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ABSTRACT
Climate change through increased water demand, especially in agricultural sector, is the main challenge facing
water resources management. Wheat is one of the staple and strategic crop throughout the world, particularly
in Iran. In this study, historical observations from 1985-2005 were used to simulate the effects of climate change
on the winter wheat water requirement across Gorgan plain. SDSM4.2 and CanESM2 models were used to
downscale winter wheat water requirement under three concentration pathway scenarios; RCP2.6, RCP4.5, and
RCP8.5 in four periods (2020-2039, 2040-2059, 2060-2070, and 2080-2099). The Hargreaves-Samani (HS)
model with less input variables in comparison with FAO-Penman-Monteith (PMF-56), was used for
downscaling water requirement. The results of RCP2.6 scenario showed that the maximum and minimum
annual water requirement of winter wheat are 403 and 286 mm in 2040-2059 and 2020-2039 periods,
respectively. These values for RCP4.5 scenario were predicted to be 361 and 336 mm in 2020-2039 and 20402059 periods, respectively. For RCP8.5 scenario, they were predicted to be 336 and 199 mm in 2020-2039 and
2060-2079 periods, respectively. The growing period will be reduced in all three proposed scenarios and the
reduction rate in RCP8.5 scenario is more than that in RCP4.5 scenario. According to the results, climate change
is generally expected to reduce agricultural water consumption in Gorgan plain by reducing the cumulative
winter wheat water requirement.
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برآورد نياز آبی گندم زمستانه دشت گرگان در شرايط تغيير اقليم
علی عارفینيا ،1خالد احمدالی* 2و مساعد نصيریمريان

3

 .1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/9/5 :تاریخ بازنگری -1399/1/2 :تاریخ تصویب)1399/2/2 :

چکيده
پدیده تغییر اقلیم ،با افزایش تقاضای آب بهخصوص در بخش کشاورزی ،مدیریت منابع آبی را به شدت با چالش مواجه
کرده است .گندم جزء محصوالت اصلی و استراتژیک در سراسر جهان و علیالخصوص کشور ایران است .در این تحقیق به
شبیهسازی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی گندم زمستانه رقم کوهدشت در دشت گرگان با استفاده از دادههای تاریخی 1985
تا  2005پرداخته شد .پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه نیاز آبی گیاه تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM
و دادههای مدل  CanESM2تحت سه سناریوی انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5در چهار بازه زمانی (،)2039-2020
( )2079-2060( ،)2059-2040و ( )2099-2080ریزمقیاس شدند .مدل هارگریوز-سامانی که متغیرهای ورودی کمتری
نسبت به مدل فائو-پنمن-مونتیث دارد ،جهت ریزمقیاس نمایی نیاز آبی استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
بیشترین و کمترین مقدار نیاز آبی ساالنه گندم زمستانه تحت  RCP2.6برابر  403و  286میلیمتر به ترتیب مربوط به
بازههای ( )2059-2040و ( )2039-2020است .همچنین این مقادیر در  RCP4.5برابر  361و  336میلیمتر به ترتیب
مربوط به بازههای ( )2039-2020و ( )2059-2040و در  RCP8.5برابر  336و  199میلیمتر به ترتیب در بازههای
( )2039-2020و ( )2079-2060پیشبینی شد .طول دوره رشد در هر سه سناریوی مورد بررسی کاهش مییابد و روند
کاهشی آن ،در  RCP8.5شدیدتر از  RCP4.5است .به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیق انتظار میرود که تغییرات
اقلیمی با کاهش میزان تجمعی نیاز آبی گندم زمستانه باعث کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در دشت گرگان
شود.
واژههای کليدی :مدل  ،CanESM2ریزمقیاس نمایی ،رابطه هارگریوز-سامانی ،بارش مؤثر.

مقدمه

بالقوهای در وضعیت منابع آب داشته باشد ( .)2013 ،IPCCتغییر

تغییر اقلیم به معنی تغییر در پارامترهای اقلیمی ازجمله دما،

اقلیم برای جوامع انسانی یک تهدید جدی و به طور بالقوه غیرقابل

بارش و غیره در طول زمان است که میتواند متأثر از عوامل

بازگشت است ( )2014 ،IPCCکه میتواند تأثیرات مختلفی بر

طبیعی یا ناشی از فعالیتهای انسانی باشد ( .)Bast, 2010اگر چه

زندگی انسان داشته باشد .در دهههای اخیر نگرانی در مورد

تغییر اقلیم ،ناشی از عوامل مختلف طبیعی و غیرطبیعی است اما

افزایش متوسط دمای کره زمین و آثار مخرب آن بسیار مورد توجه

مطالعات مختلف ثابت نموده است که تغییرات ناشی از عوامل

قرارگرفته است (.)Sarzaeim and Bozorg-Haddad, 2015

غیرطبیعی که در نتیجه دخالت انسان ایجاد شدهاند ،بیشترین

انتظار میرود تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم ،مناطق خشک یا

نقش را در تغییر اقلیم جهانی طی سالهای اخیر داشتهاند ( Mavi

نیمهخشک جهان مانند ایران بیشترین پیامدهای منفی این پدیده

.)and Tupper, 2004

را متحمل شوند ( )Parry et al, 2004و با توجه به محدودیت

افزایش گازهای گلخانهای بهخصوص دیاکسید کربن می-

منابع آبی کشور ما ،نیاز به بررسی اثر تغییرات اقلیمی در شرایط

تواند موجب تغییر در دما ،بارش و تابش شود .با توجه به شواهد

آینده و اعمال آن بر مدیریت صحیح کشاورزی احساس میشود.

و مطالعات بینالمللی هیئت بینالدول تغییر اقلیم ،)IPCC( 1در

با توجه به تأثیرپذیری شدید بخش کشاورزی از تغییرات
آب و هوا ،این بخش یکی از حساسترین بخشها در شرایط تغییر

مورد پدیده تغییر اقلیم به نظر میرسد که این پدیده میتواند آثار
* نویسنده مسئولkhahmadauli@ut.ac.ir :
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اقلیم است .با افزایش درجه حرارت و تغییرپذیری بیشتر در میزان
بارش تحت شرایط تغییر اقلیم ،منابع آب قابلدسترس کمتر می-
شوند ،از این رو رقابت شدید بر سر استفاده از آب بهویژه در بخش
کشاورزی به وجود خواهد آمد ( )Tao et al., 2008و مقدار آب
مصرفی محصوالت زراعی تحت تأثیر قرار میگیرد.
برای بررسی اثرات تغییر اقلیم از مدلهای اقلیمی استفاده
میشود .این مدلها شامل مجموعه معادالتی هستند که قوانین
فیزیکی حاکم بر دستگاه اقلیم را بیان میکنند و با سادهسازی
روابط متقابل ،فرایندهای پیچیده حاکم را شبیهسازی میکنند
( .)Kamal and Massah Bovani, 2012از میان مدلهای اقلیمی،
مدلهای گردش عمومی جو )GCMs( 1که مدلی سهبعدی بوده
و قادر به پیشبینی تغییرات زمانی و مکانی جو هستند ،کاربرد
بیشتری دارند ( .)Hourdin et al., 2006یکی از محدودیتهای
استفاده از خروجی این مدلها این است که توان تفکیک مکانی
آنها با دقت مورد نیاز مدلهای منطقهای تطابق ندارد و برای
قابلاستفاده نمودن این خروجیها نیاز به ریزمقیاس نمایی می-
باشد که با روشهای مختلفی انجام میگیرد.
در سالهای اخیر محققین مختلفی به بررسی اثرات تغییر
اقلیم بر حوزههای مختلف مرتبط با منابع آب پرداختهاند که در
ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .نتایج تحقیقات پژوهشگران
مختلف نشان داده که تغییر اقلیم ،مقدار تبخیر-تعرق و نیاز آبی
گیاهان و به تبع آن مدیریت منابع آب در درازمدت را دستخوش
تغییرات زیادی خواهد کرد (.)Goyal, 2004
( ،Jamali et al. )2013عنوان کردند که کشورهای
خاورمیانه از جمله ایران در مقابل تغییرات اقلیمی آسیبپذیر
هستند .به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر هیدرولوژی حوضه
کرخه ،از دو مدل  GCMبه نامهای مدل جفتشده اقلیم جهانی2
( )CGCM3و مدل جفتشده مرکز هادلی )HadCM3( 3و سه
سناریوی انتشار استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود که در
کوتاهمدت ،میانگین ساالنه دما و رواناب به ترتیب در حدود 0/9
درجه سانتیگراد افزایش و  10تا  15درصد کاهش مییابد .این
در حالی است که مقادیر میانگین ساالنه بارش تغییر محسوسی
ندارد اما زمان وقوع آن دچار تغییر میشود .در بلندمدت نیز
میانگین ساالنه دما  2الی  4درجه سانتیگراد افزایش و میانگین
ساالنه بارندگی و رواناب به ترتیب حدود  15تا  17درصد و  25تا
 32درصد کاهش مییابند.
) Ghorbani et al. (2017در مطالعهای بهمنظور بررسی

تأثیرات تغییر اقلیم بر پهنهبندی اقلیمی استان گلستان ،از داده-
های بارش ساالنه  60ایستگاه و دمای بیشینه و کمینه  22ایستگاه
هواشناسی طی دوره آماری پایه  2010-1982استفاده کردند.
آنها در این مطالعه از مولد داده  LARS-WGبر اساس خروجی
مدل  ،HADCM3تحت سناریوهای مختلف استفاده نمودند .نتایج
تحقیقات آنها نشان داد که تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم ،بارش
و دما در استان گلستان افزایش مییابد اما مقدار آنها در
دورههای مختلف متفاوت است؛ به طوری که در دورههای آینده
نزدیک ( ،)2040-2011افزایش بارش بر دما برتری دارد و باعث
مرطوبتر شدن اقلیمها میشود ولی در دوره اقلیم آینده دور
( )2100-2071افزایش دما اثر بیشتری دارد و باعث گرم و
خشکتر شدن اقلیمها میشود.
( ،Ashofteh et al. )2012اثرات تغییر اقلیم را با استفاده از
سه مدل  GCMتحت یک سناریوی انتشار بر رواناب ورودی به
مخزن آیدوغموش و مقدار نیاز آبی محصوالت را در بخشی از
منطقه آذربایجان شرقی بررسی کردند .نتایج نشان دادند که
میانگین مقدار رواناب ساالنه و نیاز آبی محصوالت به ترتیب حدود
 0/7درصد کاهش و  16درصد افزایش مییابند.
) Tao et al. (2015با استفاده از مدل  SDSMتحت
سناریوهای  RCPبه بررسی اثرات تغییر اقلیم در حوضه رودخانه
خیانگ جیان چین پرداختند .نتایج نشان داد که در دورههای
آتی ،میزان تبخیر-تعرق پتانسیل در تمامی سناریوها افزایش
خواهد یافت و میزان این افزایش بستگی به نوع سناریو دارد و
بیشترین افزایش در سناریوی  RCP8.5مشاهده شد.
آبیاری محصوالت زراعی به منابع آب در دسترس ،رطوبت
خاک و برنامه آبیاری وابسته است و برابر تغییرات آب و هوایی
بسیار آسیبپذیر است .اگرچه مناطقی که آبیاری میشوند تنها
 17درصد از کل اراضی زراعی را تشکیل میدهند ،اما این مناطق
بخش فراوانی از کل تولید را تأمین میکنند و تقریبا  70درصد از
برداشت جهانی آب و بیش از  90درصد از آب مصرفی را به خود
اختصاص دادهاند ).(Doll, 2002; Wisser et al. 2008
نتیجه تحقیقات ) Elgaali et al. (2007نشان داد که نیاز
آبی گیاهان در نتیجه تغییرات اقلیم در برخی از مناطق مانند
حوضه رودخانه آرکانزاس در جنوب شرقی کلرادو افزایش پیدا
کرده است .همچنین مطالعات متعددی در رابطه با تأثیر تغییرات
اقلیم بر کشاورزی جهانی و منطقهای انجام شده که بیشتر این
مطالعات بر برآورد تغییرات عملکرد محصول متمرکز شدهاند
(،Teixeira et al. 2013 ،Liu et al. 2010 ،Mo et al. 2009

1 General Circulation Model
2 Coupled Global Climate Model

3 Hadley Centre Coupled Model
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.)Yang et al, 2019; Geng et al. 2019; Wang et al. 2017
مطالعاتی نیز در زمینه تغییر اقلیم و اثر آن برآورد نیاز آبی صورت
گرفته است که از میان آنها میتوان به مطالعات )2002( Doll
به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبیاری و (Xing )2018
 et al.در برآورد نیاز آبی گندم زمستانه در شرایط تغییر اقلیم در
چین اشاره کرد.
با توجه به مرور منابع مالحظه میشود که در مناطق
مختلف ،اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق دارای ماهیت و شدت-
های متفاوتی است و متعاقبا اثرات آن بر منابع آب و خاک نیز
متفاوت بوده و الزم است این اثرات در مناطق مختلف بررسی
شوند .از میان مدلهای مختلف ،روش فائو-پنمن-مانتیث1
( )PMF-56که هم بیالن انرژی و هم تئوری آئرودینامیکی را در
مدل در نظر میگیرد ،بهعنوان مناسبترین مدل در برآورد
تبخیر-تعرق پتانسیل شناخته شده و توسط سازمان خوار و بار
جهانی )FAO( 2برای محاسبهی تبخیر-تعرق پتانسیل در همهی
اقلیمها توصیه شده است ( .)Xu et al., 2006این روش به
پارامترهای زیادی جهت محاسبه  ET0نیاز دارد؛ به خصوص در
شرایط تغییر اقلیم که نیاز به برآورد این پارامترها است ،طوالنی-
شدن روند محاسبات ،استفاده از این روش را مشکل نموده است.
لذا مطالعه حاضر با هدف برآورد نیاز آبی گندم زمستانه با استفاده
از روش هارگریوز-سامانی ،که ورودیهای آن کمتر از روش فائو-
پنمن-مانتیث است ،تحت شرایط تغییر اقلیم در بازه زمانی
( )2079-2060( ،)2059-2040( ،)2039-2020و (-2099
 )2080برای دشت گرگان با استفاده از دادههای هواشناسی
ایستگاههای معرف این منطقه صورت گرفت.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

دشت گرگان ،دشتی رسوبی و هموار است که در جنوب شرقی
دریای خزر در حوضه آبریز ساحلی شمالی ایران بین عرضهای
جغرافیایی  36درجه و  34دقیقه تا  37درجه و  47دقیقه شمالی
و طول جغرافیایی  54درجه و  2دقیقه تا  56درجه و  16دقیقه
شرقی واقع شده و متوسط ارتفاع دشت از سطح دریا  60متر است
( .)Shamanian et al, 2006میانگین بلندمدت بارش ساالنه این
دشت  583میلیمتر بوده و اقلیم منطقه بر اساس طبقهبندی
دومارتن ،مرطوب است .بافت خاک غالب دشت لومی است .بر
اساس آمارنامههای وزارت جهاد کشاورزی ( ،)1390-1396این
استان به عنوان یکی از مهمترین استانهای تولیدکننده گندم
کشور محسوب میشود .میانگین کل سطح زیر کشت محصوالت
موجود در این استان  687155هکتار است که از این مقدار
 359251هکتار آن را اراضی آبی و  327904هکتار آن را اراضی
دیم شامل میشوند .از کل اراضی آبی این استان حدود 224000
هکتار آن زیر کشت غالت بوده و از این میزان بهطور میانگین
 169610هکتار ،زیر کشت محصول گندم است که تقریبا 25
درصد کل اراضی این استان را شامل میشود و حجم تولید گندم
در آن ،ساالنه به حدود  318279تن میرسد .لذا گندم از
مهمترین محصوالت زیر کشت در این منطقه به شمار میرود.
میانگین بلندمدت ساالنه تبخیر-تعرق ،بارندگی مؤثر و نیاز آبی
گندم زمستانه در این دشت برای بازه ( )1985-2005میالدی به
ترتیب  192 ،641و  449میلیمتر است .شکل  1موقعیت دشت
گرگان را در میان دشتها و استانهای کشور نشان میدهد.

شکل  -1موقعيت دشت گرگان

1 FAO Penman -Monteith

2 Food and Agriculture Organization
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تغيير اقليم

یکی از اصلیترین هدفهای مطالعه پدیده تغییر اقلیم ،انجام
پیشبینی چشمانداز اقلیم زمین در بخش کشاورزی و محاسبه نیاز
آبی محصوالت زراعی است .برای انجام یک پیشبینی اقلیمی سه
مرحله به شرح زیر وجود دارد :مرحله اول انتخاب یک سناریو برای
پیشبینی وضعیت زمین است .در مرحله دوم ،وضعیت اقلیمی
کره زمین شبیهسازی میشود؛ به این صورت که در این مرحله،
رفتار اقلیمی زمین در قالب یک مدل تعریف شده و با توجه به
سناریو انتخابشده در مرحله پیش به عنوان شرایط اولیه در مدل،
رفتار اقلیمی زمین شبیهسازی میشود .این پیشبینیها به دلیل
مقیاس مکانی مورد استفاده در مدلهای  ،GCMدر فواصل مکانی
بزرگی انجام میپذیرند و نتایج آنها برای مقیاسهای کوچکتری،
مانند حوضه آبریز ،قابلتعمیم نیستند .برای رفع این مشکل،
مرحله سوم که ریزمقیاس سازی است ،انجام میشود .مجموعه
مدلهای  GCMکانادایی که  CanESM2آخرین نسخه آن است،
در مطالعات متعددی در منطقه خاورمیانه مورد ارزیابی و استفاده
قرار گرفته و نتایج قابل قبولی را ارائه نموده است .به عنوان نمونه
میتوان به تحقیق ) Zolghadr-Asli et al. (2019که به
تجزیهوتحلیل عدم قطعیتهای تغییرات آب و هوا بر عملکرد
سیستمهای برق آبی پرداختهاند و نیز تحقیق )et al. (2017
 Sarzaeimکه در ارتباط با پیشبینی رواناب تحت شرایط تغییر
اقلیم با روشهای دادهکاوی بود ،اشاره کرد .مدل ریزمقیاس نمایی
آماری ( )SDSMرا میتوان به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم
برای ارزیابی تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی توصیف کرد که
برای ارزیابیهای اقلیمی از روشهای ریزمقیاس نمایی آماری
پایدار بهره میگیرد .امروزه این مدل در بسیاری از تحقیقات و
بررسیهای اقلیمی به عنوان یکی از گزینههای مناسب
پژوهشگران محسوب میشود؛ تا جایی که سازمان محیطزیست
انگلستان و ولز 1از این مدل برای انجام ارزیابیهای تغییرات
اقلیمی بهره میگیرد .بزرگترین مزیت این مدل این است که
برخالف مدلهای  LARS-WG ،WGENو  CLIGENکه از
مطرحترین نمونه مدلهای بررسیهای اقلیمی به شمار میروند،
به طور مستقیم از خروجیهای مدلهای گردش عمومی جو برای
ساخت سناریوهای خود استفاده میکند .لذا در تحقیق حاضر به
منظور ریزمقیاس سازی دادههای خروجی مدل کانادایی گردش
عمومی ( )CanESM2از روش آماری با استفاده از  SDSMبهره
گرفته شده است.
این کار در دو مرحله انجام شد :ابتدا در یک بازه زمانی
1. England and Wales Environment Agency
2. National Centers for Environmental Prediction

مشابه میان متغیرهای مشاهداتی بزرگمقیاس ،(NCEP)2
متغیرهای مستقل و متغیرهای مشاهداتی محلی که متغیرهای
وابسته هستند ،رگرسیون چندگانه برقرار شد تا بهترین متغیرهای
پیشبینیکننده از مجموع متغیرهای  NCEPکه شامل  26پارامتر
مختلف است ،برای متغیرهای مورد نظر مانند دما و بارش،
شناسایی شوند و رابطه میان آنها استخراج شد .سپس با اعمال
این رابطه بر متغیرهای بزرگمقیاس حاصل از مدل GCM
سناریوهای مختلف انتشار در بازه زمانی آتی ،مقادیر متغیرهای
دما و بارش در همان بازه زمانی آتی اما در مقیاس محلی به دست
آمد .در این تحقیق بخشی از دادهها برای انجام واسنجی (بازه
 )1986-1999و بخشی دیگر برای انجام اعتبارسنجی مدل (بازه
 )2000-2005و انتخاب متغیرهای مناسب و با همبستگی باال از
بین متغیرهای  NCEPانتخاب شدند .برای ارزیابی مدلها در
مراحل واسنجی و اعتبارسنجی از ضریب تعیین ( 3)R2و ضریب
کارایی نش-ساتکلیف (𝐸𝑆𝑁) 4که در روابط ( )1و ( )2ارائهشده،
استفاده شد.
(رابطه )1
[∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑠𝑖𝑚, 𝑖 − 𝑌̅𝑠𝑖𝑚, 𝑖)(𝑌𝑜𝑏𝑠, 𝑖 − 𝑌̅𝑜𝑏𝑠, 𝑖)]2
2
2
𝑛
)𝑖 ∑𝑖=1(𝑌𝑠𝑖𝑚, 𝑖 − 𝑌̅𝑠𝑖𝑚, 𝑖) ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑜𝑏𝑠, 𝑖 − 𝑌̅𝑜𝑏𝑠,

= 𝑅2

2

(رابطه )2

𝑛∑
)𝑖𝑖=1(𝑌𝑠𝑖𝑚,𝑖−𝑌𝑜𝑏𝑠,

2
̅
𝑛∑
)𝑖𝑖=1(𝑌𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝑌 𝑜𝑏𝑠,

𝑁𝑆𝐸 = 1 −

که در آن 𝑛 ،تعداد دادههای مشاهداتی 𝑌𝑠𝑖𝑚 ،خروجی
شبیهسازیشده توسط مدل 𝑌𝑜𝑏𝑠 ،خروجی مشاهداتی𝑌̅𝑠𝑖𝑚 ،
میانگین مقادیر خروجی شبیهسازیشده توسط مدل و 𝑠𝑏𝑜̅𝑌
میانگین مقادیر خروجی مشاهدهشده است .دامنه تغییرات ضریب
نش-ساتکلیف از ∞ -تا  +1بوده و مقدار بهینه این شاخص یک
است .بر اساس پژوهشهای مختلف صورت گرفته در این زمینه
از جمله مطالعات ) Gassman et al. (2007اگر مقدار آن باالتر از
 0/5باشد مدل شبیهسازی خوبی داشته است .ضریب تعیین بین
صفر تا یک تغییر میکند و مقدار آن اگر کمتر از  0/2باشد ،بسیار
ضعیف 0/2 ،تا  0/4ضعیف 0/4 ،تا  0/6متوسط 0/6 ،تا  0/8قوی
و بیشتر از  0/8بسیار قوی است (.)Rezaei, 2013
دادههای تاریخی بارش ،کمینه و بیشینه دما برای
ایستگاههای معرف این دشت شامل گرگان ،گنبد و مراوهتپه از
سایت سازمان هواشناسی کشور اخذ شد و دادههای بزرگمقیاس
مدل  CanESM2از سایت مربوط به مدل (http://climate-
 )scenarios.canada.caتهیه شد .پارامترهای موردنیاز برای
محاسبه نیاز آبی گیاه در معادله هارگریوز-سامانی شامل دما
کمینه ،دما بیشینه و بارش تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از
3. Coefficient of determination
4. Coefficient of Nash - Sutcliffe
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مدل  SDSM4.2.9با استفاده از دادههای مدل  CanESM2تحت
سه سناریو  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5برای بازه  2020تا
 2100تولید شدند .سپس برای محاسبه نیاز آبی گیاه از میانگین
 20ساله دادهها در چهار بازه زمانی (2059-( ،)2039-2020
 )2079-2060( ،)2040و ( )2099-2080بهصورت ماهانه
استفاده شد.
محاسبه تبخير-تعرق و نياز آبی

بهمنظور محاسبه نیاز آبی ،ابتدا تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده
از روش هارگریوز-سامانی همراه با بارش مؤثر به صورت ماهانه در
بازه ( )1986-2005به ترتیب با استفاده از رابطه ( )3و رابطه ()4
محاسبه شد.
معادله هارگریوز-سامانی ):(Hargreaves and Samani, 1985
(رابطه )3
) + 17.8) (𝑇𝑚𝑎𝑥 −

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑇𝑚𝑎𝑥 +
2

( 𝑎𝑅𝐸𝑇0 = (0.408 × 0.0023
𝑇𝑚𝑖𝑛 )0.5

که در آن 𝐸𝑇0 :تبخیر-تعرق پتانسیل (میلیمتر بر روز) 𝑇𝑚𝑎𝑥 ،و
𝑛𝑖𝑚𝑇 به ترتیب بیشینه و کمینه (درجه سانتیگراد) و 𝑎𝑅 تابش
خارج از جو (مگاژول بر مترمربع در روز) است.
برای محاسبه بارش مؤثر از روش  USDA SCSاستفاده
شد .در این روش مقداری از باران که در طی دوره رشد یک گیاه
دریافت شده و برای مصارف آن در دسترس قرار گیرد ،بارش مؤثر
نامیده میشود ( .)Ali and Mubarak, 2017مقدار بارش مؤثر
ماهانه طبق رابطه ( )4محاسبه شد (.)Smith, 1992
(رابطه )4

𝑚𝑚 𝑝 ≤ 250

)𝑝𝑝(125−0.2
125

{ = 𝑓𝑓𝑒𝑝

𝑝125 + 0.1
𝑚𝑚 𝑝 > 250
که در آن p :بارش ماهانه (میلیمتر) peff ،بارش مؤثر ماهانه

(میلیمتر) است.
بهمنظور بیان رابطه بین طول دوره رشد )DGP( 1و دما،
مفهوم درجه-روز رشد )GDD( 2ارائه شده است ( Bazgree et al.,
 .)2007بر اساس تحقیقات (GDD ،Bazgree et al., (2007
بهترین شاخص پیشبینی مراحل رشد گندم است .مقدار GDD
با استفاده از رابطه ( )5محاسبه میشود.
(رابطه )5

𝑛𝑖𝑚𝑇 𝑇𝑚𝑎𝑥 +
( ∑ = 𝐷𝐷𝐺
) 𝑒𝑠𝑎𝑏𝑇 −
2
 GDDمقدار درجه-روز (سانتیگراد) 𝑇𝑚𝑎𝑥 ،و

که در آن:
𝑛𝑖𝑚𝑇 درجه حرارتهای بیشینه و کمینه روزانه (سانتیگراد) و
𝑒𝑠𝑎𝑏𝑇 درجه حرارت آستانه رشد گیاه است که پایینتر از این
مقدار ،رشدی وجود ندارد ( .)Bazgree et al., 2007سرانجام
مقدار ( )DGPاز جمع تجمعی تعداد روزهای مورد نیاز برای
رسیدن به  GDDبهینه ،به دست میآید.
1. Days of Growing Period

بیشترین مساحت سطح زیر کشت گندم در دشت گرگان
را رقم کوهدشت شامل میشود که بر اساس تحقیقات ( Sharma
 ،)et al., 2004دمای  5درجه سانتیگراد بهترین دما برای درجه
حرارت آستانه رشد این رقم از گندم است .در نتیجه در این
تحقیق میزان  Tbaseهمین عدد در نظر گرفته شده است .با داشتن
مقادیر دمای بیشینه و کمینه و همچنین طول دوره رشد میتوان
از طریق رابطه ( )5به راحتی مقدار  GDDرا برای گندم در منطقه
مورد مطالعه به دست آورد .در این تحقیق میزان  GDDبرابر
 2361به دست آمد .در نهایت با محاسبه تعداد روزهای موردنیاز
جهت تأمین  GDDبهینه ،دوره رشد گیاه ( )DGPدر هریک از
بازههای در نظر گرفتهشده در این تحقیق تحت سناریو ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5در شرایط تغییر اقلیم محاسبه شده است.
در نهایت برای محاسبه نیاز آبی از رابطه ( )6استفاده شد
( ;Ramezani Etedali et al., 2019; Allen et al. 1998
:)Monteith, 1965; Monteith and Unsworth 1990
(رابطه )6

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇0
) 𝑓𝑓𝑒𝑝 𝐶𝑊𝑅 = 10 × (𝐸𝑇𝑐 −

که در آن 𝐸𝑇𝑐 :تبخیر-تعرق گیاه گندم زمستانه در دوره
رشد محاسبهشده (میلیمتر) 𝐾𝑐 ،ضریب گیاهی گندم زمستانه بر
اساس ضرایب گیاهی موجود در سند ملی آب کشور و  CWRنیاز
آبی گیاه (مترمکعب بر هکتار) است.

نتايج و بحث
نتایج پیشنمایی پارامترهای تغییر اقلیم دشت گرگان
شامل میانگین بلندمدت ماهانه بیشینه و کمینه دما در بازههای
زمانی ( )2079-2060( ،)2059-2040( ،)2039-2020و
( )2080-2099تحت سه سناریو  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
در ماههای رشد گندم زمستانه (آذر تا خرداد) در همان طور که
در جداول  1و  2مشاهده می شود ،همه سناریوهای انتشار گازهای
گلخانه ای به کار برده شده در این تحقیق ،نشان دهنده افزایش
میانگین بلند مدت ماهانه دمای بیشینه و کمینه در ماه های
مربوط به دوره رشد گندم زمستانه در بازه های زمانی (-2020
 ،)2060-2079( ،)2040-2059( ،)2039و ()2099-2080
نسبت به شرایط پایه هستند .در پیش نمایی میانگین بلند مدت
ماهانه دمای بیشینه و کمینه در ماه های مربوط به دوره رشد
گندم زمستانه ،مقادیر حاصل از سناریوهای  RCP 8.5و RCP 2.6
به ترتیب بیشینه و کمینه میزان افزایش را نشان می دهند .این
امر ،مطابق با شرایط اولیه تعریف شده برای هر سناریو انتشار
است .به عبارت دیگر ،شرایط کم شدت ،متعادل ،و بحرانی که
2. Growing Degree Dry
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لحاظ هر دو شاخص به کار گرفته شده ،مدل از درجه اعتبار قوی
و مناسبی برخوردار بوده است .در جدول  4نتایج پیش نمایی
طول دوره رشد گیاه ) ،(DGPتبخیر-تعرق گیاه ) ،(ETcبارش موثر
) (Peffو نیاز آبی گیاه ) (CWRدر شرایط تغییر اقلیم تحت سه
سناریو انتشار  RCP 8.5 ،RCP 4.5 ،RCP 2.6در بازه زمانی
( )2060-2079( ،)2040-2059( ،)2020-2039و (-2080
 )2099ارائه شده است.

برای ساخت هر  PCRاز ابتدا توسط  IPCCتعریف شده بود ،در
این نتایج نیز صادق است .نتایج حاصل از واسنجی مدل در دوره
پایه  1999-1986و انتخاب بهترین متغیرهای بزرگ مقیاس از
بین  26متغیر پیش بینی کننده و همچنین نتایج حاصل از اعتبار
سنجی در دوره  2005-2000و با به کارگیری دو شاخص ضریب
تعیین ) (R2و ضریب کارایی نش – ساتکلیف ) (NSEدر جدول
 3ارائه شده است .همانطور که در جدول  3مشاهده می شود از

جدول  -1ميانگين بلندمدت ماهانه دمای کمينه در شرايط تغيير اقليم (درجه سانتیگراد)
بازه زمانی

RCP

2039-2020

2059-2040

2079-2060

2099-2080

میانگین بلندمدت دمای کمینه (درجه سانتیگراد)
بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

آذر

دی

2/4

13/2

14/8

15/3

2/8

13/4

15/2

15/8

2/6

2/7

1/6

2/0

4/5

2/8

1/9

2/6

8/5

3/2

2/2

3/2

3/2

15/6

16/2

16/4

2/6

2/8

1/8

2/1

2/6

13/5

15/1

15/9

4/5

3/0

2/4

2/9

3/0

13/9

15/5

16/4

8/5

3/6

2/9

3/4

3/6

15/1

16/6

16/9

2/6

2/6

2/1

2/3

3/0

13/6

15/4

16/8

4/5

3/3

2/5

3/0

3/9

15/4

17/4

17/9

8/5

4/6

3/9

3/7

4/7

15/8

17/7

18/3

2/6

2/4

2/8

2/0

3/4

13/9

16/9

17/4

4/5

3/9

3/5

3/3

3/7

15/4

17/3

18/9

8/5

5/8

4/3

4/8

5/5

18/7

19/1

19/9

جدول  -2نتايج مربوط به انتخاب تغييرهای پيشبينی کننده مؤثر انتخابشده در مرحله واسنجی و نتايج اعتبارسنجی مدل

پارامتر

متغیرهای بزرگمقیاس پیشبینی کننده مؤثر و دارای همبستگی قوی
با هریک از پارامترها

( )R2مرحله
واسنجی

( )R2مرحله
اعتبارسنجی

()NSE

کمینه دما

میانگین دما در نزدیکی سطح ،رطوبت ویژه در تراز  500هکتوپاسکال،
چرخندگی در تراز  850هکتوپاسکال ،میانگین دما در ارتفاع  2متری،
واگرایی در سطح زمین

0/86

0/83

0/82

بیشینه دما

میانگین دما در نزدیک سطح ،جهت باد در نزدیک سطح ،میانگین دما
در ارتفاع  2متری ،نیروی جریان هوا در سطح زمین ،چرخندگی در
تراز  850هکتوپاسکال

0/89

بارش

رطوبت ویژه در نزدیکی سطح ،رطوبت نسبی در نزدیکی سطح ،جهت
باد در نزدیکی سطح ،ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز  850هکتوپاسکال،
چرخندگی در سطح زمین

0/78

0/83

0/85

0/72

0/73

جدول  -3نتايج پيشنمايی  𝑷𝒆𝒇𝒇 ،𝑬𝑻𝒄 ،DGPو  CWRدر شرايط تغيير اقليم تحت سناريوها در بازههای زمانی متفاوت

2020-2039

2040-2059

2060-2079

2080-2099

2020-2039

2040-2059

2060-2079

2080-2099

2020-2039

𝑓𝑓𝑒𝑝
CWR

2040-2059

𝑐𝑇𝐸

2060-2079

DGP

RCP4.5

2080-2099

بازه زمانی

سناریو

RCP2.6

RCP8.5

178
487
201
286

179
595
192
403

180
604
209
395

181
563
210
353

178
553
192
361

173
533
197
336

171
543
186
357

172
539
193
346

177
517
181
336

173
426
188
238

166
398
199
199

156
404
185
219
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در شکلهای ( )2الی ( )5به ترتیب روند تغییرات دوره
رشد ،تبخیر-تعرق ،بارش مؤثر و نیاز آبی گندم زمستانه دشت
گرگان در بازههای زمانی (،)2059-2040( ،)2039-2020
( )2079-2060و ( (2080-2099به منظور مقایسه سناریوهای

مختلف نشان داده شده است .شکل ( )2پیشنمایی دوره رشد
گندم زمستانه تحت سه سناریو مختلف تغییر اقلیم در دشت
گرگان را نشان میدهد.

شکل  -1پيشنمايی دوره رشد گندم زمستانه تحت سه سناريو مختلف تغيير اقليم

همانطور که در شکل ( )2مشخص است ،بر اساس هر سه
سناریو انتشار دوره رشد نسبت به حالت پایه که  199روز بوده
است با توجه به افزایش دما تحت شرایط تغییر اقلیم کاهشیافته
است .بیشترین و کمترین میزان کاهش دوره رشد به ترتیب
مربوط به  RCP8.5و  RCP2.6است .با توجه به افزایش شدیدتر
میانگین بلندمدت دما تحت  ،RCP8.5روند کاهش طول دوره
رشد بیشتر از دو سناریو دیگر است .با توجه به (شکل  )2مشاهده

میشود ،که افزایش میانگین بلندمدت بیشینه و کمینه دما در
 RCPهای مختلف به میزان قابلتوجهی موجب کاهش طول دوره
رشد نسبت به حالت پایه شده است که با نتیجه تحقیق ( Sadati
 et al., (2016که حاکی از کاهش طول دوره رشد در شرایط تغییر
اقلیم است ،مطابقت دارد .شکل ( )3میانگین تبخیر-تعرق گندم
زمستانه تحت سه سناریو مختلف تغییر اقلیم نشان میدهد.

شکل  -3ميانگين تبخير-تعرق گندم زمستانه تحت سه سناريو مختلف تغيير اقليم

با توجه به شکل ( )3مالحظه میشود که میزان تبخیر-
تعرق گندم زمستانه تحت  RCP2.6از بازه ( )2039-2020تا
بازه ( )2079-2060صعودی و سپس تا پایان قرن نزولی
پیشبینیشده است .در حالی که بر اساس  ،RCP4.5روند

تغییرات تبخیر-تعرق گندم زمستانه هرچند ثابت نیست اما نوسان
زیادی ندارد .همچنین بر اساس  ،RCP8.5روند تغییرات تبخیر-
تعرق گندم زمستانه از بازه ( )2039-2020تا بازه (-2099
 )2080همواره نزولی پیشبینیشده است .در شکل ( )3مشاهده

عارفینيا و همکاران :برآورد نياز آبی گندم زمستانه دشت گرگان 1865 ...

میشود که متوسط میزان تبخیر-تعرق نسبت به حالت پایه که
 641میلیمتر در سال است ،در همه سناریوهای انتشار و در
تمامی بازههای زمانی کاهش داشته است که علت اصلی این
موضوع کاهش طول دوره رشد و در نتیجه آن کاهش تجمعی
میزان تبخیر-تعرق است .کاهش چندروزه طول دوره رشد در ماه-
های انتهایی رشد گندم زمستانه به علت کمشدن روزهایی با
تبخیر-تعرق شدید و ضریب  Raباال که در رابطه  ET0لحاظ شده

است ،ممکن است تغییر محسوسی در میزان تبخیر-تعرق ایجاد
کند .نتایج پژوهشهای دیگر نیز نشان میدهد که مجموع تبخیر-
تعرق محصول در آینده کاهش خواهد یافت ( Rahmani et al.,
.)2016; Saadati et al., 2016; Yarmohammadi et al., 2018
حداکثر و حداقل تبخیر-تعرق برآوردشده با سه سناریو تغییر
اقلیم به ترتیب  604و  398میلیمتر در سال برای گندم زمستانه
در دشت گرگان محاسبه شده است.

شکل  -4ميانگين بارش مؤثر تحت سه سناريو مختلف تغيير اقليم

همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود ،بر اساس
 RCP2.6که سناریو حالت خوشبینانه است ،مقدار بارش مؤثر در
بازههای زمانی مورد مطالعه نسبت به سایر سناریوها بیشتر است
و روند تغییرات آن از بازه ( )2039-2020تا ()2059-2040
نزولی و سپس تا پایان قرن صعودی است .بر اساس  RCP4.5روند
تغییرات بارش مؤثر حول یک مقدار میانگین ( 190میلیمتر)
نوسان دارد و ثابت نیست و مقدار بارش مؤثر در  RCP8.5ابتدا

(از بازه ( )2039-2020تا ( ))2079-2060صعودی و سپس تا
پایان قرن نزولی است .بین حداکثر و حداقل مقدار بارش مؤثر
پیشبینیشده در سه سناریو ،حداکثر  30میلیمتر تفاوت وجود
دارد .این امر نشانگر این است که سه سناریو تقریبا پیشبینی
یکسانی از بارش در بازه ( )2039-2020تا ( )2099-2080برای
دشت گرگان داشتهاند .شکل ( )5روند تغییرات نیاز آبی گندم
زمستانه تحت سه سناریو مختلف انتشار را نشان میدهد.

شکل  -5ميانگين نياز آبی گندم زمستانه تحت سه سناريو مختلف تغيير اقليم

در شکلهای ( )3و ( )5نیز مشاهده میشود که تبخیر-
تعرق و نیاز آبی گندم زمستانه روندی مشابه و تقریبا نزدیک به

هم دارند .به طور کلی بر اساس (شکل  )5میتوان بیان نمود که
مقدار نیاز آبی گندم زمستانه بر اساس هر سه سناریو انتشار در
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تمام بازههای زمانی نسبت به حالت پایه که میزان آن  449میلی-
متر است ،کاهش داشته است .علت اصلی این کاهش را میتوان
در کاهش میزان تبخیر-تعرق گیاه به علت کاهش طول دوره رشد
گیاه دانست .نتایج پژوهشهای ( Xing et al. )2018بر روی
برآورد نیاز آبی گندم زمستانه در کشور چین نیز این موضوع را
تائید میکند که در شرایط تغییر اقلیم ETc ،DGP ،و  CWRدر
بیشتر مناطق کاهش خواهد یافت .حداکثر و حداقل نیاز آبی
پیشبینیشده با سه سناریو تغییر اقلیم به ترتیب  403و 199
میلیمتر در سال برای گندم زمستانه در دشت گرگان برآورد شد.

نتيجهگيری
نتایج کلی تجزیهوتحلیلهای آماری اثرات تغییر اقلیم احتمالی
آینده بر نیاز آبی گندم زمستانه رقم کوهدشت در دشت گرگان
برای دورههای  2060-2079 ،2040-2059 ،2020-2039و
 2099-2080تحت سه سناریوی انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و
 RCP8.5نشان داد که به طور کلی تحت هر سه سناریو ،انتشار
میانگین بلندمدت دمای ماهانه حداکثر و حداقل دشت گرگان در
مقایسه با دوره پایه ( )2005-1985افزایش خواهد یافت .نرخ
افزایش این میانگینها در سناریو  RCP 8.5بیشتر از  RCP 4.5و
آن هم بیشتر از  RCP 2.6است که با شرایط اولیه در نظر
گرفتهشده برای این سناریوها توسط  IPCCتطابق دارد .در ارتباط
با بارش مؤثر نتایج نشان داد که تحت سناریو  RCP 8.5از بازه
( )2039-2020تا ( )2079-2060این متغیر روند صعودی
خواهد داشت و از  2080تا پایان قرن روند نزولی خواهد بود .این
نتایج در  RCP2.6به این صورت است که بارش مؤثر از بازه
( )2039-2020تا ( )2079-2060روند نزولی داشته و در بازه

( )2099-2080روند تغییرات شبیه به  RCP 8.5خواهد بود.
همچنین در  RCP 4.5بارش مؤثر از روند مشخصی تبعیت نمی-
کند .نتایج اثرات تغییر اقلیم بر طول دوره رشد گندم زمستانه
دشت گرگان نشان داد که مقدار این متغیر در هر سه سناریوی
مورد بررسی کاهش خواهد داشت .نرخ کاهش طول دوره رشد،
تحت سناریوی  RCP 8.5شدیدتر از سناریوی  RCP 4.5است اما
طول دوره رشد تحت سناریوی  RCP 2.6روندی ثابت خواهد
داشت .همچنین نتایج نشان داد که روند کاهش و یا افزایش طول
دوره رشد ،شدیدا وابسته به پارامتر دما است .میزان تبخیر-تعرق
نیز با کاهش طول دوره رشد نیز کاهش مییابد .نتایج اثرات تغییر
اقلیم بر نیاز آبی نشان داد که تحت سناریوی  RCP2.6بیشترین
مقدار نیاز آبی گندم زمستانه برابر  403میلیمتر در سال و در
بازه زمانی ( )2059-2040و کمترین مقدار آن برابر  286میلی-
متر در سال و در بازه ( )2039-2020خواهد بود .در سناریوی
 RCP4.5بیشترین مقدار نیاز آبی  361میلیمتر در سال در بازه
( )2039-2020و کمترین آن  336میلیمتر در سال در بازه
( )2059-2040و تحت سناریوی  RCP8.5بیشترین مقدار نیاز
آبی  336میلیمتر در سال در بازه ( )2039-2020و کمترین
مقدار آن  199میلیمتر در سال در بازه ()2079-2060
پیشبینی شد .در کل میتوان بیان کرد که روند نیاز آبی تقریبا
از روند تغییرات تبخیر-تعرق پیروی میکند .نتایج تحقیق حاضر
در رابطه با تأثیر شرایط احتمالی تغییر اقلیم آینده بر نیاز آبی
گندم زمستانه در دشت گرگان میتواند ابزار سودمندی برای
مدیران ،برنامهریزان و سیاستگذاران بخش آب به منظور مدیریت
صحیح و پایدار منابع آب و در راستای توسعه پایدار کشاورزی
باشد.
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