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مقدمه 
کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که تغییر اقلیم میتواند اثرهای بزرگی در آن ایجاد کند و رشد محصوالت
و در نتیجه بهرهوری را تحت تأثیر قرار دهد .از آنجا که فعالیتهای کشاورزی تأمین غذا را تضمین میکند و منبع مهم
درآمد برای اقتصادهای محلی است ،بررسی اثرهای تغییر اقلیم از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا میتواند ورودی علمی
الزم را برای برنامهریزی صحیح و راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم آینده فراهم آورد (جورجوپولوآ .)914 :7192 ،در سطح
جهانی ،کشاورزی با چالش سهگانة افزایش تولید برای رفع نیاز فزایندة مواد غذایی ،سازش با تغییر شرایط اقلیمی ،و کاهش
انتشار گازهای گلخانهای کشاورزی روبهروست (سپکوتا و همکاران .)9347 :7191 ،در طی پنجاه سال گذشته ،افزایش تولید
محصوالت کشاورزی برای تأمین مواد غذایی جمعیت در حال رشد به تقریباً دوبرابرشدن میزان انتشار گازهای گلخانهای از
کشاورزی ،جنگلداری ،و شیالت منجر شده است (اسمیت و همکاران .)891 :7194 ،با بررسی و مطالعات فنولوژیکی
میتوان تاریخ و زمان گذر مراحل فنولوژیکی را در هر منطقه مشخص و از هدررفت منابع و سرمایه جلوگیری کرد (فالح
قالهری و احمدی .)72 :9311 ،تغییر اقلیم تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی جهان را بهمخاطره خواهد انداخت.
 نویسندة مسئول ،تلفن11937131889 :

Email: g.fallah@hsu.ac.ir
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بسیاری از مناطق خشک و نیمهخشک خاورمیانه دارای رشد سریع جمعیت است و تأمین نیازهای روزافزون مواد غذایی به
تولیدات باغی بستگی دارد و ارزیابی پیشبینی تغییرات آب و هوا بر تولیدات و محصوالت باغی در آینده ضروری شده است
(احمدی .)49 :9311 ،آب و هوا عاملی کنترلکننده برای توزیع جغرافیایی گیاهان بومی و محصوالت کشتشده بهشمار
میرود (پارکر و اباتزوگلو .)7 :7198 ،گرمشدن کرة زمین ،که در اثر افزایش گازهای گلخانهای و قطع جنگلها و استفادة
زیاد از مراتع بوده است ،نیز تغییراتی در سازشپذیری گیاهان و میزان فتوسنتز آنها ،افزایش فسادپذیری مواد آلی ،تغییر
الگوی بارندگی و پیدایش خشکی ،گرد و غبار ،فرسایش خاک ،تأثیر نامطلوب بر منابع آب ،غذا ،و زیستبومها ایجاد کرده
است (صمدی یزدی .)97 :9311 ،تولید کشاورزی در آینده بسیار متفاوتتر از شرایط گذشته خواهد بود و تغییرات آب و
هوایی چالش عمده در این زمینه خواهد بود .تغییر اقلیم میتواند اثرهای بالقوهای در کشاورزی داشته باشد؛ بهطور نمونه،
تغییر محدودههای جغرافیایی کشت درختان میوه ،کاهش عملکرد و تغییر زمان رخداد مراحل فنولوژیکی جزو مهمترین
اثرهای تغییر آب و هوا بر بخش درختان میوه بهشمار میرود (ماچیونا و فیلی.)7193 ،
دمای هوا شاخص مهمی برای تغییرات اقلیمی سطح زمین بهشمار میرود (زاو و همکاران .)7197 ،دمای هوا اغلب
عمدهترین فاکتور مؤثر بر فازهای فنولوژیکی درختان میوه در اقلیمهای معتدله بهشمار میرود (گرب و کاپرو.)7199 ،
محسوسشدن آثار تغییر اقلیم در زندگی روزمرة جوامع در نقاط مختلف دنیا باعث افزایش توجه عمومی به مسئلة تغییر اقلیم
شده است (قهرمان و همکاران .)13 :9317 ،بررسیهای هیئت بینالدول تغییر اقلیم در گزارش پنجم نشان داد که میانگین
دمای جهانی در دورة  7198تا  7911براساس سناریوی  1/7 ،RCP4.5تا  9/8درجة سانتیگراد و براساس سناریوی
 1/2 ،RCP8.5تا  3/2درجة سانتیگراد نسبت به دورة  7117-9181افزایش خواهد یافت (ونگ و همکاران.)7197 ،
درخت انگور به نام مو یا تاک شناخته میشود .مو گیاهی از تیرة  Ampelidaceaeاست .گیاهان این تیره
درختچههای هستند با ساقههای گرهدار ،و با توجه به پیچکهایی که دارند باالروندهاند .منشأ اصلی تاک آسیایی-
اروپایی به نام ویتیس وینی فرا آسیای صغیر است .انگور گیاهی رونده است که ارتفاع آن به  97-91متر میرسد .طول
دورة رشد آن بین  1-7ماه است .انگور بومی مناطق معتدله نیمهگرمسیری است و ارقام مختلف آن از مناطق سردسیر
کشور تا معتدل نیمهگرمسیری پرورشدادنی است (زرین و فراهانی .)937 :9314 ،انگور به گروه میوههای دانهریز تعلق
دارد و از نظر میزان تولید جزو مهمترین میوهها در دنیا و ایران است (خوشخوی و همکاران .)349 :9382 ،همچنین ،از
نظر غذایی و اشتغالزایی نیز جزو مهمترین درختان میوه و محصوالت در ایران بهشمار میرود .در ایران ،براساس آمار
وزارت جهاد کشاورزی ،درخت انگور  714741هزار هکتار از کاربری باغات را به خود اختصاص میدهد .از این سطح زیر
کشت 3912432 ،میلیون تن انگور در کشور تولید میشود (احمدی و همکاران.)8 :9317 ،
دگرگونی آب و هوا و پیامدهای آن از جوانب مختلف بر کرة زمین بر کسی پوشیده نیست .هر گونه تغییر در ابر
دستگاه جو تغییرات جدی برای شرایط زیستی انسان ،گیاهان ،و جانوران همراه خواهد داشت .امروزه ،معضل تغییر اقلیم و
اثرهای آن مهمترین چالش پیش رو در کشور در بخش باغبانی است ،زیرا بخش باغبانی و درختان میوه ،بهعنوان یکی از
منابع عمدة اقتصاد کشاورزی و اشتغالزایی در کشور ،در معرض دگرگونی آب و هوایی قرار دارد .با توجه به اهمیت
محصول انگور در اقتصاد کشور ،ضرورت بررسی اثرهای تغییر اقلیم بر این درخت در کشور حائز اهمیت است .بنابراین،
در مطالعة حاضر با هدف آشکارسازی اثرهای تغییرات اقلیمی بر زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی درخت انگور در
ایران براساس برونداد مدلهای جدید  CMIP5و سناریوهای واداشت تابشی ( )RCPبررسی شده است.
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روشها 

موادو
منطقۀموردمطالعه 

قلمرو مکانی تحقیق حاضر مناطق کشت درخت انگور در ایران است .مناطق عمدة کشت درخت انگور در ایران در مناطق
مرتفع و سردسیر نیمة شمالی ،غربی ،و شرقی کشور واقع شدهاند (احمدی و همکاران .)2 :9317 ،ماهیت درخت انگور
بهعنوان یک درخت خزانکننده موجب شده تا مناطق کشت این درخت بیشتر مناطق مرتفع و کوهستانی را پوشش بدهد.
در تحقیق حاضر ،با روش آماری -تحلیلی ،از دو نوع دادة متناسب با هدف و محتوای تحقیق استفاده شد .دادة دورة
پایه یا گذشته براساس آمار واقعی  77ایستگاه هواشناسی در مناطق کشت درخت انگور از سازمان هواشناسی کشور تهیه
و استخراج شده است (شکل  .)9این دادة مشاهداتی دورة آماری ( )7117-9187را دربر میگیرد .دادة دورة آینده،
بهعنوان دادة شبیهسازیشده ،مبتنی بر برونداد مدلهای  CMIP5است .این داده در دو خط سیر واداشتی  RCP8.5و

 RCP4.5از سال  7171تا  7111پردازش شده است .دادة دورة آینده به دورههای آیندة میانی ( )7177-7171و آیندة
دور ( )7111-7171برای پردازشهای نهایی و مقایسه با دورة پایه تقسیم شد.


شکل.1مناط کنتدرختانگوردرایرانوموقعیتجغرافیاییایستگاههایهواشناسیموردمطالعه(شکلسمتچپ)،
وضعیتارتداعیمناط کنتدرختانگورایرانبراساس(شکلسمتراست)

از آنجا که برونداد مدلهای گردش کلی جو قابلیت الزم را برای بعد محلی ندارند ،برای جبران این نقیصه ،باید از روشهای
ریزمقیاسگردانی استفاده شود .ریزمقیاسگردانی مطمئن به دردسترسبودن دادههای تاریخی معتبر اقلیمی بستگی دارد (جونز و
تورنتون .)7193 ،در این راستا ،برای شبیهسازی اقلیم دورة آینده ،از دادههای ریزمقیاسشدة پایگاه دادة  MarkSIMGCM9با
تفکیک شبکهای  1/7در  1/7درجه ،براساس خروجی مدلهای  AOGCMتحت سناریوهای واداشت تابشی ،7در دو خط سیر
 8/7و  4/7وات بر متر مربع ،استفاده شد .پایگاه دادة مذکور ،با سازوکاری مبتنی بر وب ،با استفاده از مدل تصادفی مرتبة سوم
مارکوف دادههای بارش و براساس رویکرد ریچاردسون ( )9189دادههای دمای کمینه و بیشینه و تابش آفتاب در مقیاس روزانه را
ریزگردانی میکند (احمدی977 :9311 ،؛ احمدی و همکاران .)981 :9318 ،این پایگاه داده برای ریزمقیاسگردانی دورة -9119
 9111را بهعنوان دورة تاریخی درنظر میگیرد .براساس  92مدل  AOGCMاز سری مدلهای  3CMIP5و براساس گزارش
1. http://gisweb.ciat.cgiar.org/marksimgcm
)2. Reprecentative Concentration Path ways (RCP
)3. Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5
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پنجم تغییر اقلیم ( )7193تحت عنوان سناریوهای واداشت تابشی ( )RCPبه شبیهسازی دادة دورة آینده از  7191تا  7117اقدام
میکند .این پایگاه داده از آنجا که مبتنی بر وب است ،برای کلیة نقاط کرة زمین بهراحتی قابل دسترس است (احمدی:9311 ،
973؛ احمدی و همکاران .)31 :9312 ،مدلهایی که در این پایگاه تعبیه شدهاند جزو مناسبترین مدلها از نظر سلول محاسباتی
یا تفکیک مکانی محسوب میشوند .این پایگاه با ارائة دادههای ریزمقیاسشده از تغییر اقلیم آینده برای مدلسازی در مطالعات
کشاورزی ابداع شده است (نوری و همکاران7192 ،؛ احمدی و همکاران .)31 :9312 ،برای پایگاه  MarkSimGCMیک برنامة
فورترن جهتدار توسعه داده شده تا براساس روش درونیابی  Anusplineبه ریزمقیاسگردانی بپردازد .در این پایگاه کاربر با
انتخاب محل موردنظر (برنامة قابلیت فراهمسازی برای هر نقطه از کرة زمین ،برای دسترسی به نرمال ،دادههای اقلیم آینده را
داراست) و انتخاب یکی از مدلهای گردش کلی جو و یکی از چهار خط سیر سناریوهای واداشت تابشی به دادة ریزمقیاسشده
دست پیدا میکند (احمدی971 :9311 ،؛ احمدی و همکاران.)32 :9312 ،
از برونداد پنج مدل پیشنهادی( ،MIROC-ESM ،GFDL-CM3 ،MRI.CGCM3 ،BCC-CSM1.1و GISS-

 R )E2تحت سناریوهای واداشت تابشی در دو خط سیر واداشتی  8/7و  4/7وات بر متر مربع ،با استفاده از دادة دورةمشاهدهای پایه ( )7117-9187انجام شد .نام مدلها ،مؤسسات ارائهدهندة مدل ،و تفکیک افقی مدلهای مورد مطالعه
در جدول  9مشخص شده است.
ارزیابیشدهدرمطالعۀحاضر 

جدو .1منخصاتمد هایCMIP5
اقیانوسیجدتشده 

ناممد هایجوی-
BCC-CSM1.1
MRI.CGCM3
GFDL-CM3
MIROC-ESM
GISS-E2-R

ارائهدهندۀمد 
ناممؤسسۀ 
مرکز برکنس برای تحقیقات آب و هوا (دانشگاه برگن ،نروژ)
مرکز تحقیقات هواشناسی ژاپن
آزمایشگاه ژئوفیزیک و دینامیک شارهها
مؤسسة مطالعات جوی و اقیانوسی و علوم زمینی -دریایی و
مؤسسة مطالعات علوم محیطی ژاپن
مؤسسة مطالعات فضایی گودارد

تدکیکافقیمد 
9/1 * 9/1
9/3 * 9/3
7 /7 * 7
7/8 * 7/8
7 /7 * 7

در مدلسازی عدم قطعیتهایی وجود دارد که این موارد بهعلت عدم قطعیتهای موجود در شرایط اولیه ،دادههای
مشاهداتی ،و پارامترهای مدل بهوجود میآیند و عمدتاً ناشی از این واقعیتاند که بعضی از فرایندها در سامانة اقلیم
بهخوبی شناخته نشدهاند .روشهای گوناگونی برای کاهش این عدم قطعیتها از طرف هیئت بینالدول تغییر اقلیم ارائه
شده است (بابائیان و کوهی .)174 :9319 ،استفاده از نتایج مدلهای گردش کلی جو با تفکیک  711کیلومتر و پایینتر در
مطالعات محیطی از نتایج بهتری برخوردار است .با توجه به تفکیک مکانی باالی مدلهای سری  CMIP5در مقایسه با
سری ( CMIP3تیرگرفاخری و همکاران ،)374 :9311 ،در مطالعة حاضر از مدلهای گردش کلی جو ارائهشده در پروژة
درونمقایسهای مدلهای جفتشده استفاده شد.
از میان مدلهای پیشنهادی ( ،MIROC-ESM ،GFDL-CM3 ،MRI.CGCM3 ،BCC-CSM1.1و GISS-

 R )E2-Rتعبیهشده در پایگاه  ،MarkSimGCMبا اعمال روش وزندهی (رابطة  )9و معیارهای اعتبارسنجی ارائه
شده بر روی دادة گذشته ( )7117-9187و دادة برونداد مدلها ،مدل مرکز تحقیقات هواشناسی ژاپن ()MRI.CGCM3
با تفکیک مکانی  1.3 * 1.3بهدلیل اختالف کمتر با دادة مشاهدهای از توانایی بیشتری برخوردار است.
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()9
در رابطة فوق  Fمتغیر هواشناسی مورد بررسی F ،اختالف بین متغیر شبیهسازیشده تحت سناریوهای مختلف با
مقدار مشاهداتی در دورة پایه ،و  Wوزن شبیهسازیهای هر مدل گردش عمومی جو برای سناریوی موردنظر است i .وj

به ترتیب نشاندهندة ماه و مدل گردش عمومی جو است (بابائیان و کوهی174 :9319 ،؛ احمدی.)791 :9311 ،

یافتههایپژوهش 

سازیکنندۀگردشکلیجوازتغییراقلیمآینده 

اعتبارسنجیمد های 
شبیه

نتایج اعتبارسنجی و تعیین میزان توانمندی مدلهای گردش کلی جو با دادة دورة گذشته ( )7117-9187براساس روش
وزندهی در جدول  7مشخص شده است .نتایج نشان داد که مدل  MRI.CGCM3با توجه به وزن باالتر نسبت به دیگر
مدلهای گردش کلی جو پیشنهادشده از توانمندی بیشتری در شبیهسازی رفتار دما و بارش در دورة آینده نسبت به دورة
پایه برخوردار است .همانطورکه در جدول  9مشخص شده ،مدل مذکور برای دمای کمینه ،بیشینه ،و بارش بهترتیب از
وزنی برابر با  ،1/31 ،1/41و  1/71برخوردار است .بنابراین ،از دادههای مدل مذکور پروژة درونمقایسهای مدلهای
جفتشده ،بر اساس سناریوهای واداشت تابشی ،برای ارزیابی و آشکارسازی اثرهای تغییر اقلیم دورة آینده استفاده شد.
براساسروشوزندهیدرمقایسهبادورۀتاریخی( )5002-1992

جدو .5نتایناعتبارسنجیمد هایگردشکلیجو


دمای کمینه
دمای بیشینه
بارش

BCC-CSM1.1

MRI.CGCM3

GFDL-CM3

MIROC-ESM

GISS-E2-R

1/31
1/72
1/71

1/41
1/31
1/71

1/77
1/73
1/93

1/71
1/98
1/91

1/91
1/92
1/93

تغییراتدمایماهانهبراساسسناریوهایRCP8.5وRCP4.5درمناط کنتدرختانگوردرایران 

بهمنظور شناخت بیشتر از وضعیت تغییر اقلیم دورة آینده تا افق  7111میالدی در مناطق کشت درخت انگور ،تغییرات
دمای ماهانة دورة آینده نسبت به دورة پایه براساس سناریوی  RCP8.5در مقایسه با دورة پایه بهصورت نمایش نموداری
در شکلهای  7و  3مشخص شده است .با توجه به تعدد باالی ایستگاهها در مناطق کشت درخت انگور ،این شرایط برای
پنج ایستگاه منتخب در مناطق مختلف کشت درخت انگور (تهران ،زنجان ،تبریز ،مشهد ،و یاسوج) مشخص شده است.
نتایج نشان داد که میزان دمای هوا در الگوی واداشتی بدبینانه و حد وسط بهترتیب  RCP8.5و  RCP4.5نسبت به دورة
پایه افزایش خواهد داشت .این میزان افزایش در الگوی بدبینانه بیشتر از الگوی حد وسط مشاهده شد .میزان تغییرات در
دورة آیندة دور ( )7111-7171بیشتر از دورة آیندة میانی ( )7177 -7171رخ خواهد داد .مقدار این تغییرات در خط سیر
واداشتی  RCP8.5در دورههای  7177 -7171و  7111-7171در سطح ایستگاههای منتخب بهطور متوسط بهترتیب 9/1
و  4/7درجة سانتیگراد و در خط سیر واداشتی  RCP4.5بهترتیب  9/7و  7/3درجة سانتیگراد افزایش نسبت به دورة پایه
است .بنابراین ،دمای هوا در دورة آینده در مناطق کشت درخت انگور افزایش درخورتوجهی خواهد یافت.
نتایج نشان داد که در همة ایستگاههای موردمطالعه در مناطق کشت انگور در ایران ،در همة فصول دمای کمینة هوا در
دورة آینده نسبت به دورة پایه افزایش خواهد یافت .مقایسة ایستگاهها نشان داد که ،با توجه به شرایط محلی و مکانی
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ایستگاهها ،بین  1/1-1/8درجة سانتیگراد اختالف در میزان افزایش دمای هوا در کل مناطق وجود دارد .در ایستگاههای مناطق
خیلی سرد و سردسیر مانند زنجان ،تبریز ،اهر ،سراب ،اردبیل ،سقز ،و شهرکرد افزایش دمای هوا در فصل زمستان بیشتر از دیگر
فصول سال مشاهده میشود .البته ،این میزان افزایش نسبت به دیگر ماههای سال  1/2-1/1درجة سانتیگراد است (شکل .)7
در مناطق گرم و خشک و عرضهای جنوبیتر با تابستانهای گرمتر مانند ایستگاههای مشهد ،تهران ،یاسوج ،داراب ،اصفهان،
فسا ،الرستان ،زاهدان ،یزد ،کرمان ،بیرجند ،و غیره میزان افزایش دمای کمینه در ماههای فصول تابستان و پاییز بیشتر از دیگر
ماهها رخ خواهد داد .این افزایش دمای هوا با شدت و ضعف متفاوتی در هر دو سناریوی موردمطالعه برای دورة آینده نسبت به
دورة پایه رخ خواهد داد .بهطورکلی ،در همة ایستگاهها در دورة آینده افزایش دمای هوا نسبت به دورة پایه رخ خواهد داد .در هر
دو سناریوی موردمطالعه نیز افزایش دمای هوای کمینه نسبت به دورة پایه مشهود است .در ایستگاههای مناطق سردسیر؛
مناطق غرب ،شمال غرب ،و شمال شرق (مانند ایستگاههای اردبیل ،اهر ،تبریز ،مشکینشهر ،ارومیه ،خوی ،سقز ،مراغه،
بجنورد ،قوچان ،شاهرود ،سراب ،و مهاباد) و ایستگاههای نیمة غربی کشور (مانند سنندج ،شهرکرد ،خرمآباد ،همدان ،مالیر،
نهاوند ،یاسوج ،بیجار ،کنگاور ،و فریدونشهر) زمستانهای مالیم بیشتر رخ خواهد داد؛ هرچند در دیگر ماههای سال نیز افزایش
دمای هوای کمینه وجود دارد ،در این فصل بیشتر مشاهده میشود .در مناطق گرم و خشک ،بهدلیل شرایط اقلیمی آن مناطق،
افزایش دمای ماههای گرم سال بیشتر از دیگر ماههای سال مشاهده میشود .شرایط محلی و شرایط اقلیمی هر یک از
ایستگاهها علت اصلی تفاوت در مقدار تغییرات دمایی دورة آینده نسبت به دورة پایه محسوب میشود.

شکل.5تغییراتمیانگی دمایکمینۀماهانهدردورۀآیندهنسبتبهدورۀپایهدرخسسیرواداشتی RCP8.5
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تغییراتزمانرخدادمراحلفنولوژیکیدرختانگوردردورۀآیندهنسبتبهدورۀپایه 

تغییرات زمان رخداد مراحل فنولوژیکی درختان میوه یکی از نشانههای عمده برای سنجش اثرهای تغییر اقلیم در آینده
بهشمار میرود .در این راستا ،با توجه به همپوشانی مراحل ،این تغییرات برای مرحلة فنولوژیکی آستانة زیستی برای
شروع فصل رشد و نمو و مرحلة گُلدهی درختان انگور در مناطق کشت درخت انگور در ایران در دو خط سیر واداشتی
 RCP8.5و  RCP4.5بررسی شده است .
تغییراتزمانرخدادآستانۀزیستیدرختانگوردردورۀآیندهنسبتبهدورۀپایه 

نتایج تغییرات آستانة زیستی درخت انگور در دورة آینده نسبت به دورة پایه در خط سیر واداشتی  RCP8.5و  RCP4.5در
شکلهای  -3الف و  -3ب و  -4ج و  -4د مشخص شده است .بررسیها نشان داد که در اثر افزایش دمای هوا و تغییر اقلیم
دورة آینده زمان رخداد دمای زیستی درختان انگور زودتر رخ خواهد داد .درواقع ،افزایش دمای هوا و ظهور زمستانهای مالیمتر
موجب ظهور زودهنگام این آستانة زیستی در اواخر زمستان و اوایل بهار خواهد شد .نتایج نشان داد که در الگوی واداشتی
( RCP8.5شکل  -3الف و  -3ب) بیشترین تغییرات در زمان رخداد آستانة زیستی درختان انگور رخ خواهد داد .این شرایط در
مناطق کشت درخت انگور در ایران در دورة آیندة میانی تا  8روز و در آیندة دور تا  91روز به جلو خواهد افتاد .درواقع ،به ازای
هر دهه  4/3روز زمان رخداد آستانة زیستی زودتر تکمیل و ظاهر خواهد شد .به ازای هر  1/7درجه افزایش دمای کمینه 7 ،روز
زمان رخداد آستانة زیستی زودتر رخ خواهد داد .همانطورکه در شکلهای  -3الف و  -3ب مشخص شده ،در این الگوی
واداشتی ،بیشترین تغییرات در مناطق مرتفع مناطق کشت انگور رخ خواهد داد .نتایج مطالعات الیکادیک و همکاران ( )7191نیز
نشان داده که تغییرات پیشنگریشده برای مراحل فنولوژیکی در دورة آینده همسان و یکنواخت نخواهد بود و بیشترین اثرهای
افزایش دمای هوا در مناطق مرتفع رخ خواهد داد .این مناطق در مناطق شمال شرقی ،شمال غربی ،غرب و نواحی از مرکز و
شرق بیشتر مشاهده میشود .در دورة  7177-7171میزان تغییرات آستانة زیستی انگور از  3-7روز در نواحی کمارتفاع حاشیة
مناطق دشتهای داخلی و کویری و مناطق کمارتفاع جنوبی و شرقی تا  8-2روز در مناطق مرتفع تغییر خواهد یافت (شکل -3
الف) .در دورة  7111-7171میزان تغییرات از  1-4روز در مناطق کمارتفاع تا  91-94روز در مناطق مرتفع متغیر خواهد بود
(شکل  -3ب) .بهطورکلی ،از نواحی و مناطق کمارتفاع به سمت مناطق مرتفع کشت انگور بر میزان تغییرات آستانة زیستی
درخت انگور افزوده میشود .تغییرات کمتر در نواحی کمارتفاع در حاشیة کویر و نواحی دشتهای داخلی و جنوبی و جنوب
شرقی مشاهده میشود .در دهههای آیندة دورتر میزان تغییرات بیشتر مشاهده میشود.
در خط سیر واداشتی  RCP4.5میزان تغییرات کمتر از الگوی بدبینانه مشاهده شد .در این الگوی واداشتی نیز
بیشترین تغییرات در عرضهای باال و مناطق سردسیر مشاهده میشود (شکلهای  -4ج و  -4د) .در این الگو در دورة
آیندة میانی و دورـ  7177-7171و 7111-7171ـ آستانه زیستی بهترتیب  1و  8روز تغییر خواهد یافت که معادل  9/7و
 7/3درجة سانتیگراد افزایش دمای هوا است .در این الگوی واداشتی نیز میزان تغییرات از نظر توزیع مکانی مشابه الگوی
واداشتی فوق است ،اما ،با توجه به شرایط و ساختار این خط سیر واداشتی ،میزان تغییرات اندک است و در شرایط حد
وسط قرار دارد .هر گونه افزایش دمای هوا هرچند هم جزئی بر زمان رخداد آستانة زیستی درخت انگور تأثیر میگذارد .در
خط سیر واداشتی  RCP4.5در دورة  7177-7171میزان تغییرات از  7-9روز در مناطق کمارتفاع تا  2-1روز در مناطق
مرتفع رخ خواهد داد (شکل  -4ج) .در دورة آیندة دورتر ( )7111-7171میزان تغییرات از  3-7روز در نواحی کمارتفاع تا
 8روز در نواحی مرتفع تغییر خواهد یافت (شکل  -4د).
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شکل.1پهنهبندیتغییراتتاریخرخدادآستانۀزیستیدرختانگوربراساسالگویRCP8.5دردورۀ5090-5050نسبتبه
دورۀپایه 

بنابراین ،تغییر زمان رخداد آستانة زیستی درختان انگور یکی از واکنشهای عمدة درختان میوه مانند انگور به اثرهای
گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی در آینده خواهد بود .افزایش دمای هوا در دورة آینده ،زمان رخداد آستانة زیستی
بهعنوان مبنای رشد رویشی و زایشی درختان انگور تا  91روز در الگوی بدبینانه و تا  8روز در الگوی حد وسط را به جلو
خواهد انداخت .همچنین ،در شرایط تغییر اقلیم با توجه به تغییر زمان وقوع آستانة زیستی ،طول دورة رشد کوتاهتر خواهد
شد که این شرایط بر روی کیفیت میوه میتواند تأثیرگذار باشد .تغییر زمان رخداد آستانة زیستی درختان میوه و انگور در
مناطق کشت یکسان نخواهد بود که این به شرایط توپوگرافیکی این مناطق در وهلة اول بستگی دارد .نتایج مطالعات
الیکادیک و همکاران ( )7191نیز در این راستا نشان داده که بیشترین اثرهای افزایش دمای هوا در مناطق مرتفع آشکار
خواهد شد و عامل ارتفاع موجب نایکنواختی تغییرات زمان رخداد مراحل فنولوژیکی دورة آینده خواهد شد .این شرایط
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میتواند این درختان را در مراحل حساس فنولوژیکی مانند جوانهزنی و گُلدهی در مصاف با سرماهای دیررس بهاره قرار
بدهد .مطالعات موزدیل و همکاران ( )7197نیز دال بر این یافته بوده است .آنها در ارزیابی اثرهای تغییر اقلیم بر ریسک
یخبندان و شرایط گُلدهی درخت انگور مشخص کردند که خطر یخبندانهای دیررس بهاره در شرایط تغییر اقلیم آینده
بهدلیل ظهور زودهنگام جوانهزنی انگور بهدلیل گرمای انتهای فصل زمستان افزایش مییابد.

شکل.4پهنهبندیتغییراتتاریخرخدادآستانۀزیستیدرختانگوربراساسالگویRCP4.5دردورۀ5090-5050نسبتبه
دورۀپایه 

تغییراتتاریخرخدادمرحلۀفنولوژیکیگُلدهیدرختانگوردرآیندهنسبتبهدورۀپایه 

نتایج تغییرات زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی به عنوان یکی از مراحل فنولوژیکی حساس در الگوهای واداشتی
مورد مطالعه بررسی شد .نتایج نشان داد که در الگوی واداشتی  RCP8.5در دورة آیندة میانی و آیندة دورـ -7171
 7177و 71111-7171ـ به ترتیب زمان رخداد این مرحله در درخت انگور در مناطق کشت آن در ایران  1و  91روز
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جلوتر رخ خواهد داد  .این تغییرات در زمان رخداد در کل مناطق کشت درخت انگور یکسان نخواهد بود و متناسب با
شرایط اقلیمی و توپوگرافیکی تغییر در زمان رخداد متغیر خواهد بود .بهطوریکه در دورة آیندة میانی زمان رخداد
مرحلة گُلدهی از  3/7روز تا  7/8روز متغیر خواهد بود (شکل  .)7در دورة حاضر زمان رخداد گُلدهی درخت انگور در
مناطق کشت آن در ایران از اوایل تا اواسط خردادماه رخ میدهد .مطالعات رمیزر و کارالل ( )7197تغییر زمان رخداد
مرحلة فنولوژیکی گُلدهی برای درختان میوة خزان کننده از جمله انگور در تأیید این نتایج است .با هر گونه تغییر در
وضعیت دمای هوا ،زمان مراحل فنولوژیکی نیز دستخوش تغییر میشود .بهجز دورة میانی ،که بیشترین تغییرات در
نیمة جنوبی مناطق کشت درخت انگور رخ داده ،در دورة آیندة دور ،عمدة تغییرات در مناطق عرضهای باال و مناطق
مرتفع رخ خواهد داد .در دورة آیندة دور ،بیشترین تغییر در مناطق عرض های باال در مناطق شمال غرب و شمال شرق
رخ خواهد داد .درواقع ،مناطق سردسیر از تغییرات بیشتری برخوردار خواهند بود .در دورة آیندة دور از  93/7تا  91/7روز
زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی تغییر خواهد یافت (شکل  .)1نتایج مطالعات الیکادیک و همکاران ()7191
نشان داده که تسریع بیشتر در وضعیت فنولوژیکی درخت انگور بیشتر در واریتههای کشت شده در مناطق مرتفع
مشاهده خواهد شد .تغییر وضعیت مراحل فنولوژیکی درخت انگور در آینده براساس سناریوهای  RCP8.5و RCP4.5

در کشور اسپانیا توسط مطالعات راموس ( )7192نیز تأیید شده است .وی مشخص کرده است که تغییرات فنولوژیکی
بسته به واریتة درخت انگور تقریباً متفاوت بوده و بهطور متوسط در آیندة دور تا  91روز زمان رخداد فنولوژی انگور از
جمله گُلدهی تغییر خواهد کرد .هر چقدر به دهه های پایانی قرن حاضر پیش برویم ،ظهور زودهنگام مراحل
فنولوژیکی از جمله گُلدهی زودتر رخ خواهد داد.
مطالعات احمدی( ) 9311بر روی درخت سیب موید این مطلب است که تغییر زمان رخداد مرحله فنولوژیکی گل دهی،
رخ خواهد داد .در آن مطالعه مشخص شده که زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی درخت سیب در شرایط تغییر اقلیم آینده
نسبت به دورة پایه  2و  97روز زودتر تکمیل خواهد شد .در مطالعات حیدری بنی و همکاران ( )9312بر روی اثرهای
تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژیکی گیاه کلزا نیز تغییر و کاهش زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی کلزا تأیید شده است .آنها
مشخص کردند که بیشترین میزان کاهش در دوره گُلدهی کلزا ،درواقع ،ظهور زودهنگام با سناریوی  RCP8.5دیده
میشود .مطالعات هیدالگو -گالوز و همکاران ( )7198بر روی تغییر وضعیت مرحلة فنولوژیکی گُلدهی بهاره در اسپانیا
نیز نشان داده که زمان گُلدهی جلوتر رخ میدهد .همچنین ،با مطالعات الیکادیک و همکاران ( )7191درمورد اثرهای
تغییر اقلیم بر وضعیت فنولوژی انگور همخوانی دارد .مطالعات آنها نشان داده که تغییر اقلیم آینده موجب ظهور
زودهنگام مراحل فنولوژی درخت انگور میشود.
در الگوی واداشتی  RCP4.5بیشترین تغییرات در دورة آیندة دور ( )7111-7171رخ خواهد داد (شکلهای  2و .)8
در این الگوی واداشتی در دورة آیندة میانی زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی  7/4تا  3/8روز به جلو خواهد افتاد
(شکل  .)2کمترین تغییرات در نیمة جنوبی و باالترین تغییرات نیز در نیمة شمالی رخ خواهد داد .در دورة آیندة دور
( )7111-7171متناسب با شرایط اقلمیی و توپوگرافیکی زمان رخداد گُلدهی از  4/7تا  1/2روز متغیر خواهد بود (شکل
 .)8بهطورکلی ،براساس این الگوی واداشتی ،زمان رخداد گُلدهی تا اواخر قرن حاضر تا  2روز به جلو خواهد افتاد .از نظر
توزیع مکانی بیشترین تغییرات در مناطق شمال غرب و شمال شرق رخ خواهد داد.
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شکل.2پهنهبندیتغییراتتاریخرخدادمرحلۀفنولوژیکیگُلدهیدرختانگوربراساسالگویRCP8.5دردورۀ5022-5050
نسبتبهدورۀپایه 

شکل.۵پهنهبندیتغییراتتاریخرخدادمرحلۀفنولوژیکیگُلدهیدرختانگوربراساسالگویRCP8.5دردورۀ5090-502۵
نسبتبهدورۀپایه 

شکل.1پهنهبندیتغییراتتاریخرخدادمرحلۀفنولوژیکیگُلدهیدرختانگوربراساسالگویRCP4.5دردورۀ5022-5050
نسبتبهدورۀپایه 
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شکل.9پهنهبندیتغییراتتاریخرخدادمرحلۀفنولوژیکیگُلدهیدرختانگوربراساسالگویRCP4.5دردورۀ5090-502۵
نسبتبهدورۀپایه 

نتایج نهایی این بخش نشان داد که در دورة آیندة میانی و دور ،میزان تغییرات زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی
گُلدهی درختان میوه نیز بیشتر خواهد شد .تغییر در زمان وقوع مرحلة فنولوژیکی گُلدهی در مناطق سردسیرتر بیشتر از
مناطق گرم و نسبتاً گرمتر عرضهای جنوبی مناطق کشت انگور خواهد بود .با استناد به یافتههای تحقیق حاضر ،میتوان
بیان کرد که یکی از اثرهای تغییر اقلیم بر درختان میوه بهصورت تغییر زمان رخداد مراحل فنولوژیکی درختان میوه ظاهر
خواهد شد .درختان میوه با گرمشدن دمای هوا در انتهای زمستان زودتر از دورة رکود یا خواب خارج و وارد مرحلة رشد
رویشی و زایشی خواهند شد؛ این شرایط میتواند با ریسک مخاطرة سرما و یخبندان زمستانه و دیررس بهاره همراه باشد.
هر قدر زمان رخداد مرحله گُلدهی درختان میوه بهعنوان اقتصادیترین مرحلة فنولوژیکی این درختان زودتر رخ بدهد
مواجهشدن با سرما و یخبندان انتهای فصل سرد و اوایل بهار بیشتر خواهد بود .بنابراین ،اتخاذ برنامههای سازگارانه برای
زیربخش باغبانی در بیشتر میوهها حائز اهمیت است.

نتیجهگیری 
مطالعة حاضر با هدف آشکارسازی اثرهای تغییر اقلیم بر زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی درخت انگور در ایران بر
اساس سناریوهای واداشت تابشی  RCPبررسی شد .نتایج نشان داد که براساس روش وزندهی و اعمال شاخصهای
آماری بر برونداد مدلهای  ،CMIP5برونداد مدل گردش کلی مدل  MRI.CGCM3در تصویرسازی تغییر اقلیم دورة
آینده از توانایی و خطای شبیهسازی کمتری نسبت به دورة مشاهدهای یا دورة پایه برخوردار است .درواقع ،براساس
معیارهای ارزیابی یا سنجههای خطاسنجی ،مدل مذکور انطباق بیشتری با دادههای مشاهداتی نشان میدهد .عموماً
مدلهای گردش کلی در شبیهسازی یا تصویرسازی پارامتر دمای هوا از توانمندی بیشتری نسبت به بارش برخوردارند.
نتایج برونداد مدلها نشان داد که دمای هوا در دورة آینده نسبت به دورة پایه افزایش خواهد یافت .نتایج نشان داد که
در بدبینانهترین حالت در دورة آیندة میانی و دور بهترتیب  9/1و  4/7درجة سانتیگراد دمای کمینه نسبت به دورة پایه
افزایش خواهد یافت .نتایج نشان داد که بیشترین تغییرات در زمان رخداد مراحل فنولوژیکی در مناطق سردسیر و
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عرضهای باالی مناطق کشت درخت انگور رخ خواهد داد .با توجه به افزایش دمای هوا در دورة آینده ،زمان رخداد
مراحل فنولوژیکی درخت انگور نیز تغییر خواهد یافت .در اثر افزایش دمای هوای دورة آینده ،زمان رخداد آستانة زیستی
جلوتر رخ خواهد داد و در نتیجه دورة رویشی و زایشی درخت انگور نیز زودتر از دورة گذشته آغاز خواهد شد .بهطوریکه
در الگوی واداشتی بدبینانه ،زمان آستانة زیستی در آیندة میانی و دور  8تا  91روز و زمان گُلدهی نیز  2روز تا  91روز،
زمان رخداد آنها جلوتر رخ خواهد داد .زمان تکمیل مرحلة فنولوژیکی گُلدهی درخت انگور بهعنوان مبنای مراحل
فنولوژیکی دورة رشد درخت انگور در دورة آینده زوتر از دورة گذشته شکل خواهد گرفت .بنابراین ،یکی از اثرهای عمدة
تغییر اقلیم بر درختان میوه بهصورت تغییر زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی ظهور خواهد کرد .تغییر و جابهجایی
زمان رخداد آستانة زیستی درخت انگور موجب ریسک خطرهای احتمالی سرما و یخبندانهای دیررس در بیشتر مناطق
کشت درخت انگور بهخصوص نیمة شمالی را افزایش میدهد .انتخاب گونهها و واریتههای مقاوم و سازگار با شرایط
اقلیمی هر منطقه حائز اهمیت است.
نتایج مطالعة حاضر از نظر تغییر زمان رخداد مرحلة فنولوژیکی گُلدهی بر اثر تغییر اقلیم دورة آینده نسبت به دورة
پایه در تأیید مطالعات احمدی ( ،)9311ونگ و همکاران ( ،)7197راموس ( ،)7192و آلکادلیک و همکاران ( )7191است.
همچنین ،از نظر توانمندی مدلهای  CMIP5و پایگاه دادة جهانی  MarkSimGCMو همچنین افزایش دمای هوا تا 4/7
درجة سانتیگراد تا افق  7111در آینده در الگوی بدبینانه براساس مدلهای  CMIP5در تأیید مطالعات احمدی و
همکاران ( )9312است.
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