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تاثیر تغییر اقلیم بر تولید گندم دیم و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت به عنوان 

 راهکار سازگاری در خراسان رضوی

 

 *ایران. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، پریسا پایمرد،

 ایران. دانشگاه فردوسی، کشاورزی،دانشکده  دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، محمد بنایان اول،

 ایران. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، ،دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات رضا صدرآبادی حقیقی،
09155148486 ، Email: paris.p664@yahoo.com 

 

 چکیده

به منظورکاهش اثرات منفی تغییر اقلیم، استفاده از راهکارهای افزایش سازگاری به شرایط تغییر اقلیم برای حفظ 

ثبات تولید منطقه ای ضروری می باشد. لذا هدف از این مطالعه شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم 

ن یکی از گزینه های سازگاری در استان خراسان دیم در شرایط آینده و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت به عنوا

و  A1B ،A2تحت سه سناریوی  NCCCSMو  MPEH5رضوی است. در این مطالعه، دو مدل گردش عمومی 

B1  به کار برده شدند. برای شبیه سازی پارامترهای اقلیمی برای هر  2080و  2050، 2020در سه دوره زمانی

استفاده گردید. نتایج  CERES-Wheatو برای شبیه سازی رشد گندم دیم از مدل  LARS-WGدوره از مدل 

نشان داد که در تمامی مناطق مورد مطالعه، تحت سناریوها و دوره های مختلف عملکرد گندم دیم نسبت به 

ن آبا 23کاهش خواهد یافت. به طور کلی کاشت گندم دیم در تاریخ درصد -39/63تا  -81/11دوره پایه از 

آبان برای تربت حیدریه باعث تولید عملکرد باالتری نسبت به سایر تاریخ کاشت ها در  8برای مشهد و سبزوار و 

شرایط تغییر اقلیم شد. به نظر می رسد که تغییر تاریخ کاشت می تواند به عنوان یک راهکار سازگاری مناسب 

 جهت تعدیل اثرات منفی تغییر اقلیم استفاده شود.

 تغییر اقلیم، شبیه سازی، مدل، عملکرد گندم دیم، سازگاریها:  کلید واژه

 

 مقدمه

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای باعث افزایش دمای کره  IPCC(1( طبق آخرین گزارش هیات بین الدول تغییر اقلیم

طبیعی و خصوصا .گرمایش جهانی و تغییر اقلیم ناشی از فرآیندهای ]1[زمین از اواسط نیمه قرن گذشته شده است

. از نقطه نظر فیزیولوژی ]2[فاکتورهای انسانی مهمترین و اصلی ترین مسائلی هستند که دنیای امروز با آن مواجه است

                                                           
1. Intergovernmental Panel on Climate Change  
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. با ]3[گیاهان زراعی، هر تغییر محیطی می تواند بر فرآیندهای رشد ونمو  و در نهایت بر عملکرد گیاه زراعی موثر باشد 

خیر، آزمایش های انجام شده در محیط های کنترل شده اطالعات زیادی را در مورد تاثیر وجودی که در طی سال های ا

افزایش درجه حرارت، غلظت دی اکسید کربن و تغییرات بارندگی بر فرآیندهای رشد و نمو گیاهان فراهم کرده است، 

. توسعه روش های مدلسازی، ]4[سته است ولی این نوع مطالعات بسیار پر هزینه بوده و اجرای آنها به وجود ابزار دقیق واب

جایگزینی مناسب و کم هزینه برای این نوع مطالعات است که در حال حاضر مورد توجه محققین قرار گرفته است و 

بسیاری از این مطالعات با استفاده از مدل های شبیه سازی گیاهان زراعی و داده های مدل های مولد آب و هوا انجام شده 

جو یشی رضایی و بنایان عملکرد گندم دیم را در حوضه کشف رود با استفاده از مدل گردش عمومی . ع]5[است 

HADCM3  تحت سناریوA2  2و با استفاده از مدل شبیه سازی گیاهیDSSAT   مورد مطالعه قرار دادند و پیش بینی

مطالعات انجام  .]6[کاهش خواهد یافت درصد  50تا  2040-2069کردند که عملکرد گندم دیم در این منطقه در دوره 

از  یگرد یدر درجه حرارت منجر به کاهش دوره پر شدن دانه گندم و برخ یشنشان داد که هر گونه افزا یلدشده توسط هتف

. بر اساس تحقیقی که کوچکی و همکاران در ]7[ها خواهد شد که در نتیجه باعث کاهش عملکرد گیاه می شود  گونه

نجام دادند گزارش کردند که عملکرد گندم دیم تحت تاثیر تغییر اقلیم در آینده در مقایسه با دوره پایه و استان خراسان ا

 درصد 41تا  21بدون در نظر گرفتن هیچگونه تغییری در شیوه های مدیریت ویا استفاده از استراتژی های سازگاری از 

و  یتوسط پر ی کهجهان یاسدر مق یمیاقل ییراتورد تغمطالعات در م. ]8[( 2025-2050کاهش خواهد یافت )در دوره 

گزارش  ترتیب به ،درصد 10-40 ودرصد  20-50را حدود  یو آب یمکاهش عملکرد گندم د صورت گرفت همکاران

 .]9[ دنکرد

. آب و هوای نیمه خشک ایران نسبت ]10[ایران کشوری با اقلیم مدیترانه ای، تابستان های گرم و زمستان های سرد است 

. این آسیب پذیری نیز در استان خراسان رضوی به دلیل داشتن اقلیم ]11[به تغییرات آینده اقلیمی بسیار آسیب پذیر است 

. گندم یکی از مهمترین غالت می باشد و به صورت یک محصول ]12[خشک و نیمه خشک کامال مشهود می باشد 

. ]13[د توجه است. در ایران نیز گندم و نان حاصل از آن مهمترین منبع غذایی محسوب می شود استراتژیک در جهان مور

به منظور کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم، سازگاری با آن یک روش شناخته شده می باشد. منظور از سازگاری استراتژی 

. ]14[قلیمی به وقوع پیوسته قرار بگیرد های است که رشد و نمو گیاه طوری تنظیم شود که کمتر در معرض تغییرات ا

راهکارهای سازگاری بسته به سیستم کشاورزی، منطقه و سناریوهای تغییر اقلیمی متفاوت می باشد. از جمله این استراتژی 

ت ها می توان به تغییر تاریخ کاشت، تراکم کاشت، استفاده از ارقام مقاوم به شرایط گرمتر، تغییر در تناوب کاشت، مدیری

 .]15[آبیاری و غیره اشاره کرد 

بنابراین، اگر کشاورزان استراتژی های سازگاری مناسب را در نظر نگیرند، بدلیل کوتاه شدن دوره گلدهی و از طرفی طول 

فصل رشد گیاه تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، ممکن است عملکرد در این شرایط کاهش یابد. بنابراین 

( بررسی پتانسیل کاهش اثرات 2( شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم؛ 1یق عبارت بودند از: اهداف این تحق

 تغییر اقلیم بر تولید گندم دیم توسط تغییر تاریخ کاشت در استان خراسان رضوی.

 

 

                                                           
2. Decision Support System for Agrotechnology Transfer 
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 مواد و روش ها

 مدل اقلیمی و جمع آوری اطالعات

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، استان خراسان رضوی بوده که در منطقه شمال شرق ایران قرار دارد و از داده های سه 

( داده ثبت شده داشته اند، به عنوان مرجع این 1983-2010ایستگاه مشهد، سبزوار و تربت حیدریه که در دوره پایه منتخب )

تحت سه سناریوی  NCCCSMو  MPEH5از دو مدل گردش عمومی جو استان استفاده شده است. در این تحقیق 

A1B ،A2  وB1 به ترتیب متوسط، بدبینانه و خوشبینانه( و همچنین از مدل((V.5.5)  LARS-WG  جهت تهیه

 پارامترهای اقلیمی به صورت روزانه به منظور شبیه سازی فصل رشد احتمالی در هر دوره اقلیمی، استفاده شده است. مدل 

LARS-WG  در این مطالعه واسنجی و تعیین اعتبار ]16[یکی از دقیق ترین و پرکاربردترین مدل های اقلیمی می باشد .

مدل با استفاده از مقایسه میانگین متوسط درجه حرارت ماهانه مشاهده شده و شبیه سازی شده در دوره پایه توسط جذر 

 انجام شد.  (RMSE)میانگین مربعات خطا 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸                                                      (1)معادله  =
100

�̅�
 √

∑ (𝑆𝑖−𝑂𝑖)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝑛
  

 

میانگین کل داده های  �̅�امین داده شبیه سازی شده توسط مدل و واقعی )مشاهده شده(،  iبه ترتیب  𝑂𝑖و  𝑆𝑖در رابطه باال، 

 کل نمونه های مورد ارزیابی می باشند. 𝑛مشاهده شده و 

در تولید داده های هواشناسی، داده های اقلیمی  LARS-WGپس از اطمینان از صحت نتایج ارزیابی و قابلیت مدل 

و MPEH5 روزانه شامل تشعشع، دمای حداقل، دمای حداکثر و بارندگی با استفاده از دو مدل گردش عمومی

NCCCSM حت سه سناریوی تA1B ،A2  وB1  2065، 2011-2030) 2080و  2050، 2020برای دوره های زمانی-

 ( توسط این مدل شبیه سازی گردید.2080-2099و 2046

 مدل رشد ونمو گیاهی

 از مجموعه مدل های CERES-Wheatبه منظور شبیه سازی تولید گندم دیم و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر آن از مدل 

(V.4.5) DSSAT  استفاده شد. مدلDSSAT یکی از موثرترین و پرکاربردترین مدل ها در شبیه سازی فرآیندهای ،

به  DSSATرشد و نمو گیاهان است که رشد گیاه را با شبیه سازی محیط و منابع تخمین می زند. برای استفاده از مدل

دوره رشد و اطالعات مربوط به گیاه داده های هواشناسی روزانه در طی دوره رشدی گیاه، خصوصیات خاک در آغاز 

. این مدل در بخش های جداگانه در قالب زیرمدل های گیاهی، ]17[)تراکم بذر، کاربرد کود و آبیاری( نیاز می باشد 

خاک و مدیریت، تمامی اطالعات کاشت، داشت، برداشت، مواد شیمیایی مورد استفاده و آفات و بیماریها را به عنوان 

، رشد و نمو گیاه را به عنوان تابعی از آب و هوای روزانه و شرایط خاک DSSATی کند. مدل گیاهی ورودی دریافت م
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و مدیریت گیاه شبیه سازی می کند. در این مدل رشد و نمو گیاه به صورت روزانه محاسبه می شود. اختصاص ماده خشک 

برای رشد نیز بستگی دارد. تمامی فرآیندهای رشد و تابعی از مرحله رشد و نمو گیاه بوده و به مقدار بیوماس فراهم شده 

 نمو، پویا بوده و متاثر از عوامل محیطی و خصوصیات رقم گیاه می باشند.

شرایط اقلیم در فایل آب و هوایی به صورت داده های روزانه موجود است. توصیف نمو گیاه بر اساس واحد حرارتی بیان 

درجه سلسیوس و یا دمای حداقل کمتر از دمای پایه گیاه باشد، داده  44ر از می شود و در صورتیکه دمای حداکثر بیشت

پتانسیل رشد در گیاه تابعی از طیف مرئی  های روزانه به صورت سه ساعتی تقسیم می شوند و محاسبات الزم اجرا می شود.

یف، تراکم کاشت و نور بوده و مقدار جذب تابش به شاخص سطح برگ گیاه بستگی دارد. عواملی چون فاصله رد

راندمان مصرف نور نیز بر تولید بالقوه اثر مستقیم می گذارند. در این مدل، معادالت تجربی برای فرآیندهای نمو 

فنولوژیک، گسترش کانوپی، تشکیل اندام ها، فتوسنتز، تخصیص مواد فتوسنتزی و میزان آب خاک به کار گرفته شده 

مدل  آب و هوا را بر رطوبت و نیتروژن خاک و رشد و عملکرد شبیه سازی کند.  است. بدین ترتیب مدل قادر است اثرات

DSSAT عالوه بر اینکه رشد، نمو و عملکرد گیاه را شبیه سازی می کند، همچنین می تواند تغییرات رطوبت، کربن و ،

ی مهم این مدل می توان به نیتروژن خاک را در یک سیستم گیاهی برای کل طول دوره رشد شبیه سازی کند. از قابلیت ها

آنالیز حساسیت و مقایسه نتایج مشاهدات میدانی و شبیه سازی گیاهان برای چندین سال با داده های آب و هوا و شرایط 

اولیه خاک اشاره کرد. این کاربرد اجازه می دهد تا اثرات نامشخص آب و هوایی آینده در شرایطی که همه شرایط اولیه 

شد، ارزیابی شود. از قابلیت های دیگر مدل، توانایی شبیه سازی یک یا چند محصول در مناطق خاک شناخته شده با

 . ]18[مختلف می باشد 

( از اداره جهاد 1983-2010در این مطالعه داده های عملکرد گندم دیم برای هر سه منطقه مورد مطالعه در دوره پایه)

برای این مدل از نتایج واسنجی و تعیین اعتبار مدل که قبالً  کشاورزی استان خراسان رضوی جمع آوری شد. همچنین

توسط عیشی رضایی و بنایان انجام شده بود و ضرایب ژنتیکی بدست آمده توسط آن ها برای گندم دیم رقم سرداری 

 .]6[استفاده شد 

 راهکار سازگاری

در این تحقیق به منظور کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم بر روی گیاه گندم دیم از استراتژی تغییر تاریخ کاشت استفاده شد. 

آبان( در نظر گرفته شد و  8آبان به غیر از تاریخ کاشت اصلی ) 23مهر و  24به این منظور برای گندم سرداری دو تاریخ 

ر پیدا کردن بهترین تاریخ کاشت برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در آینده بر برای هر کدام از این تغییرات به منظو

 جداگانه اجرا شد. DSSATروی تولید گندم سرداری مدل 

 جمع بندی و نتیجه گیری

 LARS-WGارزیابی قابلیت مدل 

تخمین دقیق متغیرهای هواشناسی مانند دمای حداقل، دمای حداکثر، بارندگی و تابش در دوره پایه می تواند صحت مدل 

، میانگین متوسط  LARS-WGهای اقلیمی را برای مطالعات تغییر اقلیم نشان دهد. برای ارزیابی خروجی های مدل 

ه پایه برای هر ایستگاه با استفاده از جذر میانگین مربعات خطا درجه حرارت ماهانه مشاهده شده و شبیه سازی شده در دور

(RMSE)  با یکدیگر مقایسه شدند. به طور کلی مدلLARS-WG  دقت کافی برای شبیه سازی میانگین متوسط درجه
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شبیه سازی  حرارت ماهانه در مناطق مورد مطالعه خصوصاً برای سبزوار نشان داد که موید انطباق نسبی و قابل قبول مقادیر

 (. 1شده توسط مدل و مقادیر مشاهده شده در دوره پایه است )شکل 

 

 

مقایسه میانگین متوسط درجه حرارت ماهانه مشاهده شده و شبیه سازی شده برای مناطق مورد مطالعه در دوره پایه  .1شکل 
(2010-1983.) 

 

 پیش بینی عملکرد در شرایط تغییر اقلیم

با توجه به نتایج پیش بینی شده برای این صفت مشاهده شد که به طور کلی عملکرد گندم دیم در شرایط تغییر اقلیم آینده 

در مناطق مورد مطالعه کاهش خواهد یافت، به طوریکه، این صفت تحت تاثیر کلیه سناریوهای مورد استفاده برای هر دو 

(. میزان تغییرات 1ررسی، نسبت به دوره پایه کاهش نشان داد )جدول مدل گردش عمومی و درتمامی دوره های مورد ب

در شرایط مشهد،  درصد -39/63تا  -1/17عملکرد گندم دیم نسبت به دوره پایه تحت سناریوها و دوره های متفاوت از 

(. با توجه به 1در تربت حیدریه پیش بینی شد )جدول درصد  -41/42تا  -81/11در سبزوار و درصد  -92/57تا  -42/34

( kg ha 360-1(، سبزوار )kg ha 514-1نتایج مشاهده شدکه کمترین میزان کاهش عملکرد نسبت به دوره پایه در مشهد )

و بیشترین  2020برای دوره  NCCCSMدر مدل گردش عمومی  B1( تحت سناریوی kg ha 732-1و تربت حیدریه )

kg ha-و در سبزوار ) NCCCSMدر مدل گردش عمومی  A2 ( تحت سناریویkg ha 227-1میزان کاهش در مشهد )

مشاهده  2080برای دوره  MPEH5در مدل گردش عمومی  A2( تحت سناریوی kg ha 478-1( و تربت حیدریه )231 1

(. همچنین با توجه به این نتایج کمترین میزان کاهش عملکرد گندم دیم در میان مناطق مورد بررسی در 1شد )جدول 

شرایط تربت حیدریه و بیشترین میزان کاهش نیز در شهر مشهد پیش بینی شد. به طور کلی در تمام سناریوها و هر دو مدل 

تحت تاثیر تغییرات اقلیمی پیش رو میزان  2080تا  2020ه، مشاهده شد که با افزایش زمان از گردش عمومی مورد استفاد

عملکرد شبیه سازی شده برای گندم دیم در تمامی مناطق مورد مطالعه کاهش یافت، همچنین بیشترین و کمترین میزان 

 (. 1نشان داده شد )جدول  A2و  B1عملکرد نیز به ترتیب توسط سناریوهای
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تاثیر تغییرات اقلیمی شبیه سازی شده تحت تاثیر سناریوها و مدل های گردش عمومی در دوره های مختلف بر  .1جدول 

 عملکرد گندم دیم نسبت به دوره پایه در شرایط مشهد، سبزوار و تربت حیدریه.

 زمانی دوره سناریو مدل
 تربت حیدریه  سبزوار  مشهد 

 عملکرد 
)1-(kg ha 

 عملکرد 
)1-(kg ha 

 عملکرد 

)1-kg ha( 
 830  549  620  دوره پایه  

  2020  474  340  706 

 A1B 2050  292  258  569 

  2080  246  236  479 

  2020  477  346  688 

MPEH5 A2 2050  341  272  662 

  2080  231  231  478 

  2020  475  350  709 

 B1 2050  428  314  684 

  2080  269  247  550 

  2020  456  333  725 

 A1B 2050  332  280  658 

  2080  249  241  489 

  2020  495  340  730 

NCCCSM A2 2050  352  278  638 

  2080  227  240  480 

  2020  514  360  732 

 B1 2050  457  317  701 

  2080  397  294  684 

 

 راهکار سازگاریتاثیر تغییر تاریخ کاشت به عنوان 

  -58/77تا  -26/12میزان تغییرات عملکرد گندم دیم نسبت به دوره پایه تحت سناریوها و تاریخ کاشت های مختلف از 

در تربت حیدریه متفاوت بود درصد  -36/70تا  -81/11در سبزوار و درصد  -11/13تا  -32/76در شرایط مشهد، درصد 

 (.2)شکل 

نتایج شبیه سازی عملکرد برای تاریخ کاشت های مختلف در تمامی مناطق مورد مطالعه نشان داد که کمترین میزان کاهش 

( و سبزوار درصد -26/12کیلوگرم در هکتار ) 544عملکرد پیش بینی شده نسبت به دوره پایه برای گندم دیم در مشهد با 

 732و برای تربت حیدریه با  A1Bآبان تحت سناریوی  23( در تاریخ کاشت درصد -11/13کیلوگرم در هکتار ) 477با 

در مدل گردش  B1آبان )تاریخ کاشت کنونی( تحت سناریوی  8( در تاریخ کاشت درصد -8/11کیلوگرم در هکتار )

یخ ها کاسته شد نشان داده شد که از میزان کاهش آن ها نسبت به دوره پایه در مقایسه با دیگر تار NCCCSMعمومی 
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مهر  24(. بیشترین میزان کاهش عملکرد گندم دیم نیز در تمامی مناطق مورد مطالعه در تاریخ کاشت 1، جدول 2)شکل 

(. نتایج شبیه سازی همچنین نشان داد که بیشترین مقادیر عملکرد در تمامی تاریخ های کاشت و هر سه 2بدست آمد )شکل 

در هر دو مدل   A2تحت سناریوی  2080و کمترین مقادیر در دوره  B1توسط سناریوی و عمدتاً  2020منطقه برای دوره 

 (.1، جدول 2گردش عمومی پیش بینی شد )شکل 

مهر( باعث کاهش بیشتر  24به طور کلی با توجه به نتایج پیش بینی شده مشخص شدکه کاشت زود هنگام گندم دیم )

آبان برای مشهد و سبزوار گزینه  23آبان به  8الیکه تغییر تاریخ کاشت از عملکرد در تمامی مناطق مورد مطالعه شد، در ح

مناسبی برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم بود، به طوریکه، کمترین میزان کاهش عملکرد در این 

قایسه با تاریخ کاشت کنونی نسبت به دوره پایه بدست آمد که در مدرصد  -11/13و  -26/12تاریخ برای مشهد و سبزوار 

 8در سبزوار( بهبود نشان داد . برای تربت حیدریه نیز تاریخ کاشت کنونی )درصد  -42/34در مشهد و درصد  -1/17)

 آبان( به عنوان بهترین تاریخ کاشت مشاهده شد.

 

 

عمومی در دوره های مختلف تاثیر تغییر تاریخ کاشت روی عملکرد گندم دیم تحت سناریوها و مدل های گردش  .2شکل 
 نسبت به دوره پایه در مشهد، سبزوار و تربت حیدریه.
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