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پیشبینی تولید خالص اولیۀ بیومهای مختلف دشت جیرفت
در مواجهه با تغییر اقلیم
 سعید برخوری؛ استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران.
 الهام رفیعی ساردوئی؛ استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشکدۀه منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران.
 محمد رضا رمضانی؛ دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست ،مؤسسۀ رودخانههای استرالیا و دانشکدۀ مهندسی محیط زیست،
دانشگاه گریفیت ،ناتان ،4111 ،استرالیا.
 علی آذره*؛ استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران.
 مریم نسب پور موالیی؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد آبیاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران.

چکیده
تغییر اقلیم بهعنوان یکی از چالشهای اساسی در قرن حاضر به شمار میرود که بر بخشهای مختلف اکوسیستم تأثیر گذاشته است.
یکی از اجزای مهم و اساسی اکوسی ستمها  ،تولید خالص اولیه است که شاخص عملکرد اکوسیستم در مقابل تغییرات محیطی محسوب
میگردد .از این رو با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش ،جهت کمی کردن اثرات تغییر اقلیم روی اکوسیستمها ،تولید خالص اولیۀ
بیومهای مختلف در دشت جیرفت در دو دورۀ  2001-2015و  2016-2030با استفاده از مدل  BIOME-BGCشبیهسازی شد .جهت
بررسییی تغییر پارامترهای اقلیمی در دورۀ آتی از مدل ریزمقیاس نمایی  LARS-WG 6اسییتفاده شیید .پ از اامینان از قابلیت مدل
 LARS-WGدر تولید دادههای اقلیمی ،اقدام به شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در دورۀ  2016-2030تحت سناریوی  RCP 4.5شد.
مقادیر  1NPPدر دورۀ گذشته با استفاده از مدل  BIOME-BGCشبیه سازی و با دادههای  NPPحا صل از تصاویر مودی MOD17A3
مقای سه و اعتبار سنجیگردید که نتایج حاکی از عملکرد باالی مدل در شبیه سازی  NPPبود .پ از اامینان از صحت مدل ،تولید
خالص اولیۀ تحت دادههای بارش و دما در دورۀ آتی ( )2016-2030شبیه سازی گردید .نتایج مقایسۀ پارامترهای اقلیمی در دورۀ پایه
( )2015-2001و دورۀ آتی ( ) 2016-2030حاکی از افزایش بارش و دمای کمینه و بیشینه در دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایه میباشد.
همچنین بر ابق نتایج ،میزان  NPPدر دورۀ آتی در تمامی بیوم ها افزایش یافته اسیییت که این افزایش در دورۀ آتی درنتیجه افزایش
بارندگی میباشد .بیشترین مقدار  NPPدر قسمتهای شمالی و غربی منطقه به ترتیب مربوط به بیوم  4با پوشش کشاورزی ،بیوم  5و
 2با پوشش گیاهی مرتع بوده و کمترین مقدار آن مربوط به قسمتهای جنوبی منطقۀ مورد مطالعه میباشد.
کلید واژگان :مودی  ،اکوسیستم ،دما ،بارش.Lars-WG ،

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989132576656 :
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 .1مقدمه
تغییر اقلیم و پیامدهای نا شی از آن خ صو صاً گرم شدن
کرۀ زمین ،به عنوان بزرگترین معضیییل قرن بیسیییت و یکم
شیییناخته شیییده اسیییت ] [21بهویژه در دو دهۀ اخیر توجه
بسیییاری از محافل علمی و سیییاسییی جهان را به خود جلب
کرده است .براساس گزارشات هیئت بینالدول تغییرات اقلیم
( ،1)IPCCگرمایش جهانی و وقوع تغییر اقلیم با اسیییتفاده از
مشاهدات دما که از سطح خشکیها و آبهای جهان بهدست
آمده ،تأیید شدهاست .عمدهترین علت افزایش دما در ای 50
سال اخیر نا شی از افزایش گازهای گلخانهای بوده ا ست .در
بین گازهای گلخانهای ،دیاکسید کربن بیشترین اثر تابشی را
دارد و بر موازنۀ تابشیییی یا موازنۀ گرمایی کل زمین تأثیر
میگییذارد ] 25 ،14و  .[8تغییر اقلیم و افزایش گییازهییای
گلخانهای اثرات متعددی بر بخشهای مختلف اکوسیییسییتم
بهخصییوص تولید خالص اولیۀ 2پوشییشهای گیاهی مختلف
دارد ] .[34تولید خالص اولیه ،معیار پتان سیل ذخیرۀ کربن در
یک اکوسیییسییتم بوده ] [35 ،9و بهعنوان یک شییاخص مهم
برای چگونگی پاسییا اکوسیییسییتم به تغییرات اقلیمی بیان
شدها ست ] 32 ،1و  .[6از اینرو برر سی میزان آ سیبپذیری
به تغییرات اقلیمی و میزان تغییرات در و ضعیت تولید خالص
اول یه ،یکی از مسییییا هل مهم و کل یدی ،به خصیییوص در
اکوسیستمهای خشک و نیمهخشک میباشد.
برآورد تولید خالص اولیه با اسییتفاده از برداشییتهای
م یدانی ،کاری ز مانبر و هزی نهبردار بوده و در مق یاس
وسیع قابل انجام نیست ] .[22از اینرو استفاده از تصاویر
ماهوارهای بهخصیییوص سییینجندۀ  3MODISو داده های
سنجش از دور ،راهکاری سریع و مقرون به صرفه ،جهت
برآورد تولید خالص اولیه بهخصیییوص در مقیاس وسییییع
میباشد ] .[36همچنین ،جهت بررسی میزان آسیبپذیری
اکوسیستمها به تغییرات اقلیمی و کمی کردن اثرات تغییر
اقلیم روی تولید خالص اولیۀ پو شش،های گیاهی مختلف،

میییییدلهیییییای میییییبیییییتییییینیییییی بیییییر
سییینجش از دور مختلفی ن یر مییدل ،[10] Miami
میییدل  ،]11[ Thornthwaite memorialمیییدل
( ،]29[ Chikugo )ChKMمدل ،30] 4BIOME-BGC
 [37و ...توسیییعه یافتهاند .پژوهشهای متعددی در زمینۀ
اثر تغییر اقلیم بر تولید خالص اولیۀ اکوسییییسیییتم ها با
2341
استفاده از این مدلها انجام شدهاست ].[12 ،22 ،1
در پژوهشیییی به بررسیییی تول ید خالص اول یه در
اکوسی ستمهای مرتعی مغولستان با استفاده از مدلHLZ5
در محیط  GISپرداخته شییید .نتایج نشیییان داد که NPP
رابطۀ معنیداری با پارامترهای اقلیمی دما و بارش داشییته
و تولید خالص اولیه در نتیجۀ کاهش بارش ،افزایش دما و
تبخیر و تعرق کاهش می یابد ] .[36در مطالعهای ارتباط
تولید خالص اولیه و فاکتورهای اقلیمی در اسییتان گانسییو
چین با ا ستفاده از مدل CASA6برر سی شد .نتایج ن شان
داد که ارتباط معنیداری بین دما و بارش و تولید خالص
اولیه وجود دارد ].[13
در تحقیقی ،اثر تغییر اقلیم روی تولید خالص اولیه در
مراتع مغولسییی تان با اسیییت فاده از مدل CIMB7م طال عه
گردید .نتایج مطالعۀ ایشییان حاکی از افزایش تولید خالص
اولیه در نتیجۀ افزایش بارش و دما بود ] .[9در پژوهشیییی
رابطۀ رگرسییییونی تولید خالص اولیۀ اکوسییییسیییتمها و
متغیرهای اقلیمی در شهرستان کوهدشت بررسی گردید.
ن تایج م طال عات حاکی از آن بود که راب طۀ رگرسییییونی
معنیداری بین دما و  NPPدر اکوسییییسیییتمهای جنگل،
مرتع و کشییاورزی دیم وجود دارد ] .[4در مطالعهای دیگر
به بررسییی ارتباط تولید خالص اولیه با فاکتورهای اقلیمی
با استفاده از مدل  CASAدر استان اصفهان پرداخته شد.
بر ابق ن تایج ،م قدار تول ید خالص اول یۀ بیوم های مرتع،
بیابان و تاغزارها تحت تیأثیر فیاکتور بیارش قیرار داشت،
در حالیکه درجه حرارت فاکتور کنترل کنندۀ اصیییلی در
بیومهای جنگل و کشاورزی بود ].[22
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بر ابق تحقیقات پیشیییین تاکنون مطالعاتی در زمینۀ
مییدلسییییازی اثر تغییر اقلیم روی تولییید خییالص اولییۀ
اکو سی ستمها با ا ستفاده از مدل  BIOME-BGCدر ایران
صییورت نگرفتهاسییت .دشییت جیرفت یکی از دشییتهای
حاصییلخیز کشییور میباشیید و از اهمیت اسییتراتژیک باالیی
برخوردار اسیییت ،از اینرو پیشبینی و مدلسیییازی تولید
خالص اولیه برای سازگاری با تغییر اقلیم در این دشت مهم
و ضروری به ن ر میرسد .درنتیجه ،هدف از مطالعۀ حاضر،
بررسییی تغییرات زمانی و مکانی  ،NPPدر سییطح بیومهای
مختلف د شت جیرفت همچون مراتع و ارا ضی ک شاورزی و
نیز بررسییی پاسییا آنها به تغییرات پارامترهای اقلیمی در
دورۀ آتی با استفاده از مدل  BIOME-BGCمیباشد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه

د شت جیرفت در عرض جغرافیایی ´ 28° 10تا ´28° 55
درجۀ شیییمالی و اول جغرافیایی ´ 58° 10تا ´57° 25
درجۀ شرقی ،در جنوب شرق ایران در ا ستان کرمان واقع
شییدهاسییت .منطقۀ مورد مطالعه دارای مسییاحت 2239/2

کیلومتر مربع بوده و متوسییط بارش سییاالنه در آن 172/7
میلیمتر اسییت .حداقل و حداک ر ارتفاع در منطقه بهترتیب
 497و  1324متر از سطح دریا میبا شد .د شت جیرفت از
منااق گرم و خ شک ایران ا ست و اقلیم آن تحت تأثیر آب
و هوای نیمهبیابانی و بیابانی قرار دارد .دمای متوسط ساالنۀ
این منطقه در حدود  25درجۀ سییانتیگراد اسییت .پوشییش
گیاهی غالب منطقۀ مورد مطالعه کشاورزی و مرتع میباشد.
در شکل ( )1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان کرمان
و ایران نشان داده شدهاست.

 .2.2دادههای جمعآوری شده
 .1.2.2دادههای اقلیمی
در این تحقیق دادههای روزانه دمای کمینه ،بیشییینه،
بارش و ساعات آفتابی ای ستگاه سینوپتیک میانده جیرفت
در دورۀ  2001-2015تهیه و براسیییاس مدل ریز مقیاس
نمییا یی  LARS-WG 6و مییدل گردش ع مو می جو
 HadGEM2تحت سییناریو واداشییت تابشییی  RCP 4.5در
دورۀ آتی ( )2016-2030شبیه سازی شدند و کاهش یا
افزایش دما و بارش در دورۀ آتی نسییبت به دورۀ گذشییته
مورد بررسی قرارگرفت.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران
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 .2.2.2دادههای NPP

در این تحقیق تصییاویر ماهوارهای  TERRAسیینجندۀ
 MODISبا رزولوشییین  1کیلومتر ،برای دورۀ  2001تا
 2015به صورت ماهانه از سایت neo.sci.gsfc.nasa.gov
دانلود گردید .برای بهدست آوردن مقادیر مشاهداتی تولید
خالص اولیه ( (NPPدر منطقۀ مورد مطالعه از تصیییاویر
مودی ) (MOD 17A3اسیییتفاده شییید .جهت پردازش
ت صاویر و بهمن ور بهد ست آوردن مقادیر  NPPاز نرمافزار
 ArcGIS 10.2.2استفاده شد.

مقادیر  NPPدر دورۀ گذشیییته با اسیییتفاده از مدل
 BIOME-BGCشبیه سازی و با دادههای  NPPحا صل از
تصییییاویییر مییودی ی ( )MOD 17A3مییقییایسییییه و
اعتبارسنجیگردید .در نهایت در صورت اامینان از کارایی
مدل بر اسیییاس نمایههای آماری ( RMSEو  ،)PEمقادیر
 NPPدر دورۀ آتی تحت سناریوی  RCP 4.5با ا ستفاده از
مدل  BIOME-BGCشبیه سازی و با  NPPدورۀ گذ شته
م قایسییییه و تأثیر تغییر اقلیم روی آن مورد بررسیییی
قرارگرفت .شکل ( )2نمودار مراحل اجرای تحقیق را نشان
میدهد.

شکل  .2نمودار مراحل اجرای تحقیق

 .3.2ریزمقیاس نمایی اقلیمی
مدل  LARS-WGیکی از معروفترین مدل های مولد
دادههای تصییادفی وضییع هوا اسییت که برای تولید مقادیر
بارش ،تابش ،درجه حرارتهای بی شینه و کمینۀ روزانه در
یک ای ستگاه برای اقلیم حا ضر و آینده بهکار میرود ]،18
 23و  .[24خروجی های این مدل شیییامل دمای کمینه،

دمای بیشیییینه ،بارش و تابش میباشیییند .تولید دادههای
مدل  LARS-WGدر سه مرحله انجام میشود که عبارتند
از :کالیبره کردن ،ارزیابی و ایجاد دادههای هوا شنا سی ]،2
 3و .[19
در این تحقیق جهت ریز مقیاسنمایی آماری از مدل
 LARS-WG 6اسیییتفاده شییید .در ابتدا ،دورۀ  2001تا
 2015برای واسنجی مدل استفاده شد .سپ

کل همین
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نزدیکتر باشییند ،نشییاندهندۀ دقت باالی مدل اسییتR2 .

دوره ( 2001تا  )2015برای صحت سنجی و ارزیابی مدل
در ن ر گرفته شد و نتایج بهد ست آمده از مدل با مقادیر

بیانگر ارتباط دادههای مشیاهداتی و محاسیباتی میباشید.

مشاهده شده مقایسه و نحوۀ عملکرد مدل در شبیه سازی
دادههای بارش و دما ارزیابی شد .پ از این مراحل ،مدل
 LARS-WGبرای مدل گردش عمومی جو HadGEM2
و تحت سناریوی  RCP 4.5برای دورۀ زمانی آتی اجرا شد

دامنۀ این پارامتر بین صفر تا یک ا ست هر چه این مقدار
به یک نزدیکتر باشییید نشیییاندهندۀ ارتباط قوی بین دو
گروه میباشیید .دامنۀ ضییریب نش-سییاتکلیف ) (NSEبین
صیییفر تا یک قابلقبول و بهترین حالت زمانی اسیییت که

و در نهایت به مقای سه دادههای دورۀ پایه ()2001-2015
و دورۀ آتی ( )2016-2030پرداخته شد .به من ور ارزیابی
مدل و سیییناریو از معیارهای  MAE ،NSE ،RMSEو R2
اسییتفاده شیید .در زیر روابط موجود برای معیارهای مذکور
ارهه شده است:

ضریب  NSEبرابر یک باشد.
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که در آن  oiدادههای مشیییاهداتی si ،دادههای برآورد
شده o ،و  sمیانگین دادههای مشاهداتی و برآورد شده
و   sو   oانحراف معیار داده م شاهداتی و برآورد شده
میبا شد .مقادیر  RMSEو  MAEمعرف دقت در ب سیاری
از روشهای آماری میباشیید .هر چه این مقادیر به صییفر

 .4.2مدل BIOME-BGC

مدل  ،BIOME-BGCیک مدل پرکاربرد بیوژهوشیمیایی
اسییت که نرذ ذخیره و جریان آب ،کربن و نیتروژن را داخل
اجزای یک اکوسیستم خاکی شبیه سازی میکند ].[28 ،20
همچنین مدل  ،BIOME-BGCاز نوع سیییایت محور (بیوم
محور) ا ست و به صورت یک فایل  ،Excelکه روابط در زبان
برنامهنویسی ماکرو در آن کدنویسی شدهاست ،قابل دسترس
است ] .[17 ،16اجرای مدل به دو بخش شبیهساز هواشناسی
و بخش شبیه ساز پو شش گیاهی تق سیم می شود .نحوۀ کار
مدل بهگونهای اسیییت که اگر ایسیییتگاه هواشیییناسیییی تمام
ااال عات مورد ن یاز مدل را نداشییی ته باشییید ،اب تدا بخش
هوا شنا سی شبیه سازی می شود و سپ خروجی بخش
هواشییناسییی بهعنوان یکی از ااالعات ورودی مورد نیاز برای
بخش شبیهساز پوشش گیاهی به کار میرود.
مدل این قابلیت را دارد تا متغیرهای اکولوژیکی مانند
تولید خالص اولیه ( )NPPو شاخص سطح برگ ( )LAIرا
در مقیاس زمانی روزانه و ماهانه و سیییاالنه و در مقیاس
م کانی وا حد ( 1متر مربع) برای  7نوع پوشیییش گ یاهی
جنگل های پهنبرگ خزاندار ،جنگل های سیییوزنی برگ
خزاندار ،جنگلهای پهنبرگ همیشییه سییبز ،جنگلهای
سوزنی برگ همیشه سبز ،مرتع ،گیاهان  C3و گیاهان C4
شبیهسازی کند ] .[17روند کلی اجرای مدل در شکل ()3
نشان داده شدهاست.
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شکل  .3فرآیند کلی مدل در اجرای شبیهسازی

 .5.2تهیۀ اطالعات برای هر سااایت شاا یهسااا ی
تولید خالص اولیه
با ا ستفاده از مح صوالت  ،MODISمیزان تولید خالص
اولیه در هر پیکسییل که دارای مختصییات مکانی یکسییان
هسییتند ،بهدسییت آمد .نقطۀ مرکز این سییلولها به عنوان
سایتهای شبیه سازی تولید خالص اولیه در سطح د شت
جیرفت انتخاب شیید و سییپ ااالعات مورد نیاز برای هر
سایت (بیوم) تهیه گردید .مدل  BIOME-BGCبرای اجرا
به سه د سته ااالعات ا صلی شامل ااالعات هوا شنا سی،
فیزیکی و اکوفیزیولوژیکی سیییایت ها ن یاز دارد .ااالعات
هواشییناسییی مورد نیاز مدل شییامل دادههای روزانۀ دمای
حداک ر ،د مای حدا قل ،بارش ،اول روز ،تابش روزا نه و
کمبود فشیییار بخار میباشییید .جهت تهیۀ دادههای بارش،
دمییای حییداقییل و دمییای حییداک ر در تمییامی بیومهییا
(پوشییشهای گیاهی) از دادههای ایسییتگاه سییینوپتیک
میانده جیرفت استفاده گردید و سایر ااالعات هواشناسی

با ا ستفاده از بخش شبیه ساز هوا شنا سی تعبیه شده در
مدل  BIOME-BGCبه نام مدل  MT-CLIMشبیهسازی
گردید ] .[28ااالعات فیزیکی سایتها مانند ارتفاع ،شیب
و ج هت از نقشییییه مدل رقومی ارت فاع ( )DEMمنط قه
ا ستخراج گردید ( شکل  .)1سایر ااالعات فیزیکی شامل
عمق مؤثر خاک و بافت خاک (در صد رس ،سیلت و شن)
براسیییاس نمونه برداری میدانی برای هر سیییایت (بیوم)
بهدسییییت آ مد .همچنین پارامتر های اکوفیزیولوژیکی
(دیاکسیییدکربن ،فتوسیینتز ،تنف  ،تجزیه و مرگ و میر
گیاهی) برای اجرای مدل مورد نیاز ا ست اما بهدلیل اینکه
هیچگو نه م قدار ا ندازهگیری شیییده در منط قۀ م طال عاتی
وجود ندارد ،از مقادیر پیش فرض مدل استفاده شد ].[33
در ن ها یت ااال عات مذکور برای هر سیییا یت (بیوم) ،در
محیط  ArcGIS 10.2.2استخراج گردید.
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 .6.2کالی راسیون مدل BIOME-BGC

پ از وارد کردن ااالعات مورد نیاز و شیییبیهسیییازی
تولید خالص اولیه در دورۀ حاضیییر ،مدل BIOME-BGC
بهصییورت مجزا در هر سییایت (بیوم) مورد واسیینجی قرار
گییرفییت .مییدل  BIOME-BGCدارای پییارامییتییرهییای
اکوفیزیولوژیکی ز یادی اسییییت که میتوان متغیر های
خروجی را با آن ها تن یم کرد .با توجه به اینکه هدف ما
در این مطالعه شیییبیهسیییازی تولید خالص اولیه اسیییت،
بنابراین باید پارامترهای کالیبراسییییون به گونهای انتخاب
شوند که دارای بیشترین تأثیر بر میزان تولید خالص اولیه
باشییی ند .پارامتر های نسییی بت کربن به نیتروژن برگ ها
( ،)LEAF_CNنسیییبیت کربن بیه نیتروژن الشیییبرگ
( )LLITTER_CNو ...از جمله پارامترهایی هسیییتند که
جهت کالیبراسیون مدل به کار میروند.
به دل یل نبود ااال عات تول ید خالص اول یه در منط قۀ
مورد مطالعه ،وا سنجی مدل اکولوژیکی  BIOME-BGCبا
استفاده از تصاویر) MODIS (MOD 17 A3صورت گرفت.
در این تحقیق از دو شیییاخص شیییناخته شیییدۀ جذر
میانگین مربعات خطا ( )RMSEو در صد خطا ( ،)PEبرای
نشییان دادن نتیجۀ واسیینجی مدل  BIOME-BGCدر هر
سییایت (بیوم) شییبیهسییازی تولید خالص اولیه اسییتفاده
شدهاست (رابطۀ  5و  .)6هرچه مقدار این شاخصها کمتر
باشد ،نشان دهندۀ عملکرد بهتر مدل میباشد .در رابطۀ 5
و n ،6نشییییانده ندۀ ت عداد سییییال اسییییت .همچنین
( )MODIS_NPPمقدار میانگین سیییالیانۀ تولید خالص
اولیییییه بییهدسییییت آمییده از تصییییاویییر  MODISو

( )BIOMEBGC_NPPم قدار م یانگین سیییال یا نۀ تول ید
خالص اولیه بهدسیت آمده از مدل  BIOME-BGCاسیت.
دورۀ مطالعاتی که برای وا سنجی در ن ر گرفته شدها ست
برابر با 15سال ( )2001-2015است.
فرمول ()5
n

2

)  (MODIS _ NPP  BIOMEBGC _ NPP
i 1

)

n

 BIOMEBGC _ NPP

( RMSE  SQRT

i 1

فرمول ()6
n

) 100

 MODIS _ NPP  BIOMEBGC _ NPP
n

 MODIS _ NPP

PE  ( i 1

i 1

 .3نتایج
 .1.3بررسی روند دادههای دما و بارش
ج هت بررسیییی رو ند تغییرات پارامتر های اقلیمی از
آزمون منکندال در نرم افزار متلب اسییتفاده گردید .نتایج
حاصییل از بررسییی روند پارامترهای اقلیمی با اسییتفاده از
آزمون منکندال در ایسییتگاه سییینوپتیک میانده جیرفت،
در دورۀ آماری  2001-2015میالدی در جدول ( )1نشان
داده شدهاست .با توجه به جدول مشخص است که مقدار
بارش در ایسیییتگاه سیییینوپتیک مورد بررسیییی فاقد روند
م شخص و معنیداری میبا شد .اما پارامتر دمای کمینه و
بیشییینه دارای یک روند مشییخص صییعودی در سییطح
معنیداری  5درصد میباشد.

جدول  .1نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک میانده جیرفت
متغیر اقلیمی

 Zمن کندال

بررسی معنیداری روند در سطح  5درصد

دمای کمینه

3/57

دارای روند صعودی

دمای بیشینه

6/78

دارای روند صعودی

بارش

-0/21

فاقد روند مشخص
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 .2.3ار یابی مدل تغییر اقلیمLARS-WG

نتایج ارزیابی دقت مدل  LARS-WGدر شیبیهسیازی
دما و بارش بر اساس شاخص  MAE ،RMSE ،R2و NSE

در ای ستگاههای سینوپتیک میانده جیرفت در جدول ()2
نشییان داده شییدهاسییت .نتایج نشییان میدهد که انطباق
زیادی بین مقادیر شییبیهسییازی شییده و مشییاهداتی وجود

داشته که مقادیر پایین  RMSEو  MAEو باال بودن مقدار
 NSEو  R2در ای ستگاه سینوپتیک میانده جیرفت ن شان
دهندۀ همین انطباق است .با توجهبه نتایج حاصله میتوان
در یا فت که مدل  LARS-WGاز توا نایی قا بل قبولی در
کوچک مق یاسنمایی داده های دمای کمینه و بیشیییینه و
بارش برخوردار است.

جدول  .2آمارههای خطا حاصل از پارامترهای اقلیمی مشاهداتی و مدلسازی شده توسط مدل  LARS-WGدر مرحلۀ صحت سنجی
متغیر اقلیمی

NSE

MAE

R2

RMSE

دمای کمینه )(˚c

0/94

0/96

0/82

1/4

دمای بیشینه )(˚c

0/97

-0/93

0/84

1/01

بارش (میلیمتر)

0/91

-0/41

0/8

3/6

 .3.3سناریوی تغییر اقلیم
نتایج مقایسیۀ پارامترهای اقلیمی (بارش ،دمای کمینه
و بیشیییی نه) در دورۀ پا یه ( )2001-2015و دورۀ آتی
( )2030-2016در شکل ( )4ن شان داده شدها ست .نتایج
حاکی از افزایش بارش ،افزایش دمای کمینه و بی شینه در
دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایه میباشد.

 .4.3مقادیر  NPPمشاهداتی
مقادیر مشیییاهداتی تولید خالص اولیۀ دشیییت جیرفت
(گرم.کربن/مترمربع.سال) در دورۀ  ،2001-2015در اشکال
 5و  6ن شان داده شدها ست .بهاورکلی مقدار تولید خالص
اولیه بین  0تا  6/5گرم کربن بر متر مربع بر روز (2372/5
گرم .کربن /مترمربع .سال) میبا شد و هرچه مقادیر به 6/5
نزدیکتر باشد ،تولید خالص اولیه افزایش مییابد.

 .5.3سایتهای ش یهسا ی تولید خالص اولیه
شکل ( ،)7سایتهای شبیه سازی تولید خالص اولیه را
در سطح دشت جیرفت نشان میدهد .بهاورکلی براساس
دامنۀ تغییرات  14 ،NPPسایت (بیوم) در ن ر گرفته شد.
ااالعات بیومهای منتخب در دشت جیرفت ،درجدول ()3

نشان داده شدهاست.
پهنهبندی تولید خالص اولیه در  14سیییایت موجود در
دشییت جیرفت ،در ای دورۀ  2001-2015در شییکل ()8
نشان داده شدهاست .چنانچه مشاهده می شود قسمتهای
شیییمالی و غربی منطقۀ مطالعاتی دارای بیشیییترین مقدار
تولید خالص اولیه میبا شند .همانطور که م شاهده می شود
بیشیییترین تولید خالص اولیه به ترتیب مربوط به بیوم  4با
پوشش کشاورزی و بیوم  5با پوشش گیاهی مرتع میباشند.
 .6.3مدل BIOME-BGC

 .1.6.3نتایج کالی راسااایون مدل  BIOME-BGCو
ش یهسا ی تولید خالص اولیه
با توجه به مطالعات قبلی در مورد تحلیل حسییاسیییت
مدل  ،BIOME-BGCاین م سئله ن شان داده شده ا ست
کییه پییارامترهییای نسیییبییت کربن بییه نیتروژن برگهییا
( ،)LEAF_CNنسیییبیت کربن بیه نیتروژن الشیییبرگ
( ،)LLITTER_CNنسیییبت کربن به نیتروژن ریشیییه ها
( ،)FR_CNنسییی بت کربن به نیتروژن در چوب ز نده
( )LWOOD_CNو ( FLNRاولین آنزیم چرخۀ فتوسیینتز
که بیشییترین میزان نیتروژن برگ به این آنزیم اختصییاص
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داده میشییود) ،دارای بیشییترین اهمیت میباشییند ]،27
 .[33ازاینرو براسیییاس مطالعات پیشیییین و نتایج آنالیز

کالیبراسییییون در این تحقیق انتخاب شیییدند .جدول ()4
متغیرهای مورد ا ستفاده جهت بهینه سازی مقادیر  NPPو

حسیییاسییییت مدل ،این  5پارامتر به عنوان پارامترهای

مقدار بهینۀ آنها را نشان میدهد.

شکل  .مقایسۀ مقادیر متوسط ساالنۀ بارش ،دمای کمینه و دمای بیشینۀ مشاهداتی ( )2001-2015و شبیهسازی شده در دورۀ آتی ()2030-2016
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شکل  .5تولید خالص اولیه (گرم .کربن /متر مربع .سال) در دورۀ . 2001-2009
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شکل  .6تولید خالص اولیه (گرم .کربن/متر مربع .سال) در دورۀ . 2010-2015

شکل  .7سایت یا بیومهای انتخاب شده در طی دورۀ 2001-2015
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جدول  .3اطالعات سایتهای منتخب در منطقۀ مورد مطالعه

شماره
سایت

اول
جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

ارتفاع
(متر)

بارش متوسط
ساالنه
()mm

شیب
(درجه)

جهت
(درجه)

عمق
خاک
(متر)

درصد
شن

درصد
سیلت

درصد
رس

نوع پوشش

نوع پوشش
در مدل

1

57/82

28/5

586

172/7

2/85

186/29

3

89/7

7/5

2/8

گیاهان زراعی

c3grass

2

57/65

28/61

751

172/7

3/44

139/23

2

39/7

37/2

23/1

مرتع

shrub

3

57/76

28/56

612

172/7

3/11

168/69

3

64/8

27/9

7/3

گیاهان زراعی

c3grass

4

57/82

28/6

645

172/7

3/13

189/96

4

89/7

7/5

2/8

گیاهان زراعی

c3grass

5

57/71

28/75

828

172/7

4/05

171/92

2

59/4

27

13/6

مرتع

shrub

6

58

28/43

770

172/7

3/94

201/7

2

89/7

6/9

3/4

مرتع

shrub

7

57/67

28/24

566

172/7

3/3

171/84

2

90/8

6/6

2 /6

مرتع

shrub

8

57/84

28/31

562

172/7

2/92

192/97

2

79/1

16/6

4/3

مرتع

shrub

9

57/58

28/25

605/7

172/7

2/76

160/73

2

88/3

8/5

3/2

گیاهان زراعی

c3grass

10

57/74

28/41

566

172/7

3/23

163/66

3

64/8

27/3

7/9

گیاهان زراعی

c3grass

11

57/56

28/3

683

172/7

3/23

160

3

89/3

8

2/7

مرتع

shrub

12

57/68

28/45

638

172/7

3/15

146/45

3

39/2

37/7

23/1

مرتع

shrub

13

57/9

28/35

610

172/7

2/81

191/65

2

64/4

27/3

8/3

گیاهان زراعی

c3grass

14

57/85

28/44

597

172/7

3/08

187/3

3

60/7

29/9

9/4

گیاهان زراعی

c3grass

شکل  .8پهنهبندی تولید خالص اولیه در طی دورۀ 2001-2015
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جدول  .4پارامترهایی مورد استفاده جهت بهینهسازی مقادیر NPP
پارامترها

تعریف

محدودۀ تغییرات

مقدار بهینه

LEAF_CN

نسبت کربن به نیتروژن برگ ها

0-100

90

LLITTER_CN

نسبت کربن به نیتروژن الشبرگ

0-120

110

FR_CN

نسبت کربن به نیتروژن ریشهها

0-65

60

LWOOD_CN

نسبت کربن به نیتروژن چوب زنده

0-65

60

FLNR

اولین آنزیم چرخۀ فتوسنتز که بیشترین میزان نیتروژن برگ به این آنزیم اختصاص داده میشود

0/3-1

0/9

همانگونهکه مقادیر شیییاخصهای خطا در جدول ()5
نشییان میدهد ،واضییح هسییت که در تمام بیومها مقدار
شیییاخص جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEکمتر از
 1/68و مقدار شییاخص درصیید خطا ( )PEکمتر از 16/12

درصیید شیید که بیانگر این مطلب اسییت که خطای مدل
 BIOME-BGCدر شبیه سازی مقادیر تولید خالص اولیه
بسیییار کم میباشیید و مقدار شییاخصهای خطا نیز در حد
معقولی قرار دارند.

جدول  .5شاخصهای درصد خطا مقادیر  NPPشبیهسازی شده در دورۀ پایه
شمارۀ سایت

نوع پوشش گیاهی (بیوم)

درصد خطا ()PE

RMSE

1

گیاهان زراعی

13/35

1/68

2

مرتع

8/55

0/88

3

گیاهان زراعی

11/66

1/32

4

گیاهان زراعی

10/37

1/26

5

مرتع

9/08

1/12

6

مرتع

12/17

1/15

7

مرتع

16/12

1/17

8

مرتع

10/24

0/86

9

گیاهان زراعی

13/76

0/99

10

گیاهان زراعی

14/12

1/42

11

مرتع

9/20

0/84

12

مرتع

5/62

0/61

13

گیاهان زراعی

10/22

0/87

14

گیاهان زراعی

10/44

0/99

در اشیییکال  9تا  ،11نتایج ناشیییی از مقایسیییۀ مقادیر
میانگین ساالنۀ تولید خالص اولیه شبیهسازی شده با مدل
 BIOME-BGCو تول ید خالص اول یه بهدسیییتآ مده از

تصاویر  ،MODISدر سایتهای (پوششهای گیاهی) 7،1
و  14ن شان داده شدها ست .تمامی ا شکال ن شان دهندۀ
اختالف ناچیز مقادیر  NPPمشاهداتی و شبیه سازی شده
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توسییط مدل مذکور میباشییند .با توجه به اختالف کم در
مقادیر میانگین سیییالیانۀ شیییاخص تولید خالص اولیۀ
م شاهداتی بهد ستآمده از  MODISو شبیه سازی شده
تو سط مدل  ،BIOME-BGCاین مو ضوع م شخص ا ست
که مدل  BIOME-BGCتوانسته بهخوبی میانگین سالیانۀ
تولید خالص اولیه را در پوششهای گیاهی مختلف موجود

مدل  ،BIOME-BGCمدل براسیییاس پارامترهای بهینه و
وارد سازی دادههای اقلیمی ای ستگاهها از  2001تا 2030
اجرا گردید و تأثیر اقلیم روی تولید خالص اولیه در دورۀ
آتی مورد بررسی قرار گرفت.
شکل ( )12مقادیر تولید خالص اولیه را در دورۀ پایه و
دورۀ آتی نشییان میدهد .چنانچه مشییاهده میشییود تولید

در منطقۀ مذکور شبیه سازی کند و در نتیجه مدل دارای
عملکرد مناسب در شبیهسازی تولید خالص اولیه میباشد.
بعد از صییحتسیینجی و اامینان از صییحت و عملکرد

خییالص اولیییه در دورۀ آتی در تمییامی بیومهییا افزایش
یافتهاسیییت که افزایش تولید خالص اولیه در دورۀ آتی
( )2030-2016به علت افزایش بارندگی میباشد.

شکل  .9مقایسۀ مقادیر میانگین ساالنۀ تولید خالص اولیۀ شبیهسازی شده با مدل  BIOME-BGCو بهدستآمده از تصاویر MODIS

در بیوم شمارۀ  1با پوشش گیاهی گیاهان c3

شکل  .10مقایسۀ مقادیر میانگین ساالنۀ تولید خالص اولیه شبیهسازی شده با مدل  BIOME-BGCو بهدستآمده از تصاویر MODIS

در بیوم شمارۀ  7با پوشش گیاهی مرتع
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شکل  .11مقایسۀ مقادیر میانگین ساالنۀ تولید خالص اولیهۀ شبیهسازی شده با مدل  BIOME-BGCو بهدستآمده از تصاویر MODIS

در بیوم شمارۀ 14با پوشش گیاهی گیاهان c3

شکل  .12مقادیر تولید خالص اولیه در دورۀ پایه و دورۀ آتی

شییکل ( )13درصیید تغییرات تولید خالص اولیه را در
دورۀ آتی نسیییبت به دورۀ پایه نشیییان میدهد .چنانچه
مشییاهده میشییود میزان افزایش تولید خالص در هر بیوم
متفاوت میباشیید بهاوریکه بیشییترین درصیید تغییرات
 26/8 ،27/3و  26/2درصییید به ترتیب در بیوم  8و  2با
پوشییش گیاهی مرتع و بیوم  10با پوشییش گیاهان زراعی
مشاهده شدهاست.

 1قسمتهای سفید بدون بیوم و پوشش گیاهی میباشند.

شکل ( ،)14پهنهبندی تولید خالص اولیه در ای دورۀ
 2030-2016را ن شان میدهد .چنانچه م شاهده می شود
قسییی مت های شییی مالی و غربی منط قه م طال عاتی دارای
بیشییترین مقدار تولید خالص اولیه میباشییند 1.بیشییترین
تولید خالص اولیه بهترتیب مربوط به بیومهای  4با پوشش
کشییاورزی 5 ،با پوشییش گیاهی مرتع و بیوم  2با پوشییش
گیاهی مرتع میباشد.
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شکل  .13درصد تغییرات تولید خالص اولیه در دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایه

شکل  .14پهنهبندی تولید خالص اولیه در طی دورۀ 2016-2030
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 .4بحث و نتیجهگیری
تغییر اقلیم بهعنوان یکی از بزرگترین چالش های
زی ست محیطی اثرات م ستقیم و غیرم ستقیم متعددی بر
اکوسییییسیییتم ها دارد و پیشبینی میشیییود که تغییر
پارامترهای اقلیمی باعث نوسییاناتی در تولید زیسییت تودۀ
اکوسیستمهای ابیعی گردد .از اینرو ،مقدار تولید خالص
اولیه در  14بیوم با پو ششهای گیاهی مرتع و ک شاورزی
با اسیییتفاده از دادههای ماهوارۀ مودی )،(MOD 17A3
دادههای ای ستگاه سینوپتیک و همچنین ا ستفاده از مدل
 BIOME-BGCدر دو بازۀ زمانی  2001-2015و -2016
 2030در دشت جیرفت شبیهسازی گردید.
نتایج حا صل از مقای سۀ  NPPبهد ست آمده از ت صاویر
مودی و  NPPبهدسیت آمده از مدل  BIOME-BGCدر
دورۀ گذ شته ( ،)2001-2015ن شاندهندۀ عملکرد خوب
مدل در شبیه سازی تولید خالص اولیه پوششهای گیاهی
مختلف موجود در منط قۀ مورد م طال عه بود که محققین
بسییییاری نیز مطلوب یت این مدل را در این زمینه تأیید
نمودهاند ] .[26 ،5 ،7بدینترت یب از مدل BIOME-BGC
برای پیشبینی میزان  NPPدر دورۀ آتی ا ستفاده شد .بر
ابق ن تایج ،تول ید خالص اول یه در دورۀ آتی (-2030
 )2016تحت سیییناریوی  ،RCP 4.5نسیییبت به دوره پایه
( )2015-2001در د شت جیرفت افزایش مییابد .که این
افزایش بیشییتر در قسییمتهای شییمالی و غربی دشییت
جیرفت مشییاهده میشییود و کمترین مقدار آن مربوط به
قسمتهای جنوبی دشت میباشد .بیشترین نرذ تغییرات
 NPPبهترت یب مربوط به بیوم  8و  2با پوشیییش گیاهی

مرتع و بیوم  10با پوشش گیاهان زراعی میباشد .چنانچه
ن تایج نشیییان میدهد ،افزایش در تول ید خالص اول یه در
نتی جه افزایش بارش بوده و بارش فاکتور اصیییلی کنترل
کنندۀ  NPPدر اک ر بیوم هاسیییت که نتایج تحقیقات در
مراتع شییمالی آمریکا ] ،[15در مراتع مغولسییتان ] [9و در
حوزۀ رودخانۀ شییان چین ] [37تأیید کننده این مطلب
می باشییید .بهاورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که دما و
بارش در دورۀ آتی ،در دشت جیرفت روند صعودی داشته
و تولید خالص اولیۀ پوششهای گیاهی مختلف موجود در
منط قۀه مورد م طال عه ،بهاور معنیداری ت حت تأثیر
تغییرات اقلیمی قرار گرفته و افزایش خواهد یافت .نتایج
حاصییل از پاسییا تولید خالص اولیۀ پوشییشهای گیاهی
مختلف به تغییر اقلیم میتوا ند ااال عات مف یدی را برای
دولتمداران جهت حفظ امنیت غذایی فراهم کند.
محدودیت ا صلی پژوهش ،عدم د ستر سی به دادههای
مشاهداتی تولید خالص اولیه در مقیاس منطقهای میباشد
که اسییتخراج مقادیر تولید خالص اولیه براسییاس تصییاویر
ماهوارهای مودی  ،میتواند جایگزینی برای آن محسییوب
شییود .پیشیینهاد میگردد که مدل  BIOME-BGCبرای
سایر منااق ک شور اجرا گردیده و کارایی آن تحت اقالیم
مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

سپاسگزاری
این پروژه در قالب ارح پژوهشییی به شییماره -97-4
 4812و با بهرهم ندی از اعت بارات پژوهشیییی دانشییی گاه
جیرفت به انجام رسیده است.
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