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چکيده
تغيير اقليم اثرات مستقيم و غير مستقيم بر توليد محصول و امنيت غذايی دارد .هدف اين
بررسی ،شبيهسازی اثرتغيير اقليم بر مراحل فنولوژی برنج درمديريتهای مختلف آبياری در
منطقه خزری است .دادههای مورد استفاده شامل دادههای هواشناسی ،خاک شناسی و
مديريت محصول میباشد .دادههای هواشناسی شامل دادههای روزانه دمای کمينه ،دمای
بيشينه ،تابش و بارش ايستگاه رشت برای دوره آماری 0892 -0202و دادههای ماهانه دما و
بارش مربوط به  6مدل گردش عمومی جو برای دوره آماری  0890-0222به عنوان دوره پايه
جهت بررسی عملکرد مدلهای گردش عمومی جو است .دادههای خاک و دادههای مديريت
محصول از آزمايش مزرعهای سال  0226و  0229برداشت شدهاند .چشمانداز اقليم آينده
براساس مدل  MPEH5و تحت سناريوهای SRA0،SRA0Bو SRB0برای دورههای-0200
0200مشخص گرديد .نتايج چشم انداز اقليم آينده نشان داد که ميانگين دما افزايش و مجموع
بارش کاهش خواهد يافت .اثر تغيير اقليم بر مراحل فنولوژی برنج با مدل زراعی CERES-
 Riceدر سه رژيم غرقاب دائم ،آبياری با فاصله  5روز و  9روز شبيهسازی شده است .نتايج
نشان داد که زمان آغاز خوشهدهی ،گلدهی و بلوغ فيزيولوژيک با افزايش دما کاهش خواهد
يافت .همچنين بررسی مراحل فنولوژی برنج در سناريوهای مختلف نشان میدهد که با
افزايش بيش از يک درجه دمای هوا ،آغاز خوشه دهی ،گلدهی و بلوغ فيزيولوژيک در
شرايطی که نياز آبی گياه تأمين باشد (غرقاب دائم) با تأخير همراه خواهد بود.
کليد واژگان :تغییر اقلیم ،فنولوژی برنج ،منطقه خزری ،مدل  ،MPEH2مدل .Ceres-Rice

.1نويسنده مسئول:تهران -خ وصال -دانشکده جغرافیا -گروه جغرافیای طبیعی.
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مقدمه
براساس مشاهدات هیأت بین الدول تغییر اقلیم در سال  ،2008میانگین دمای جهان در قرن
بیستم با در نظر گرفتن عدم قطعیتها برابر  0/6 ±0/2درجه سانتیگراد افزایش یافته است
( .)IPCC, 2008: 2با اینکه افزایش  0/6درجه سلسیوس در متوسط دمای جهانی از آغاز قرن
بیستم به نظر کوچک میرسد ،شواهد نشان میدهد که تغییرات آب و هوایی هم اکنون بر انواع
سیستمهای فیزیکی و بیولوژیکی تأثیر داشتهاند ( .)Barrie Pittock, 2004،82سرعت تغییر
اقلیم به دلیل مداخله بشر در اکوسیستم طبیعی به گونهای بوده است که بررسی اثرات تغییر
اقلیم بر کلیه فعالیتهای بشری در محافل علمی از حساسیت خاصی برخوردار گردید.
در عصر حاضر تغییر اقلیم به عنوان مهمترین تهدید برای توسعه پایدار ،کشاورزی و امنیت
غذایی مطرح است .از دیدگاه توسعه اقتصادی ،نقش کشاورزی به دلیل کمک آن به پیشبرد
جریان رشد و توسعه اقتصادی ،تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد ،تولید ارز ،اشتغالزایی و
توسعه فعالیتهای مربوط به تولید محصول حائز اهمیت است (کوپاهی .)63 :8386 ،از طرفی،
کشاورزی و تولید محصوالت زراعی یکی از عوامل بسیار وابسته به شرایط آب و هوایی است .به
طورکلی موجودات زنده و از جمله گیاهان در طی دوران طوالنی با محیط خود سازگار شده و
مراحل رشد و نمو خود را با این شرایط محیطی تطبیق دادهاند .در این رابطه ،هرگونه تغییر
سر یع در شرایط آب و هوایی باعث تغییرات قابل توجهی در الگوهای رشد و نمو این گیاهان
شده و بسته به شدت تغییرات ممکن است باعث جابجایی مکانی و زمانی آنها و در نهایت حتی
حذف آنها از سیستم کشاورزی یک منطقه خاص شود (.)Horie et al., 2000: 89
آثار تغییر اقلیم بر رشد و نمو و تولید محصوالت زراعی چون گندم ،ذرت و غیره توسط
محققان مختلف بررسی شده است .این آثار بسته به نوع گیاه ،مسیر فتوسنتزی آن و منطقه
جغرافیایی مورد مطالعه متغیر بوده و اظهار نظر کلی در مورد پاسخ گونههای مختلف به تغییر
اقلیم مستلزم انجام مطالعات موردی میباشد .کوچکی و همکاران ( )8380به شبیهسازی اثر
تغییر اقلیم بر رشد ،فنولوژی و تولید ارقام گندم در مشهد پرداختند .در این بررسی از دادههای
هواشناسی مشهد ،خروجی مدل سازمان هواشناسی انگلستان در سال  8900و آزمایش
مزرعهای استفاده شده است .نتایج نشان داد که افزایش دما موجب  26روز کاهش در طول
دوره رشد گندم خواهد شد و بیوماس و عملکرد گندم به ترتیب  6و  30درصد در شرایط
اقلیمی سال  8900افزایش خواهد یافت .آگاروال و مال ( )2002اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و
رشد محصول برنج در مناطق مختلف آگروکلیمایی هندوستان را با استفاده از دو مدل
شبیهسازی محصول ( ORYZAINو )CERES-Riceبررسی و مقایسه نمودند .تحقیق آنان نشان
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داد که تغییر اقلیم در هر دو حالت اثر مثبتی بر محصول برنج خواهد داشت .همچنین افزایش
دما موجب کاهش طول مدت گلدهی خواهد شد و تغییر دما قبل از گلدهی بر سایر فرایندهای
فنولوژی اثر نداشته است .زانگ و تائو ( )2083پاسخ فنولوژی برنج به تغییر اقلیم را با استفاده
از پنج مدل زراعی در مناطق اقلیمی مختلف در چین مدلسازی کردند .نتایج نشان داد که این
مدلها بعد از کالیبره شدن میتوانند مراحل فنولوژیکی برنج را به خوبی شبیهسازی نمایند.
همچنین تحت شرایط تغییر اقلیم طول فصل رشد برنج بین  0/9تا  2/1روز کاهش خواهد
یافت اما در نواحی شمالی چین همراه با افزایش دما طول فصل رشد افزایش مییابد .آرتی رانی
و ماراگاتام ( ) 2083افزایش دما را بر فنولوژی گیاه برنج و درجه روز رشد تجمعی تحت شرایط
کنترل شده بررسی نمودند .نتایج نشان داد که زمان بلوغ گیاه با  9درجه سانتیگراد افزایش
دما 46 ،روز و در  2درجه افزایش دما 802 ،روز طول خواهد کشید .همچنین با افزایش دما
درجه روز رشد و عملکرد محصول برنج کاهش خواهد یافت .دوکوتا و همکاران ( )2083اثر
تغییر اقلیم را بر فنولو ژی و عملکرد گیاه برنج در نواحی مرکزی آسیا با استفاده از مدل زراعی
 ORYZA2000و آزمایش مزرعهای در فصل رشد برنج در ازبکستان شبیهسازی کردند .دما و
غلظت دی اکسید کربن براساس سناریوهای  B8و  A8F8برای دوره  2090-64مشخص
گردید .نتایج نشان داد که تاریخ جوانه زنی در ارقام مورد بررسی به مدت  80روز تأخیر داشته
است که موجب کاهش عملکرد برنج می شود.
در ایران براساس نتایج طرح آشکارسازی تغییر اقلیم ،در بیشتر ایستگاهها روند افزایش دما
مشاهده شده است (رحیم زاده و عسگری .)868 :8383 ،همچنین نتایج حاصل از شبیهسازی
مدلهای گردش عمومی جو نشان میدهد که در شرایط دو برابر شدن گاز دی اکسیدکربن این
افزایش در شمال و غرب ایران بیش از شرق و جنوب خواهد بود (کوچکی و همکاران:8382،
 .)881در منطقه خزری بررسی تغییرات دما نشان داده که روندها در برخی ایستگاهها افزایشی
و در برخی ایستگاهها کاهشی بوده است (عزیزی و روشنی .)26 :8381 ،دستیابی به اطالعات
دقیق تر در مورد پدیده تغییر اقلیم و پیامدهای آن در ایران ،مستلزم انجام مطالعات گسترده در
مقیاس منطقهای و پیشبینی واکنش سیستمهای تولید کشاورزی هر منطقه به این تغییرات
میباشد (کوچکی و نصیری محالتی  .)890 :8381،با این حال در ایران مطالعات اندکی در
مورد اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی صورت گرفته است.
فنولوژی و طول دوره رشد گیاه برنج از عوامل عمده تعیین کننده تناسب زراعی و اکولوژیک
ارقام برنج در منطقه مورد کشت میباشد .پیشبینی صحیح مراحل فنولوژی گیاهان زراعی
برای بهینهسازی فعالیتهای مدیریتی در مزرعه و سازگاری بهتر تقویم زراعی با سیستمهای
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اگرواکولوژیک خاص ،بسیار مهم میباشد (امیری الریجانی و همکاران .)961 :8340،استانهای
شمالی ایران (گیالن ،مازندران و گلستان) با در اختیار داشتن  18/2درصد از سطح زیرکشت
برنج کشور از مهمترین نواحی کشت برنج محسوب میشوند (آمارنامه کشاورزی.)36 :8384،
عالوه بر این ،افزایش سطح زیر کشت اراضی شالیزاری در کشور به دلیل عدم تأمین آب کافی
دچار محدودیت است و افزایش تولید و عملکرد برنج در گرو عوامل مختلفی است که مهمترین
آن شرایط مساعد جوی است .این امر با توجه به اینکه میزان مصرف سرانه برنج در ایران زیاد
بوده و غذای اصلی مردم را تشکیل میدهد ضرورت بررسی اثر تغییر اقلیم آینده را بر مراحل
رشد و عملکرد محصول برنج ضروری میسازد.
روش تحقيق
در بررسی حاضر ،جهت بررسی اثر تغییر اقلیم بر محصول زراعی برنج ،ایستگاه رشت به
عنوان منطقهای با آمار هواشناسی  21ساله و سابقه طوالنی کشت برنج در منطقه خزری
انتخاب گردید .میانگین دمای بیشینه  88تا  30درجه و دمای کمینه بین  6تا  26درجه
سانتیگراد میباشد .مجموع بارش ساالنه در رشت  8338/2میلیمتر است که حداکثر بارش در
فصل پاییز رخ میدهد .دادههای مورد نیاز جهت انجام این بررسی شامل دادههای هواشناسی،
خاکشناسی و مدیریت محصول میباشند .دادههای هواشناسی جهت چشم انداز اقلیم آینده از
سازمان هواشناسی کشور و مرکز تغییر اقلیم کانادا 8استخراج شدهاند که شامل دادههای روزانه
دمای کمینه ،دمای بیشینه ،تابش و بارش ایستگاه رشت برای دوره آماری  8480-2080و
دادههای ماهانه دما و بارش مربوط به  6مدل گردش عمومی جو برای دوره آماری -2000
 8418به عنوان دوره پایه جهت بررسی عملکرد مدلهای گردش عمومی جو میباشد .دادههای
خاک و دادههای مدیریت محصول براساس آزمایش مزرعهای انجام شده در مرکز تحقیقات برنج
رشت در سالهای  2006و  2001میالدی در طول فصل رشد برنج (آوریل تا آگوست) به دست
آمده است .دادههای خاک شامل طبقهبندی خاک ،نگهداشت آب خاک ،کربن آلی ،ضریب
زهکشی ،اسیدیته و عامل رشد ریشه است .مقادیر آب خاک ،نیترات ،آمونیوم و باقیماندههای
محصول قبلی نیز مورد نیاز است .دادههای مدیریت محصول شامل تاریخ کشت ،عمق کشت،
فاصله ردیفها ،جمعیت گیاه ،کود دادن ،آبیاری ،کشت و زرع و تاریخ برداشت می باشد.
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چشم انداز اقليم آينده

در سالهای اخیر ،استفاده از مدلهای جفت شده جوی -اقیانوسی جهت شناخت تغییرات
آب و هوا و پیامدهای آن در دههها و قرنهای بعد مورد توجه قرار گرفته است .از این رو ،به
منظور چشم انداز اقلیم آینده در منطقه مورد مطالعه از مدلهای جفت شده جوی -اقیانوسی
استفاده گردید .از آنجائیکه مدلهای جفت شده جوی -اقیانوسی خروجیهای متفاوتی را برای
متغیرهای اقلیمی تولید میکنند الزم است تا عملکرد مدلهای گردش عمومی در چشم انداز
اقلیم آینده منطقه مورد مطالعه ارزیابی گردد .در این مطالعه ،جهت بررسی عدم قطعیت
مدلهای مختلف ،از تابع توزیع احتمال استفاده گردید .برای ایجاد توزیع احتمال از روش
میانگین دما و بارش مشاهده شده ( )MOTPاستفاده گردید (مساح بوانی و مرید.)93 :8389،
در این روش هر یک از مدلها براساس مقدار انحراف میانگین دما و بارش شبیهسازی شده در
دوره پایه از میانگین دادههای مشاهداتی طبق رابطه ( )8وزندهی میشوند:
رابطه ()8
1⁄∆Ti
𝑁
∑i=1 1⁄∆Ti

= 𝑊i

که در آن Wi ،وزن هر مدل در دوره مورد نظر ∆T ،iانحراف میانگین طوالنی مدت پارامتر
اقلیمی شبیه سازی شده توسط هر یک از مدلها در دوره پایه از میانگین دادههای مشاهداتی و
 Nتعداد مدلهای گردش عمومی می باشد .در حقیقت براساس این روش ،مدلی که بیشترین
وزن را در شبیه سازی میانگین بلند مدت پارامترهای اقلیمی در دوره پایه داشته باشد انتظار
میرود در مدل سازی آینده هم کم و بیش همان وزن را داشته باشد .در گزارش چهارم هیأت
بین الدول تغییر اقلیم 6 ،مدل  INCM3 ،GFDL2 ،IPCM9 ،HadCM3 ،MPEH2و
 NCCCSMاقلیم آینده را براساس هر سه سناریوی  SRA2 ،SRA8Bو SRB8پیشبینی داده-
اند که در این بررسی وزن این مدلها در چشم انداز دما و بارش ایستگاه رشت محاسبه شده
است.
برای فائق آمدن به نقیصة تفکیک فضایی کم در مدلهای گردش عمومی جو از تکنیک
ریزگردانی آماری برای تبدیل خروجی مدلهای گردش عمومی به متغیرهایی در مقیاس محلی
استفاده گردید .تکنیکهای ریزگردانی آماری برونداد گردش عمومی جو عبارتند از :روشهای
مبتنی بر الگوی آب و هوا ،روشهای تصادفی و روشهای وایازی .روش مولد تصادفی دادههای
آب و هوایی 8برای ریزگردانی امتیاز بیشتری دارد .این روش سریهای طوالنی مدت را تولید
1

. Weather Generator
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میکند و عدم قطعیت نوسانات اقلیمی را کاهش میدهد ( .)Khazaei, et al., 2088: 8448در
این روش عالوه بر تغییر در میانگین ،تغییر در نوسانات نیز نشان داده میشود ( Prudhomme,
 .)et al., 2002, 8838در این بررسی از مدل مولد دادههای آب و هوایی الرس -دبلیوجی8
برای ریزگردانی آماری استفاده شده است .از این رو ،ابتدا توانایی مدل ریزگردانی الرس در
تولید دادههای آب و هوایی ایستگاه رشت با استفاده از آزمونهای آماری بررسی و سپس داده-
های اقلیمی آینده ایستگاه رشت تحت سه سناریوی  SRB8 ،SRA8Bو  SRA2برای دوره
آماری  2088 -2032تولید شدند .این سناریوها براساس گزارش چهارم هیأت بین الدول تغییر
اقلیم به شرح زیر تعریف شده اند:
سناریوی  SRA8Bبا تأکید بر استفاده متعادل از انواع منابع انرژی ،گویای جهانی است که در
آن رشد اقتصاد و تکنولوژی سریع میباشد .براساس این سناریو غلظت  CO2حدود  82گیگاتن
در سال افزایش یافته و دما بین  8/1تا  6/9درجه سسلسیوس افزایش خواهد یافت .سناریوی
 SRA2گویای جهانی نامتجانس است که در آن جمعیت جهان پیوسته در حال افزایش و رشد
منطقهای اقتصاد آهسته و منطقه محور میباشد .براساس این سناریو غلظت  CO2حدود 30
گیگاتن در سال افزایش یافته و دما بین  2تا  2/9درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.
سناریوی  SRB8بر رشد سریع اقتصاد همرا با ارائه خدمات ،استفاده از منابع پاک ،فناوریهای
نوین و کاهش مواد آالینده تأکید دارد .براساس این سناریو غلظت  CO2تغییر چندانی نداشته
و دما بین  8/8تا  2/4درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت (.)IPCC,2001
آزمايش مزرعه ای

این آزمایش در سالهای  2006و  2001در مرکز تحقیقات برنج رشت با عرض جغرافیایی
 31درجه و  82دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  94درجه و  38دقیقه شرقی در ارتفاع  1متر
پایین تر از سطح دریا و در فصل کشت برنج انجام شده است .رقم محصول در این بررسی رقم
هاشمی میباشد که از ارقام عمده و پرمحصول برنج در شمال ایران است .ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک تا عمق  90سانتیمتر و با فاصله  80سانتیمتر تعیین شده است (جدول .)8
این آزمایش در کرتهای جداگانه همراه با سه رژیم آبیاری (غرقاب دائم ،آبیاری با تناوب  2روز
و تناوب  8روز) و  9سطح نیتروژن ( 60 ،92 ،0و  12کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و سه بار
تکرار انجام پذیرفت .آزمایش در کرتهایی به ابعاد  2 × 3متر با فاصله  22سانتی متر انجام

1

-LARS-WG
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شده است .بذرپاشی در خزانه در اواخر فروردین انجام شد و نشاها پس از  3-9برگی شدن در
اواخر اردیبهشت به زمین اصلی منتقل شدند .محصول برنج در اواخر مرداد برداشت شد.
جدول ( .)0خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک مزرعه آزمايش
ويژگی های خاک

عمق (سانتی متر)

0 -80

80 -20

20 -30

30 -90

رس (درصد)

91

99

91

91

شن (درصد)

89

81

4

88

لوم (درصد)

34

34

99

92

وزن مخصوص ظاهری خاک ( گرم بر سانتی متر مکعب)

8/80

8/20

8/32

8/38

مقدار آب موجود در الیه خاک در اشباع ()cm3/cm3

0/62

0/62

0/62

0/60

مقدار آب در ظرفیت زراعی ()cm3/cm3

0/90

0/90

0/98

0/92

مقدار آب در پژمردگی دایم ()cm3/cm3( )PWP

0/21

0/30

0/30

0/30

کربن آلی (درصد)

8/12

8/29

8/22

0/16

پتاسیم قابل جذب (قسمت در میلیون)

842

816

882

868

فسفر قابل جذب (قسمت در میلیون)

80/8

1/3

2/2

3/2

مدل زراعی DSSAT
کشاورزی2

برای کمک به
مدل  8DSSATدر مرکز بین المللی تبادل اطالعات تکنولوژی
کاربرد مدل های محصول با رویکرد سیستمی برای تحقیقات کشاورزی توسعه یافته است .این
مدل شامل مجموعه برنامههایی است که با هم عمل میکنند و شامل چند زیر مدل محصول
با پیشوند ( )CERESمیباشد ( .)Jones et al., 2003:236مدلهای این مرکز برای شبیهسازی
پاسخ محصول به تغییر اقلیم در بسیاری از مناطق اقلیمی جهان به کار برده شدهاند .جهت
شبیه سازی پارامترهای مختلف رشد برنج در این مطالعه از مدل زراعی برنج ()CERES-Rice
استفاده گردید .این مدل فنولوژی ،رشد برگ ،شاخه و ریشهها ،مجموع زیست توده ،تعادل آب
خاک و میزان استفاده آب محصول و تغییر نیتروژن خاک را به صورت روزانه شبیهسازی
میکند ( .)Saseendran et al., 2000:948مدل  CERES-Riceجهت تخمین عملکرد برنج
تغذیه با باران و آبیاری شده ،تعیین طول دوره رشد ،تولید ماده خشک و فعالیتهای سیستم

1

- Decision Support System for Agrotechnology Transfer
-IBSNAT

2

089

نشريه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيايی سال پانزدهم ،شماره  ،09پاييز 89

ریشه ،تاثیر آب و نیتروژن خاک بر فتوسنتز و موازنه کربن و آب به کار میرود .جهت تخمین
این فاکتورها مدل نیاز به مجموعه کافی از دادههای ورودی دارد (.)Mahmood, 8448: 209
واسنجی و اعتبارسنجی مدل زراعی

در مطالعه حاضر ،مدل زراعی برنج ( )CERES-Riceبا استفاده از دادههای به دست آمده از
مزرعه آزمایشی سال  2006واسنجی و براساس سال  2001اعتبار سنجی شده است .واسنجی
عبارت است از فرایند تنظیم و تطبیق برخی پارامترهای مدل با شرایط محلی و به دست آوردن
ضرایب ژنتیکی برای ارقام جدید مورد مطالعه .تعیین ضرایب ژنتیکی برای ارقام جدید با
استفاده بخش  Gencalنرم افزار  DSSATانجام پذیرفت.این برنامه ضرایب ژنتیکی را با اجراهای
مکرر مدل محصول همراه با مقادیر نزدیک به ضرایب مربوطه تخمین میزند .در این مرحله
دادههای فنولوژیکی محصول ،شامل بلوغ فیزیولوژیکی ،فتوسنتز گیاه ،عملکرد و اجزاء عملکرد
مورد نیاز است .شبیه سازی مدت زمان هر مرحله فنولوژیکی استفاده از مفهوم زمان حرارتی یا
درجه روز و فتوپریود را به دنبال دارد .جدول شماره ( )2نتایج واسنجی مدل CERES-Rice
براساس آزمایشات مزرعهای سال  2006برای رقم هاشمی را نشان میدهد.
جدول ( .)0ضرايب ژنتيکی محاسبه شده با برنامه  Gencalبرای رقم برنج هاشمی

پارامترهای

تعريف

ضريب

)P8(°C day

دوره زمانی از ظهور گیاهچه تا پایان مرحله جوانی براساس درجه روز
رشد که دمای پایه  4درجه سانتیگراد است.

380

)P2R( days

میزان تأخیر در نمو گیاه برای هر افزایش در فتوپریود باالی P20

20

)P2 (°C day

طول دوره از شروع پر شدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیکی

320

P20

بلندترین طول روز که بیشتر از آن رشد گیاه کم میشود.

83/2

G8

تعداد خوشه بالقوه در هرگرم از وزن ساقه اصلی

22

G2

وزن دانه تحت شرایط رشد ایده آل

0/022

)G3( mg day-8

ضریب پنجه زنی

8

G9

ضریب تحمل دما

8

ژنتيکی

جهت اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی مدل  CERES-Riceاز روشهای آماری استفاده گردید.
روشهای آماری جهت ارزیابی نتایج شبیهسازی مدل شامل آزمون  Tجفتی (رابطه  ،)8جذر

شبيه سازی اثر تغيير اقليم بر فنولوژی گياه برنج تحت مديريت های مختلف آبياری085 ...

میانگین مربعات خطای مطلق (رابطه  )2و ضریب تعیین ( )r2میباشد .اگر مقدار آزمون
بیشتر از  0/02باشد بدان معنی است که مقادیر شبیه سازی شده در سطح احتمال  42درصد
شبیه مقادیر اندازه گیری شده است.
رابطه ()8
T

1
)∆̅= 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 ∆𝑖 = 𝑥̅1 − 𝑥̅2 (1

∆𝜇 ∆̅ −

1⁄2

=𝑡

)𝑛(𝑠∆2 ⁄
است ( Wilks,

که̅∆= میانگین اختالف نمونهها =t ،آماره آزمون =𝑠∆2 ،واریانس اختالف نمونهها
.)206: 892
2 0.2
] )RMSEa = [8/n Σ(Yi – Xi
رابطه ()2

که در آن  =Yiمقدار شبیه سازی شده =Xi ،مقدار اندازگیری شده =n ،تعداد اندازگیری
میباشد .ریشه میانگین مربع خطاها روش آماری شناخته شده برای آزمون نکوئی برازش مدل-
های شبیهسازی میباشد ( .)Bouman and Van Laar, 2006: 89ضریب تعیین ( )R2همانند
ضریب همبستگی ،نشان می دهد که نقاط تا چه اندازه در اطراف خط مستقر شده و برازش
یافتهاند .ارقام نزدیک به یک مشخص میکنند که نقاط نمونه نزدیک به خط مستقیم واقع
شدهاند (خورشید دوست و بیورانی.)888 :8340 ،
شبيه سازی فنولوژی برنج

مرحله نمو هر گیاه نشاندهنده سن فیزیولوژیک آن گیاه میباشد که با تشکیل و ظهور اندام-
های مختلف مشخص میشود .مهمترین تغییر فنولوژیکی گیاه عبور از مرحله رویشی به زایشی
است که موجب تغییر در جابجایی ماده خشک در اندامهای گیاه میشود .مراحل اصلی نمو
گیاه برنج شامل ظهور گیاهچه ،آغاز خوشه اولیه ،گلدهی و بلوغ فیزیولوژیک میباشد (امیری
الریجانی و همکاران )968 :8340،در این مطالعه ،زمان آغاز خوشهدهی ،گلدهی و بلوغ
فیزیولوژیک گیاه برنج در سه رژیم آبیاری برای دوره  2088 -2032شبیهسازی گردید.
میانگین دمای حداقل ،دمای حداکثر ،تابش و بارش در ایستگاه رشت براساس پیشبینی مدل
جفت شده جوی  -اقیانوسی  MPEH2برای دوره آماری  2088 -2032به عنوان دادههای
هواشناسی در مدل زراعی برنج وارد و با استفاده از بخش  WeatherManبه فرمتی قابل استفاده
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در مدل زراعی تبدیل شدند .پس از مشخص کردن اطالعات خاک و مدیریت محصول به دست
آمده از آزمایش مزرعهای ،مدل برای دوره آماری  2088-2032اجرا گردید.
نتايج
ارزيابی مدل های گردش عمومی جو

جدول ( )3نتایج بررسی وزن  6مدل گردش عمومی جو در شبیهسازی دما و بارش ایستگاه
رشت را با روش میانگین دما و بارش مشاهده شده ( )MOTPنشان میدهد .همانطور که
مالجظه میشود در ایستگاه رشت ،مدل  MPEH2بیشترین وزن را در شبیهسازی دما و بارش
دارد .در حالیکه شاخصهای عملکرد توانایی کمتر سایر مدلها را در شبیهسازی دما و بارش
منطقه نشان می دهند .از این رو با توجه به اصل عدم قطعیت ،به دلیل پایین بودن عملکرد
سایر مدلها در شبیهسازی دما و بارش جهت کاهش خطای شبیهسازی از کاربرد آنها در
شبیهسازی اقلیم آینده صرفنظر شده است .مدل  MPEH2در مرکز هواشناسی ماکس -پالنک
آلمان تولید شده است .در این مرکز تغییر اقلیم با ترکیب مدلهای سیستم زمین ،جو و
اقیانوس مدلسازی میشود .قدرت تفکیک این مدل  8/4× 8/4درجه میباشد.
جدول ( .)0درصد وزن مدلهای گردش عمومی در شبيهسازی دما و بارش ايستگاه رشت با
روشMOTP
مدلهای گردش عمومی

MPEH2

HadCM3

IPCM9

GFDL2

INCM3

NCCCSM

دما

30/89

83/32

88/23

8/22

82/98

81/38

بارش

81/8

82/22

82/11

81/48

88/82

82/94

میانگین وزن مدل

23/6

89/99

81

83/22

83/4

81/1

اعتبارسنجی مدل مولد داده های اقليمی الرس -دبليوجی

به منظور ارزیابی توانایی مدل الرس -دبلیوجی در شبیهسازی اقلیم آینده ،آزمونهای آماری
اجرا شده توسط مدل مورد بررسی قرار گرفتند .آزمون کلموگراف -سمیرنوف ( )K-Sجهت
سنجش یکسانی توزیع فصلی سریهای خشک و تر و توزیع بارش روزانه ،آزمون  Tجفتی
جهت تست همانندی برای میانگین بارش ماهانه و میانگین ماهانه دمای بیشینه و کمینه روزانه
و آزمون  Fجهت ارزیابی واریانس ماهانه بارش اجرا شده است .جدول شماره ( )9نتایج آزمون-
های کلموگراف -سمیرنوف T ،و  Fرا در ایستگاه رشت برای هر فصل نشان میدهد .اگر مقدار
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 P-valueکمتراز سطح معناداری ( )0/02باشد فرض صفر مبنی بر اینکه داده شبیهسازی شده
همانند داده واقعی میباشد ،رد میشود.
جدول ( .)9ارزيابی مدل ريزگردانی الرس -دبليوجی در شبيه سازی بارش و دمای روزانه و ماهانه
ايستگاه رشت
سری

ميانگين

ميانگين

ماهانه دمای

ماهانه دمای

حداقل

حداکثر

روزانه

روزانه
T-test

توزيع

ميانگين

واريانس

بارش

بارش

بارش

روزانه

ماهانه

ماهانه

آزمون آماری

K-S

K-S

T-test

F-test

T-test

زمستان

0/14

8

0/2

0/32

0/22

0/39

بهار

8

0/84

0/6

0/39

0/33

0/63

پاییز

8

8

0/14

0/19

0/92

0/22

تابستان

8

0/44

0/61

0/2

0/62

0/19

پارامتر

تر

اقليمی

و
خشک

چشم انداز دما و بارش در فصل رشد برنج

جدولهای ( )6( ،)2و ( ،)1چشمانداز دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش فصل رشد محصول
برنج را براساس مدل  MPEH2تحت سه سناریوی  SRA2 ،SRA8Bو SRB8نسبت به
میانگین دما و بارش دوره مشاهداتی نشان میدهد .در دوره آماری ( )2088-2032افزایش
دمای کمینه نسبت به دوره مشاهداتی ( )8488 -2080براساس سناریوی 2/8 ،SRA8B
درجه ،براساس سناریو  0/69 ،SRA2درجه و براساس سناریو  0/89 ،SRB8درجه سانتیگراد
پیشبینی شده است .همچنین در این دوره دمای بیشینه نسبت به دوره مشاهداتی براساس
سناریوی  2 ،SRA8Bدرجه ،براساس سناریو  0/68 ،SRA2درجه و براساس سناریو ،SRB8
 0/4درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت .درخصوص میانگین مجموع بارش در طول فصل
رشد برنج ،هر سه سناریو مقدار بارش را کمتر از میانگین دوره مشاهداتی پیشبینی کردهاند.
سناریو  SRA8Bمقدار کاهش بارش را  89/8میلیمتر ،سناریو  SRA2مقدار کاهش را 6/4
میلیمتر و سناریو  SRB8مقدار کاهش را  4/8میلیمتر نسبت به دوره مشاهداتی نشان میدهد.
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جدول ( .)5چشم انداز دمای کمينه در ايستگاه رشت براساس مدل MPEH5
میانگین دمای کمینه دوره مشاهداتی
(سانتیگراد)

ماه

میانگین دمای کمینه دوره 2088-2032

()8488 -2080

SRA8B

SRA2

SRB8

آوریل

80/8

82/9

88/2

88/8

مه

82

81/8

82/6

82/8

ژوئن

84/22

28

84/1

84/8

ژوئیه

28/3

23/6

22/8

22/2

اوت

28/9

23/3

28/6

22

میانگین

81/9

84/98

88/09

88/29

جدول ( .)6چشم انداز دمای بيشينه در ايستگاه رشت براساس مدل MPEH5
میانگین دمای بیشینه دوره مشاهداتی
(سانتیگراد)

ماه

میانگین دمای بیشینه دوره 2088-2032

()8488 -2080

SRA8B

SRA2

SRB8

آوریل

84/8

28/2

20/8

20/8

مه

23/1

22/8

29/2

29/1

ژوئن

28/8

24/1

28/9

28/1

ژوئیه

30/9

32/3

30/4

38/2

اوت

30/3

32/2

30/4

38/3

میانگین

26/3

28/36

26/48

21/2

جدول ( .)9چشم انداز مجموع بارش در ايستگاه رشت براساس مدل MPEH5
ماه

میانگین مجموع بارش دوره
مشاهداتی (میلیمتر)

میانگین بارش دوره 2088-2032

()8488 -2080

SRA8B

SRA2

SRB8

آوریل

66/89

98/99

69/39

23/29

مه

98/2

36/3

39/8

38/2

ژوئن

90/82

38/62

38/22

32/02

ژوئیه

34/6

32/9

38/8

31
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اوت

10/8

98/2

29/2

23/8

میانگین

22/8

31/44

92/4

92/41

088

ارزيابی مدل زراعی

جدولهای ( )8و ( )4تفاوت بین مقادیر شبیهسازی شده و مشاهدهشده مراحل فنولوژیک
رشد برنج و ارزیابی نتایج شبیهسازی را در سال  2001نشان میدهد .نتایج ارزیابی مدل زراعی
نشان میدهد که مدل برآورد مناسبی برای پیشبینی آغاز خوشه دهی ،8گلدهی 2و بلوغ
فیزیولوژیک 3محصول برنج دارد .بنابراین ارتباط نزدیکی بین مقادیر اندازگیری شده و شبیه-
سازی شده وجود دارد .مقدار  P-valueدر سطح  42درصد و ضریب تعیین نشاندهنده این
است که مدل به خوبی میتواند شبیهسازی را انجام دهد.
جدول ( .)9مقايسه مقادير شبيه سازی و اندازگيری شده فنولوژی برنج در مدل CERES-Rice
خوشه دهی (روز)

رژيم

بلوغ فيزيولوژيک (روز)

گلدهی (روز)

آبياری

میانگین
مشاهده شده

میانگین
شبیهسازی شده

میانگین
مشاهده شده

میانگین
شبیهسازی شده

میانگین
مشاهده شده

میانگین
شبیهسازی شده

غرقاب دائم

29

26

22/1

28

89

82/8

آبیاری با
فاصله  2روز

26

21

21

24

82

86

آبیاری با
فاصله  8روز

26

21

21

24

82

86

جدول ( .)8رزيابی نتايج شبيه سازی مراحل فنولوژيک برنج با استفاده از آزمون های آماری

مراحل فنولوژيک

تعداد دادهها

(P)t

RMSE

ضريب تعيين

آغاز خوشه اولیه

82

0/01

8/9

0/48

زمان گلدهی

82

0/01

8

0/82

رسیدگی فیزیولوژیک

82

0/06

2/2

0/8

1

- Panicle initiation
- Anthesis day
3
- Physiological maturity
2
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اثر تغيير اقليم بر فنولوژی گياه برنج

جدول ( ) 80نتایج ارتباط خطی و همبستگی میان افزایش میانگین دما در ایستگاه رشت را
با مراحل فنولوژیک رقم برنج هاشمی تحت سه سناریو  SRA2 ،SRA8Bو  SRB8در دورههای
( )2088 -2032نشان میدهد .مقادیر منفی شیب خط ( )aو ضریب همبستگی ( )Rنشان می-
دهد که با افزایش میانگین دمای هوا ،زمان آغاز خوشهدهی ،گلدهی و بلوغ فیزیولوژیک گیاه
برنج در آینده کاهش خواهد یافت .بررسی مقدار شیب خط و ضریب همبستگی در رژیمهای
مختلف آبیاری نشان می دهد که به طور میانگین با افزایش دمای هوا ،زمان آغاز مراحل
فنولوژیک گیاه برنج در غرقاب دائم کاهش بیشتری را نسبت به رژیم آبیاری با فاصله  2و  8روز
نشان می دهد .به عبارتی با افزایش فاصله زمان آبیاری زمان آغاز نمو فنولوژیک دیرتر خواهد
شد و افزایش فاصله آبیاری ،اثر افزایش دما بر کاهش زمان آغاز مراحل فنولوژیک را تقلیل
خواهد داد .مقدار شیب خط و ضریب همبستگی در مرحله بلوغ فیزیولوژیک برنج هاشمی ،یک
مرتبه در آبیاری با فاصله  2روز در سناریو  SRB8و دو مرتبه در آبیاری با فاصله  8روز در
سناریوهای  SRA8Bو  SRB8با مقداری نزدیک به صفر ،مثبت شده است.
جدول ( .)02بررسی ارتباط دمای هوا با مراحل فنولوژيک گياه برنج در دوره آماری ()0200-0200
رژيم
آبياری

غرقاب
دائم

آبیاری
با فاصله
 2روز

آبیاری
با فاصله
 8روز

سناريو

خوشه دهی

بلوغ فيزيولوژيک

گلدهی

a

b

R

a

b

R

a

b

R

SRA8B

-2/7

75/5

-0/55

-3

113

-0/54

-1/7

114

-0/3

SRA2

-3

74/7

-0/54

-3/4

114/7

-0/55

-2/2

122/4

-0/34

SRB8

-0/9

51/1

-0/07

-2/9

107/5

-0/53

-0/45

95/5

-0/07

SRA8B

-2/3

49/5

-0/51

-2/7

107

-0/52

-0/7

94/4

-0/12

SRA2

-2/5

47/5

-0/52

-2/4

104/1

-0/55

-1/1

103/9

-0/14

SRB8

-0/9

52/3

-0/14

-2/3

94/5

-0/29

0/29

79/4

0/05

SRA8B

-2/4

74/9

-0/51

-1/3

43/5

-0/01

0/2

42

0/01

SRA2

-2/9

74/7

-0/5

-3

110/5

-0/21

-1/1

105/5

-0/04

SRB8

-0/4

34

-0/12

-2/1

95/5

-0/11

0/1

44/1

0/01
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جدول ( )88نتایج شبیهسازی زمان آغاز خوشهدهی ،گلدهی و بلوغ فیزیولوژیک برنج هاشمی
را تحت سه سناریو  SRA2 ،SRA8Bو SRB8نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،در
شرایط اقلیم آینده ،زمان آغاز خوشهدهی در غرقاب دائم  0/3تا  0/2روز ،در آبیاری با فاصله 2
روز 0/4 ،تا  8/3روز و در آبیاری با فاصله  8روز 8/8 ،تا  8/9روز کاهش مییابد .زمان گلدهی
در غرقاب دائم 0/3 ،تا  8روز ،در آبیاری با فاصله  2روز  0/8تا  8/2روز کاهش و در آبیاری با
فاصله  8روز  0/2تا  0/3روز افزایش مییابد .زمان بلوغ فیزیولوژیک در غرقاب دائم  0/2تا 8/2
روز ،در آبیاری با فاصله  2روز  0/2تا  8/2روز کاهش و در آبیاری یا فاصله  8روز 0/3 ،تا
 0/6روز نسبت به دوره مشاهداتی افزایش خواهد یافت .به عبارتی با افزایش فاصله آبیاری و
کمبود رطوبت ،مراحل گلدهی و بلوغ فیزیولوژیک با افزایش دما کاهش نیافته است.
جدول ( .)00طول زمان مراحل نمو فنولوژيک گياه برنج در دوره 0202 -0200
رژيم آبياری

غرقاب دائم

آبیاری با فاصله
 2روز

آبیاری با فاصله
 8روز

بلوغ فيزيولوژيک

سناريو

خوشه دهی (روز)

گلدهی (روز)

SRA8B

22/1

21/1

82

SRA2

22/6

21/6

82

SRB8

22/2

21/09

89/3

SRA8B

26

28/89

82/96

SRA2

26/8

28/83

82/99

SRB8

22/1

21/2

89/8

SRA8B

22/4

24/32

86/6

SRA2

22/4

24/21

86/63

SRB8

22/6

24/26

86/3

(روز)

نتيجه گيری
در مطالعه حاضر اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی گیاه برنج در فصل رشد محصول برای دوره آینده
( )2088 -2032در ایستگاه رشت شبیهسازی گردید .چشمانداز اقلیم آینده منطقه با مدل
 MPEH2نشان داد که میانگین دما در ایستگاه رشت در سناریوی  SRA8Bنسبت به دوره
کنونی  2/8درجه ،براساس سناریوی  0/1 ،SRA2درجه و براساس سناریوی  0/4 ،SRB8درجه
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سلسیوس افزایش خواهد یافت .همچنین میانگین مجموع بارش تحت سناریوهای ذکر شده
نسبت به دوره کنونی کاهشی بین  1تا  89/8میلیمتر در فصل رشد برنج خواهد داشت.
نتایج بررسی افزایش میانگین دما با مراحل فنولوژیک گیاه برنج تحت سه سناریو در دوره
آینده نشان میدهد که زمان آغاز خوشهدهی ،گلدهی و بلوغ فیزیولوژیک با افزایش دما در
آینده زودتر خواهد بود .همچنین با افزایش فاصله زمان آبیاری ،زمان آغاز خوشه دهی ،گلدهی
و رسیدگی فیزیولوژیک افزایش خواهد یافت .در این مطالعه نیز فصل رشد برنج در ایستگاه
رشت در هر سه رژیم آبیاری  0/3تا  2روز کاهش یافته است که در غرقاب دائم کاهش طول
فصل رشد نسبت به آبیاری با فاصله  2و  8روز بیشتر میباشد .این مسئله نیاز آبی گیاه در
دمای باالتر را نشان میدهد .همچنین افزایش دما در سناریوهای مختلف نشان میدهد که در
دماهای باالتر (افزایش بیش از یک درجه دمای هوا) زمان خوشهدهی ،زمان گلدهی و بلوغ
فیزیولوژیک حتی در شرایطی که نیاز آبی گیاه تأمین باشد (غرقاب دائم) با تأخیر همراه خواهد
بود .بررسی های انجام شده در ارتباط با اثر تغییر اقلیم بر محصول برنج در هندوستان توسط
آگروال و مال در سال  2002نیز نشان داد که افزایش دما موجب کاهش طول مدت گلدهی
خواهد شد و تغییر دما قبل از گلدهی بر سایر فرایندهای فنولوژی اثر نداشته است .مدلسازی
پاسخ فنولوژی برنج به تغییر اقلیم با استفاده از  2مدل زراعی در چین توسط زانگ و تائو در
سال  2082نیز نشان داد که فصل رشد برنج تحت سناریوهای تغییر اقلیم آینده حدود  0/9تا
 2/1روز کاهش خواهد یافت .گوهری و همکاران ( )2083در بررسی اثر تغییر اقلیم بر  9نوع از
غالت در حوضه زاینده رود نشان دادند که با افزایش دما و کاهش بارش دوره رشد محصول
کاهش خواهد یافت.
مطالعه حاضر همانند بسیاری از مطالعات اثر تغییر اقلیم با توجه به سطح کشاورزی در زمان
کنونی و بدون در نظر گرفتن توسعه تکنولوژی آینده در بخش کشاورزی انجام شده است .هم
چنین در بررسی شرایط آینده سازگاری با تغییر اقلیم از طریق تغییر تاریخ کشت و تغییر
واریته برای کاهش تنش گیاه در دماهای زیاد باید مد نظر قرار گیرد.
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