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 چکیده

این تحقیق در محدوده استان لرستان برای سه ایستگاه سینوپتیک بروجرد، خرم آباد و دورود انجام شده است هدف        

 B1و  A2نسبت به دوره فعلی تحت دو سناریوی  2202و  2232از این تحقیق برآورد تغییرات طول فصل رشد طی دوره 

ساله استفاده شد و در نهایت با  11ن راستا از داده های دما و بارش سه ایستگاه ذکر شده طی دوره آماری می باشد در ای

تغییرات اقلیمی برای آینده برآورد شده نتایج بدست  LARS_WGدر محیط نرم افزاری  HADCm3استفاده از مدل

کاهش قابل  2202و  2232در دوره زمانی  طول فصل رشد B1و  A2 نشان داد که تحت دو سناریویآمده از مدل الرس 

تحت هر دو سناریو  2202و  2232توجهی خواهد داشت همچنین براساس این مطالعه تعداد روزهای یخبندان طی دوره 

ذکر شده افزایش خواهد یافت. بنابراین بنظر می رسد که در شرایط بروز تغییرات اقلیمی طول فصل رشد جهت کشت 

)گندم( که در حال حاضر امکان رشد آنها در مناطق مختلف استان لرستان )بروجرد، دورود و خرم برخی محصوالت زراعی 

 آباد( فراهم است، وجود نخواهد داشت.

 ، لرستانLARS_WGتغییرات اقلیمی، طول فصل رشد،:واژگان کلیدی

 

 

 .مقدمه1

 حال غذایی امنیت نتیجه در و باشد می غذا یدتول در جهت که است اقتصادی فعالیتی ،آن عام تعریف به بنا کشاورزی      

 افزایش زمینه در تکنولوژیکی و های علمی پیشرفت تمامی وجود بود با خواهد فعالیت این موفقیت گرو جهان در آینده و

 مدت کوتاه در چه آن، تغییرات و تنوع اقلیمی است. وابسته اقلیم به شدت به کشاورزی محصوالت زراعی، تولید و عملکرد

 تغییرات دلیل تأثیر همین به، ]3 [دارد  تولید موفقیت در ای کننده تعیین سهم در درازمدت، چه و) رشد فصل طول در

طول فصل رشد  نیانگیم .است گرفته قرار المللیین ب علمی توجه جوامع مورد آن تولیدات و کشاورزی بر آینده اقلیمی

محصوالت مختلف به شرایط اقلیمی منطقه موردنظرمفیدبوده احتمال سازگاری  یک منطقه برای بررسی موجود در

 وازنظرمقایسه پتانسیل کشاورزی نواحی مختلف اهمیت دارد.

 ریتأثدر رشدونمو گیاهان زراعی را تحت  مؤثری از متغیرهای اقلیمی اریبس ی ناشی از آن،امدهایو پگرمایش جهانی     

در مقیاس منطقه ای تکامل اکوسیستم های  استت و الگوی تغییرات گیاهان به این امر تابع شدو پاسخ دهدیمقرار 

 رشد در مقیاس کوچک تر تغییرات درون فصلی و بین فصلی، کهیدرحال کشاورزی و تنوع آنها در جهان تابع اقلیم است،

در غییراقلیم ونموگیاهان توسط شرایط آب وهوایی کنترل می گردد براین اساس می توان نتیجه گیری کرد بروز هرگونه ت

ی زراعی فعلی را که هانظامخواهد بود  و قادرتولیدات کشاورزی را در سطوح مختلف دستخوش تغییرات جدی کرده  ندهیآ
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تابع مستقیمی از  ریتأثی است که میزان این هیبد ی متحول سازد،اطورعمدهبه ،اندافتهیتکاملتحت شرایط اقلیمی رایج 

شود در این رابطه مطالعاتی صورت گرفته که در ادمه به برخی ازآنها اشاره می  .]3 [ خواهد بودشدت تغییرات آینده 

به بررسی تغییر اقلیم روی دما و تقویم زراعی برنج در گـیالن پرداختنـد و نتـایج حاصـل نشان ( 1311عزیزی و روشنی )

واثقی و  .تغییر تقویم زراعی شده استجایی فصلی و  داد که دما در حال افزایش است و این افزایش دما موجب جابه

های سری  به بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بـر بخـش کشـاورزی )گنـدم( ایـران بـا اسـتفاده از داده( 1311اسماعیلی )

صورت تلفیقی در هفـده اسـتان انجـام گرفـت. نتـایج نشان داد که  پرداختند. این مطالعه به 1313تا  1303زمانی دورة 

درصد کاهش  11ای(، موجـب  دلیل افـزایش انتشـار گازهـای گلخانـه سال آینده )به 122فزایش دما و کاهش بارندگی تا ا

به (1331سرافروزه، جاللی، جاللی و جاللی، ) .]2 [شود هزار ریال بهازای هر هکتار( کشت گندِم کشور می 111در بازده )

پرداختند. این  CRORWAT تبریز با استفاده از رف واقعی آب گیاه گنـدم شدة مص بینی مطالعة اثرات تغییر اقلیم پیش

 2212-2233و  2212-2203های  و برای دوره A1 تحـت سـناریوی  HADCMکمک مدل گردش عمومی  مطالعه به

 نه بهمیانگین دمای حداکثر و حداقل ساال نسبت به دورة پایـة 2212-2202انجام گرفت. نتایج نشان داد که در دورة 

یابد؛  درصد کاهش می 1میزان  درجة سانتیگـراد افـزایش داشـته و میانگین بارندگی ساالنه به 3/2و  1/2میزان  ترتیب به

میانگین دمای  2212-2233درصـد افزوده خواهد شد. در دورة  3/1در چنین شرایطی به مقدار مصرف آب گیـاه گنـدم 

درصد کاهش  3/10میزان  یابند و مقدار بارندگی به سـانتیگـراد افـزایش می درجـة 1/1حداکثر و حداقل ساالنه هر دو 

سالتانا، اکوبل و کاهن . ]1 [درصد افزایش خواهد یافت 0/3خواهد یافت؛ در این شرایط نیز مقدار مصرف آب گیـاه گنـدم 

وهوایی پاکستان  ار ناحیـة آبپذیری و سازگاری تولید گندم به پدیدة تغییـر اقلـیم در چهـ با بررسی آسیب( 2223)

حرارت منجر به کاهش عملکرد محصول در  مرطوب و مرطوب(، نتیجه گرفتند که افزایش درجه خشک، نیمه )خشک، نیمه

حرارت نسبت  مرطوب خواهد شـد، امـا در ناحیـة مرطـوب بـا افـزایش تـدریجی درجه خشک و نیمه نواحی خشک، نیمه

اثر تغییر (2221لودیگ و اسنج )  .]1 [رجة سانتیگراد، عملکرد دانة گندم افزایشی خواهد بودد 1میزان  به شرایط فعلی به

 اقلیم را بر هیدرولوژی و تولید محصول گندم در جنوب استرالیا بررسـی کردنـد. بـا وجود کاهش بارندگی، محصول شبیه

ـاه ژوئـن و ژوئیه رخ داده که در این دوره، مقدار شده کاهشی نداشت؛ زیرا تغییرات بارندگی منطقه عمومـاً در دو م سازی

از مدلهای تغییر اقلیم برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم ( 2212لورا و النجریدا ) .]1 [بارندگی مازاد بر نیاز محصول بوده است

کمک اطالعات  بهروی زمـان گلـدهی درختـان )تـوس نقرهای، فندق و لیمو( در لیتوانی استفاده کردند. مطالعة آنها 

انجام گرفت.  B1 و AIB ،A2 همراه سه سناریوی ،به Ectiaw5 و hapcmهای دمای هـوا و  سالة داده فنولوژیکی سی

داری روی آغاز  های بلندمدت نشان دادند که دمای هوا تأثیر معنی خروجی دو مدل اقلیمی داده 3آنهـا بـا اسـتفاده از 

 آنجا که تحقیقی در این زمینه در استان لرستان تاکنون انجام نشده،از  .]0 [دگُل داردویژه درختان زو گلدهی درختان، به

نتایج حاصل از این پژوهش ممکن است منجر به نتایج جدیدی در ارتباط با تغییرات طول رشد در استان گردد هدف 

اساسی فرا  یکی ازچالش های میراقلییتغ تحقیق، شناسایی مناطق از نظر طول فصل رشد برای محصول گندم می باشد.

روی بخش کشاورزی مخصوصا درمناطق خشک ونیمه خشک جهان است مطالعات آن برمحصوالت زراعی در آینده می 

 .تواند به برنامه ریزی وسیاست گذاری های کالن در جهت تامین امنیت غذایی جامعه و رفاه تولیدکنندگان کمک کند

 
 

 مواد و روش . 2

 موقعیت منطقه. 2.2

 النهار گرینویچ ودقیقه طول شرقی از نصف 3 درجه و 12 دقیقه تا 11 درجه و 10 استان لرستان در غرب ایران، بین     

کیلومتر  21321 دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود 22 درجه و 31 دقیقه تا 31 درجه و 32

مرکزی وهمدان؛ از جنوب به استان خوزستان، از شرق به استان اصفهان و از های از شمال به استاناین استان، . مربع است
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. مترارتفاع بلندترین نقطه استان لرستان است 1212 اشترانکوه با. های کرمانشاه و ایالم محدود استغرب به استان

بر اساس آخرین . ارتفاع داردمتراز سطح دریای آزاد  122 ترین ناحیه استان واقع شده و حدودترین نقطه آن درجنوبیپست

آبادیِ دارای سکنه بوده و  3231دهستان و 11بخش، 23شهر، 21 شهرستان، 11تقسیمات کشوری، استان لرستان دارای

دلفان،  آباد، بروجرد، الیگودرز، دورود، ازنا، کوهدشت،خرم: اندازهای استان عبارتآباد است شهرستانمرکزآن شهرخرم

 رومشگان. ه و سلسله، پلدختر، دور

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت استان لرستان -2شکل

 داده ها.2.2

در تحقیقات تغییر اقلیم ابتدا الزم است تا داده های دوره پایـه مشـخش شـود. در ایـن تحقیـق داده هـای پایـه مـورد      

بـرای سـه ایسـتگاه ( 2211تـا 1312سـاله) 31استفاده شامل دمای کمینه، بیشینه و بارش بصورت روزانه در دوره آمـاری 

 اخذ گردید.سازمان هواشناسی کشور از  سینوپتیک خرم آباد، بروجرد و دورود استان لرستان

 روش کار.2.3 

تغییرات اقلیمی) دما و بارش( دو ایستگاه سینوپتیک روش انجام تحقیق تحلیلی و آماری بوده هدف اساسی تعیین     

باشد، بعد از تشکیل پایگاه وهوایی اولین مرحله کار میهای آبهای داده، در این راستا تشکیل پایگاهباشدمی استان لرستان

تبدیل فرمت مورد نظر مدل شد، آن ها را در مدل فراخوانی کرده و مدل را اجرا کردیم. مدل، های مورد نیاز اقدام به داده

اسی انجام می دهد. مدل الرس در سه مرحله کالیبره کرده داده محاسبات آماری پیچیده ای را بر روی متغیرهای هواشن

تغییرات اقلیمی)  و درنهایت روند ها، ارزیابی داده های تولید شده برای گذشته و تولید داده ها برای آینده قابل اجرا است 

 به دست آمد. دما و بارش( سه ایستگاه دورود، بروجرد و خرم آباد

 LARS_WGمعرفی مدل .2.2

است که برای تولید بارش روزانـه، تـابش  LARS_WGیکی از مشهورترین مدلهای مولد داده های تصادفی وضع هوا      

،ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت روزانه در یک ایستگاه تحت شرایط اقلیم حاضر و آینـده بـه کـار مـی رود. اولـین نسـخه 

LARS_WG  ریز مقیاس کردن به روش آماری در کشور  مجارسـتان  به عنوان ابزاری برای 1332در بوداپست طی سال

 بر ای مدلسازی متغیرهای هواشناسی توزیع های آماری پیچیده ای را بکار می برد. LARS-WGابداع شد. مدل

 

 یافته ها.3

د یافت نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط تغییر اقلیم طول فصل رشد در ایستگاه خرم آباد در کل کاهش خواه     

نسبت به دوره فعلی به ازای هردرجه سانتیگراد  2232طی دوره A2 بطوری که کاهش طول فصل رشد تحت سناریوی 

این میزان برعکس با افزایش  2202روز کاهش خواهد یافت، همچنین طی دوره  1افزایش میانگین ساالنه درجه حرارت 
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با کاهش  2202و  2232نیز در هر دو دوره  B1ت، در سنارریوی روز بوده اس 1طول دوره رشد روبرو بده  و این افزایش 

تنها  2202روز بوده در حالیکه در دوره  1، 2232طول دوره رشد همراه بوده است با این تفاوت که این کاهش در دوره 

 .2یک روز کاهش طول فصل رشد را داشته است شکل 

 

 
 B1و  A2تحت سناریوهای  2202و  2232خرم آباد در دوره، میانگین پیش بینی شده طول فصل رشد ایستگاه- 2شکل 

 

می  3در ایستگاه بروجرد در شرایط تغییر اقلیم طول فصل رشد در کل کاهشی بوده است  با توجه به شکل شماره      

 نسبت به دوره فعلی به ازای هردرجه سانتیگراد 2232طی دوره A2 توان گفت که کاهش طول فصل رشد تحت سناریوی 

این میزان کاهش خیلی  2202روز کاهش خواهد یافت، همچنین طی دوره  12افزایش میانگین ساالنه درجه حرارت 

با کاهش طول دوره رشد همراه بوده  2202و  2232نیز در هر دو دوره  B1روز می باشد. در سنارریوی  22بیشتر بوده و 

روز کاهش 11خیلی بیشتر بوده و  2202ه در حالیکه در دوره روز بود 1، 2232است با این تفاوت که این کاهش در دوره 

 طول فصل رشد را داشته است.

 

 
 B1و  A2تحت سناریوهای  2202و  2232میانگین پیش بینی شده طول فصل رشد ایستگاه بروجرد در دوره، -3شکل 

 

دیده می  1طوری که در شکل  شماره در ایستگاه دورود در شرایط تغییر اقلیم طول فصل رشد کاهشی بوده است  همان     

نسبت به دوره فعلی به ازای هردرجه  2232طی دوره A2 شود در ایستگاه دورود کاهش طول فصل رشد تحت سناریوی 

 1این میزان کاهش  2202روز کاهش خواهد یافت، همچنین طی دوره  11سانتیگراد افزایش میانگین ساالنه درجه حرارت 

با کاهش طول دوره رشد همراه بوده است با این تفاوت  2202و  2232نیز در هر دو دوره  B1یوی روز می باشد. در سنارر

روز کاهش طول فصل رشد را 11خیلی بیشتر بوده و  2202روز بوده در حالیکه در دوره  1، 2232که این کاهش در دوره 

 داشته است.
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 B1و  A2تحت سناریوهای  2202و  2232د در دوره،میانگین پیش بینی شده طول فصل رشد ایستگاه دورو -2شکل 

 

 2202و  2232که میانگین تعداد روهای یخبندان را برای سه ایستگاه مطالعاتی طی دوره  1با توجه به شکل شماهر      

تعداد روهای  B1و A2تحت هر دو سناریوی  2202و  2232نشان می دهد دیده می شود که در هرسه ایستگاه در دوره 

دان افزایش یافته است، که ایت شرایط کشت محصول گندم که در حال حاضر در استان شرایط را برای رشد دارد با یخبن

مشکل روبرو خواهد کرد و در دوره آینده تحت شرایط تغییرات اقلیم سطح زیر کشت گندم در این نواحی از استان با 

 کاهش روبو خواد بود.

 

 
تحت  2202و  2232داد روهای یخبندان سه ایستگاه)دورود، خرم آباد و برجرد(در دوره،میانگین پیش بینی شده تع -5شکل 

 B1و  A2سناریوهای 

 

 نتیجه گیری.2

ازجمله مهمترین اثرات افزایش درجه حرارت در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم بویژه در مناطقی که درجه حرارت عامل      

سوب می شود افزایش طول فصل رشد موجود برای گیاهان است. نتایج مهمی در محدودیت تولید محصوالت زراعی مح

بدست آمده از مطالعه حاضر در محدوده سه ایستگاه سینوپتیک استان لرستان) بروجرد، خرم آباد و دورود( نشان دادکه 

نین کاهش قابل توجهی خواهد داشت همچ 2202و  2232زول فصل رشد در دوره زمانی  B1و  A2تحت دو سناریوی 

تحت هر دو سناریو ذکر شده افزایش خواهد یافت. .  2202و  2232براساس این مطالعه تعداد روزهای یخبندان طی دوره 

بنابراین بنظر می رسد که در شرایط بروز تغییرات اقلیمی طول فصل رشد جهت کشت برخی محصوالت زراعی )گندم( که 

ان لرستان )بروجرد، دورود و خرم آباد( فراهم است، وجود نخواهد در حال حاضر امکان رشد آنها در مناطق مختلف است

 داشت.
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ABSTRACT 

       This study was conducted in the Lorestan province for three synoptic stations in Boroujerd, 

Khorramabad and Dorood. The purpose of this study was to estimate the changes in the growth 

season during the period 2030 and 2060 compared to the current period under two scenarios A2 

and B1. In this regard, the data The temperature and precipitation of the three stations mentioned 

were used during the 15-year statistical period. Finally, using the HADCm3 model in the software 

environment, LARS_WG. Climate change for the estimated future. The results of the Lars model 

showed that under the two scenarios A2 and B1, the length of the season Growth will decrease 

significantly over the period 2030 and 2060. Also, based on this study, the number of frosty days 

during period 2 030 and 2060 will increase in both scenarios. Therefore, under conditions of 

climate change, there will be no longer the growing season for the cultivation of some crops 

(wheat), which is currently available for growth in different regions of Lorestan (Boroujerd, 

Dorood and Khorramabad). 
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