کمترین غلظت دیاکسید کربن را
دارد (جدول )7و با توجه به شکل  2که بیان کننده روند
تغییرات سرعت رشد نسبی میباشد ،بیشترین سرعت
رشد را خواهد داشت .ولی سناریوی  A2با بیشترین
غلظت دیاکسید کربن و دما بین سناریوها (جدول،)7
کمترین سرعت رشد نسبی را خواهد داشت ضمن اینکه

مرادی و همکاران ( )2373تأثیر تغییر اقلیم بر تولید

 GDDبیشتری را برای به صفر رسیدن نیاز دارد (شکل

ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکار

 .)2در تحقیقی که توسط شور و همکاران ( )2339به

سازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد را شبیه سازی

منظور برسی اثرات افزایش غلظت دیاکسید کربن در

کردند .نتایج آنها نشان داد که در تمامی سناریوها و

شرایط کودی بر شاخصهای فیزیولوژیک گیاه بادر

مدلهای گردش عمومی و دورههای مورد بررسی آینده

نجبویه در گلخانه انجام گرفت ،صرف نظر از مصرف

حداکثر شاخص سطح برگ نسبت به شرایط کنونی

کود با افزایش غلظت دیاکسید کربن ،سرعت رشد نسبی

مشهد کاهش مییابد .در این میان ،سناریوی  B1برای مدل

بادرنجبویه به طور چشمگیری در غلظت  7363پیپیام

A2

در مقایسه با غلظت  303پیپیام افزایش را نشان خواهد

گردش عمومی  IPCM4در دوره  2363و سناریوی

در دو مدل گردش عمومی  HadCM3و  IPCM4برای دوره
 2303به ترتیب با  0/36 ،0/79و  0/0شاخص سطح برگ،
بیشترین کاهش را نسبت به شرایط کنونی ( (6/77نشان
دادند.

داد.
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سرعت رشد گیاه در آینده به تبع از افزایش دیاکسید

محصول خواهد بود (شکل  3و جدول های  7و .)2افزایش

کربن که منجر به افزایش فتوسنتز و تولید ماده خشک

تولید ماده خشک گندم تابع سرعت تولید ماده خشک یا

میشود نسبت به دوره پایه افزایش را نشان میدهد که

سرعت رشد محصول است ،بنابراین افزایش تولید ماده

این با توجه به غلظتهای متفاوت دیاکسید کربن در

خشک در شرایط تغییر اقلیم (جدول  )2به دلیل افزایش

دوره و سناریوهای مختلف ،متفاوت میباشد .با این

سرعت رشد محصول در این شرایط میتواند باشد.

تفسیر دوره  2303-99با داشتن بیشترین غلظت

کوچکی و کمالی ( )2373در تحقیقی که با هدف ارزیابی

دیاکسید کربن و همچنین دوره  2377-33با داشتن

تأثیر تغییر اقلیم بر تولید گندم دیم کشور انجام گرفت،

کمترین غلظت دیاکسید کربن ،بترتیب بیشترین و

گزارش کردند که شاخص سطح برگ و میزان تشعشع

کمترین سرعت رشد را در آینده خواهند داشت (شکل 3

جذب شده توسط کانوپی گندم در شرایط تغییر اقلیم

و جدول .)7از آنجا که در دوره اقلیمی آینده افزایش

نسبت به شرایط فعلی کاهش خواهد یافت .این محققین

همزمان غلظت دیاکسید کربن و دما باعث افزایش

بیان داشتند که کاهش جذب تشعشع باعث کاهش سرعت

شاخص سطح برگ و سرعت فتوسنتز میشود و به

رشد محصول شده و در نتیجه تولید ماده خشک بطور

تبعیت از آنها سرعت رشد افزایش مییابد ،سناریوی A1B

چشمگیری کاهش خواهد یافت.

با داشتن سطح برگ بیشتر دارای حداکثر سرعت رشد
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شکل  -3روند تغییرات سرعت رشد و سرعت جذب خالص در سه شهرستان مورد مطالعه( B ،Aو  Cبه ترتیب شهرستانهای
اقلید شیراز و الر) ،سه دوره و سناریوهای مختلف  ،هر منحنی متوسط  22سال شبیهسازی است که تا مرحله اواسط دانهبندی
میانگینگیری شده است.

سرعت جذب خالص و دوام شاخص سطح برگ :نتایج

کمترین مقدار سرعت جذب خالص را به خود اختصاص

این تحقیق نشان داد که مقدار سرعت جذب خالص نیز

میدهند (شکل  .)3از آنجا که شاخص سرعت جذب

همانند سایر شاخص های رشدی در آینده نسبت به دوره

خالص ،شاخصی فیزیولوژیک بوده و ارتباط نزدیکی با

پایه دارای روند صعودی خواهد بود اما مقدار تغییرات

فعالیتهای فتوسنتزی برگ داشته ،در شرایط اقلیمی

در دوره و سناریوهای مختلف متفاوت خواهد بود.

آینده در پی افزایش غلظت دیاکسید کربن فتوسنتز

سرعت جذب خالص که بیان کننده کارایی تولید بیوماس

افزایش پیدا خواهد کرد؛ لذا روند صعودی سرعت جذب

در بافتهای فتوسنتز کننده میباشد در دوره 2303-99

خالصی که در آینده تحت سناریوهای مختلف انتشار

و سناریوی  A1Bدر شرایط افزایش غلظت دیاکسید

مشاهده میشود ،منطقی به نظر میرسد (شکل .)3

کربن به دلیل میزان فتوسنتز بیشتر در مقایسه با بقیه

شاخص دوام سطح برگ (شکل )0در گندم ارتباط نزدیکی

سناریوها و دورهها مقدار بیشتری است (جدول 7و شکل

با عملکرد گندم داشته و هرچه دوام این شاخص در طول

 .)3در سناریوی  B1با دوره  2377-33که کمترین مقدار

فصل رشد بیشتر باشد عملکرد اقتصادی و بیولوژیک

در افزایش غلظت دیاکسید کربن خواهد بود (جدول،)7

بیشتر خواهد بود .نتایج شبیه سازی ها نشان داد در

کمترین مقدار را در افزایش سرعت فتوسنتز خالص

دوره آینده شهرستان اقلید در هر دو فاز رویشی و

خواهد داشت .با کمتر بودن میزان فتوسنتز در این

زایشی روند مشابهی وجود دارد ،بیشترین وکمترین

سناریو و دوره در مقایسه با بقیه سناریو و دورهها،

مقدار دوام شاخص سطح برگ بترتیب در دورههای -99

سرعت جذب خالص
(گرم بر متر مربع برگ بر روز رشد)

0

0.1
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 2303و  2377-33وجود خواهد داشت .اما در

شهرستان شیراز در فاز زایشی کمترین مقدار دوام

شهرستانهای شیراز و الر در دوره  2303-99به ترتیب

شاخص سطح برگ در آینده را خواهند داشت.

در فاز زایشی و رویشی بیشترین مقدار را خواهند داشت.
برای دوره  ،2377-33شهرستان الر در فاز رویشی و
800
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شکل  -4روند تغییرات دوام شاخص سطح برگ در سه شهرستان مورد مطالعه( B ، Aو  Cبه ترتیب شهرستانهای اقلید،
شیراز و الر میباشد) ،سه دوره و سناریوهای مختلف  ،هر ستون متوسط  22سال شبیهسازی است که تا مرحله اواسط
دانهبندی میانگینگیری شده است.

عملکرد دانه در دوره پایه و آینده  :نتایج این تحقیق

دوره  2377-33تحت سناریوی  A2کمترین افزایش

نشان داد که در آینده (شامل سه دوره ،2333-2377

عملکرد دانه را خواهد داشت به عنوان مثال در شهرستان

 2356-2305و  ) 2399-2303نسبت به دوره گذشته

الر در سناریو و دوره مذکور عملکرد دانه برابر با 955/0

( )7903-2373عملکرد دانه به طور متوسط 79/30

گرم بر متر مربع خواهد بود که با افزایش 72/63

درصد افزایش خواهد یافت که این افزایش در دوره و

درصدی نسبت به دوره پایه کمترین مقدار افزایش را

سناریوهای مختلف متفاوت است .برای مثال شهرستان

خواهد داشت .سناریوهای ( A2با بیشترین غلظت

شیراز در دوره  2303-99تحت سناریوی  A2با 7367/2

دیاکسید کربن) و ( B1با کمترین غلظت دیاکسید کربن)

گرم بر متر مربع بیشترین عملکرد دانه را خواهد داشت

به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه را در بین

که نسبت به دوره پایه در این شهرستان 39/5 ،درصد

سناریوهای اقلیمی داشتند (جدول  .)2به عنوان مثال در

افزایش را نشان میدهد (شکل  6و جدول  .)2در حالی که

دوره  2377-33در شهرستان اقلید مقدار عملکرد دانه در
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سناریوهای  A1B ،A2و  B1به ترتیب  005/7 ،062/7و

نتایج این تحقیق با تحقیق ایزورالد و همکاران ()2333

 006/2گرم بر متر مربع خواهد بود (جدول  .)2از آنجا

که در دشتهای شمالی امریکا انجام گرفته است همسو

که در گندم تثبیت دیاکسید کربن از مسیر  C3انجام

بود .بر اساس نتایج آنها عملکرد دانه گندم در دورههای

میگیرد و این مسیر در غلظت کنونی دیاکسید کربن به

 2333و  2393به ترتیب  26و  35درصد افزایش پیدا

اشباع نرسیده است ،لذا افزایش غلظت دیاکسید کربن

خواهد کرد .اما با نتایج مطالعات لو و همکاران (لیو و

اتمسفری باعث کاهش تنفس نوری و افزایش ظرفیت

همکاران  )2336که در مناطق جنوبی استرالیا انجام گرفته

فتوستزی گیاهان  C3نسبت به گیاهان  C4خواهد شد که

است همسو نمیباشد ،بر اساس تحقیق آنها گندم در

به دنبال چنین شرایطی عملکرد دانه نیز افزایش مییابد

جنوب استرالیا از نظر عملکرد دانه  32-73/6درصد

(روبردو و همکاران .)2339

کاهش پیدا خواهد کرد.
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شکل  -5درصد تغییرات عملکرد دانه در دورههای آینده و سناریویهای مختلف نسبت به دوره پایه
در شهرستانهای مورد مطالعه

بیوماس

نسبت به گذشته افزایش مییابد .این افزایش در سناریوها

نتایج این تحقیق نشان داد که به طور متوسط در

و دوره های اقلیمی متفاوت است به طوری که دورههای

آینده استان فارس میزان بیوماس  393/9گرم بر متربع

 2303-99و  2377-33بترتیب بیشترین و کمترین
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بیوماس را خواهند داشت (جدول  .)2برای مثال در

 )7995و توان گیاه در انتقال و تخصیص مواد حاصل از

شهرستان اقلید ،دوره  2303-99و تحت سناریوی A2

فتوسنتز را به دانه نشان میدهد ،بر اساس نتایج حاصل

میزان بیوماس  2905گرم بر متر مربع خواهد بود که این

از شبیهسازی در آینده تحت شرایط پتانسیل در

مقدار با افزایش  03/35درصدی بیشترین بیوماس را در

دورههای مختلف و سناریوهای اقلیمی ،در دورههای

دوره آینده تحت سناریوهای مختلف انتشار خواهد

 2377-33و  2306-56روند افزایشی و در دوره -99

داشت .اما دوره  2377-33تحت سناریوی  B1در

 2303روند کاهشی را نسبت به دوره پایه خواهد داشت

شهرستان الر کمترین بیوماس را دارد .مقدار بیوماس در

(جدول .)2بنابراین دوره  2377-33بیشترین و 2303-99

این دوره و سناریو  2393/0گرم بر متر مربع شبیهسازی

کمترین شاخص برداشت را خواهند داشت .به عنوان مثال

شد که با افزایش  73/03درصدی نسبت به دوره پایهی

می توان در دوره  2377-33به شهرستان اقلید اشاره

این شهرستان ،کمترین درصد افزایش در آینده میباشد

کرد که تحت سناریوی  B1شاخص برداشت  30/3درصد

(جدول .)2همچنین بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی،

خواهد بود که این بیشترین مقدار شاخص برداشت در

سناریوهای  A1Bو  B1به ترتیب بیشترین و کمترین

آینده میباشد و همچنین در دوره  2303-99به

بیوماس را در آینده بین سناریوها خواهند داشت .به

شهرستان شیراز میتوان اشاره کرد که تحت سناریوی

عنوان مثال مقدار بیوماس گندم شهرستان شیراز در

 A2شاخص برداشت با کاهش  3/3درصدی نسبت به

دوره  2377-33برای سه سناریوی  A2 ،A1Bو  B1بترتیب

پایه ،با  39درصد کمترین مقدار شاخص برداشت را

 2370/3 ،2379/0و  2292/2گرم بر متر مربع برآورد

خواهد داشت .البته شاخص برداشت گندم در شهرستان

شد (جدول  .)2ولیزاده و همکاران ( )2370که به بررسی

اقلید در دوره  2303-99تحت سناریوی  B1نسبت به

اثرات تغییر اقلیم بر دوره بلوغ ،شاخص سطح برگ،

دوره  2306-56افزایش خواهد یافت که این نشان میدهد

عملکرد کل و عملکرد دانه برای گندم با استفاده از دو

عملکرد دانه در این شهرستان ودوره ،در مقایسه با

مدل  IPCM4و  HadCM3تحت سناریوهای  B1 ،A2و A1B

بیوماس بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد .با توجه به اینکه

برای سه دوره زمانی 2363 ،2323و  2303در سیستان

اگر گیاه در مراحل انتهای فصل رشد در شرایط تغییر

و بلوچستان پرداختند ،گزارش کردند که عملکرد

اقلیم ممکن است با دمای باال مواجه شود ،طول فصل

بیولوژیک گندم در هر دو مدل جوی مطابق سناریوهای

رشد و بیوماس آن نیز کاهش مییابد ،در چنین شرایطی

تغییر اقلیم در تمامی دوره ها کاهش یافت به طوری که

شاخص برداشت نیز کاهشی خواهد بود .از این رو

کمترین مقدار کاهش مربوط به سناریوی  B1بود .شرایط

سناریوی  A2که بیشترین افزایش دما و کمترین طول

انجام تحقیق میتوند علت ناهمسو بودن تحقیق آنها با

فصل رشد را دارد ،کمترین مقدار شاخص برداشت و

تحقیق حاضر باشد .چرا که تحقیق حاضر در شرایط

سناریوی  B1با کمترین افزایش دما و بیشترین طول

پتانسیل انجام گرفت در حالی که تحقیق این محققین در

فصل رشد ،بیشترین شاخص برداشت را بین

شرایط تنش انجام گرفته است.

سناریوهای آینده خواهند داشت (جدول 7و  2و .)3

شاخص برداشت :شاخص برداشت که به نسبت
عملکرد دانه به بیوماس اطالق میگردد (دونالد و همبلین
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جدول  -3میانگین طول فصل رشد گندم در شهرستانهای مورد مطالعه در دوره و
سناریوهای مختلف انتشار در آینده
دوره

طول فصل رشد (روز)
اقلید

شیراز

الر

226

792

766

پایه

223

709

760

33-2377

272

799

700

56-2306

230

797

700

99-2303

220

706

763

33-2377

272

795

709

56-2306

799

755

703

99-2303

220

709

760

33-2377

270

703

767

56-2306

239

796

709

99-2303

سناریو

7

A1B

2

A2

B13

 -7بر اساس این سناریو غلظت دیاکسید کربن  76گیگاتن در سال افزایش مییابد و دما بین  7/9تا  0/0درجه
سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
 -2براساس این سناریو غلظت دیاکسید کربن حدود  33گیگاتن در سال افزایش مییابد و دما بین  2تا
 6/0درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
 -3بر اساس این سناریو غلظت دیاکسید کربن تغییر چندانی نداشته و دما بین  7/7تا  2/9درجه سانتیگراد
افزایش خواهد یافت.

نتایج این تحقیق با تحقیق کوچکی و همکاران ( )2337که

از عملکرد گندم در دوره آینده و تحت سناریوهای

رشد ،فنولوژی و تولید ارقام گندم را تحت شرایط تغییر

مختلف اقلیمی (در هر دو مدل) نسبت به دوره پایه روند

اقلیم در مشهد مورد برسی قرار دادند تا حدودی مشابه

نزولی خواهد داشت .بیشترین میزان شاخص برداشت

بود .بر اساس نتایج آنها شاخص برداشت در تمامی

( 67درصد) در مدل  IPCM4مربوط به دوره  2323تحت

ارقام مورد مطالعه در سال  7033نسبت به دوره پایه

سناریوی  B1بود در حالی که در مدل  HadCM3بیشترین

افزایش مییابد .این محققین برای شبیهسازی اقلیم آینده

شاخص برداشت ( 62درصد) در سناریوی  A1Bو در

و ب ررسی تأثیر آن بر رشد و نمو گندم از مدل اقلیمی

دوره  2323خواهد بود.

 UKMOو مدل رشدی  STMTNOاستفاده کردند .همچنین
با تحقیق ولیزاده و همکاران ( )2370که به بررسی اثرات
تغییر اقلیم بر روی گندم با استفاده از دو مدل

IPCM4

همبستگی بین صفات مورد مطالعه
افزایش ظرفیت و سرعت فتوسنتز در نتیجه

و HadCM3تحت سناریوهای  ،A2 B1و  A1Bبرای سه

افزایش غلظت دیاکسید کربن در آینده ،ابتداییترین

دوره زمانی 2363 ،2323و  2303در سیستان و

مکانسیم برای توجیه افزایش شاخص سطح برگ

بلوچستان پرداختند ،تغییرات شاخص برداشت به تبعیت

آنالیز رشد گندم ) (Triticum aestivum L.در شرایط تغییر اقلیم استان فارس ...

33

میباشد (سینیورا و همکاران  ،)2333به تبع از افزایش

( .)r=3/65در آینده سطح برگ در پی افزایش غلظت

سطح برگ عملکرد دانه و بیوماس نیز افزایش خواهند

دیاکسید کربن ،افزایش خواهد یافت که منجر به افزایش

یافت .نتایج تجزیه همبستگی هم موید ارتباط مثبت و

سرعت رشد محصول نسبت به دوره پایه خواهد شد

معنیدار میان حداکثر شاخص سطح برگ با عملکرد دانه

(جدول های 7و 2و شکل  .)3از طرف دیگر ،همبستگی

است (جدول .)0

مثبت و معنیداری ( (r=3/00بین سطح برگ و دوام این

همچنین با توجه به همبستگی مثبتی و معنیداری که بین

شاخص در آینده وجود داشت (جدول  ،)0که افزایش

شاخص سطح برگ با ماده خشک ( )r=3/95وجود داشت

عملکرد دانه و بیوماس در شرایط اقلیمی آینده تحت

(جدول  )0و نیز اینکه نتایج حاصل از شبیهسازی رشد

سناریوهای مختلف را اثبات کرد .با توجه به همبستگی

گندم ،شاخص سطح برگ در آینده را نسبت به دوره پایه،

مثبت و باالی بین شاخص برداشت و طول فصل رشد

افزایشی نشان میدهد (جدول  )2بنابراین افزایش

(( )r =3/95جدول  ،)0روند شاخص برداشت بین

مشاهده شده در بیوماس منطقی به نظر میرسد.

دورههای آینده اثبات می کند ،دوره  2377-33بیشترین

همچنین نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری

طول فصل رشد و همچنین دوره  2303-99کمترین طول

بین سرعت رشد با سطح برگ در آینده وجود دارد

فصل رشد را در آینده خواهند داشت (جدول .)3

(** )r=0.91و بیوماس (**)r=0.96

جدول  -4ضریب همبستگی بین شاخصهای رشدی گندم در دوره آینده
طول
فصل

بیوماس

رشد
طول فصل رشد
بیوماس
عملکرد دانه
شاخص برداشت

**

برگ
سرعت رشد
نسبی
سرعت رشد
سرعت جذب
خالص
دوام شاخص
سطح برگ(کل)

دانه

برداشت

سطح برگ

رشد
نسبی

رشد

جذب

سطح برگ

خالص

(کل)

7
3/30ns
**

شاخص سطح

عملکرد

شاخص

شاخص

سرعت

سرعت

سرعت

دوام شاخص

3/09

7
**

7

3/90

3/95

3/30ns

**

3/67

7

3/77ns

**3/95

**3/97

3/72ns

7

**3/90

*3/00

**3/66

**3/02

3/29ns

**

**

**

**

**

7
**

3/09

3/93

3/00

3/09

3/65

3/90

7

3/70ns

-3/20ns

3/22ns

3/33ns

-3/29ns

3/70ns

-3/33ns

7

-3/70ns

**3/96

**3/50

-3/35ns

**3/00

3/77ns

3/29ns

*3/00

*اختالف معنیدار در سطح  6درصد

** اختالف معنیدار در سطح  7درصد

نتیجهگیری

7

 nsعدم وجود اختالف معنیدار

به طوری که افزایش دیاکسید کربن و دما باعث افزایش

نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات اقلیم

 79/20درصدی عملکرد 70/97 ،درصدی بیوماس و

(افزایش دما و دیاکسید کربن) ،مقادیر شاخصهای رشد

 3/23درصدی شاخص برداشت نسبت به دوره پایه

گندم آبی را در شرایط پتانسیل تحت تأثیر قرار میدهد.

خواهد شد .بیشترین مقدار افزایش با توجه به غلظت
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 سرعت، دوام سطح برگ،موضوع باالتر بودن سطح برگ

 و کمترین آن درA2 دیاکسید کربن در سناریوی

جذب و شاخص برداشت در آینده است که همه این

 شاخصهای فیزیولوژیک رشد. خواهد بودB1 سناریوی

شاخصها همبستگی معنی داری با بیوماس و عملکرد

نیز به تبع از افزایش دیاکسید کربن افزایش خواهند

 البته افزایش دما و وقوع تنش خشکی انتهای.دانه داشتند

76/23 ، شاخص سطح برگ نسبت به دوره پایه.یافت

فصل ناشی از تغییر اقلیم و همچنین کاهش میزان

درصد افزایش پیدا خواهد کرد که طبیعتا دوام شاخص

بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران ممکن است

 به طور کلی نتایج این.سطح برگ نیز افزایش پیدا میکند

اثرات سودمند افزایش غلظت دیاکسید کربن را بر

تحقیق نشان داد که از میان مناطق مورد مطالعه در

عملکرد کاهش دهد که البته می توان با استراتژیهای

 مناطق با اقلیم معتدل در آینده مثل،شرایط تغییر اقلیم

سازگاری مانند تاریخ کشت زود هنگام و ارقام مقاوم به

شهرستان شیراز عملکرد و تولید باالتری خواهند داشت

.خشکی اثرات منفی آن را کاهش داد

و تاثیر دیاکسید کربن و دما در این مناطق در مقایسه با
 دلیل اصلی این.مناطق سرد یا گرمتر بیشتر خواهد بود
.
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