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در منطقـه مشـگین    هلـو ، انگـور و  سـیب دهی درختان ي گلتأثیر تغییر اقلیم بر روي مرحله :نامهپایان نعنوا

  شهر

  دکتر بهروز سبحانی  :راهنما استاد 
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  ب و هوا شناسی کاربردي  آ: گرایش         ي طبیعیجغرافیا: رشته

  علوم انسانی ادبیات و :دانشکده                     اردبیلی محقق :دانشگاه

  73 ات:صفح تعداد                               4/5/1396  دفاع: تاریخ

  :چکیده

و  تواند موجب بهبودرزي میلیمی کشاوقهاي ااقلیم بر محصوالت کشاورزي و شاخصي اثرات تغییر مطالعه

هاي سازگاري  و هاي آینده و اتخاذ روشط با نیازهاي مهم کشاورزي در دههي راهبردهاي مدیریتی در ارتباتوسعه

-گرمایش جهانی و تأثیر آن بر عرصهکشاورزي گردد. به همین خاطر امروزه هش اثرات سوء تغییر اقلیم بر بخش کا

ه پژوهشگران قرار گرفته است و یکی از اثرات گرمایش هاي مختلف از جمله کشاورزي، اقتصاد و انرژي مورد توج

اثرات تغییر اقلیم بر روي  جهانی تغییرات در طول دوره رشد گیاهان و درختان است. در این پژهش به منظور بررسی

ـ 1997در شهرستان مشگین شهر ابتدا دماي منطقه در دوره پایه ( ، انگور و هلوسیبدرختان  دهیي گلمرحله

اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر پارامتر اقلیمی از روش ورد ارزیابی قرار گرفت و سپس جهت ارزیابی ) م2015

هاي روزانه ایستگاه شد و براي اطمینان از صحت مدل، دادهاستفاده  LARSـWG افزارریزمقیاس نمایی آماري نرم

و سپس ه آماري مذکور به مدل داده شد ي کمینه و بیشینه، بارش و ساعت آفتابی در دورهامشگین شهر شامل دما

و شد ها ارزیابی بینی دادهبانی مورد مقایسه قرار گرفت و توانایی مدل در پیشساله دیده 20هاي خروجی با داده

اي هست، براي که یک مدل منطقه )HADCM3( مدل گردش عمومی جو B1و  A2ي هاها، سناریوبراساس این داده

صورت روزانه تدوین و مدلی براي ایستگاه مورد مطالعه به  2037ـ 2028 ،2027ـ 2018ساله  20هايبازه زمانی دوره

 و انگور، ) درختان سیبدهیآینده بر روي مراحل فنولوژي (گلتغییر اقلیم  پیامدهايدر این پژوهش،  آن اجرا شد.

ي گذشته زودتر به وقوع خواهد دوره ت بهدهی درختان مورد مطالعه در اقلیم آینده نسبنشان داد که تاریخ گل هلو

  بیشتر است. در منطقه مورد مطالعه و هلو سیب  اناحتمال سرمازدگی بهاره در درخت B1طبق سناریو پیوست و 
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  بیان مسأله -1- 1

سـبب شـد تـا غلظـت  م و غیر مستقیمهاي انسانی به طور مستقیدر طی چند قرن گذشته فعالیت

کنند که این افزایش ممکن است اثر بینی میاي افزایش یابد. دانشمندان پیشگلخانه گازهاي اکثر

گرمتري را به وجود آورد. روند کنونی افزایش متوسط دماي جو و  ياي را افزایش داده و سیارهگلخانه

نامنـد اي را گرمـایش جهـانی مـیگازهـاي گلخانـه رویـهزمین در اثر تولید و انتشار بـی سطح

هاي فسیلی از یک سو و موجب آن مصرف بیش از حد سوخت رشد صنایع و به .)221: 1383مومنی،(

افزایش جمعیت جهـان و تغییـر کـاربري اراضی از سوي دیگر، موجب شده است تا پس از انقالب صنعتی 

  ).3: 1386بابائیان، (د وروجـود آ ره زمین بهبه تدریج تغییرات مشهودي در اقلیم ک

پژوهشگران را در  گذشته توجه متخصصین و يتغییر اقلیم موضوعی است که در طی چند دهه

. تغییر آب و هوا از )9: 1381کشورهاي مختلف جهان را  به خود جلب کرده است (بزاز و سامبروك، 

نتیجه  ي افزایش دما از آن متأثر شده و درواسطه هاي محیطی است که جهان امروز بهترین چالشبزرگ

ت اوسیله هی بررسی که اخیراً به .)132:1392پور، الگوهاي آب و هوایی تغییر کرده است (شمسی

ن اثرات تغییر اقلیم بر تریصورت گرفته؛ حاکی از آن است که مهمIPCC(1(الدول تغییر اقلیم بین

شده است (کوچکی و  در نظر گرفته 2)GCMs(جو عمومی ي گردش هااثراتی است که در مدلکشاورزي، 

 اقلیمی تعادل خوردن برهم باعث اخیر يدهه چند در ايگلخانه گازهاي . افزایش)46: 1377همکاران، 

 تغییر تبعات ترینمهم .شودمی اطالق)  Climate Change( اقلیم تغییر پدیده آن به که شده زمین کره

 امواج تگرگ، طوفان، سیل، نظیر اقلیمی حدي هايپدیده افزایش زمین، کره متوسط دماي افزایش اقلیم

 دهندمی نشان هابررسی. بود خواهد نابهنگام سرماهاي و گرمایی امواج و دریاها آب سطح افزایش گرمایی،

                                                
1  . Intergovernmental Panel of Climate Change 
2. General Circulation Model    
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 ،بهداشت ،زیست محیط کشاورزي، آب، منابع  از اعم مختلف هايسیستم بر ؛تواندمی پدیده این که

 هايبرسیستم پدیده این اثرات بررسی جهت ابزار ترینمعتبر. باشد داشته منفی اثر اقتصاد و صنعت

 اقیانوس اتمسفرـ شده جفت هايمدل توسط شده، سازي شبیه اقلیمی هايمتغییر از استفاده مختلف

 بینت اهی توسط ايگلخانه گازهاي انتشار هايسناریو تدوین با. باشدمی) GCM( جو عمومی گردش

...  و A2 ,A1, B2 ,B1 انتشار مختلف فرضیات با جو عمومی گردش مدل ،)IPCC( اقلیم تغییر الدول

 ). 56: 1392 همکاران، و طلب حق( کنند مشخص را آینده هايدهه اقلیمی وضعیت تا اندیافته توسعه

محصول  عملکرد اقلیم برگیري اثرات تغییر هاي بسیاري جهت اندازهشواهد حاکی از آن است که تالش

هاي رگرسیونی در قالب بیشتر این مطالعات بر مبناي مدل گردش عمومی و مدل صورت گرفته است و

دیگر  عامل اي یا هرگرم شدن زمین در اثر گازهاي گلخانه تغییر اقلیم و اند.توابع تولید مطرح شده

زیست ناگوار محیط ها براي زندگی بشر وبه دنبال خواهد داشت که ممکن است برخی از آن پیامدهایی را

دهی و میوه و نمو گیاه و زمان گلسرعت  . الزم به ذکراست که تغییر اقلیم بر)400: 1375باشد (ابتکار، 

هاي درختی، با کاهش سرما، زمان الزم براي تجمع حرارت مورد دهی آن مؤثر است. در بسیاري از گونه

یابد، بنابراین در زمستان معتدل، در مقایسه با زمستان افزایش میهاي گل نیاز براي باز شدن جوانه

درجه روز بیشتري را کسب کند. این افزایش باعث  هاي گلجوانه ،معمولی، گیاه باید قبل از باز شدن

لذا مخاطرات  شود جلوگیري کند وها در حالتی که بهار گرم میشود که از باز شدن زود هنگام جوانهمی

ي آثار و پیامدهاي در زمینه .)114: 1377یخبندان را کاهش دهد (کوچکی و همکاران،  لفاتناشی از ت

توان پی به این برد که تأثیر گرمایش جهانی بر فنولوژي گیاهی از بیشترین تأکید برخوردار اقلیمی می

د یک شاخص در تغییرات فنولوژیکی است. فنولوژي خو ؛ترین عوامل کنترول کنندیکی از مهمدما است. 

هاي کمی دقیق از تغییرات و تحلیل است که تجزیه مهم پیامدهاي تغییر اقلیم در بیولوژي گیاهی

: 1391ها انجام گرفته است (بنایان اول و همکاران، دما در آن هاي زمانی فنولوژیکی وابسته بهچرخه

هاي گیاهی و گشت برخی گونهبل برابه تخریب غیر قهاي ناشی از تغییر اقلیم منجریبتخر .)96ـ102

گردد. تغییر پوشش گیاهی در هاي زیرزمینی میو افت سفره هاي آب سطحیخشک شدن کامل سفره

  . )4: 1378هاي اقلیمی است (خالدي، بیشتر موارد در مناطق مختلف جهانی در اثر نوسان
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در بین سایر  قرار دارد واردبیل  استان کیلومتري شمال غربی 85شهرستان مشگین شهر در 

 يهاي استان از مساحت بیشتري برخوردار است و همین طور به دلیل قرارگیري در دامنهشهرستان

از  .باشدمساعدي براي باغبانی و زراعت می سرسبز سبالن از لحاظ اقلیمی و توپوگرافی داراي شرایط

کتار جزو اراضی ه 153174درصد یعنی  42هکتاري شهرستان مشگین شهر  363823مجموعه مساحت 

درصد از کل اراضی  4/21کشاورزي بوده و زیر کشت محصوالت زراعی و باغی قرار دارد که این معادل 

دو هزار هکتار را سه هزار هکتار آن مربوط به باغات هلو و که از این میان حدود  هستاستان اردبیل 

   د.ندهیمرا  باغات  سیب  تشکیل   هکتار آن هزار هفت حدود و دندهیم تشکیل تاکستان و باغات انگور

  ـ سؤال پژوهش2ـ1

خواهد دهی درختان مورد مطالعه نسبت به شرایط تغییر اقلیم چگونه ـ نوسانات تاریخ مراحل گل1

  ؟  بود

  ـ فرضیه پژوهش3ـ1

   شوند. دهیي گلمرحلهتر وارد زوددر اقلیم آینده  هلوو  ، انگورسیبدرختان رسد، ـ به نظر می1 

  ـ هدف پژوهش 4ـ 1

در شهرستان مشگین  هلوانگور و ، سیب دهی)اقلیم بر روي مراحل فنولوژي (گل تأثیر تغییرمطالعه 

  . شهر

  ـ ضرورت و اهمیت پژوهش 5ـ 1

کند. بار در تجارت جهانی ایفا میاقلیم یک نقش اساسی در تولید موفق محصوالت باغی و خشک

. آگاهی از واکنش گیاهان زراعی و باغی یط آب و هواي محل استباغی به شدت وابسته به شرا هايفعالیت

در آینده مستلزم  بینی اثرات آن بر عملکرد و قلمرو کشت گیاهان زراعی و باغیبه گرمایش جهانی و پیش

اي بنام زمستان گرم در هاي اخیر پدیدهآگاهی از اثرات تغییر اقلیم بر فنولوژي این گیاهان است. در سال

هاي بعدي در سیبدهی و درنتیجه آافتد که در اغلب درختان سبب زود گلطور مکرر اتفاق میهمنطقه ب

دهی لگدر اقلیم آینده ـ 1 :مواردي نظیر ذکرپژوهش  هدف از اینبنابراین  گردد.اثر سرمازدگی می

در  آیندهدر اقلیم ل محصو کداممشخص کردن این که ـ 2 .درختان مورد مطالعه به چه صورت خواهد بود
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نیاز سرمایی درختان مورد مطالعه به چه صورت ـ 3 باشد.رس بهاره آسیب پذیر میبرابر سرماي دیر

  خواهد بود. 

  پیشینه پژوهشـ  6ـ 1

رج از کشور صورت هایی در داخل و خاکشاورزي پژوهشبخش  لیم برتغییر اق در خصوص تأثیر

  توان به موارد زیر اشاره کرد: میگرفته که 

   منابع داخلیـ 1ـ  6ـ 1

هاي خراسان در استان دما منظور ارزیابی واکنش زعفران به افزایش) به 1388( کوچکی و همکاران

ي گونه تهیه کردند و سپس سرعت نمو و طول دورهدهی اینسازي رفتار گلبراي شبیه )FSTابتدا مدلی (

روزانه نسبت به شرایط فعلی، محاسبه و  دماي درجه افزایش میانگین 2، 5/1، 5/0دهی آن در پاسخ به گل

در  ،شده هاي انجامبینیبراساس پیش اقلیم، در این تحقیق سناریوهاي تغییر دادند. مورد بررسی قرار

نشان داد که افزایش  سازينتایج شبیه هاي اقلیمی ـ کشاورزي ایران تعیین شده است.مورد شاخص

گراد باعث کاهش سرعت نمو و درنتیجه افزایش درجه سانتی 2تا  5/0روزانه در محدوده  دمامیانگین 

 دهی خواهد شد.  طول هر دو مرحله از گل

با استفاده از مدل  2010ـ 2039به ارزیابی تغییر اقلیم ایران در دوره  )1388( بابائیان و همکاران 

بر روي  A1با استفاده از سناریوي   ECHO-Gو مدل گردش عمومی   LARS- WGریزمقیاس نمایی 

کل کشور و  درصدي بارش در 9ایستگاه سینوپتیک ایران پرداختند. نتایج حاصل از آن کاهش  43

  بینی نموده است. خراسان جنوبی و رضوي را پیش کاهش بارش در مناطقی مانند کرمان، یزد و

ش عمومی به بررسی تغییر اقلیم ایران با استفاده از خروجی دو مدل گرد )1389( عباسی و همکاران

پرداختند. بر این اساس، نتایج مدل  IPCCسناریوي انتشاري  18و  HadCM2 و ECHAM4جو 

HadCM2  که براي درصد بوده است؛ درحالی 5/2به میزان  2100تا دهه  هاي ایرانبارش کاهشحاکی از

 درصد افزایش نشان داده است. 8/19هاي کشور به میزان بارش ECHAM4دوره مشابه در مدل  

در کل کشور  HadCM2با استفاده از مدل  MAGICC و LARS- WGهمچنین به مقایسه دو مدل 

 بارش را در کل ایران نشان داده است. کاهشپرداختند که نتایج حاصل 
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) تأثیر گرمایش جهانی بر حداقل و حداکثر دما، الگوي بارش و تبخیر و 1390سیاري و همکاران (

 فرنگی در حوضه کشف رود تحت دو سناریوي انتشارچغندرقند و گوجه تعرق گیاهانی نظیر گندم، ذرت،

A2  وB2 و دو مدل گردش عمومی جو HADCM3)  و CGCM22010ـ2039ي زمانی ) در سه دوره ،

سناریو نشان داد که  دادند. مقایسه دو مدل و قرار مورد مقایسه و ارزیابی  2070ـ 2090و  2040ـ 2069

 کند. بینی میتري را براي حوضه پیشنیشرایط بحرا  A2سناریوي 

         مدل گردش عمومی جو مقیاس شده هاي ریزاز دادهمندي ) با بهره1390( اسماعیلی و همکاران

)GـECHO (  و سناریويA1  آماري  يگونه بادام و زردآلو در دورهبه ارزیابی تغییر اقلیم بر دو)ـ1418 

هاي دیررس بهاره و شدید ها روي وقوع یخبندانآن. تأکید ) استان خراسان رضوي پرداختند1389

متوسط تاریخ  طورباشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهعوامل محدودکننده می عنوان بهزمستانی 

روز زودتر از میانگین بلند مدت  7هاي سنگین روز و یخبندان 13هاي دیررس سبک وقوع یخبندان

  العه به اتمام خواهند رسید. اقلیمی در منطقه مورد مط

اقلیمی کشاورزي هاي دما و شاخصاثر گرمایش جهانی بر متغیرهاي بارش و  )1391( کوهی بابائیان و

سه دوره با مدل گردش عمومی  ي رشد و تبخیر و تعرق بالقوه دري خشکی، طول دورهطول دوره چون

PCM  ـNCAR   وGFDLCM2.1 تحت سه سناریوي انتشار A1B ،A2 و B1  در سه ایستگاه

در دما دادند. نتایج نشان داد که تغییرات  مورد بررسی قرار حیدریه هواشناسی مشهد، سبزوار و تربت

دما در پی  گراد افزایشدرجه سانتی 6/3و  4/2، 3/3ها متفاوت ارزیابی شده به ترتیب تا ها و ایستگاهدوره

  د مطالعه روند کاهشی در پی خواهد داشت.هاي موردوره و تغییرات بارش در خواهند داشت

با بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژي سیب در شمال  )1392( و سلیمانی تبار یزدان پناه

 RCP4.5 سناریوي دوبراي  CCSM4 مدل و LARS ـWG افزارساله، به کمک نرم 30شرق ایران در دوره

 دهیگلي زمانی از زمان براي هر دو سناریو طول دوره بینی گردید و نتیجه این شد کهپیش  RCP8.5 و

هاي نیز متأثر از افزایش دما در زمان یافته و همچنین زمان رسیدن میوه تا رسیدن محصول کاهش

  . جلوتري نسبت به میانگین اتفاق خواهد افتاد
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ا مورد ارزیابی فارس ر اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر بخش کشاورزي استان )1392( مؤمنی و زیبایی

لگاریتمی رگرسیونی  براي این منظور ابتدا با استفاده از اطالعات سري زمانی و یک مدلدادند،  قرار

زمینی، پیاز، نخود، گندم، برنج، ذرت، سیب( محصول زراعی 8دوطرفه، اثر تغییر اقلیم بر روي عملکرد 

تحت و  ECHAM5در قالب مدل  عملکردبینی تغییرات بررسی کردند و سپس براي پیش را )لوبیا، پنبه

ستفاده کردند و نهایتاً به ا )2040ـ2011 (آماري  يبراي دوره )IPTO2Xو  20C 3M( سناریوهاي اقلیمی

دار ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رفاه جامعه پرداختند. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثر معنی

دارتر از گذارند و اثرات آن بر تولیدکنندگان خیلی معنیالت بر جاي مییکنواختی بر عملکرد محصو و غیر

  کنندگان است.  مصرف

هاي گرم بر عملکرد درختان سیب در اثرات تغییرات اقلیمی و زمستان) 1392رضایی و همکاران (  

را  بلهمبستگی بین باردهی درختان سیب و متوسط دماي زمستان سال ق را بااستان آذربایجان غربی 

سال اخیر متوسط دماي  12. نتایج نشان داد که در غیاب پوشش برفی کافی در قرار دادندبررسی  مورد

افزایش یافته است.  ) بیش از دو برابر1/17ساله ( 61) نسبت به متوسط دماي زمستان 2/28زمستانه (

هکتاري سیب  ) بین افزایش دماي زمستان و کاهش عملکردr= -0.64همبستگی منفی معنی داري (

دهی، کاهش ذخایر ریشه و رسد افزایش دماي زمستان آثار سوئی بر گلنظر میه استان مشاهده گردید. ب

ست  دهی، کاهش فروتهاي ناقص الخلقه)، به تاخیر افتادن تا عدم گلداد گل، کیفیت گل (گلشاخه، تع

سیب و خسارت اقتصادي  نهایت کاهش عملکرد هکتاري کاهش تقسیم سلولی و در ل میوه) و(تشکی

  زیادي گردیده است.

ي ) اثر تغییر اقلیم بر زمان کشت و طول دوره رشد گندم دیم در منطقه1393( محمدي و همکاران

مورد  Estimator s, Senبا دو آزمون من ـ کندال و ) 1970ـ 2010ي پایه (سرارود کرمانشاه براي دوره

درجه  2/2ساالنه داراي روند افزایشی به میزان  دمايمتوسط دادند. نتایج نشان داد که  ارزیابی قرار

امه است. در اددرصد برخوردار 35گراد است ولی متوسط بارندگی ساالنه از روند کاهشی به میزان سانتی

، LARS -WGافزار به کمک نرم CCSM4هاي خروجی مدل دادهآماري، مقیاس سازي  با کوچک

هاي در افق سال  RCP4.5بارندگی منطقه، تحت سناریوي  دما و کمینه، دماپارامترهاي اقلیمی بیشینه 
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به دست آمد. نتایج  GDDسازي شد. نتایج طول دوره رشد هم با استفاده از شاخص شبیه 2013ـ2039

ي تر خواهد شد و دورهکوتاه روز 25ي رشد نشان داد که تحت شرایط تغییر اقلیم در آینده، طول دوره

         روز کاهش خواهد یافت.   9ـ20براي کشت گندم دیم بین زمانی مناسب 

هاي بارش و نیز میزان نهاده دما،متغیرهاي اقلیمی چون نوسانات ) تأثیر 1394( بهار و همکارانپیش 

با استفاده از  1370ـ 1391 هايمصرفی بذر، کود اوره و فسفات را بر عملکرد محصول ذرت طی سال

و  SDM ،SAR،SEM ،SAC رگرسیون وزنی با پنج مدلسنجی فضایی و  اقتصادکاردین و روش مدل ری

GSPRE  دادند. نتایج نشان داد که شدت  اقلیم گرم، معتدل و سرد در کشور مورد بررسی قرار 3در

ریسک  هايعاملعنوان اي بوده است که به اندازه نوسانات تغییرات اقلیمی در هر سه اقلیم مطالعه شده به

  تیک شناسایی شدند. سیستما

 یط ) اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی گندم و جو و همچنین عملکرد گندم در1394رحمانی و همکاران(

و بارندگی را  دمادر منطقه بیرجند مورد بررسی قرار دادند. پارامترهاي اقلیمی ) 2010ـ2039(ي هاسال

شبیه سازي کردند و اثر تغییر اقلیم بر   LARS -WGافزارنرمي زمانی مورد مطالعه با استفاده از در دوره

در آینده درجه نشان داد که  مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج DSSATعملکرد گندم را با استفاده از مدل 

یابد و متوسط بارش ساالنه نیز اندکی بیشتر ي سال افزایش میهاحرارت کمینه و بیشینه در تمامی ماه

شدن تبخیر و تعرق گیاه مرجع، به دلیل کاشت زودتر گندم و جو و کوتاه خواهد شد. با وجود بیشتر 

درصد کمتر خواهد شد.  5/22درصد و جو 5/19، نیاز آبی گندم در آینده بین هاآن شدن طول دوره رشد

تر شدن طول دوره رشد محصول تحت تأثیر تغییر اقلیم گر عملکرد گندم نیز به علت کوتاهاز سوي دی

  کاهش خواهد یافت.   درصد 30حدود 

  ـ منابع خارجی 2ـ6ـ1

به ارزیابی عملکرد گندم تحت تأثیر تغییر اقلیم در جنوب استرالیا با در  3)2005لو و همکاران (

پرداختند. نتایج نشان داد که در  2COنظرگرفتن اثر سه فاکتور بارندگی، درجه حرارت و افزایش غلظت 

باشد. در ؤثرترین فاکتور در میزان عملکرد تغییر محصول میمناطق با بارش متوسط و کم، بارندگی م

                                                
3. Luo et al     
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شود اما تأثیر آن کمتر از فاکتور بارندگی است. در مقابل درجه حرارت باعث تغییر در میزان عملکرد می

کمترین تأثیر را در مقدار عملکرد دارد. این در حالی است که در مناطق پرباران،  2COمیان غلظت  این

  شترین تأثیر را در عملکرد محصول دارد.   درجه حرارت بی

در آفریقاي جنوبی، اثرات اقتصادي تغییر اقلیم را روي محصول نیشکر با  )2005( 4درسا و همکاران

داري طورکلی نتایج نشان داد که تغییر اقلیم اثر غیرخطی معنی دادند. به مورد بررسی قرار مدل ریکاردو

 دما باشد و کشت نیشکر نسبت به تغییراتکر آفریقاي جنوبی دارا میهر هکتار نیش به ازايروي درآمد 

  حساسیت باالیی دارد. 

اقلیم آینده  را در واکنش به تغییر گیاهان نیاز آبی CROPWAT) با استفاده از مدل 2006( 5کارنجا 

تعرق  ر وگیاهان چند ساله (موز، انبه و نیشکر) مقدار تبخیکنیا ارزیابی نمود. مطابق این پژوهش، 

ساله داشتند. از بین گیاهان یک ساله، لوبیا کمترین مقدار تبخیر و تعرق را  یک گیاهان بیشتري نسبت به

  این محصول است.   ترکوتاهکه این احتماالً به دلیل دوره رشد  داشت

 اکولوژیکی هايمحرك طریق از محصول تخمین مدل و B2 سناریو از) 2007( 6همکاران و میفنگ

 در برنج روي بر اقلیم تغییر پیامدهاي ارزیابی براي) RCM( ايمنطقه اقلیم مدل و) CERIES( حیطیم و

          مستقیم اثر گرفتن نظر در با که ندددا نشان و استفاده میالدي 2090 تا 2070 هايسال خالل

  . یابدمی کاهش برنج عملکرد اکسیدکربن، دي

 زمان تغییر روي بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابی براي اقلیم تغییر يهامدل از) 2010( 7همکاران و لورا

 از تحقیق، این در هاآن .نمودند استفاده لیتوانی در) لیمو و فندوق اي،نقره توس( درختان دهیگل

 به ECHAM5 و HADCM3 اقلیمی مدل دو خروجی و هوا دماي هايداده ساله، 30 فنولوژیکی اطالعات

 کردند بیان هاآن مدت بلند هايداده از استفاده با. نمودند استفاده B1 و A1B، A2 يسناریو سه همراه

  . دارد گل زود درختان مخصوصاً درختان دهیگل آغاز روي داريمعنی تأثیر هوا دماي که

                                                
1. Deressa et al 
5 . Karanja et al 
6 . Fingmi et al    
7 . Laura  et al 
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 در کارولیناي جنوبی، ایاالت  هلواثر تغییر اقلیم و زمستان گرم در تولید  8)2011( گوري و ماركگی

این  نتایج اند.دادهر اقلیم مورد ارزیابی قرار تحت دو سناریو تغیی  GCMsده را با استفاده از مدلمتح

افزایش خواهد  هلو در را بهار خطر سرماي بالقوه طور کاهش تجمع ساعات سرد به که نشان داد پژهش

  داد. 

 پی سی می در یازو ضهحو در ذرت و سویا عملکرد بر اقلیم تغییرات اثرات) 2013( 9همکاران و هاك

 ارزیابی مورد A1B سناریوي و SWAT مدل و LARS -WG مدل ،)GCM( عمومی گردش مدل با و

 یابدمی افزایش محصوالت يساالنه تعرق اکسیدکربن، دي غلظت افزایش با که داد نشان نتایج. دادند قرار

 يدوره در بارش کاهش همچنین و گرددمی رودخانه جریان و ساالنه رواناب افزایش منجربه درنهایت و

  .  شودمی سطحی رواناب و ساالنه تعرق کاهش منجربه آینده

 میوه درختان دهیو گل فنولوژي مرحله در جهان را گرمایش تأثیر) 2014( 10همکاران و عدنان

 40 ماريآ يدوره طول در ،)ایتالیا و فرانسه مراکش،( ايمدیترانه منطقه سه در را) بادام و سیب زیتون،(

 منجربه دما افزایش که داد نشان نتایج. دادند قرار و تحلیلتجزیه  مورد دما تغییرات روند مقایسه با ساله،

 جنوب در خشک اقلیم و گرددمی مختلف مناطق در سیب و زیتون هايگونه در هنگام زود دهیگل

  . شودمی میوه درختان به خسارت ایجاد منجربه فرانسه

فنولوژي ،  WG-LARSافزار  ) و نرمGCMبا مدل گردش عمومی ( )2014( 11کارانکواینینگ و هم

منطقه تولید پنبه در شرق استرالیا مورد بررسی قرار دادند. نتایج  9 هاي جدید درحرارت پنبه را در درجه

وز تنش تواند تولید پنبه را تحت تأثیر قرار دهد. از سوي دیگر برسرد، می کم در فصل دماينشان داد که 

   سازد. و کوتاه می محدودگرما طول فصل رشد را 

 نشان، در کارولیناي جنوبیبا بررسی اثر تغییر اقلیم بر تولید انگور  12)2014گوري و همکاران (گی

. داشت خواهد رشد آن وجود روز درجه در تدریجی انگور، افزایش سراسر رشد ساالنه در که دادن

حساس  قرار گیري بافت  که احتمال خواهد شد بهار اوایل در هاتر جوانهشکفتن زود بهگرم منجر زمستان

                                                
1.Gegory et al   
9 . Hak et al 
3. Adnan et al 
4. Qunying et al 
5.  Gegory et al 
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 و طول تابستان در بارش و دما یخبندان بهاره را افزایش خواهد. همچنین افزایش معرض در سرما به گیاه

   را در این محصول افزایش دهد. قارچی هايبیماري است پاییز ممکن

اقلیم بر فنولوژي درختان زردآلو را در پنج منطقه چین با مدل  اثر تغییر )2015( 1لیانگ و همکاران  

با گرم شدن بیشتر فصل مناطق با آب و هواي سرد،  نتایج نشان داد که در مدل رگرسیون ارزیابی نمودند.

سرد به معناي زمان  دمايتر، اما در مناطق گرم افتد؛دهی درختان زردآلو زودتر اتفاق میبهار شکوفه

گرم شدن بیشتر فصل زمستان باعث تأخیر در مراحل فنولوژیک بهار  دهدمیه؛ که نشان دهی بودشکوفه

  .شودمی

تغییرات آب و هوایی نیویورك آمریکا را مورد ارزیابی قرار داده؛ که در آن خروجی  )2015( 2یانگ تاي 

ه به کار گرفته شد، براي محاسب 2000ـ 1981براي دوره آماري  20C3Mسناریوي تحت  GCMخروجی 

که  BMAاز  2084ـ2100دوره آماري آینده  و B1 و A2 ،A1Bاحتماالت و خروجی تحت سناریوهاي 

آمده براي چهار متغیر حداکثر و دستبینی صورت گرفت. نتایج بهیک روش آماري است، استنتاج و پیش

در بارش، حداقل درجه حرارت، تابش و سرعت باد متفاوت است، به طوري که سناریوي انتشار تغییرات 

  دهد.سرعت باد و تابش را با توجه به فصل نشان می

ی چون گندم، چغندرقند و کلزا را محصوالت زراع يبر رواقلیم  رییتغ رث) ا2015( 3پائولو و همکاران

براي دوره آماري  SIMONTO_ZRو  REMO-UBA ،SIMONTO_WW اقلیمی مدلسه  ازبا استفاده 

 يبرا يساز هیشب  حاصل از جینتا دادند. قرار ی) مورد بررس(آلمان درزاکسنیدر ن )2100- 1970(

گندم و  يبرا ژهیبه ورا  هابیماريخطر ابتال به  درجه حرارت شیافزا د کهانشان دمورد مطالعه محصوالت 

     قند در پی خواهد داشت. چغندر

 B1 و A2 يو سناریوها /OM - MPI ECHAM5)  با استفاده از مدل 2016( 4اینمکالدا و همکاران

پرداختند. نتایج به  طور  ايزیر حوضه مدیترانه دهی درخت سیب دربه بررسی اثر تغییر اقلیم بر روي گل

متحمل تأخیر در زمان شکوفه دادن شده است و سناریو  21کلی نشان داد که ارقام سیب از اواسط قرن 

                                                
1. Liang et al 
2. Yongtai et al 
3. Paolo et al 
4. Inmaculada et al 
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A2  که بر تولید محصول  دهددت نشان میانجماد نامناسب در طوالنی م پیامداختالل شدیدي را به عنوان

   گذارد.در منطقه مورد مطالعه تأثیر می

  ـ جمع بندي3ـ  6ـ 1

هاي مختلف بخش برهاي داخلی و خارجی در زمینه تاثیر تغییر اقلیم پژوهش سیربا بر

ها در داده سازي و هاي این مدلتوان به تواناییهاي تغییر اقلیم میکشاورزي توسط مدل

ي رجهت شناخت پیامدهاي گرمایش جهانی ضرودر واقع برد. ارامترهاي اقلیمی پیپتحلیل 

د. معتبرترین ابزار جهت تولید سناریوهاي ناست تا شرایط آتی آب و هوا شبیه سازي شو

ها بر پایه قوانین فیزیکی که به وسیله این مدل .هاي گردش عمومی جو هستنداقلیمی، مدل

گرمایش ي اباشند. مدل سازي و شناخت پیامدهاستوار می شوندروابط ریاضی ارایه می

بار و سازگاري گیاه تواند از دیدگاه مدیریتی و برنامه ریزي براي کاهش اثرات زیانمی جهانی

            د.نبا محیط، بسیار ارزشمند و اقتصادي باش
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   مقدمه -2-1

گردد و ایران یکی از کشورهاي وب میترین مراکز اقلیمی براي پرورش میوه محسایران از مهم التف

، میزان میوهآید. شرایط اقلیمی منطقه در رشد درختان و تولید میوه در دنیا به شمار میمهم پرورش 

از عوامل مهم در ها تأثیر بسزایی دارد. ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی عملکرد و باروري آن

باشد. آب و هواي ایران از جمله تابش مداوم آفتاب در این پراکنش درختان میوه بر روي کره زمین می

  ) .123: 1380سرزمین بر کیفیت محصوالت تأثیر بسزایی دارد ( منیعی، 

با تولید  کیدهی درختان میوه مهم است، براي این که ارتباط نزدیزنی و گلبراي باغداران زمان جوانه

ا ریخت شناسی درختان و ها دارد. از جمله عوامل تغییر اقلیم ،تغییر در فنولوژیکی یو سودآوري ساالنه آن

در  ها تأثیر زیادي دارد.دهی آنکل، بر طول دوره رشد عادي و میوهباشد که این تغییر در گیاهان می

یب هواي سرد، وارد مرحله خواب ان و اجتناب از آسمناطق معتدل درختان میوه  براي زنده ماندن در شرایط زمست

ر ها باید دوره استراحت و خواب را به طوها مهم هستند، زیرا آنانجماد در تولید سیب و بقیه میوهدماهاي  شوند.می

باشد. عدم تأمین نیاز سرمایی مطلوب ها مؤثر میا و شکوفه زدن همزمان آنهکامل طی کنند که در شکست جوانه

- ه میوه و محصول نهایی نامرغوب میجربه، شکست جوانه ضعیف و شکوفه دادن جزئی و به دنبال آن مجموعمن

 محصوالت تولید فرایند در اصلی ورودهاي از یکی عنوان به اقلیمی هايمتغیر که آنجایی از شود.

 کیفیت و تولید انمیز در هاآن معیار انحراف و میانگین مقدار در تغییر لذا شوند،می محسوب کشاورزي

   .باشدمی مؤثر کشاورزي محصوالت

  

  در منطقه مورد مطالعه هلوو  انگور، سطح زیر کشت و میزان تولید سیب -2- 2

 مناطق از ،یکی حاصلخیز خاك و مناسب هواي وبودن آب  دارا دلیل به شهر ینگمش شهرستان

 محصوالت از بعضی و ابستانیت محصوالت انواع شهرستان این در. باشدمی استان کشاورزي عمده
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 غیره به و سیب و انگور مانند مواردي در داخلی مصرف بر عالوه هاآن تولیدات و شده کشت زمستانی

 هکتار 12391 میزان ،)هکتار 161446( شهرستان کشت زیر اراضی کل از .گرددمی صادر دیگر مناطق

 در و دارد کشور میوه تامین در مهمی نقش لسا هر سردرختی محصوالت نواع ا با و بوده باغات به مربوط

میزان شامل  1ـ2 باشد. جدول شمارهمی دارا کیفی و کمی تولیدات لحاظ از را اول مقام استان سطح

ـ  1392هاي (ه در طی سالعمنطقه مورد مطال که از جهاد کشاورزي و هلو انگور ،سطح و تولید سیب

   . باشدمی أخذ شده است؛ )1395

  .)1395ـ 1392ه در طی سال هاي (عدر منطقه مورد مطال هلوو  انگور ،میزان سطح و تولید سیب  - 1- 2جدول  

  نام محصول  سال

سطح کشت باغات با احتساب درختان 

  پراکنده (هکتار)
  متوسط عملکرد

  (کیلو گرم)

میزان 

  تولید(تن)
  جمع  بارور  غیر بارور

1392  

  128760  18500  7028  6960  68  سیب

  2  آبی انگور

45  

2011  

0  

2013  

45  
5000  

10055  

  انگور دیم  0

  37417  15500  2419  2414  5  هلو

1393  

  104625  1500  7046  6975  71  سیب

  2  انگور آبی

30  

2013  

0  

2015  

30  
1950  

392535  

  انگور دیم  0

  0  15400  2429  2419  10  هلو

1394  

  112000  16000  7064  7000  64  سیب

  4  یانگور آب

20  

2013  

0  

2017  

20  
10000  20130  

  انگور دیم

  33950  14000  2439  2425  14  هلو

1395  

  62676  9000  7024  6964  60  سیب

  2  انگور آبی

20  

2017  

0  

2019  

20  
8000  

16136  

  انگور دیم  0

  7317  3000  2447  2439  8  هلو
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  دهیزنی و گلبیولوژي جوانه  -2-3

  ی زنجوانه -2-3-1

از ریزش  یابد. مدت زمانی که بعدو تا پاییز ادامه می شودها در طول تابستان آغاز میروند نمو جوانه

ي جهت رشد بیشتر جوانه ها ادامه خواهد داشت، بستگی به توانایی تولید انرژدر پاییز نمو جوانهبرگ 

کم بوده؛ اما تا حدودي ادامه می ها در طی این مدت بسیار هاي گیاهی دارد. روند رشد جوانهتوسط بافت

شود، دارد. زمانی که دماي هوا خنک می اي وجودت عمدهها تفاوین ارقام مختلف از نظر نمو جوانهیابد. ب

زیادي هاي برخی ارقام گیاهان تا حد یابد. در طول فصل زمستان جوانهمیزان تنفس در گیاه کاهش می

هاي با جوانه، ها زیاد استز گیاهان که از این طریق تنفس آنقام ادهند. در ارروند تنفس خود را ادامه می

رند. متقابالً از روند نمو گیایط زیر صفر درجه زمستان قرار میتقریباً نمو یافته و بسیار پیچیده تحت شر

درجه  10زیرا تحت دماي زیر گردد. س متناوب کمتري دارند، ممانعت میهاي ارقامی که میزان تنفجوانه

تواند طی می شود. این پدیده اغلبمی دطریق چرخه تنفسی در گیاه تولیگراد، انرژي کمتري از انتیس

ي بارده هادر مناطق معتدل سرد سیري، جوانه ).289: 1380ماهاي آذر و دي اتفاق افتد (کیمیایی طلب، 

یابند. زمان تمایز ر طول سال بعد به تدریج تکامل میشوند و درختان مثمر، در سال پیش تشکیل مید

یل شهریور بر حسب ارقام انجام ها به برگ و شاخه یا گل و میوه معموالً از اواخر خرداد ماه تا اواجوانه

  ).   23: 1371گیرد ( منیعی، می

  دهی گل -2-3-2

- شوند. پدیده گلها، آماده میهاي آنول فصل بهار با توجه به نوع گونهدهی در طدرختان براي گل

-و از هم تفکیک میهاي گل بتدریج توسعه یافته ها و گلبرگفرایندي است که طی آن کاسبرگ دهی

ه طی دو فصل متوالی رشد انجام به دو مرحله نموي عمده ک ،تواندهی در درختان را میگردند. روند گل

باشد که در یهاي گل منموي شامل گل انگیزي و نمو جوانهتقسیم بندي نمود. این فرآیندهاي  ؛گیردمی

- دهی به وقوع میر سال بعد در اوایل بهار روند گلافتد و دتفاق میطول تابستان و پاییز در یک فصل ا

- ي درخت باز شده باشند و پایان گلهاگل %12یا  % 15تان زمانی است که دهی در درخپیوندد. آغاز گل

دهی در ارقام یک گونه به طور هم زمان ها باز شوند. معموالً گلگل %95یا  %100هی موقعی  است که د
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 شوند. به همین نحوها دیرتر باز میشد گلتر باچه قدر، منطقه شمالیشود. به طور کلی هریانجام نم

دهی درخت محدودتر شده و زمانی که گلگیرد، دوره شکوفایی دهی دیر انجام میموقعی که گل

بنابراین در اغلب موارد رسد. دهی به حداقل میزمان گلموجود بین ارقام از نظر  محدودتر باشد، اختالف

باشد. زیرا بین فاده نمیگردد، براي مناطق جنوبی قابل استدهی که براي نواحی شمال تعیین میتوالی گل

هاي برخی ارقام خاص که زمان شکوفایی زیادي وجود دارد. به دلیل ویژگی دهی ارقام فاصلهزمان گل

ها پیچیده و بغرنج است (کیمیایی طلب، گیري در مورد کاشت توأم آنتصمیمد، ثابت و معینی ندارن

1380 :293     .(  

  نیاز سرمایی درختان   -2-4

نیاز سرمایی  شود و واحد سرمایی جهت رفعها تعیین میایی ارقام توسط ساختار ژنتیکی آننیاز سرم

وه مانند سایر گیاهان در اواخر پاییز وارد ). درختان می259: 1389شود (راحمی، توسط محیط فراهم می

د رشد درخت شوند. در طول زمان استراحت گیاه حتی اگر کلیه شرایط محیط براي روني خواب میدوره

 ). درختان275: 1380تواند مجدداً به طور عادي رشد نماید (کیمیایی طلب، گیاه نمی مناسب باشد،

- می هورمونی تغییرات دچار پاییز فصل رسیدن فرا با تانزمس سرماي برابر در خود سازي مقاوم جهت

-می ساخته هابرگ در زیادي مقدار به) ABA( اسید آبسیزیک مانند رشد بازدارنده هايهورمون و شوند

 خواب و رکود مرحله وارد درخت هابرگ ریزش از پس و یافته کاهش گیاه در تنفس آن دنبال به و شود

 اسید آبسیزیک مانند ايبازدارنده هايهورمون رفتن بین از و تخریب جهت زمستان پایان در .شودمی

 صفر دامنه در سرمایی نیاز تامین براي موثر دماي باشد. کرده دریافت را خود سرمایی نیاز بایستی درخت

- بی رکود شکستن در تنها نه تر پایین یا باالتر دماهاي .است شده تعیین گراد سانتی درجه هفت مثبت تا

شوند، هاي معتدله وارد رکود درونی میارد. در مناطقی که میوهد همراه به نیز منفی اثرات بلکه است تاثیر

باشد. نیاز سرمایی هاي رویشی از حالت رکود میاي گل و جوانههما عاملی ضروري براي خروج جوانهسر

ـ 1500دار بین هاي هستهمیوهي هاشود. نیاز سرمایی بین واریتهوال به صورت واحد سرمایی بیان میمعم

، نیاز 400ها کمتر از هایی هستند که نیاز سرمایی آناشد. ارقام با نیاز سرمایی کم آنبرما میواحد س 75
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ـ  232: 1389واحد سرمایی است (راحمی،   600، نیاز سرمایی باال بیش از 400ـ  600سرمایی متوسط 

233  .(  

  سرمایی نیاز تعریف -2-4-1

 مهیا با آن از بعد تا دارند نیاز سرما دوره یک به خود سالیانه چرخه در معتدله مناطق میوه ندرختا

 تولید منجربه و. شود انجام موفقیت با گل هايجوانه طبیعی شکوفایی رشد، جهت مناسب شرایط شدن

 از موجب که درخت خواب زمان در رقم یک سرمادهی براي الزم زمان حداقل. شود کامل میوه یک

درختان، با  سرمایی نیاز .شودمی گفته سرمایی نیاز شودمی رویش فصل در آن طبیعی رشد سرگیري

  است. متفاوت بسیار ارقام نیازهاي و واکنش و رقم نوع و ژنتیکی توجه به عوامل

   سرمایی نیاز تامین ثرعدما -2-4-2

 آمدن وجود به میانگره، درش کاهش گرده، تولید عدم کسب سرماي کافی در درختان منجربه کاهش

میوه، کوچک ماندن  نمو ضعیف و دهیگل در نظمی بی و تاخیر ها،جوانه ریزش طبیعی، غیر هايبرگ

 محصول و پر سال در کم میوه تشکیلخت رسیدگی میوه شود و همین طور هاي غیر یک نوااندازه و زمان

 ها،کوتاه شدن میانگره ،محیطی هايهاي مخفی، تنشو ویروس هابیماري به حساسیت شدیدتر درخت

-عیف برگ و کوتاه شدن عمر درخت میها، کلروز شبیه کمبود روي در برگ، تولید ضسفت شدن شاخه

  ). 262: 1389شود (راحمی، 
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Abstract: 

The study of the effects of climate change on agricultural products and agricultural 

climatic indicators can improve management strategies in relation to important agricultural 

needs in the coming decades and adopt adaptive methods and reduce the impacts of climate 

change on the agricultural sector. For this reason, today researchers are interested in, global 

warming and its impact on different fields, including agriculture, economics and energy 

and changes during the growing season of plants and trees is one of the effects of global 

warming. In this study, in order to investigate the effects of climate change on the 

flowering stage of apple, grape and peach trees in Meshgin-Shahr, the region was first 

assessed during the base period (1997-2015). Then, to assess the potential impacts of 

climate change on the climatic parameters, we used the WD LARS software. To ensure the 

accuracy of the model, daily data of the Meshgin-Shahr station including the minimum and 

maximum temperatures, precipitation and sunshine during the statistical period were given 

to the model. Then the output was compared with the 20-year-old data of the watchdog and 

the model's ability to predict the data was evaluated. Based on these data, A2 and B1 

scenarios of the General Circumference Model (HADCM3), a regional model, were 

developed for a period of 2027 2018, 2027, 2037, 2028, and 2037 stations each day, and a 

model was developed for it. In this study, the effects of future climate change on the 

phonological (flowering) stages of apple, grape and peach trees showed that the flowering 

date of the trees studied in the future climate would be earlier than the previous period and 

according to scenario B1, the probability of frostbite In apple and peach trees is more in 

the studied area. 
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