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مقدمه
کشت درختان میوه و تولیدات باغی مزیّت شناختهشدة اقتصاد کشاورزی ایران بهشمار میرود .از محصوالت عمدة باغی
استراتژیکی ،که ایران را به یکی از کشورهای صادرکنندة آن تبدیل کرده ،میوة سیب است .ظهور پدیدة گرمایش جهانی،
تغییر مراحل رشد ،و افزایش میزان تقاضای منابع آبی میزان تولید و عملکرد محصوالت باغی را مخاطرهآمیز کرده است.
با توجه به اهمیت نیاز آبی و طول دورة رشد درختان سیب ،پژوهش حاضر با هدف بررسی موارد مذکور در دو منطقة
عمدة تولید سیب در ایران تحت شرایط دو نوع آب و هوای متفاوت (ایستگاههای سمیرم و ارومیه) انجام شده است.
بدیهی است در صورت استفاده از نتایج بهدستآمده از مدیریتهای کشاورزی مناطق مورد مطالعه ،میزان خسارات وارده
بر محصول درخت سیب کاهش خواهد یافت.
تغییر آب و هوا بخشهای بسیاری را متأثر میکند؛ یکی از مهمترین آنها کشاورزی و امنیت غذایی است .آگاهی از
واکنش گیاهان زراعی و باغی به گرمایش جهانی و پیشبینی اثرهای آن بر عملکرد و قلمرو کشت گیاهان زراعی و باغی
 نویسندة مسئول ،تلفن84292114190 :

Email: sobhani@uma.ac.ir
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در آینده مستلزم آگاهی از اثرهای تغییر آب و هوا بر فنولوژی و نیاز آبی گیاهان است که عملکرد آن بهشدت به
پارامترهای آب و هوایی وابسته است .با توجه به اینکه در ایران بخش کشاورزی عمدهترین مصرفکنندة آب است،
واکاوی نیاز آبی براساس متغیرهای آبوهوایی اهمیت ویژهای دارد .نیاز آبی گیاهان و میزان تولیدات در بخش کشاورزی
به تغییرات آب و هوایی و متغیرهای آن بسیار حساس است .با توجه به روند گرمشدن کرة زمین و تأثیرات تغییر آب و
هوا ،وضعیت منابع آبی با تنشهای جدی مواجه است .تنش آبی از مشکالت اساسی تأمین نیاز آبی درختان میوه بهشمار
میرود .بنابراین ،سنجش نیاز آبی درختان و گیاهان براساس شرایط آب و هوایی ضروری بهنظر میرسد .عنصر دما یکی
از مهمترین عوامل کنترلکنندة تغییرات فنولوژی است .از این نظر ،بررسی آثار و پیامدهای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
بر فنولوژی گیاهی اهمیت بسیار زیادی دارد .در این راستا ،دستیابی به تولید مطلوب و همچنین اعمال مدیریت
مناسبتر مصرف آب در کشاورزی مطالعة تغییرات نیاز آبی ،طول رشد ،و رفتار فنولوژیکی محصوالت و گیاهان براساس
شرایط آب و هوایی ضروری بهنظر میرسد .در این راستا ،مطالعاتی در ایران و جهان انجام شده است؛ از جمله نتایج
مطالعة دول ( )211 :2112نشان داد که در دوسوم اراضی جهان نیاز خالص آبیاری در دهههای  2121و  2111افزایش
مییابد .همچنین ،تغییر اقلیم در بیشتر مناطق باعث جابهجایی فصل رشد و تغییر اقلیم الگوی کشت خواهد شد .رعا و
اسل ( )49 :2116شرایط فنولوژیکی و تغییرات گلدهی سیب در مناطق کوهستانی را براساس آمار دماهای ساعتی و
روزانه در کنار عوامل توپوکلیمایی بررسی کردند .گرپ و کاپرور ( )146 :2144واکنش درخت سیب به تغییر اقلیم در
جنوب غربی کیپ تاون در افریقای جنوبی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که درخت سیب واکنش بسیار زیادی به
تغییرات آب و هوا نشان خواهد داد؛ بهطوریکه در این منطقه ،تاریخ گلدهی درختان دیررس سیب در اثر افزایش دمای
هوا زودتر رخ خواهد داد .لیانگ و همکاران ( )6 :2142اثر تغییر آب و هوا بر فنولوژی درختان زردآلو را در پنج منطقة
چین با مدل رگرسیون ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که در مناطق با آب و هوای سرد ،با گرمشدن بیشتر فصل بهار،
شکوفهدهی درختان زردآلو زودتر اتفاق میافتد .اما در نقاط گرمتر ،گرمشدن بیشتر فصل زمستان باعث تأخیر در مراحل
فنولوژیک دورة بهاره میشود .شرندرن و همکاران ( )4241 :2142مدلسازی نیاز آبی با نرمافزار  CROPWATدر
بخش پالکاد از نواحی مرطوب هندوستان را برای محصوالت گرمسیری مانند نارگیل ،موز ،و چای انجام دادند .نتایج
نشان داد که ،با توجه به افزایش جمعیت و میزان تقاضای آب و نیز کاهش بارش ،نیاز آبی و منابع آبی محصوالت
مختلف با ریسک همراه خواهد بود .آچراجی و همکاران ( )411 :2141اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی را در فصل خشک برنج
بورو 4بررسی کردند .در این پژوهش بخشهای شمال غربی بنگالدش با روش ریزمقیاسنمایی آماری تحت  1/2و 1/2
 RCPبرای سالهای  2111-2121بررسی شد .نتایج حاکی از افزایش تبخیر -تعرق درنتیجة افزایش درجة حرارت بود.
بااینحال ،بهدلیل کاهش روزهای رشد در اثر افزایش درجة حرارت نیاز آبی کاهش نشان داده است .میرصانع و همکاران
( )261 :4913اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دورة رشد گیاه چغندر را در دشت قزوین با استفاده از خروجیهای مدل
اقلیمی  Hadcm3و  CGCM3تحت سناریوی  A2بررسی کردند .نتایج نشان داد ،با افزایش درجة حرارت ناشی از تغییر
اقلیم در آینده ،طول دورة رشد گیاه چغندر کاهش مییابد و نیاز آبی آن با افزایش همراه خواهد بود .سلیمانی ننادگانی و
همکاران ( )44 :4934اثر تغییر اقلیم بر زمان کاشت ،طول دورة رشد ،و نیاز آبی گندم زمستانه را در بهشهر با استفاده از
خروجی مدل  HadCM3و  CGCM3بررسی کردند .نتایج نشان داد که در دورههای آتی درجة حرارت در همة ماههای
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سال افزایشی خواهد بود و دورة زمانی مناسب برای کاشت گندم بین  3تا  21روز افزایش مییابد .از طرفی ،طول دورة
رشد گیاه بین  1تا  41روز کوتاهتر خواهد شد .یزدانپناه و سلیمانیتبار ( )191 :4932اثرهای تغییر آب و هوا بر مراحل
فنولوژی محصول سیب را در ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان با کمک نرمافزار  LARS- WGبرای سناریوهای
RCP4.5و  RCP8.5در بازة زمانی  2193-2142بررسی کردند .نتایج نشان داد که با اجرای هر دو سناریو ،طول
گلدهی تا رسیدن محصول کاهش مییابد .رحمانی و همکاران ( )162 :4931تأثیر تغییر اقلیم در طول مراحل رشد و نیاز
آبی گندم و جو را در دشت بیرجند برای دورة زمانی  2193-2142بررسی کردند .نتایج حاکی از آن است که با وجود
بیشترشدن تبخیر -تعرق گیاه مرجع ،بهدلیل کاشت زودتر گندم و جو و کوتاهشدن طول دورة رشد هر دو گیاه ،نیاز آبی
گندم در آینده  43/2و در جو 22/2درصد کمتر خواهد شد .قادرزاده ( )491 :4931پیامدهای تغییر آب و هوا و تأثیر آن بر
مراحل فنولوژیک درختان سیب شهرستان ارومیه را با کمک نرمافزار  LARS-WGتحت سه سناریوی  ،A2 ،A1Bو
B1مدل گردش عمومی جو  HADCM3در افق سالهای  ،2126-2116 ،2193-2142و  2133بررسی کرد .نتایج
حاکی از آن است که بیشترین اثرهای تغییرپذیری دما در مرحلة شکفتن جوانه و گلدهی بوده است .قهرمان و همکاران
( )62 :4932اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و فصل رشد نیشکر را براساس خروجی مدل اقلیم جهانی  EC -EARTHتحت
دو سناریو  RCP4/5و  RCP8/5بررسی کردند .نتایج نشان داد که طول دورة رشد در سناریوی  RCP8/5بهشکل
معنیداری در همة ایستگاهها کاهش نشان میدهد ،اما تغییرات تبخیر در طول دورة رشد معنیدار نیست .احمدی و
همکاران ( )421 :4931به بررسی الگوی فضایی نیاز آبی درخت سیب در ایران طی سالهای  4961تا  4932با استفاده از
 ArcGIS 10.2پرداختند .نتایج نشان داد که مرحلة میانی رشد در درختان سیب بیشترین نیاز آبی را داشته و تغییرات
مکانی تبخیر -تعرق و نیاز آبی بیشتر ناشی از عامل ارتفاع از سطح دریاست.

دادهﻫﺎورو ﻫﺎ

منﺎﻃقموردمطﺎلﻌه

مناطق مورد بررسی در این پژوهش شهرستانهای سمیرم و ارومیهاند .شرایط طبیعی و جغرافیایی استان آذربایجان غربی
برای تولید و صادرات سیب بسیار مناسب است .باغهای سیب در همة شهرهای این استان وجود دارد .ولی ارومیه با
داشتن 12درصد از این باغها در رتبة اول قرار دارد .شهرستان ارومیه مهد تولید و برداشت انواع سیب درختی در کشور
ایران بهشمار میآید .شهرستان سمیرم 1/3درصد مساحت استان اصفهان را شامل میشود .سمیرم دارای آبوهوای
کوهستانی با زمستانهای سرد و پُربرف و تابستانهای خشک و معتدل است .ارتفاع بلند ،چشمهها ،و رودهای این دیار
کوهستانی و آب و هوای معتدل آن از جمله علل مرغوبیت و تفاوت سیب سمیرم با دیگر انواع و ارقام این محصول است.
دادههای مشاهداتی پژوهش حاضر ،بهدلیل کوتاهمدتبودن طول دورة آماری ایستگاه سمیرم ،شامل دورة پایه 4336
تا  2146بوده و پارامترهای اقلیمی از جمله کمینه ،بیشینه ،و متوسط دما ،بارش ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،و ساعات
آفتابی بهصورت روزانه از نسخة  4ERA-Interimبا تفکیک مکانی  1/422 × 1/422درجة قوسی از سازمان هواشناسی
کشور دریافت شدهاند .برای شناخت و ارزیابی مقدار دقت و صحت دادههای پایگاه  ERA-Interimبا دادههای
مشاهداتی سازمان هواشناسی کشور طی بازة زمانی مشترک (ایستگاه ارومیه از سال  4336تا  2146و ایستگاه سمیرم از
سال  2112تا سال  )2146از آمارههای ضریب همبستگی پیرسون ( ،)Rضریب تعیین ( ،)R2میانگین قدر مطلق خطا
 ECMWF .4پایگاه دادة مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپا
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( ،)MSEریشة دوم میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEو  NRMSEاستفاده شد (رضیئی و ستوده .)411 :4936 ،این
آمارهها بیشترین کاربرد را در تجزیه و تحلیلهای مقایسهای دارند و از آنها برای مقایسة پیشبینیهای یک مدل در
برابر دادههای مشاهدهای استفاده میشود (موریاسی و همکاران.)116 :2111 ،
مدلاقلﯿﻤﯽ

بهمنظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر تبخیر -تعرق و نیاز آبی ایستگاههای مورد مطالعه مدل اقلیمی جهانی منتخب از مرکز
هواشناسی و آبشناسی سوئد ( ،)SMHIکه طی طرح  CORDEXریزمقیاس شده بود ،تحت دو خط سیر  RCP4.5و
 RCP8.5برای دورة بیستسالة  2191-2141تهیه شد .در پروژة  CORDEXاز سناریوهای جدید ( ،)IPCC, 2013که
برای غلظتهای مختلف دیاکسیدکرین تعریف شده است ،به جای سناریوهای پیشین استفاده میشود .سناریوهای جدید
براساس سطح تکنولوژی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی چهار نوع آبوهوای احتمالی را برای آینده توصیف میکنند که
هر یک مربوط به سطح انتشار متفاوت گازهای گلخانهای و تغییرات آبوهوایی است .این چهار مسیر را ،RCP2.6
 ،RCP6 ،RCP4.5و  RCP8.5مینامند و براساس نقش انتشار گازهای گلخانهای بر سطح واداشت تابشی برای سال
 2411طبقهبندی شدهاند (وان ورن و همکاران .)2144 ،سناریوهای  RCPنشاندهندة محرکهای تابشی است و در
میان آنها سناریوی  ،RCP 1/2که سناریویی بدبینانه تلقی میشود ،با انتشار زیاد گازهای گلخانهای بدون اتخاذ
سیاستهای کاهش آثار و مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم در آب و هوای کرة زمین پیش خواهد رفت .بهطوریکه ادامة
این روند به واداشت تابشی به میزان  1/2وات بر متر مربع در سال  2411منجر میشود .در این هنگام غلظت دیاکسید
کربن به  4111pmmمیرسد و همچنان روند افزایش خواهد داشت .سایر ویژگیهای این سناریو عبارتاند از :نبودن
برنامهای برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،سرعت انتشار زیاد متان ،و استفادة بیش از حد از زمینهای زراعی و
مراتع بهدلیل افزایش جمعیت کرة زمین .سناریوهای  RCP1/2حالت متوسط دارند و در آنها واداشت تابشی ناشی از
گازهای گلخانهای قبل از سال  2411در مقدار  1/2وات بر متر مربع ثابت میماند .همچنین ،میزان غلظت  Coتا سال
 621 ppm ،2411تخمین زده شده است .سایر ویژگیهای این سناریو عبارتاند از :کاهش بلندپروازنه در انتشار گازهای
گلخانهای ،مشابه  b1در سری  ،SRESو شدت کم تقاضای انرژی (حجازیزاده و طوالبینژاد.)4932 ،
خروجی  CORDEXبرای دورة تاریخی ( )2112-4121و برای دورة آینده ( )2411-2116در شبکة  1/22و 1/11
درجه فراهم شده است (میانآبادی و همکاران .)111 :4932 ،با توجه به اینکه دادههای  CORDEXبا قدرت تفکیک
مکانی 11درصد دادههای برآوردشده تحت سناریوی تغییر اقلیم و دادههای تاریخی برای دامنة منا را پوشش میدهند ،از
دادههای این تفکیک مکانی در پژوهش حاضر استفاده شد .از میان سه مدل پیشنهادیCNRM-CERFACS- ،

 ،NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M ،ICHEC-EC-EARTH ،CNRM-CM5پایگاه  CORDEXبا توجه به
نتایج حاصل از تخمینگرهای خطا ( ،)RMSE( ،)MSE( ،)R2( ،)Rو  NRMSEبر رویدادهای تاریخی ،مدل مرکز
اروپایی تحقیقات زمین ( )ICHEC-EC-EARTHانتخاب شد .سپس ،دادههای روزانة دماهای کمینه و بیشینه ،بارش،
رطوبت نسبی ،تابش ،و سرعت باد این مدل استخراج شد.
در راستای تعدیل خطای مدل از عملیات پسپردازش به روش عامل تغییر 4استفاده شد (رابطههای  4و  .)2در نهایت،
این مقدار پسپردازش در مدل اعمال شد (بابائیان و همکاران.)491 :4911 ،
1. Change factor
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fut
base
Ffut  Fobs   FGCM
 FGCM


()4

 f FUT 
f fut  f obs   GCM
base 
 fGCM 

()2
در رابطههای فوق،

بهترتیب مربوط به متغیرهای آب و هوایی پسپردازششده،

مشاهدهشده ،پیشبینیشده بر روی شبکة مدل در دورة آینده ،و بر روی شبکة مدل در دورة گذشتهاند .رابطة  4برای
پارامترهای دما و رابطة  2برای بارش بهکار برده شده است .در نهایت ،سه سری داده تولید شد :سری اول دادههای
مربوط به متغیر آبوهوایی محاسبهشده با توجه به دادههای پایگاه  ECMWFبرای هر دو ایستگاه میباشند که تحت
عنوان متغیر آبوهوایی مشاهدهشده ( )obsثبت شدهاند .سری دوم دادههای مربوط به متغیر آبوهوایی محاسبهشده با
توجه به دادههای حاصل از خروجی مدل در دورة پایة  ICHEC-EC-EARTHهستند که این دسته از دادهها تحت
عنوان دادههای تاریخی برآوردشده ( )histنامگذاری شدند .و دستة سوم دادههای پسپردازششده ( )ppمیباشند.
واحدﻫﺎيحﺮارتﯽ

با توجه به اینکه بیشترین سطح زیر کشت درخت سیب در مناطق مورد مطالعه از نوع پاییزهاند ،نوع سیب دیررس پاییزه
برای بررسی انتخاب شد .با توجه به همبستگی هر مرحله از رشد سیب با عامل حرارتی دما ،طول دورة رشد و مراحل
رویشی آن (شامل مراحل تشکیل جوانه ،شکفتن جوانه ،گلدهی ،رشد میوه ،و رسیدن میوه) با استفاده از شاخص درجه-
روز براساس رابطة  9محاسبه شد.

Tmax  Tmin   T

()9

Bas

2

N

GDD  
I

در معادلة  GDD ،9معرّف درجه -روز است که طی  Nروز جمعآوری شده است Tmax ،و  Tminبهترتیب
بیشینه کمینة دماهای روزانهاند و  TBusدمای هوای پایه یا صفر فیزیولوژیکی گیاه و  Nتعداد روزها در یک زمان معین
را نشان میدهد (مکمستر و یلهلم .)911 :4331 ،برای مشخصکردن روند دادهها از آزمون آماری -گرافیکی من -کندال
و برای برآوردکردن شیب واقعی روند زمان از روش ناپارامتریک سن استفاده شد.
نﯿﺎزآبﯽسﯿبدرختﯽ

نیاز آبیبه مقدار آبی گفته میشود که باید بهصورت آبیاری به زمین داده شود تا گیاه با حداکثر توان خود رشد و محصول
تولید کند (میرموسوی .)11 :4934 ،مهممترین عامل در تعیین نیاز آبی برآورد دقیق  ETOدر هر منطقه است که توزیع
مکانی آن در مدیریت منابع آبی ،مطالعات بیالن آبی ،و برآورد نیاز آبی گیاهان اهمیت زیادی دارد .در این پژوهش مقادیر
تبخیر -تعرق پتانسیل ( )ETOبه روش پنمن -مونتیث فائو محاسبه شده است (رابطة :)1
()1

 900

Δ  Rn  G   y 
 273  US  es  ea 
0.408
 T

ETO 
.
Δ  y 1  0.34US 
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در رابطة  ETO ،1تبخیر -تعرق پتانسیل ( Rn ،)mm/dayتابش خالص در سطح پوشش گیاهی (MJ M-2 day-
) T ،1متوسط دمای هوا ( es  ed ،)ºCاختالف فشار بخار آب در ارتفاع دومتری نسبت به حالت اشباع ) ،)kPaº C-1و G

شار گرمایی به داخل خاک ( )MJاست )kPaº C-( .ضریب رطوبتی است و میانگین روزانة رطوبت نسبی هوا بر حسب
درصد است .با توجه به واحدهای پارامترهای یادشده ،دادههای پایگاه  ECMWFنیز تبدیل واحد شدند .بهمنظور محاسبة
مقدار نیاز آبی (

) و باران مؤثر ( ) برای شرایط اقلیمی فعلی و آینده از روابط مختلفی استفاده میشود .در این

پژوهش نیاز آبی گیاه از طریق رابطة  2محاسبه شد:
ضریب گیاهی =  KCتبخیر و تعرق مرجع = ETO

()2

ETc  ETO * KC

مقادیر ضریب گیاهی  KCدر مراحل مختلف رشد براساس گزارش فائو لحاظ شدند .ضریب گیاهی در گیاهان مختلف
متفاوت است و به عواملی مانند نوع ،مرحلة رشد ،و شرایط آب و هوایی بستگی دارد و در طول دورة رشد گیاه تغییر
میکند (علیزاده .)221 :4931 ،محاسبة باران مؤثر با استفاده از روش سازمان حفاظت خاک امریکا ،USDA ،بهصورت
زیر انجام شد (رابطههای  6و :)1
mm
day

()6

p  8.3

mm
day

()1

p  8.3

p   4.17  0.2 p 
4.17

pe

pe  4.17  1 p 

در رابطههای  6و  p ،1متوسط بارندگی در دورة مورد نظر (روزانه یا ماهانه) ( )mm/dو  peبارش مؤثر است (سلیمانی
ننادگانی و همکاران.)931 :4931 ،

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

نتایج حاصل از این پژوهش در چند بخش ارائه شده است :در بخش اول نتایج آماری بین دادههای  ERA-Interimو
دادههای مشاهداتی در ایستگاههای مورد بررسی در جدول و نمودار  4نمایش داده شدهاند .دقت زیاد دادههای این پایگاه
برای ایستگاههای سمیرم و ارومیه تأیید شد .یافتههای این پژوهش با یافتههای دیگر پژوهشگران در زمینة دقت زیاد
دادههای نسخة  ERA -Interimاز جمله دارند و کریمی ( )622 :4931همخوانی دارد.
آبوﻫوایﯽمشﺎﻫداتﯽبﺎدادهﻫﺎيپﺎیگﺎهECMWF

ﺟدول.5مقﺎدیﺮ،R،R2،MSE،RMSEوNRSMEمتﻐﯿﺮﻫﺎي


دمای کمینه ()ºC
دمای بیشینه ()ºC
بارش ()mm
ساعت آفتابی ()h
رطوبت نسبی ()%
)
باد (

RMSE
1/44
%19
1/21
%12
%12
1/112

MSE
1/14
%114
1/11
%119
%1116
1/1

سﻤﯿﺮم
R2
1/31
%33
1/31
%33
%33
1/31

R
1/33
%33
1/33
%33
%33
1/33

RMSE NRSME
1/22
1/14
%16
%112
1/6
1/116
%11
1/116
%164
%1111
1/13
1/1116

ارومﯿه
R2 MSE
1/31
1/11
%31 %111
1/31 1/119
%33 %114
%33
%91
1/36 1/111

R
1/33
%33
1/33
%33
%33
1/31

NRSME
1/11
%119
1/112
%112
%14
%12
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دادهﻫﺎيپﺎیگﺎهECMWF
ﺷکل.5مقﺎیسهمتﻐّﯿﺮﻫﺎيآبوﻫوایﯽمشﺎﻫداتﯽبﺎ 

در مرحلة بعد ،بهمنظور انتخاب بهترین مدل برای مناطق مورد مطالعه ،نخست خروجی دادههای فصل رشد دورة پایة
مدلهای مختلف پروژة  CORDEXبا دادههای مشاهداتی مقایسه شد .همانطورکه در جدولهای  2تا  1مشخص شده
است ،مدل  ICHEC-EC-EARTHخطای کمتری در مقایسه با دو مدل دیگر دارد .اعمال پسپردازش رویدادهای
تاریخی توانسته است به مقدار بسیار زیادی کارایی مدل را در شبیهسازی دادهها افزایش دهد .سپس ،با استفاده از
دادههای مشاهداتی و خروجی مدل تحت دو خط سیر  RCP4.5و  RCP8.5برای دورة آینده میزان تغییرات تبخیر-
تعرق و نیاز آبی و طول دورة رشد درخت سیب بررسی شد.

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز5331
پژو 
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ﺟدول.2مقﺎدیﺮ،R،R2،MSE،RMSEوNRSMEمتﻐﯿﺮﻫﺎيمدلNOAA-GFDL-GFDL


دمای کمینه ()ºC
دمای بیشینه ()ºC
بارش ()mm
ساعت آفتابی ()h
رطوبت نسبی ()%
)
باد (

RMSE
4/66
%96
4/21
4/11
2/2
4/29

ارومﯿه
سﻤﯿﺮم
2
R
MSE RMSE NRSME R
R2 MSE
1/36
4/39
41/93
1/22
1/31 1/33
2/11
%31
2/42
4/16
%19
%33 %33
%96
1/31 1/119
1/6
1/12
1/33 1/33
4/11
%33 %114
%11
%42
%61 %12
4/36
%14
2/16
4/26
%44
%33 %39
1/29
1/36
9/33
4/31
1/92
1/92 1/42
2/92

NRSME R
-1/92
1/31
-%11
%31
1/112
1/33
%112
%33
%43
%11
%19
1/31

بﺎدادهﻫﺎيمشﺎﻫداتﯽ

ﺟدول.3مقﺎدیﺮ،R،R2،MSE،RMSEوNRSMEمتﻐﯿﺮﻫﺎيمدلCNRM-CERFACS-CNRM-CM5


دمای کمینه ()ºC
دمای بیشینه ()ºC
بارش ()mm
ساعت آفتابی ()h
رطوبت نسبی ()%
)
باد (

RMSE
4/19
4/12
4/63
4/62
4/1
4/63

ارومﯿه
سﻤﯿﺮم
2
R
MSE RMSE NRSME R
R2 MSE
1/32
9/14
4/32
1/43
1/31 1/31
2/11
%31
4/16
4/24
%31
%31 %36
9/11
1/31
6/22
2/12
1/11
1/33 1/33
2/11
%33 %114
%11
%41
%11 %23
2/11
%63
2/12
4/61
%11
%33 %31
2/24
1/19
1/22
2/49
1/96
1/14 1/41
2/16

NRSME R
1/96
1/31
%16
%33
1/41
1/31
%112
%33
%11
%19
%62
1/41

دادهﻫﺎيمشﺎﻫداتﯽ
ﺟدول.5مقﺎدیﺮ،R،R2،MSE،RMSEوNRSMEمتﻐﯿﺮﻫﺎيمدلICHEC-EC-EARTHبﺎ 


دمای کمینه ()ºC
دمای بیشینه ()ºC
بارش ()mm
ساعت آفتابی ()h
رطوبت نسبی ()%
)
باد (

RMSE
%12
%19
%34
%12
%31
%14

ارومﯿه
سﻤﯿﺮم
2
R
MSE RMSE NRSME R
R2 MSE
1/33
1/61
1/11
1/44
1/33 1/31
%19
%33
%66
%14
%19
%33 %33
%14
1/31 1/119
1/ 6
1/12
1/33 1/33
%19
%36
%26
%12
%13
%12 %12
%19
%33
%23
%16
%12
%33 %33
%13
1/12
1/11
1/63
1/41
1/19 1/29
%66

NRSME R
1/41
4/11
%11
%33
1/112
1/33
%13
%32
%14
%33
%24
1/22

روندتﻐﯿﯿﺮاتتﺒخﯿﺮ-تﻌﺮقگﯿﺎهمﺮﺟع

محاسبة مقادیر تبخیر -تعرق پتانسیل ،عالوهبر نشاندادن ویژگیهای اقلیمی یک منطقه ،در محاسبة نیاز آبی گیاهان
مختلف و نیز طراحی سیستمهای آبیاری ،زهکشی ،و ذخیرة آب کاربرد دارد .بهمنظور شناخت روند تغییرات تبخیر -تعرق
گیاه مرجع ،آزمون من -کندال و شیب سن بر روی سریهای  ETOطول فصل رشد درخت سیب اعمال شد .نتایج آمارة
آزمون من-کندال و شیب سن در جدول  2نشان داده شده است .در ایستگاه سمیرم بر رویدادهای مشاهداتی شیب
تغییرات منفی و روند آن کاهشی است .ولی در ایستگاه ارومیه شیب تغییرات مثبت است .روندهای هر دو ایستگاه در
سطح 2درصد معنیدار است .میزان تبخیر -تعرق پتانسیل برآوردشده در فصل رشد تحت خط سیر  RCP 1/2و 1/2
 RCPبرای ایستگاهها روندی افزایشی را نشان میدهد .در بیشتر سالها ،میزان تبخیر -تعرق برآوردشده تحت سناریوی
 RCP1/2بیش از مقدار تبخیر -تعرق برآوردشده تحت سناریوی  RCP1/2است؛ اما روند افزایشی آنها تقریباً مشابه
است.
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درایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه

ن-کندالوQﺷﯿبسنبﺮرويETOدرﻓصلرﺷددرختسﯿب
ﺟدول.1نتﺎیجآمﺎرةZم 

ایستگﺎه
سمیرم
ارومیه

دادهﻫﺎيمشﺎﻫداتﯽ

Q
-1/12
1/11

Z
-4/31
9/41

سنﺎریوي5/1
Q
1/12
1/12

سنﺎریوي1/1
Q
1/11
1/16

Z
1/23
4/62

Z
4/21
4/99

افزایش  ETOفصل رشد ایستگاهها نسبت به دورة پایه با سناریوهای  1/2و  1/2برای ایستگاه سمیرم بهترتیب 9/11
و  1/91میلیمتر و برای ایستگاه ارومیه  2/11و  1/46میلیمتر پیشبینی میشود .کمترین میزان افزایشی  ETOنسبت به
دورة پایه برای ایستگاهها تحت هر دو سناریو بهترتیب در مراحل جوانهزنی و رشد میوه رخ میدهد .ذکر این نکته الزم
است که درصد نرخ تغییرات  ETOاز رابطة  1محاسبه شد:
100

()1

ET 0 future  ET 0baseline
ET 0baseline

Change rate% 

در رابطة  ET 0 future ،1مقدار متوسط تبخیر -تعرق در دورة آینده و  ET 0baselineمقدار متوسط تبخیر -تعرق
در دورة پایه است.
نﯿﺎزآبﯽ

نیاز آبی گیاه نشاندهندة مقدار آبی است که گیاه در کل فصل رشد برای رشد کامل و محصولدهی به آن نیاز دارد .در
ایستگاههای ارومیه و سمیرم متوسط ساالنة بارش مؤثر در دورة مشاهداتی بهترتیب  263و  192میلیمتر است .از این
مقادیر 19درصد در ایستگاه ارومیه و 41درصد در ایستگاه سمیرم در طول فصل رشد سیب رخ میدهد .برای دادههای
برآوردشده نیز بارش مؤثر فصل رشد در ایستگاه ارومیه بیش از ایستگاه سمیرم است؛ بهتبع آن در طول فصل رشد درخت
سیب ،ایستگاه سمیرم در دورة مشاهداتی و سالهای پیشبینی نسبت به ایستگاه ارومیه نیاز آبی بیشتری خواهد داشت .در
هر دو ایستگاه در دورة مشاهداتی طبق برآوردهای انجامشده میزان بارش مؤثر در مرحلة جوانهزنی بیش از چرخههای دیگر
است .در خط سیر  1/2برای هر دو ایستگاه بارش مؤثر نسبت به دورة مشاهداتی افزایش خواهد یافت .این نتیجه مشابه با
نتایج کار قهرمان و همکاران ( )61 :4932است .نتایج بررسی نامبردگان نشان داده بود که ،براساس هر دو سناریوی  1/2و
 ،1/2مقدار بارش در انتهای قرن بیستویکم در دشت اهواز نسبت به مقدار میانگین اقلیمی این کمّیت افزایش خواهد یافت.
گووا و همکاران ( )2113نیز در مطالعة خود به اهمیت بسزای دما در تغییر نیاز آبی نیشکر اشاره کردهاند.
با توجه به مقدار تبخیر -تعرق و بارش مؤثر در طول فصل رشد سیب ،نتایج شبیهسازیها نشان داد که در شرایط
تغییر اقلیم نسبت به دورة پایه نیاز آبیاری درخت سیب در ایستگاههای ارومیه و سمیرم تحت هر دو سناریو افزایش یافته
است .این نتیجه با نتایج پژوهش نهبندانی و سلطانی ( )11 :4932مطابقت دارد .در پژوهش یادشده نشان داده شده است
که تحت شرایط سناریوهای مختلف اقلیمی (کاهش دما ،افزایش دما ،و افزایش

در گیاه سویا ،افزایش یک تا سه

درجة سانتیگراد دما به افزایش نیاز آبیاری به  91میلیمتر منجر خواهد شد .نتایج مطالعات باگیس و همکاران (:2141
 )211نشان داد که در مورد محصوالت بهاره و تابستانه ،نظیر گوجه فرنگی ،افزایش معنیداری در نیاز آبی رخ خواهد داد؛
بهنحویکه این افزایش حتی با بستن روزنهها بهمنظور کاهش دورة رشد گیاهان نیز جبران نخواهد شد.
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در ایستگاه ارومیه با اینکه میزان تبخیر -تعرق در سناریوی  1/2نسبت به خط سیر  RCP1/2روند صعودی بیشتری
داشته ،بهدلیل افزایش بارش مؤثر نیاز آبی آن نسبت به خط سیر  RCP1/2کاهش نشان میدهد .بنابراین ،در خط سیر
 RCP1/2این ایستگاه به آبیاری بیشتری نیازمند است .در ایستگاه سمیرم ،با وجود اینکه بارشهای مؤثر در سناریوی 1/2
نسبت به خط سیر  RCP1/2افزایش یافته است ،بهدلیل افزایش مقادیر تبخیر ،طبق خط سیر  ،RCP1/2نیاز آبی در این
سناریو نسبت به  RCP1/2بیشتر شده است .در هر دو ایستگاه بیشترین نیاز آبی در مرحلة رشد میوه مشاهده میشود که در
این مرحله کمترین بارش مؤثر با بیشترین مقادیر تبخیر -تعرق و میانگین دما همراه است .بنابراین ،در این مرحله درخت
سیب به بیشترین میزان آبیاری نیاز دارد .ولی در مرحلة جوانهزنی ،نیاز آبی به کمترین مقدار خود میرسد ،زیرا بیشترین
بارش مؤثر در این دوره رخ داده است .همچنین،در دورة جوانهزنی بیشترین درصد تغییرات در نیاز آبی اتفاق میافتد.

ﺷکل.2مﯿزانتﻐﯿﯿﺮاتنﯿﺎزآبﯽﻃﯽمﺮاحلرﺷددرختسﯿبدرایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه



تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎوبﺎرندگﯽ

در ایستگاه سمیرم برای دادههای مشاهداتی روند دماهای کمینه و بیشینه در مرحلة رشد و رسیدن میوه کاهشی است،
ولی در بقیة مراحل افزایشی است .روند دمای بیشینه در دورة رشد در سطح 2درصد معنیدار است .روند بارش به غیر از
مرحلة رشد میوه ،که افزایشی است ،در مراحل دیگر کاهشی است .در این ایستگاه برای خط سیر  1/2روند دماهای کمینه
و بیشینه به غیر از مراحل گلدهی و رسیدن میوه در سایر مراحل افزایشی است .روند بارش به غیر از مراحل شکفتن و
گلدهی در سایر مراحل کاهشی است .برای خط سیر  1/2روند دمای بیشینه در مراحل جوانهزنی و شکفتن جوانه
افزایشی است و در سایر مراحل کاهشی است .روند دمای کمینه در مرحلة جوانهزنی کاهشی و در سایر مراحل افزایشی
است .روند مراحل رشد و رسیدن میوه معنیدار است .روند بارش در مراحل جوانهزنی ،رشد ،و رسیدن میوه کاهشی است.
روند سایر مراحل افزایشی است .از نظر آماری ،روند جوانهزنی در سطح 2درصد معنیدار است.

بﺮرسﯽاثﺮاتتﻐﯿﯿﺮاقلﯿمبﺮﻃولدورةرﺷددرختسﯿب...

 133

برای ایستگاه ارومیه در دادههای مشاهداتی روند دمای کمینه در مراحل رشد و رسیدن میوه کاهشی است و در سایر
مراحل افزایشی است .روند دمای بیشینه در همة مراحل افزایشی است .از نظر آماری ،روند مراحل شکفتن و رشد میوه
معنیدار است .روند بارش به غیر از مرحلة گلدهی و رشد میوه در سایر مراحل کاهشی است .در خط سیر  1/2روند دمای
بیشینة مراحل شکفتن جوانه و گلدهی کاهشی است و در سایر مراحل افزایشی است .روند دمای کمینه به غیر از مرحلة
جوانهزنی و شکفتن جوانه در سایر مراحل کاهشی است .روند بارش در همة مراحل افزایشی است .در سناریوی  1/2روند
دمای بیشینه در مرحلة گلدهی و دمای کمینه در مراحل رشد و رسیدن میوه کاهشی است و در سایر مراحل افزایشی
است .بارش تمام مراحل افزایشی است.
ﻃولدورةرﺷددرختسﯿب

با استفاده از درجة رشد ،در دورة مشاهداتی ،تاریخ شروع و پایان رشد درخت سیب در مناطق مورد مطالعه بهدست آمد.
براساس نتایج پژوهش ،مشخص شد که در هر دو ایستگاه زمان شروع و پایان مراحل رشد متفاوت است .این امر میتواند
بهدلیل وجود شرایط آبو هوایی متفاوت در مناطق مطالعاتی باشد .براساس محاسبة درجة رشد ،طول دورة رشد درخت سیب
در ایستگاه سمیرم از اول آوریل تا اوایل اکتبر و در ایستگاه ارومیه از نهم آوریل تا نهم اکتبر است .مرحلة تشکیل جوانه در
ایستگاه سمیرم از اوایل آوریل تا نهم این ماه و در ایستگاه ارومیه از نهم آوریل تا هفدهم این ماه است .مرحلة دوم یعنی
شکفتن جوانه در دورة مشاهداتی در ایستگاه سمیرم از دهم آوریل تا هجدهم این ماه و در ایستگاه ارومیه از هجدهم آوریل
تا سیام این ماه رخ داده است .مرحلة گلدهی حساسترین مرحلة فنولوژی درختان میوه به شرایط اقلیمی بهویژه دما است.
آغاز و پایان مرحلة سوم در ایستگاه سمیرم از نوزدهم آوریل تا سوم ماه مه و در ایستگاه ارومیه از اول مه تا پانزدهم این ماه
است .آغاز و پایان مرحلة رشد میوه در ایستگاه سمیرم از چهارم مه تا چهاردهم سپتامبر و در ایستگاه ارومیه از شانزدهم
سپتامبر تا بیستوسوم این ماه است .آغاز مرحلة رسیدن میوه در ایستگاه سمیرم پانزدهم سپتامبر و پایان آن اوایل اکتبر
است و این مرحله در ایستگاه ارومیه از بیستوچهارم سپتامبر تا نهم اکتبر است .نتایج حاصل از مقایسة طول دورة رشد دورة
پایه و دادههای برآوردشده در ایستگاههای مورد مطالعه تحت هر دو سناریو حاکی از کاهش طول دورة رشد در آینده است
که روند آنها از لحاظ آماری تأیید نشد .نتایج این بخش با مطالعات احمدی و همکاران ( )4931همخوانی دارد .نامبردگان
براساس سناریوها مشخص کردهاند که در آینده با توجه به افزایش دمای هوا و باالرفتن میزان درجه -روزهای رشد طول
فصل رشد درخت سیب کوتاهتر خواهد شد .همچنین ،نتایج کار اسماعیلی و همکاران ( )4913در ایستگاه تربت حیدریه نشان
داد که طول دورة رشد در این ایستگاه کاهش مییابد .در دورههای آتی افزایش دمای هوا و باالرفتن میزان درجه -روزهای
رشد و تجمع زودهنگام واحدهای حرارتی در مراحل رشد و نمو باعث کاهش طول دورة رشد درخت سیب خواهد شد.
درواقع ،درخت سیب دورة رویشی و زایشی خود را زودتر تکمیل خواهد کرد؛ بهطوریکه براساس دادههای مشاهداتی آغاز
مرحلة تشکیل جوانه بهطور متوسط در ایستگاه سمیرم اول آوریل است .در این ایستگاه در دورة پیشبینیشده در خط سیر
 1/2متوسط آغاز مرحلة جوانهزنی از  22مارس و در خط سیر  1/2از بیستوسوم مارس خواهد بود .بر این اساس ،میزان
تغییرپذیری برای خط سیر  1/2با  2روز و برای خط سیر  1/2با  1روز اختالف جوانهزنی زودتر رخ داده است .در ایستگاه
ارومیه آغاز مرحلة جوانهزنی در دادههای مشاهداتی  3آوریل ،برای خط سیر  1/2متوسط آغاز  6آوریل ،و برای خط سیر 1/2
روز  1آوریل خواهد بود .بر این اساس ،میزان تغییرپذیری برای خط سیر  1/2با چهار روز و برای خط سیر  1/2با سه روز
اختالف همراه است؛ به عبارتی ،شروع جوانهزنی زودتر رخ داده است.
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تأمین زودتر نیاز حرارتی در اثر افزایش دما کوتاهترشدن برخی مراحل را در پی داشته است .نتایج نشان داد که برای
ایستگاه سمیرم در خط سیر  1/2طول دورة جوانهزنی شکفتن جوانه و رشد میوه و در خط سیر  1/2بهجز دورة جوانهزنی
طول دورة سایر مراحل کوتاهتر خواهد شد .برای ایستگاه ارومیه در خط سیر  1/2طول دورة جوانهزنی و شکفتن جوانهها و
در خط سیر  1/2دورههای جوانهزنی ،شکفتن جوانه ،و گلدهی کوتاهتر خواهد شد .کاهش طول دورة رشد در سناریوی
 1/2بیش از سناریوی  1/2خواهد بود .نتایج پژوهش حیدری بنی و همکاران ( )4931نیز نشان داد که با سناریوی 1/2
مدت زمان مراحل فنولوژیکی سبزکردن ،گلدهی ،غالفبندی و رسیدن و با سناریوی  1/2مراحل گلدهی و غالفبندی
کلزا کاهش خواهد داشت .اثر باالرفتن درجة حرارت بر الگوی گلدهی در مورد بسیاری از گونههای گیاهی مطالعه شده و
به تأیید رسیده است (فول و همکاران.)11 :2116 ،

ونتﯿجهگﯿﺮي

بحف
بر پایة روشهای ارزیابی ،مقایسة دادههای برآوردشدة پایگاه  ECMWFبا مقادیر مشاهدهشده نشان میدهد که در همة
پارامترها همبستگی ( )Rبسیار زیاد است .مقدار خطای برآوردشدة دادههای پایگاه  ECMWFدر مقایسه با دادههای
مشاهداتی بسیار ناچیز است و دادههای این پایگاه برای ایستگاههای موردمطالعه قابلتأییدند .مدل ICHEC-EC-

 EARTHتوانایی به نسبت بهتری در برآورد میزان تبخیر -تعرق پتانسیل در مقایسه با دو مدل دیگر را دارد .نتایج این
پژوهش نشان داد که مجموع تبخیر -تعرق مناطق مورد مطالعه در هر دو سناریو نسبت به دورة مشاهداتی افزایش یافته
است .در مجموع  ETOخط سیر  RCP 1/2در مقایسه با شرایط کنونی ( )2146-4336به نسبت خط سیر RCP 1/2

تفاوت و تغییرات کمتری نشان میدهد .اما بهدلیل افزایش بارش مؤثر در خط سیر  RCP 1/2آبیاری کمتر مورد نیاز
خواهد بود .نسبت تغییرات  ETOفصل رشد ایستگاهها نسبت به دورة پایه برای سناریوهای  1/2و  1/2برای ایستگاه
سمیرم بهترتیب  9/11و  1/91و برای ایستگاه ارومیه بهترتیب  2/11و  1/46پیشبینی شد .میزان تغییرات  ETOبرای
ایستگاه ارومیه بیش از ایستگاه سمیرم است ،اما بیشتربودن بارش مؤثر ایستگاه ارومیه در فصل رشد موجب شده است که
ایستگاه سمیرم در دورة مشاهداتی و سالهای پیشبینی نسبت به ایستگاه ارومیه نیاز آبی بیشتری را نشان دهد .در هر
دو ایستگاه بیشترین نیاز آبی سیب در مرحلة رشد میوه است ،زیرا در این مرحله کمترین بارش مؤثر و بیشترین مقادیر در
تبخیر -تعرق و میانگین دما اتفاق افتاده است .مرحلة جوانهزنی نیازمند کمترین نیاز آبی است ،زیرا بیشترین بارش مؤثر
در این دوره رخ داده است .درصد تغییرات آینده نسبت به دورة پایه در مرحلة جوانهزنی بیش از دو مرحلة دیگر بهدست
آمد .تأمین زودتر نیاز حرارتی موجب کاهش طول دورة رشد درخت سیب شده و درواقع درخت چرخة رویشی و زایشی
خود را زودتر تکمیل کرده است .پیامدهای این رخداد میتواند کاهش عملکرد ،کاهش کیفیت و رنگپذیری ،افزایش دما،
و افزایش نیاز آبی را در پی داشته باشد .تأمین زودتر نیاز حرارتی در اثر افزایش دما کوتاهترشدن برخی مراحل را در پی
داشته است .کاهش طول دورة رشد در سناریوی  1/2بیش از سناریوی  1/2خواهد بود .روند افزایش تبخیر -تعرق ،دمای
هوا ،و باالرفتن میزان درجه -روزهای رشد در طول فصل باعث افزایش نیاز آبی درخت سیب خواهد شد.
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