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ABSTRACT
Climate warming causes prevention of the latest spring frosts and reduces the spring freeze risk during
flowering. The purpose of this study was to explore the effect of climate change on the chilling requirement
and the flowering date of completion of the phonological stages of different plants in Sari. A 45-year weather
data (1970-1970) of Kiasar Synoptic Station were used with data access from National Centers for
Environmental Prediction. The predetermined output of the large-scale climatic model (CanESM2) was used
after the downscaling observation for RCP2.6 scenarios. Using the ChillR and Climdex model, the flowering
date of DOY (day of year) and the Growing Season Length (GSL) were estimated. Mann-Whitney nonparametric test and Kendall's trend were used to compare the first half of the near future (2016-2055) and the
second half of the distant future (2056-2100) with the present. The results showed although the growing season
length increases, but a significant difference between the air temperature in the chilling and forcing phases is
caused a significant change in the appearance of phenology stages of the deciduous fruit trees in the studied
area. Over the past decades (1980-2000), about two weeks was added to the length of the growing season.
However, the flowering date will take place three decades earlier than the past climate. These significant
changes in cultivated climate parameters lead to irreparable phonological disorders in the coming periods.
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*Corresponding Author\s Email: rezanorooz@yahoo.com

 1086تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،50شماره  ،5مهر 1398

ارزيابی اثر سناريوهای تغيير اقليم بر نياز سرمايی درختان ميوه خزاندار در بخش کياسر شهرستان ساری
2

رضا نوروز والشدی* ،1مجتبی خوش روش

 .1استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 .2استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
(تاریخ دریافت – 1397/5/7 :تاریخ بازنگری -1397/6/27 :تاریخ تصویب)1397/7/28 :

چکيده
گرمشدن اقلیم محل موجب پیشگیری از یخبندانهای دیررس بهاره و کاهش ریسک یخزدگی در فصل بهار میشود .هدف
این پژوهش بررسی اثر تغییر اقلیم بر تامین نیاز سرمایی و جابجایی تاریخ تکمیل مراحل فنولوژیکی گیاهان مختلف در
شهرستان ساری است .از اطالعات اقلیمی موجود در ایستگاه سینوپتیک کیاسر ساری طی دوره آماری درازمدت (-2015
 )1970به همراه دادههای باز تحلیل مرکز ملی پیشبینی زیستمحیطی استفاده شد .از خروجی پیشیابی مدل اقلیمی
بزرگمقیاس  CanESM2پس از ریزمقیاسنمایی برای سناریوهای چهارگانه  RCPاستفاده شد .با استفاده از مدل ChillR
و  Climdexتاریخ شکوفهدهی و طول فصل رویش  GSLبرآورد شد .بر اساس آزمون ناپارامتری من-ویتنی و روند منکندال
به مقایسه بین میانگینهای نیمهی اول آینده نزدیک ( )2055-2016و نیمه دوم آینده دور ( )2100-2056نسبت به حال
حاضر پرداخته شد .نتایج نشان داد ،اگرچه طول فصل رویش افزایش مییابد ،اما اختالف معنیدار دمای هوا در فاز سرمایشی
و گرمایشی تغییرات معنیداری را در ظهور مراحل فنولوژی درختان خزاندار در منطقه منجر میشود .در دهههای آماری
گذشته در حدود دو هفته به طول فصل رویش (در دهه  1980میانگین  300روز به  322روز در دهه  )2000افزوده شد؛
اما تاریخ شکوفهدهی سه دهه زودتر از موعد نسبت به گذشته اقلیمی اتفاق خواهد افتاد .این تغییرات معنیدار در پارامترهای
اقلیمی کشاورزی منجر به اختالالت فنولوژیکی غیر قابلجبران در دورههای آتی میگردد.
واژههای کليدی :شکوفهدهی ،طول فصل رویش ،تنش محیطی ،نیاز سرمایی ،مازندران.

مقدمه

*

متوسط پارامترهای هواشناسی در درازمدت یکی از مشخصههای
وضع آب و هواست .طی گزارشهای پی در پی هیات بینالمللی
تغییر اقلیم و دانشمندان در سرتاسر دنیا و شواهد موجود ،نوسانات
اقلیمی امری بدیهی است ( .)Stocker et al., 2013بسیاری از
نشانههای علمی وجود دارد که مبین تفاوت اقلیمهای گذشته
نسبت به وضع حاضرند .باغبانی در مازندران نقش اساسی در
وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم دارد .تغییرات اقلیمی منجر به
تغییر الگوی کشت شده و تنش محیطی ایجاد میکند .یکی از
اثرات گرم شدن هوا ،بر تولید سبزیهای برگی ،گلدهی زودهنگام
است ( .)Imani et al., 2017گرمایش جهانی سبب تغییر در
نمایههای حدی اقلیمی و افزایش و یا کاهش برخی از متغیرهای
محیطی برای رشد گیاه شده است .درختان مختلف میوه خزاندار
برای شکوفایی خود نیازمند شکستن خواب زمستانه هستند
( .)Saure, 1985خروج از این رکود و تخمین دیگر فرآیندهای
فنولوژی درختان و پاسخ آن در برابر مقادیر مشخصی از سرما و
گرما تحقق مییابد .این نیاز اغلب با مدلهایی ساده که اساس آن
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دماست (بهطور عمده مدل صفر تا  7/2درجه سلسیوس
( ،)Weinberger, 1950انجام میشود ( Cesaraccio et al.,
 .)2004دما یک فراسنج هواشناسی است که نوسان آن در برخی
نواحی ،موجب بروز تنشهای محیطی در گونههای مختلف زراعی
و باغی میشود .تغییر شاخصهای حدی دما در برخی از نقاط دنیا
( )Aguilar et al., 2005و گزارش کاهش وقایع حدی سرما و
افزایش دمای کمینه مطابق آخرین چشماندازها تحت شرایط
جدید اقلیمی ،میتواند ناشی از سطوح انتشار متفاوتی از گازهای
گلخانه ای و گرم شدن هوا باشد .در سناریوهای جدید گزارش
پنجم ( )2013ارزیابی تغییر اقلیم بر اساس میزان سطح واداشت
تابشی انجام شده است .این تغییر در سطح واداشت تابشی
میتواند به طور قابل مالحظهای مقدار دامنه دمایی هوا ،طول
فصل رویش ( ،)Kheirandish et al., 2013نیاز سرمایی و گرمایی
موردنیاز برای تکمیل مراحل فنولوژی گیاه را برای گونههای
مختلف باغی تحت تاثیر قرار دهد .در پژوهشی ( Jafarzadeh et
 )al., 2016بهمنظور تعیین الگوی کشت بهینه تحت تأثیر پدیده
تغییر اقلیم ،مدلی چند هدفه ارائه نمودند .نتایج و یافتههای
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تحقیق ایشان نشان داد که ظرفیتهای الزم برای رسیدن به
حالت مطلوبتری نسبت به وضعیت فعلی وجود دارد ،بهطوریکه
ارائه راهکارهایی برای سازگاری با شرایط تغییر اقلیم پیشرو برای
محصوالت زراعی و باغی میتواند منجر به افزایش درآمد کل
حاصل از فروش محصوالت شود .در پژوهشهایی اثر دماهای باال
بر نیاز سرمایی گیاهان باغی مورد بررسی قرار گرفت ،آنها اثرات
بالقوه منفی را گزارش نمودند ( ;Campoy et al., 2018
 .)Darbyshire et al., 2011محققین در شمال شرقی آسیا به
ارزیابی تاریخ شکوفهدهی درختان میوه در کره شمالی پرداختند
( .)Hur & Ahn, 2017آنها با استفاده از پیشیابی مدل اقلیمی
 HadGEM2-AOدر دو دوره تاریخی ( )1981-2010و چهار
سناریوی اقلیمی  RCPدر دوره ) (2021-2100تأثیر گرم شدن
کره زمین بر تاریخ اولین شکوفهدهی درختان خزاندار را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد در سناریوی حدی RCP8.5
تاریخ شکوفهدهی در مقایسه با دوره تاریخی به مدت دو هفته
زودتر اتفاق خواهد افتاد Di Lena et al. (2018) .به اثر تغییر
اقلیم بر گستره جغرافیایی قابل کشت بادام درختی و نحوه
تغییرات آن در منطقه شمالی آبروزو ایتالیا پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان میدهد که سازگاری فنولوژی بادام با تغییرات
اقلیمی میتواند منجر به ادامه گسترش کشت این محصول به
نواحی شمالی و قطبی در ایتالیا شود .در پژوهشی ارزیابی اثر
تغییر اقلیم بر روی مرحله گلدهی درخت سیب در منطقه
مشکینشهر استان اردبیل با استفاده از سناریوهای گزارش قبلی
( A2و  )B1مدل اقلیمی  HadCM3انجام شد ( Rahimpour et
 .)al., 2012تا کنون پژوهشهای کمی در این زمینه انجام شده
است ،اما نتایج تحقیقات مختلف ،اثر تغییر اقلیم را بر عدم تامین
نیاز سرمایی مورد تایید قرار داده ( Sabziparvar & Norooz
 )Valashedi, 2015و برخی کاهش  50درصدی بهرهوری گیاهان
خزاندار را گزارش نمودند ( .)Campoy et al., 2018هدف از این
پژوهش بررسی و پیشیابی میزان تغییر نمایههای مهم باغبانی
تاریخ شکوفهدهی در شهرستان ساری منطقه کیاسر برای
چشمانداز دورههای آتی تحت سناریوهای جدید اقلیمی RCP
میباشد.

مواد و روشها
برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر تامین نیاز سرمایی و تاریخ تکمیل
مرحله فنولوژی درختان خزاندار و ارزیابی روند تغییرات نمایهی
طول فصل رویش بر محصوالت باغی از اطالعات ایستگاه
هواشناسی کیاسر استفاده شده است .کیاسر از توابع شهرستان
ساری در استان مازندران به ترتیب در عرض و طول جغرافیایی

 36درجه و  14دقیقه شمالی و  53درجه و  32دقیقه شرقی در
ارتفاع  1294/3متر از سطح دریاهای آزاد واقع شده است (شکل
 .)1گسترش و توسعه باغات جدید در منطقه کیاسر و وقوع
پدیدههای زیانبخش جوی متاثر از تغییرات اقلیمی (یخبندانهای
نابجا ،عدم تامین نیاز سرمایی درختان و غیره) در سالهای اخیر
دلیل انتخاب ایستگاه موردنظر بوده است .تنها ایستگاه همدیدی
مرتفع در شهرستان ساری است که میتوان به نتایج حاصل از آن
بر مبنای دقت اندازهگیریها و تعمیم آن برای باغات منطقه
اعتماد کرد .لذا متوسط بارندگی در این ایستگاه  480/3میلیمتر
و بیشترین بارشها در ماه نوامبر و دسامبر رخ میدهد .متوسط
ساالنه دمای هوا  13/1درجه سلسیوس با انحراف معیار 1/84
درجه سلسیوس است .طول دوره آماری مورد استفاده از دادههای
بازتحلیل  NCEPو ایستگاه کیاسر پس از کنترل کیفی و کمی به
روشهای استاندارد به نقل از مقاله ( )Feng et al., 2004از سال
 1970لغایت  2015به مدت  45سال بوده است .در نهایت بیش
از 12937روز اطالعات دمای کمینه و بیشینه ،بارش و تابش وارد
نرمافزارهای مرتبط برای برآورد نمایهی مورد نظر و نیاز سرمایی
شد .نمایه  GSLدر این پژوهش توسط تیم کارشناسی
 ETCCDMIتعریف شده است .این نمایهها با نرمافزار
 RClimdexبرآورد شد.
این نرمافزار توسط بخش تحقیقات اقلیمی هواشناسی
کانادا در محیط نرم افزار قدرتمند آماری  R 1.84تهیه شده است
( .)Zhang & Yang, 2004همچنین برای برآورد تاریخ فنولوژی و
برآورد نیاز سرمایی و تحلیل دما در فاز سرمایشی و گرمایشی از
بسته نرم افزاری  ChillRتحت محیط  R 2.3.0استفاده شد
( .)Luedeling, 2013در این پژوهش از نمایه اقلیمی دمایی طول
فصل رویش ( )GSLو برآورد تاریخ شکوفهدهی ( DOY=Day Of
 )Yearو نیاز سرمایی در دو دوره تاریخی و دوره آینده تحت
سناریو اقلیمی  RCPاستفاده شد .برای بررسی تغییرات اقلیمی از
سناریوهای جدیدی که هیات بینالدول تغییر اقلیم در تدوین
گزارش پنجم در سال  2013ارزیابی خود بهعنوان نمایندههای
خطوط سیر غلظتهای گوناگون گازهای گلخانهای معرفی کرده
است ،استفاده شد که شامل سناریوهای حدباال و پایین واداشت
تابشی  RCP2.6و  RCP8.5است ( .)Stocker et al., 2013نام-
گذاری سناریوهای جدید در گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیم
براساس میزان سطح واداشت تابشی ناشی از انتشار گازهای
گلخانهای تا پایان قرن  21بر حسب وات بر مترمربع (برای مثال
 RCP2.6یعنی واداشت تابشی خط مشی این سناریو معادل 2/6
وات بر مترمربع) انجام شده است ( .)Stocker et al., 2013برای
شبیهسازی و تولید سناریوهای اقلیمی در این پژوهش از مدل
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بزرگمقیاس  CanESM2و برای ریزمقیاسنمایی و تولید
سناریوهای اقلیمی از مدل  SDSMاستفاده شده است ( Wilby
 .)et al., 2002برای شبیهسازی دادههای هواشناسی دمای حداقل
و حداکثر مورد نیاز در این طرح پژوهشی به دلیل دقت مناسب
دادههای ایستگاه همدیدی کیاسر ،این ایستگاه انتخاب شد .بعد
از مرحله غربالگری و مشخص شدن پارامترهای موثر برای
واسنجی و صحتسنجی مدل ،اطالعات هواشناسی ایستگاه به
نسبت  70به  30درصد بهترتیب برای مراحل واسنجی و صحت-
سنجی بهکار رفتند .این مراحل با در نظر گرفتن و مقایسه
شاخصهای انحراف معیار و میانگین دادههای شبیهسازی و
مشاهداتی با نمایههای  RMSEو نمایه توافق ( )dمورد ارزیابی
قرار گرفتند ( .)Willmott, 1982سپس سناریوهای اقلیمی
موردنظر پژوهش حاضر برای سالهای  2016-2100توسط مدل
ریزمقیاسنمایی  SDSMتولید و برای بررسی اثرات آنها بر
نوسانات دما در فاز سرما و گرما و برآورد روز تکمیل مرحله

فنولوژی (تاریخ شکوفهدهی) در منطقه بر مبنای نیاز سرمایی
تامین شده و نیاز حرارتی ثابت به مدل  ChillRمعرفی شد .الزم
به ذکر است خروجیهای مدل برای سناریوی حدباالی واداشت
تابشی  RCP8.5به دلیل افزایش بیش از اندازه دما و عدم تامین
نیاز سرمایی مرحله فنولوژی در منطقه ،غیر قابل محاسبه شد .لذا
تنها به ارایه نتایج حاصل از بررسی پارامترهای اقلیمی کشاورزی
دما در فاز سرمایشی و گرمایشی در سناریوی  RCP2.6پرداخته
شد .این نمایهها و مقایسه میانگین آنها در سطح معنیداری
 0/05برآورد و مورد بررسی قرار داده شدهاند .در نهایت روند و
میانگین نمایههای اقلیمی باغی موردبررسی به همراه آزمون روند
ناپارامتری من-کندال ( )Hamed & Rao, 1998و مقایسه میانگین
ناپارامتری من-ویتنی ( )Tallarida & Murray, 1987برای
آشکارسازی تغییرات ارایه شده است .به منظور رعایت اختصار از
ذکر جزئیات و نحوه انجام آزمون خودداری شدهاست.

شکل  .1موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه در شهرستان ساری ،مازندران (مطالعه موردی ايستگاه هواشناسی کياسر)

طول فصل رویش  GSLطبق تعریف در نیمکره شمالی
زمین ،فاصله زمانی بین اولین دوره بعد از اول ژوئیه (دهم تیرماه)
که حداقل  6روز پی در پی دمای میانگین روزانه هوا بیشتر از 5
درجه سلسیوس باشد تا اولین دوره  6روزه با دمای میانگین روزانه
کمتر از  5درجه سلسیوس است و آن را حسب روز ( )Daysنشان
میدهند .الگوی ساده  CHیا ساعات سرمایی ()Bennett, 1950
از نخستین الگوهایی است که برای برآورد سرمای زمستانه ،شمار
ساعات صفر تا  7/2درجه سلسیوس را از  10آبان تا  10اسفند در
زمستان نیمکره شمالی محاسبه میکند .معادله ریاضی برآورد نیاز
تجمعی سرما طی دوره رکود در مقاله ()Darbyshire et al., 2011
آمده است .تکمیل مرحله فنولوژی و برآورد تاریخ فنولوژی بر
اساس نیاز سرمایی و حرارتی متوسط در منطقه انجام شد .دمای

متوسط هوا در سالهای مختلف در دو فاز سرمایشی و گرمایشی
نیز برای تحلیل اثر تغییر اقلیم و نحوه تغییرات مراحل فنولوژی
با آن ترسیم شد.

نتايج و بحث
با اجرای مدلهای نیاز سرمایی و نمایه اقلیمی ،تاریخ شکوفهدهی
( )DOYو طول فصل رشد ( )GSLدر منطقه برآورد شد .نحوه
تغییرات آن بر مبنای آزمونهای آماری در منطقه مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .سری زمانی روند تغییرات نمایه  GSLدر شکل
( )2ارایه شد ،مقادیر  GSLاز  240در کمترین حالت تا  365روز
(میانگین  310روز و انحراف معیار  35روز) دچار تغییر شده است.
برآورد شیب نمودار روند  GSLنشان میدهد که شیب رو به باالی
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دوره تاریخی درازمدت در سطح اطمینان  95درصد حاکی از
معنیداری ( ) P-Value=0/030روند افزایشی طول فصل رویش
در منطقه موردبررسی است.

معنیداری ( )P-Value=0/053به میزان ( 1/24انحراف معیار
شیب برآورد شده برابر  0/577بوده است) مطابق شکل ( )2در
طول دوره آماری وجود داشته است .تحلیل من کندال  GSLدر
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شکل  .2سری زمانی تغييرات اقليمی طول فصل رويش ( )GSLدر ايستگاه هواشناسی کياسر

تحلیل کمی نتایج در نمایه طول فصل رویش نشان میدهد،
به میزان دو هفته در هر دهه به مقادیر  GSLافزوده شده است.
برای مثال متوسط طول فصل رویش در دهه  1980برابر 300
روز و در دهه  2000برابر  322روز شده است .بهطوری که در
انتهای دوره آماری نسبت به ابتدای آن حدود یک ماه و نیم به
 GSLافزوده شد .در حالی که دامنه تغییرات دمای شبانه روزی
حدود  0/2درجه افزایش پیدا کرد .البته نکته قابل توجه این است
که این نمایه اقلیمی تنها بعد دمایی فصل رویش گیاه را مورد
بررسی قرار میدهد ،لذا در مورد کشت دیم ،بارندگی عامل مهم
دیگری است که طول فصل رویش را تحت تاثیر خود کنترل
میکند .لذا با توجه به تغییرات اقلیمی سالهای اخیر بررسی طول
فصل رویش و میزان تغییرات آن در این پژوهش مورد بحث است.
در مورد کشت دیم در علوم زراعی و باغی بایستی از تحلیل نمودار
دما – بارش نیز برای برآورد طول فصل رویش بهره برد.
اما به منظور آشکارسازی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر تامین
نیازسرمایی در منطقه ،متغیر اقلیمی دمای هوا با مدل ریزمقیاس
نمایی  SDSMبهصورت روزانه برای یک دوره درازمدت اقلیمی تا
سال  2100تحت سناریوهای اقلیمی  RCP2.6و  RCP8.5معرفی
و بعد از واسنجی ( 70درصد) و صحتسنجی ( 30درصد) در این
مرحله نمایه توافق ( )Willmott, 1982( )dبرابر  0/9با دقت قابل
قبول ( ،)RMSE=0.8مدل مورد تجزیه و تحلیل در نرمافزار
 ChillRقرار گرفته است .مشاهده میشود که دمای بیشینه و
کمینه طی سالهای  2016-2100برای هر دو سناریوی RCP2.6
و  RCP8.5نسبت به دوره تاریخی (سالهای )1970-2015
افزایش خواهد یافت .میانگین دمای بیشینه و کمینه در سناریوی
 RCP2.6بهترتیب  21و  8درجه سلسیوس و در سناریوی

 RCP8.5به ترتیب  22و  8/5درجه سلسیوس است که نسبت به
دوره تاریخی ،بهترتیب  8/5و  14درصد در سناریوی  RCP2.6و
 12و  23/5درصد در سناریوی  RCP8.5افزایش خواهد داشت.
همچنین با توجه به تغییرات زیاد دما در سناریوی حدی RCP8.5
نسبت به دوره تاریخی ،تامین نیاز سرمایی در دوره آتی دچار خلل
شده ،لذا محاسبات تعیین مراحل فنولوژی در مورد این سناریو
غیر قابل برآورد بوده است .در نهایت نتایج مربوط به سناریوی
 RCP2.6ارائه شدهاست .الزم به ذکر است متوسط دمای هوا به
ترتیب در دو دوره اقلیمی آینده نزدیک و آینده دور مطابق جدول
( )1در سناریوی اقلیمی  RCP2.6حدود  9درصد و  12درصد
نسبت به دوره گذشته افزایش معنیداری داشته است .این تغییر
در دمای سطحی هوا در منطقه مورد مطالعه منجر به جابجایی
مرحله شکفتن گیاهان خزاندار به مقدار دو تا سه دهه در دوره
آینده خواهد شد .بهعبارتی تغییر دما در فازهای سرمایشی و
گرمایشی منجر به تغییر زمان وقوع تکمیل مرحله فنولوژی در
گیاه شده است .ماهیت مدل نیاز سرمایی ساده در تعیین تاریخ
شکوفهدهی گیاهان خزاندار یک تابع تکمرحلهای هست که با
تجمیع ساعات سرمایی در محدوده تعریفشده در مدل و تکمیل
ساعات حرارتی مورد نیاز در فاز گرمایشی که پس از تامین سرما
برای شکفتن است ،تا ظهور مرحله فنولوژیکی گیاه تاریخ مورد
نظر را پیشبینی میکند .به نقل از ()Zhang & Taylor, 2011
این مدل به دلیل ماهیت خود و تایید صحت فنولوژی در سرتاسر
دنیا به طور یکنواخت با زمان و صرفا با تجمیع ساعات دمایی مورد
انتظار  DOYرا با دقت خوبی برآورد میکند .در این پژوهش برای
آشکارسازی نحوه تغییرات در منطقه مورد مطالعه از الگوی ساده
(صفر و  7درجه سلسیوس) و میانگین نیاز سرمایی و گرمایی
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مربوط به گیاهان خزاندار استفاده شد .مطابق نتایج حاصل از
تحلیل تاریخ شکوفهدهی در سناریوی  RCP2.6بر مبنای تامین
نیاز سرمایی و حرارتی به طور معنیداری (جدول  )1از روز
ژولیوسی  26( 105فروردین) در دوره تاریخی مورد مطالعه به روز
ژولیوسی  5( 84فروردین) و  29( 79اسفند) با انحراف معیار 10
روز در آینده نزدیک ( )2055-2016و آینده دور ()2100-2056
تغییر خواهد کرد (جدول  .)1این تحلیل صرفنظر از مقادیر نیاز
سرمایی و گرمایی با استفاده از مدل  ChillRنشاندهنده تاثیر
گرم شدن هوا بر تکمیل مراحل فنولوژی گیاهان در منطقه خواهد
بود.
همانطور که نتایج تحلیل تغییر دما در دو فاز سرمایشی و
گرمایشی در منطقه موردمطالعه مطابق شکل ( )3نشان میدهد،
از آغاز خزان  11آبان (اول نوامبر) لغایت اول فروردین ( 21مارس)

که احتمال شکفتن جوانهها در اثر تامین ساعات سرمایی میرود،
بین  2تا  12درجه سلسیوس است (محور افقی) .در شکل ()3
روزشمار از مبدا ژانویه ( )Julian Dayیا  DOYاست که بر روی
خطوط هممقدار از ابتدای سال میالدی و نقاط مشکی در محدوده
نمودار تاریخهای مرحله تکمیل فاز فنولوژی گیاه در طول دوره
آماری و سناریوی اقلیمی  RCP2.6میباشد .محدوده درجهحرارت
هوا در فاز گرمایشی که پس از تامین نیاز سرمایی تا شکوفایی
گل گیاهان خزاندار ادامه دارد ،بین  10تا  22درجه سلسیوس
است .همانطور که در منحنیهای شکل ( )3نشان داده شده
است ،تاریخ شکوفهدهی با فرض تامین نیاز سرمایی در فصل رکود
گیاه در دوره موردمطالعه با اثر گرمایش جو به میزان  2درجه
سلسیوس در فاز گرمایشی در طول دوره آماری به میزان  10روز
زودتر اتفاق میافتد.

جدول  .1مقايسه ميانگين و ميزان تغييرات متغيرهای اقليمی-فنولوژی در دوره تاريخی با دوره آينده

طول دوره تاریخی و
سناریو اقلیمی اعمال شده
1970-2015

RCP2.6_ 2016-2055

RCP2.6_ 2056-2100

میانگین دما در
فاز سرمایش

میانگین دما در
فاز گرمایش

میانگین دما در
سال

13/8

13/2
0/9

میانگین

روز ژولیوسی
)(DOY
105

5/9

انحراف معیار

10

1/5

1/1

میانگین

84

4/7

16

14

انحراف معیار

10

1/1

1/4

0/6

درصد تغییرات %

-20/2

-19/4

16/1

8/9

میزان تغییر

-21

-1/1

2/2

1/2

معنیداری

**<0/0001

**<0/0001

**<0/0001

**<0/0001

میانگین

79

5/7

18/5

14/7

انحراف معیار

11

1/1

1/0

0/6

درصد تغییرات %

-25

-2/8

34/5

11/9

میزان تغییر

-26

-0/2

-4/8

1/6

معنیداری

**<0/0001

0/923

**<0/0001

**<0/0001

آماره

بهطوری که تحلیل کمی آماری نشان میدهد با گرم شدن
روزافزون در چند دهه آینده جابهجایی تاریخ شکوفهدهی در
منطقه به میزان یک ماه و حتی بیشتر جابهجا میگردد .نتایج این
پژوهش نشان داد که افزایش یا کاهش درجه حرارت هوا در طول
دوره آماری به میزان  5تا  6هفته منجر به جابهجایی زمان وقوع
رخداد مرحله فنولوژی گیاه خزاندار خواهد شد .این تغییر با توجه
به خطر سرمازدگی دماهای پایین در بهار و پیش از بهار منجر به
آسیب دیدن گلها میگردد .تحلیل فراوانی دمای متوسط هوا و
تاریخ شکوفهدهی در سه دوره مورد مطالعه تاریخی (-1970
 )2015و دوره آینده نزدیک ( )2016-2055و دور (-2056
 )2100تحت سناریوی اقلیمی  RCP2.6مطابق شکل ( 4و )5
آمده است.

شکل  .3اثر تغيير دمای هوا در فاز سرمايشی (محور افقی) و گرمايشی
(محور عمودی) بر تاريخ فنولوژی گياه
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شکل  .4توزيع آماری نرمال و مقايسه ميزان تغيير ميانگين دمای هوا در
طول سه دوره آماری

شکل  .5توزيع آماری نرمال و مقايسه ميزان تغيير تاريخ شکوفهدهی در
طول سه دوره آماری

دادههای دما و تاریخ تکمیل فنولوژی در هر سه دوره در
سطح آماری  99درصد اطمینان از توزیع نرمال پیروی میکنند.
بر این اساس با احتمال وقوع  50درصد دمای متوسط هوا در
سالهای مورد مطالعه در سه دوره در نمودار مشخص شده است
(شکل  .)5افزایش  1/5درجه سلسیوس دما منجر به تغییر تاریخ
شکوفهدهی از  DOYبرابر  105به  80در آینده نزدیک و  79در
آینده دور می گردد .الزم به ذکر است تغییر اقلیم با کاهش و
افزایش معنیدار میانگین منجر به جابهجایی توزیع آماری به
سمت مقادیر حدی شده و با افزایش احتمال وقوع مقادیر حدی
در مورد دما و تاریخ تکمیل مراحل فنولوژی در آینده مواجه
خواهد شد .به طور متوسط در محدوده فصل بهار سالهای دوره
تاریخی  1970تا  2015با احتمال  50درصد تاریخ شکوفهدهی
(شکل  )4برآورد شده قبل از تاریخ  27فروردین یا ()DOY=105
است.

حال آنکه مدل در دوره آینده تحت سناریو اقلیمی
 RCP2.6به طور متوسط سه دهه زودتر از تاریخهای واقعی در
طول دوره تاریخی وقوع مرحله شکوفهدهی را برآورد میکنند .این
امر به خاطر افزایش قابل توجه دمای هوا طی این سالهاست .به
طوری که در برخی از سالهای حدی در توزیع تاریخ شکوفهدهی
به هفته ابتدایی اسفند ماه نیز خواهد رسید .برای مثال مقدار
حدی ( )DOY=56برابر با هفتم اسفند ماه نیز در سناریوی
 RCP2.6برآورد شد .مطابق شکل ( )3در دماهای باال در فاز
گرمایشی در آینده اقلیمی منطقه ،تاریخ شکوفهدهی به کمتر از
 DOY=80قبل از شروع فصل بهار میرسد .روند تغییرات در این
پژوهش با مطالعات انجام شده توسط ( )Eccel et al., 2009با
سناریوهای  A2و  B1با مدل  HadCM3و پژوهش ( Hur & Ahn,
 )2017با مدل  HadGEM2-AOتحت سناریوهای  RCPو مطالعه
( )Di Lena et al., 2018در شش دهه گذشته در آبروزو ایتالیا
همخوانی دارد .برای مثال در شمال شرقی آسیا در سناریوهای
اقلیمی حدی دوره آینده به میزان دو هفته زودتر ،تاریخ اولین
شکوفهدهی اتفاق خواهد افتاد .به نقل از Campoy et al., 2018
و  Di Lena et al., 2018اثر گرمایش جهانی بر کاهش عملکرد
گیاهان خزاندار و جابهجایی به عرضهای شمالیتر منجر
میگردد .ارزیابی و پیشیابی تاریخ شکوفهدهی بر مبنای تامین
ساعات سرمایشی و گرمایشی در منطقه مورد مطالعه بر حسب
خروجی مدل اقلیمی در دو دوره تاریخی ( )1970-2015و
سناریوی اقلیمی  RCP2.6در دوره ( )2016-2100تأثیر گرم
شدن کره زمین در جابهجایی تاریخ شکوفهدهی را با تغییر معنی-
دار در میانگین دمای هوا به میزان سه دهه نشان میدهد .برای
مثال تحقیقات ( )Kheirandish et al., 2013نیز بهطور کلی نشان
داد ،طول فصل رشد برای هر سه آستانة دمایی تحت هر دو
سناریوی انتشار پیشین ( A2و  )B1در ایستگاههای مشهد و تهران
و رشت افزایش خواهد یافت .الزم به ذکر است عوامل متعددی
نظیر عوامل ژنتیکی (گونه و رقم) ،نوع جوانه ،نیاز سرمایی کمترِ
جوانه گل نسبت به جوانه رویشی ،عرض جغرافیایی ،ارتفاع از
سطح دریاهای آزاد ،نور و تغذیه میتواند بر تامین نیاز سرمایی
گیاهان موثر باشد.

نتيجهگيری کلی
هر گیاه خزانداری برای تکمیل چرخه فنولوژیکی خود به مقداری
حرارت و سرما نیاز دارند .با توجه به تنوع ارقام گیاهی ،بین
محققین اختالف نظر زیادی در چگونگی تأمین این نیازها وجود
دارد .مطالعات میدانی و آزمایشگاهی زیادی برای ارقام مختلف
گیاهان برای تأمین نیاز سرمایی و پیشبینی مراحل فنولوژی
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انجام شده است .تعیین تاریخ شکوفهدهی با تامین نیاز سرمایی و
حرارتی موردنیاز ممکن میگردد .این پژوهش با هدف ارزیابی اثر
تغییر اقلیم بر تامین نیاز سرمایی و برآورد تاریخ شکوفهدهی در
شرایط نماینده اقلیمی ایستگاه هواشناسی کیاسر در شهرستان
ساری انجام شد .با استفاده از الگوهای ساده ،نیاز سرمایی و تجمیع
سرما و گرما در دو دوره اقلیمی تاریخی و آینده تحت سناریوی
اقلیمی  RCPانجام شده است .مطابق با پژوهش ( Hur & Ahn,
 )2017که با سناریوهای اقلیمی مشابه ( )RCPانجام شد ،نتایج
این تحقیق نیز نشان داد که افزایش دمای سطحی هوا منجر به
جابجایی و تغییر روند زمان وقوع مراحل فنولوژیکی گیاهان
خزاندار در منطقه مورد مطالعه میگردد .الزم به ذکر است آگاهی
دقیق از زمان وقوع شکوفهدهی تحت تاثیر دمای کمینه و بیشینه
هوا در دوره آینده و نیاز گیاه مورد نظر است .اما پاسخ این پرسش
که آیا نیاز سرمایی درخت خزاندار در دوره آتی تامین میشود،
میتواند کمک قابل توجهی به مدیریت درختان پیش از گلدهی
و ثمردهی باغ و بهویژه احداث باغها در منطقه نماید .نتایج این
پژوهش با توجه به پیشیابی دمای هوا تحت سناریو اقلیمی بزرگ
مقیاس هواشناسی در آینده تا سال  2100نشان از افزایش 1/5
درجه سلسیوس دما در دوره آینده تحت سناریوی  RCP2.6بوده
است .تغییر معنادار دمای سطحی هوا منجر به تغییر معنادار تاریخ
شکوفهدهی در دو دوره اقلیمی آینده نزدیک و دور به مقدار قابل
توجه یک ماه (همخوانی با نتایج تغییر  15روزه نسبت به دوره
تاریخی ( )Hur & Ahn, 2017و جابجایی  45روزه در سه دهه
آماری ( ))Eccel et al., 2009میگردد .به این معنی که با افزایش
دما در آینده در طول ساعات شبانه روز بر اساس انباشت دماهای
فنولوژیکی ،تاریخ وقوع رخداد هر کدام از مراحل رشد و نمو

درختان خزاندار ،سه دهه پیشتر از موعد در مقایسه با حال
حاضر میباشد .بر اساس تحلیل دورههای حرارتی حدی و افزایش
وقوع احتمال دماهای پایین در تاریخهای پیشیابیشده در مورد
گیاهان خزاندار احتمال تالقی مراحل شکوفهدهی با
یخبندانهای دیررس و ریسک سرمازدگی و کاهش عملکرد
افزایش پیدا میکند .نتایج این پژوهش بر مبنای الگوهای ساده
پرکاربرد با توجه به نیاز سرمایشی و گرمایشی گیاه و تجمیع آن
در طول دوره رویش ساالنه به پیشیابی مرحله فنولوژی پرداخته
است .به هر حال تغییر روند معنیدار تامین نیاز سرمایی بر اساس
انباشت سرما و نیازهای گرمایشی موثر منجر به جابهجایی فصل
رویش در منطقه مورد مطالعه است .در نهایت افزایش میزان دمای
آینده ،متاثر از تغییرات اقلیمی فرآیند تامین نیاز سرمایی و
گرمایی را تحت تاثیر قرار داده و در وقوع تاریخ فنولوژیکی
محصوالت باغی خلل ایجاد میکند .بنابراین فرضیه اثر گرمایش
جهانی بر عدم تامین نیاز سرمایی مورد تایید است .لذا اگرچه
گرمشدن اقلیم محل موجب پیشگیری از یخبندانهای دیررس
بهاره و کاهش ریسک یخزدگی در فصل بهار میشود ،اما تغییر
معنیدار در تاریخ وقوع مراحل فنولوژی منجر به افزایش ریسک
در تولید محصوالت باغی خزاندار در منطقه میشود.

سپاسگزاری
از حمایت مالی و معنوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای این پژوهش که در قالب
طرح پژوهشی با شماره  02-1396-17انجام شده است ،قدرانی
بهعمل میآید.
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