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  انسانی علومادبیات و  :دانشکده       اردبیلی محقق :دانشگاه

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

   :چکیده

 وافزایش دمـا   صورتبهزندگی امروز بشري است و اثرات آن در سراسر جهان  ریانکارناپذیک واقعیت  تغییر اقلیم       

آن اثـر   ازجملـه ، دهـد یمـ قرار  ریتأث. این تغییرات بخش کشاورزي را نیز تحت شودیمالگوي بارندگی مشاهده  رییتغ

 در پژوهش حاضـر  . سازدیمآبی در فصل رشد روبرو را با تنش  اهیگ وگیاه را افزایش داده  تعرق وتبخیر  ، افزایش دما

شـده   گرفتـه انجـام  LARS-WGي افزارهـا نـرم تغییر اقلیم بر رشد محصول گندم در دامنه سبالن با استفاده از  ریتأثکه  

 سـاختن و از صـحت سـنجی    پـس  ومربوط به هواشناسی از سـازمان هواشناسـی کشـور اخـذ گردیـد       يهادادهاست، 

 واز سازمان هواشناسی همبسـتگی گرفتـه شـد     شده اخذ يهاداده با و نموده SPSS افزارنرم واردهاي متفاوت سناریو

اسـتفاده از مـدل    بـا  سناریوي تحقیق پذیرفته گردیـد.  عنوانبهکه با داده واقعی همبستگی بیشتري داشت  ییویسنار

LARS افـزایش دمـا    هادادهکه نتیجه این تولید  تولید گردید 2065تا  2046 و 2045 تا 2016براي دو دوره   هاداده

سـاعات   بارش و، حداکثر وحداقل  يدمااین مدل که شامل  داتیتول بود. مطالعه مورد يهاستگاهیادر  بارش کاهش و

 آتـی بـرآورد   يهـا دورهو نیاز آبی گنـدم را در   تعرق وگردید، این مدل تبخیر  GROPWAT مدلوارد  باشدیمآفتاب 

 طبـق بـرآورد   را نشـان داد. آتـی   يهـا دورهآبی گندم در  ازین و تعرق وکه نتایج آن حاکی از افزایش تبخیر  نمایدمی 

توجـه بـه اینکـه     بـا  وبا تنش آبی روبرو خواهـد شـد     مطالعه مورددر منطقه  در آینده گیاه گندم GROPWAT مدل

نخواهـد   ریپذامکانامکان کشت دیم نیز  یحت وشده کم  زارهامیددر  خصوصاًي این گیاه وربهره شودیمبارش نیز کم 

 جـه یدرنت و ابـد ییمدرصد کاهش  13در ایستگاه سراب حدود  2065تا  2046بارش در دوره ، هاستگاهیابین  در .بود.

درصـد   92محصـول بـه   یافته وبه تبـع آن نیـاز بـه آبیـاري     در صد افزایش  67در همین بازه زمانی به  تعرق وتبخیر 

    نخواهد بود. ریپذامکانبه صورتی که در آینده امکان کشت گندم دیم در این منطقه   افزایش می یابد ،
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  ان مسئلهبی -1-1

از  یناش يامدهایو پ ییوهوا رات آبییها در جهان امروز بحث در خصوص تغین نگرانیتراز مهم یکی       

از  یالمللـ نیبـ  يهـا به خود گرفته است و تالش یم ابعاد جهانیر اقلییتغ يدرباره یده است. نگرانین پدیا

متوسط درجـه   یمیاقل يشده ثبت يهان مسئله آغازشده است. بر اساس دادهیحل ا يگذشته برا يدهه

ش ین گرمایشتریافته است که بی شیافزا گرادیسانت يدرجه 06/0ان قرن حدود ین تا پایحرارت سطح زم

 یگـردش عمـوم   يهـا اتفاق افتاده است. بر اساس مدل 2000تا  1976و از  1945تا  1910 يهااز سال

 4/1ن یب 2100تا  1990 يهادوره یجهان ط يشود متوسط دمایم ینیبشیمختلف، پ يوهایتحت سنار

: 12000میر اقلـ ییالدول تغنیئت بیمکاران به نقل از هو ه يابد (محمدیش یگراد افزایدر جه سانت 8/5تا 

ک افـق  یـ که در طـول   يک منطقه نسبت به رفتاری ییهوا و رات آبییم عبارت است از تغیر اقلیی). تغ1

 یشـده در آن منطقـه مـورد انتظـار اسـت (کـارآموز و عراقـ       ا ثبـت یبلندمدت از اطالعات مشاهده  یزمان

رات را کشـف  ییـ ن تغیـ ا يمندخود قانون يهایدارد با انواع ابزارها و دانستن). انسان تالش 77،1394نژاد،

ت دارد کـه جنبـه  یاهم يجهت در مطالعات کشاورز نیا م ازیر اقلیی). مطالعات تغ1: 1383کند (عزیزي،

، یـی زدا، جنگـل ي، شهرسازیر به نقش و عملکرد انسانیخصوص در سده اخ رات بهیین تغیعمده از ا يها

ل قـرار گـرفتن   یـ ن به دلیب نیشود. دراینسبت داده م ياگلخانه يش گازهایو افزا یو رشد صنعت توسعه

م دما و بارش تحت تـأثیر  یرژ يخشک لزوم مطالعهمهیخشک تا ن یمیران در منطقه اقلیشتر مساحت ایب

تشرشده توسـط  ها من). در اغلب گزارش136:1388ان و همکاران،یکند (بابائیه میرا توج یش جهانیگرما

ن، یاز آن ماننـد گـرم شـدن کـره زمـ      یناشـ  يامدهایو پ ییهوا و رات آبییبه تغ یالمللنیب يهاسازمان

وانـات و  یاه، حیـ در انسـان، گ  ییش دمـا، تـنش گرمـا   یاز افزا یناش يهايماریش بیکاهش منابع آب، افزا

واسـطه تـأثیر    بـه  يط جـو یشـرا ). ، ح2009 ،2گروگرمک است (ده ش ده اشارهیاز آن پد یناش يامدهایپ

در رشـد و تکامـل    ینقـش اساسـ   یسـت یو ز ییایمی، شـ یکیزیف يندهایم آن بر فرآیرمستقیم و غیمستق

                                                
1. Ipcc:Integovernmental Panel On Climat Change  
2. Glen MacGrewer 
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                       اهـان منجـر شـود   یبـر گ  یرات منفـ ین الگوها ممکـن اسـت بـه تـأث    یاز ا یاهان دارد؛ و هرگونه انحرافیگ

  ). 2009،141و همکاران، 3داسگروگر به نقل از مک (

 يهـا بـر دسـتگاه   يادیـ ن امـر اثـرات ز  یـ باشـد و ا ین میگرم شدن کره زم یعامل اصل يااثر گلخانه     

دچار  ير کشت محصوالت قرار دارند به نحویکه امروزه ز یجهان خواهد گذاشت. احتماالً مناطق يکشاورز

تحـت تـأثیر قـرار     یعـ یسـتم طب یموجـود در اکوس  يهاات و تنوع گونهیرشد، حر خواهند شد و فرم ییتغ

 يو جـانور  یاهیـ گ يهـا گونـه  يت سـازگار یل محـدود یـ نده به دلیم آیکه در اقليطورخواهند گرفت؛ به

ها و تنـوع  ستگاهیر و زیپذبیار آسیبس يهامهاجم، گونه يهاوع گونهیش شیر کرده و افزاییستم تغیاکوس

م یر اقلـ ییـ ده تغیـ ). بـه علـت وقـوع پد   3:بی تـا دهد (رضازاده و همکاران، یم رییستم را تغیاکوس یستیز

کـه بهـره   يطـور  اند بـه مانند منابع آب تحت تأثیر قرارگرفته یعیست طبیزطیمح يهااز سامانه ياریبس

). 102:1393و همکاران، يکرده است (مظفر یرا دگرگون يد محصوالت کشاورزیاز مخازن آب تول يبردار

، يد بخـش کشـاورز  یدهـد و شـا  یتحت تأثیر قـرار مـ   يااندازه را تا ياقتصاد يهام همه بخشیر اقلییتغ

 یمـ یبـه منـابع اقل   يادیـ ز یوابستگ يکه محصوالت کشاورز ن آن باشد چرایرتریپذبین و آسیترحساس

ش دما و بـاال رفـتن غلظـت    یافزا یبیاثرات ترکژه یو نده بهیم آیر اقلییتغ یدارند و با توجه به شواهد علم

2co يرو يادیـ توانـد آثـار ز  یخبندان) را مـ یالب و ی، سیسال(خشک يش احتمال حوادث حدیجو، افزا 

  ).223:1393و همکاران، يداشته باشد (محمد يمحصوالت کشاورز

  ) پژوهشيهاسؤال (سؤال - 1-2

  وسته است؟یبه وقوع پ  ( منطقه مورد مطالعه) سبالن دامنه هاي کوهم در یر اقلییا رخداد تغیآ -       

چگونه در دامنه هاي کوه سبالن  محصول گندمزان یم یبر بازده )دما و بارش (تغییر اقلیم  رییتغ تأثیر -

 است؟

  ) پژوهشيهاهی(فرض هیفرض -1-3

  اتفاق افتاده است.دامنه هاي کوه سبالن م در یر اقلییرسد که تغیبه نظر م -

                                                
1. Dass 



١١  

در منطقه مورد  گندمنده بر عملکرد یدر آ یش درجه حرارت و کاهش بارندگیرسد که افزاینظر مبه  -

  بگذارد. یاثر منفمطالعه 

  هدف (اهداف) پژوهش -1-4

  میر اقلییتغ يسازهیدر شب WG-LARS4مدل  ییکارا یابیارز-

  م برکشت گندمیرات اقلییتغ تأثیر یابیارز-

  ط موجودیبا استفاده از شرا یآت ينده بر کشاورزیم آیر اقلییتغ تأثیر ینیبشیپ-

  ت پژوهشیضرورت و اهم -1-5

ن یزم يانسان را دررو یمختلف زندگ يهااست که بخش ییهان چالشیتراز مهم یکیم یر اقلییتغ 

ت انسان یاز فعال یناش یمیرات اقلییبه امکان تغ يادیر توجه زیاخ يهاقرار داده است. در سال تأثیرتحت 

خواهد  یا منفیاثر مثبت  یید مواد غذایزان تولیهوا در م و در آب يرییرا هر تغیمعطوف شده است؛ ز

با  ییهاطیدر مح یحت يد محصوالت کشاورزیساالنه تول يریرپذیین عامل تغیترهوا مهم و داشت. آب

 تأثیرن یشتریب طیم با محیبه سبب تعامالت گسترده و مستق يباالست. بخش کشاورز يعملکرد و فناور

 يهاستمیدر اکوس تأثیر ،یسالر اندك دما به موضوع خشکییتغ رد.یپذیم میر اقلییده تغیند پدیرا از فرآ

و  ییت غذایگر تحت شعاع قرار گرفتن امنیر دیبه تعب خواهد شد. يکشاورز يهاتیو فعال یعیطب

 ين موضوع برایا ین بررسیبنابرا؛ است میده اقلیاز مفاد بارز و آشکار پد يگسترش فقر در جوامع کشاورز

م یر اقلییده تغیحاصل از پد یج منفیشتر جهت مقابله و کاهش نتایب یالزم و آمادگ ين سازوکارهاییتع

 يریخطرپذکشور ایران در ردیف کشورهاي با  ،شده انجاماساس مطالعات  بر رسد.یبه نظر م يضرور

آن  تبعو بهمنابع آب  تیمحدود ایران در منطقه خشک جهان، شدنواقعباالي تغییر اقلیم قرار دارد. 

کرده  ریناپذاجتنابافزایش دما، وابستگی تولیدات کشاورزي به آبیاري، لزوم توجه به موضوع تغیر اقلیم را 

باشد و هرگونه تغییر یم يپروردام کشاورزي و يهابا توجه به اینکه منطقه مورد مطالعاتی از قطب است.

، یسالهم چون خشک یبیشتر ساکنان این منطقه را به مخاطره خواهد انداخت و عوارض یاقلیم، زندگدر 

شدن روستاها  یرونق شدن و خالیجه بیاز بین رفتن مزارع و مراتع، از بین رفتن تولیدات روستایی و درنت

                                                
1. Long Ashton Reaearch Station 
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زمینه مطالعاتی انجام الزم است در این  .اجباري را به دنبال خواهد داشت يهاو به دنبال آن مهاجرت

  گیرد.

  پیشینه  -1-6

  پیشینه خارجی  -1-6-1

 یدر شمال شرق یاهیواکنش پوشش گ يکه بر رو یقی) در تحق1996( و همکاران 5نگیچان ج

حدود  یاهیحرکت پوشش گ -1اند:دهیر رسیج زیافتد به نتاین اتفاق مین به علت گرم شدن کره زمیچ

ده یها کشمتر به ارتفاعات کوهستان 300تا  250باال و تا ارتفاع  يهاطرف عرضلومتر بهیک 700تا  400

حدود  یستم جنگلیاز اکوس يبرداربهره-3.شودیمدیده  شدهع محصوالت کشتیر مرز توزییتغ-2اند. شده

 یو غرب یدانمارك را به دو منطقه شرق یقیتحق ی) در ط2005( 6یجسپر ج ابد.ییش میدرصد افزا 65/7

ها با استفاده از شده بود؛ آن جادیمتفاوت ا ییوهوارات آبیین مناطق تغینمودند که در هرکدام از ام یتقس

ها با استفاده از را انجام دادند، آن یمحل یسطح مزارع بزرگ مشاهدات هواشناس يها دررومجموعه داده

تحت  محصول گندمبر عملکرد  ییقو یمنف تأثیر ییهوا و ر آبیینشان دادند که تغ 7تیمدل توب

 در 8ره پولندیجزل مناطق متفاوت در شبهیتحل و هیدر حال حاضر دارد. در تجز يتکنولوژ يهاتیمحدود

ن یحس کشور شدند. ینسبت به مناطق شرقل ن بازده محصویانگید در میغرب دانمارك شاهد کاهش شد

کشور  در 10ترالیچ و 9سوات یم بر عملکرد گندم در مناطق کوهستانیر اقلیی) اثر تغ2007و مدثر (

ش یش دما باعث افزایافتند که افزایرات دما درییروند تغ يریگیها با پقراردادند. آن یابیپاکستان مورد ارز

ش یافتند که افزاین دریچنشود. همیم GSL(12و کاهش طول فصل رشد GDD(11 )رشد (- روز–درجه 

تا  14درصد در منطقه سوات و  24تا  7زان یگراد باعث کاهش محصول گندم به میدرجه سانت 3و  5/1

 یقی) در تحق2007( و همکاران 13نکیمک گروگر به نقل از استرل .گرددیترال میدرصد در منطقه چ 23

ن یرد ایانجام نگ ییو نوسانات دما یاهیگ يهان گونهیب يچ نوع سازگاریاند که اگر هدهیجه رسین نتیبه ا

                                                
1.  Chunjing 
2. Jesper.j 
3. Tobit Regression 
4. Poland  
5. Sowat 
6. Chitral  
7. Growth Degree Day 
8. Growing Season Length 
9. Esterling 
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اهان یش گیکننده طول فصل رونییز تعین نیش از ایب یحت یجهانش یاحتمال وجود دارد که گرما

و (چرخه  یروغن يها، حبوبات، دانهیمثل غالت، نخودفرنگ یاهان مشخصیتر) گکوتاه ی(چرخه زندگ

بر  )2008( 14رکسیب جن ویب .ج باشدیاهان مثل علفزارها، چغندرقند و هویر گیتر) در سایطوالن یزندگ

آوردند که  به دست در شمال نروژ یاهیگ يهالیماکرو فس يکه بر رو یقیدر تحق یونیاساس مدل رگرس

دهند، یش تا امروز را نشان میسال پ 8700ن منطقه را درگذشته حدود یا یاهیسوابق پوشش گ

تر بوده است درجه گرم 21هوا از امروز  يدما یانیم 15دهد که در طول دوره هولوسنیقات نشان میتحق

ها استنباط کردند که ده است. در طول مشابه آنیدرخت را به حداکثر رسان یخود فراوان که به دنبال

شتر بوده است و درجه یمتر از امروز بیلیم 300 یال 200 یش متوسط بارندگیسال پ 3000حدود 

درجه از امروز  21ش یسال پ 8000تا  3500شده است در حدود  يه که بازسازیحرارت متوسط ژانو

 ییهوا و آب يدر تمام پارامترها یجیش تا امروز کاهش تدریسال پ 3500بوده است. پس از گرمتر 

مانند چمن و  یکییدرخت و توسعه موزا یشود همراه با کاهش فراوانیده میشده است؛ د يبازساز

استفاده از مدل  ) با2013و همکاران ( 16کویال.  صنوبر بوده است يحاو يهاکوتوله و جنگل  يهادرختچه

 17يکاردیبر عملکرد گندم زمستانه در دو منطقه پ ییهوا و رات آبییتغ تأثیربه  یزمان يسر يآمار

ن دو منطقه ازنظر ین است که این دو منطقه ایه پرداختند. علت توجه به ایروس 18فرانسه و روستوف

 و رات آبییها نشان داد که تغق آنیجه تحقیرا رکورد زده است. نت ياسابقهینرخ ب ییوهوا رات آبییتغ

 ) با2013( و همکارانزاده یول .دهدیدرصد در عملکرد گندم زمستانه را نشان م 11موجب کاهش  ییهوا

در منطقه بر محصول گندم  هوا و ر آبییرات تغیتأث یابیبه ارز CERES-WHEATمدل استفاده از 

 و ر آبییرشد گندم که در صورت تغ يسازهیو شب یابیج حاصل از ارزیستان و بلوچستان پرداختند. نتایس

سه با یدر مقا ییهوا و رات آبییرشد گندم در تمام حاالت تغ ينده منطقه موردمطالعه دورهیهوا در آ

زان دما و شتاب در مراحل رشد یش میکاهش محصول افزا یل احتمالیابد. دالییکاهش م یت فعلیوضع

هوا و مصرف  و رات آبییتغ یبه بررس MCWLA) با استفاده از مدل 2013( 19ژانگ . تائو و. گندم است

                                                
1. Bijen and Birex  
2. Holosen 
3. Lickev 
4. Picardy 
5. Rostowh 
6. Tao and zhang 
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ها نشان داد که بازده ج مطالعه آنینتا ؛دست زدند یقاتین به تحقیگندم در دشت شمال چ يورآب و بهره

 ییوهوارات آبیینده با توجه به تغیبا احتمال باال در آ NCP(20ن (یگندم زمستانه در دشت شمال چ

سطح کشت گندم  1961- 1990که نسبت به دوره  2080 و 2050، 2020 يابد در طول دورهیش یافزا

ل یتحل و هیافت. تجزیش یدرصد افزا 1/23درصد تا  6/18طور متوسط بازده محصوالت به شد، يسازهیشب

 يوربهرهش یتواند به افزایاتمسفر م CO2 شیافزاش منابع آب و یش دما و افزایشتر نشان داد که افزایب

هوا  و ر آبییتغ يویسنار يها) با استفاده از مدل2013همکاران ( و 21فاهور . .نده منجر شودیگندم در آ

ج نشان داد که یو شاخص دما در منطقه آلپ اروپا پرداختند. نتا ییهوا و رات آبییل تغیتحل و هیبه تجز

ها نشان آن .شوندیجاد میحرارت و بارش ادر درجه  2050تا  1951م مربوط به دوره ین مفاهیترمهم

از کوه ید دام در قسمتیو تول  با اثرات بالقوه مثبت در مرتع یک قالب از فصل رشد حرارتیدادند که از 

درکشت محصوالت که  یزدگخیاز  یش خطرات ناشیروند در جهت افزاکی با 22آلپ (کوه مونتانا) يها

تا  2021سال  از 23ن واتر)یاز گل به نام (ا ینوع ياز آب برایزان نیش میگرما در تنش هستند. افزادائماً با 

ها قات آنین تحقیچنش داشته است. همیدرصد افزا 16/4حدود  2009تا  1981نسبت به سال  2050

ن ییزارها و مراتع قسمت پاشتر در گندمیاز گرما ممکن است ب یمقابله با خطرات ناش ينشان داد که برا

) با استفاده 2014( 24ل هانسیباس. باالتر دارند. احساس شود يهابه آب نسبت به مکان يشتریاز بیکه ن

 یدر هندوستان مطالعات يبر کشاورز یش جهانیگرما تأثیرهوا در مورد  و ر آبییتغ يویسنار يهااز مدل

ش یافزا درصد 20نده یدر آ یموسم يهادهد که بارشینشان م يج مطالعات ویانجام داده است. نتا

ابد و استرس ییش میخاك افزا يهستند و شور ینینشدر حال عقب یعیطب يهاخچالیخواهد داشت و 

ش یاند که افزاها برآورد کردهینیبشیکند. پید مید سراسر هند را تهدیشد يهالیس باهمراه  ییگرما

درصد و  40تا  10از د محصول یتول یباعث از دست دادن احتمال 2100تا  2080درجه حرارت از سال 

 25انا و اوتارپرادش)یدرصد در منطقه کمربند گندم هند (پنجاب، هار 10کاهش محصول گندم در حدود 

اد رشد یز احتمال به زین 26)، ماهاراشتر و کارناتاکاگجرات( یدر مناطق ساحل يخواهد شد. کشاورز دهید

                                                
1. North China Plain 
2. Fuhrer 
3. Montana 
4. Inwater 
5. basil hans 
6.  Punjab, Haryana and Uttar Pradesh 
7. Gujarat, Maharashtra and Karnataka 
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را به  يکشاورز يهانیزم يفروش محصوالت نقد يها مجبور خواهند بود براخواهد داشت. آن یمنف

 يهانیدر زم ییهوا و رات آبییرات تغی) تأث2014( 27مادکور و یبلتاق .. ر دهندییها و باغات تغگلخانه

هوا، آب  يش دمایاثر افزا ن بود که اگر بریها اجه مطالعات آنینت ؛منطقه خشک مطالعه کردند يکشاورز

 یساحل يهانیلومتر از زمیک 1800متر باال رود، حدود یسانت 50ک به یمثال نزد عنوان اها بهیسطح در

 8/3 یبر زندگ رود ویآب م ریاست به ز يکشاورز يبرا یل که محل مناسبیرود ن يمصر و دلتا یشمال

ن بار یاول يکه برا یمیقد ياز دلتاها ياریها معتقدند که بسن آنیچنگذارد. همیم تأثیرون نفر یلیم

تنها باعث از ن عامل نهیرد. ایگید قرار میرآب رفتن مورد تهدیبا ز ه استها اختراع شددر آن يکشاورز

تر و اضافه شدن به مشکالت مرتفع یشود بلکه باعث مهاجرت به نواحیم يکشاورز يهانیدست رفتن زم

و  28پالمات گردد.یم یانسان يهاان گروهیشود که منجر به تنش و برخورد میم يو اقتصاد یاجتماع

 و رات آبییتغ یبررس به GIS29افزار و استفاده از نرم یون خطی) با استفاده از مدل رگرس2014( همکاران

ر یتصاو يها از رودر حوضه رود بتووا در هندوستان پرداختند. مطالعه آن یپوشش جنگل يبر رو ییهوا

و بعد از بارش یموسم يهاقبل از بارش ییهوا و آب راتییبه اثرات تغ GISافزار لندست و نرم ياماهواره

ل دما و جنگل یتحل و هیتجز یش از فصل موسمیج را داشت: در پین نتاین منطقه ایدر ا یموسم يها

را  5751/0ون یرگرس یاهیل پوشش گیتحل و هیو درجه حرارت و تجز %6876ون یب رگرسیارزش ضر

و  8417/0به ارزش  یل حرارت و پوشش جنگلیتحل و هیتجز یدهد؛ اما در فصل بعد از موسمینشان م

داد. مطالعه نشان یرا نشان م 6854/0ون یب رگرسیبه ارزش ضر یاهیل حرارت و پوشش گیتحل و هیتجز

به پوشش جنگل داده است و درجه حرارت پاسخ  یپاسخ مثبت یدهد که فصل بارش بعد از موسمیم

ک از یر در هرییها نشان دادند که تغدهد. آنیرا نشان م 30حوضه رودخانه بتووا یاهیبه پوشش گ یمنف

یم تأثیر یجنگل یاهیپوشش گ ينوبه خود بر روم بهیرمستقیم و غیطور مستقبه ییهوا و آب يپارامترها

 تأثیرون به یرگرس یبا استفاده از مدل خط که )2015( و همکاران 31ایبر اساس پژوهش جود گذارند.

دند که یجه رسین نتیه پرداختند به ایجریبه نام کاساوا در ن یاهیگ يهاگونه يرو هوا بر  و ر آبییتغ

                                                
1. Bltagi and madkour 
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3. Geographic Information System 
4. Beatuva 
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است و درجه حرارت در  داشته 32د محصول کاساوایمدت بر تولکوتاه يدر محل اجرا یب مثبتیبارش ضر

حرارت  ،33وكیمحصول مانبر  ؛ وداشته است یاهان اثر منفیگونه گنیا يوربر بهره یطوالن يک دورهی

  داشته است. یمدت و چه بلندمدت اثر منفکوتاه يچه در دوره

  پیشینه داخلی -1-6-2

جه یاستان سمنان پرداختند. نت یاهیپوشش گ م بریر اقلییتغ تأثیر) به تایبهمکاران ( و یفتاح

از تبعات  يو جانور یاهیگ يهارات سوء بر گونهیو تأث یستیها نشان داد که کاهش تنوع زق آنیتحق

ره یر در زنجییباعث تغ یآبو کم یسالدر اثر خشک یاهیر پوشش گیین است. تغیکره زم يش دمایافزا

م خارج از توان بشر است اما یر اقلییشود. هرچند که تغیستم مناطق میرات نامطلوب بر اکوسیو تأث ییغذا

 یاهیپوشش گ يایتوان به احین میش زمیگرماشتر ید بیاز تشد يریها و جلوگن اتفاقیا ینیبشیبا پ

 و عملکردي رشد هایژگیو) به مطالعه اثر تغییر اقلیم بر 1385کوچکی و همکاران (ار کرد.یکمک بس

شرایط اقلیمی آینده بر کاهش  ریتأثنشان داد که  هاآنگندم دیم سرداري پرداختند ، نتیجه پژوهش 

 و کاهشکه به دلیل افزایش درجه حرارت  ریتأث. این  باشدیم توجهقابلعملکرد گندم دیم در ایران 

درصد را به ترتیب براي  28تا  20میزان بارندگی بروز خواهد کرد،در میانگین کاهش عملکردي معادل 

) با استفاده از مدل گردش 1385( یو کوچک يرینصبه همراه خواهد داشت ..  1429تا  1404ي هاسال

 2025 يهان سالیم بیر اقلییط تغیران در شرایک ایماتیآگروکل يهاشاخصز یبه آنال 34UKMO  یعموم

ن مناطق یکشور ب یمینده اقلیط آیها نشان داد که در شراجه پژوهش آنیپرداختند. نت يالدیم 2050تا 

 یط فعلیسه با شرایدر مقا يکشاورز یمیافته و تنوع اقلی شیافزا يکشاورز یمیاقل يهاازنظر شاخص

 یم طیر اقلییل عوامل تغیق و تحلیبه تحق ی) با استفاده از مدل خط1386( يجعفر افت.یکاهش خواهد 

ق بهین تحقیآمده در ادستج بهیپرداختند. بر اساس نتا يمنطقه خزر يهاپنجاه سال گذشته در جنگل

تر شده است وبر گرمدرجه  1م منطقه در حدود یقرن گذشته اقلمین یجه گرفت که طیتوان نتیم یروشن

متر به سمت باال حرکت  100حدود  یاهیش در پوشش گیش رویگرا یا قضاوت کارشناسیاساس نظر و 

م بر یر اقلییتغ ياثر اقتصاد ین به بررسیکاردی) با استفاده از مدل ر1386( یو واثق یلیاسماع. کرده است

بر  یرخطیدار و غیم آثار معنیر اقلییتغجه پژوهش آنان نشان داد که یران پرداخت. نتیا يبخش کشاورز
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ش دما و کاهش یج نشان داد که افزاین نتایهر هکتار کشت گندم دارند. همچن يدرآمد خالص به ازا

درصد کاهش در بازده  41باعث  ياگلخانه يش انتشار گازهاینده به علت افزایسال آ 100تا  یبارندگ

به  EXEALو  SPSSافزار ) با استفاده از نرم1388( یو روشن يزی. عز. گرددیکشت گندم در کشور م

ها بر اساس جه پژوهش آنیالن پرداختند. نتیبرنج در گ یم زراعیدما و تقو يم بر رویل اثرات اقلیتحل

ل دوره در یستگاه رشت نسبت به اوایحداقل مطلق ا ين اساس است که دمایصورت گرفته بر ا ینیبشیپ

طیافت. آثار آن بر محیش خواهد یدرجه افزا 75/2و زمستان  02/5ز ی، پائ6/5 تابستان ،47/5فصل بهار 

ر ییدر حال تغ یم زراعیدر حال ظهور و تقو یفصل ییجابجا ینوعست منطقه کامالً مشهود بوده و بهیز

 گندم م بر عملکرد محصولیر اقلییاثر تغ  SWAPمدل ) با استفاده از 1389( ،همکاران و ییآبابا.. است

مختلف  يویو مطلق گندم تحت سنار یل مقدار عملکرد نسبیقراردادند. تحل یابیرا مورد ارز ابیفار

 يوینسبت به سنار B1و A2 يویسنارمحصول گندم تحت دو  ینشان داد که متوسط عملکرد نسب یمیاقل

 9/17و  19/4ب یدرصد متوسط عملکرد دانه گندم به ترت 1/2و  49/1ب ی) به ترت1961-1990مبدأ (

گندم مشخص شد؛  یو واقع یمحصول نسب یسک کاهش نسبیل ریدرصد کاهش خواهند داشت. با تحل

 يان دورهیانگیکاهش محصول نسبت به مقدار م احتمال 1B يویسنارژه یوم بهیر اقلییتغ يویکه در سنار

 يوهایسنار لوگرم در هکتار کاهش محصول گندم تحتیک 500سک حداقل یزان ریابد. مییش میمبنا افزا

A2 و B1 و بزرگ حداد  یدرصد برآورده شد. سهراب 55و  7/15ب یمبنا به ترت يوینسبت به سنار

م یزان عملکرد ساالنه گندم دیت بارش بر میعدم قطع یبه بررس یونیاستفاده از روش رگرس ) با1389(

حاالت،  یم در تمامیگندم دن دوره بارش بر عملکرد یج مطالعه آنان نشان داد که مؤثرتریپرداختند. نتا

مدل با استفاده از  )1389( یبخش کالرستاق. باشدیبهشت میارد 17ن تا یفرورد 10 یمربوط به بازه زمان

LARS-WG  ن یجه ایکشت گندم در مشهد پرداخت. نت یم زراعیم و اثر آن بر تقویط اقلیشرا یابیارز بھ

ن زمان کشت گندم در مشهد اواسط آبان ماه ینشان داد که بهتر 1418تا  1389 یمطالعه در سال زراع

ل یاوا یزنن صورت به دست آمد که جوانهیک گندم به ایگر مراحل فنولوژیخ وقوع دید و تارین گردییتع

مه دوم خردادماه یو برداشت ن یدگیخ رسیبهشت و تاریاواسط ارد یل اسفند، گلدهیاوا یزنآذر، پنجه

آن بر زمان کاشت ،  ریتأث و) به بررسی رخداد تغییر اقلیم 1391سلیمانی ننادگانی و همکاران ( هست.

نشان داد در  هاآنآبی گندم زمستانه بهشهر پرداختند ، که نتیجه پژوهش  ازیو ني رشد دورهطول 
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تا پایان سال  گرادیسانتدرجه  2تا  1ي سال افزایش بین هاماهي همهي آتی درجه حرارت در هادوره

و روز افزایش  27تا  9ي زمانی مناسب براي کاشت گندم بین دورهداشته باشد . که در این شرایط  2100

گیاه  نیز در این بازه زمانی  و تعرق ریو تبختر خواهد شد  روزکوتاه 14تا  4دوره رشد گیاه بین  طول

م یر اقلییاثرات بالقوه تغ یبه بررس یونی) با استفاده از مدل رگرس1392( ییبایو ز یمؤمن. ابدییمافزایش 

کنواخت بر یدار و یو درجه حرارت اثر معن یدند که بارندگیجه رسین نتیاستان فارس به ا يبر کشاورز

شتر یم در بیر اقلییتغ ینشان داد که اثرات رفاه یقیج تطبیگذارند. نتایم يعملکرد محصوالت بر جا

کنندگان بود. اگر کاهش دارتر از مصرفیمعن یلیدکنندگان خید مثبت بودند و اثرات آن بر تولموار

کند؛ اما رفاه در یدا میدرصد کاهش پ 5/1ر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا ییتغ با عدم یبارندگ

شد که درجه حرارت جه مشخص یکند. درنتیدا میش پیدرصد افزا 13و تا ین سناریترن و مرطوبیترگرم

با استفاده از  )1392، (همکاران و يزرعکار. است یاز بارندگ يد مؤثرتریر رفاه جامعه برگ خرییدر تغ

در استان خراسان  میدم بر اقتصاد گندم یر اقلییاثرات تغ یابیبه ارز  HADCM و LARS-WGمدل 

ن استان اتفاق یسال گذشته در ا 30م در یر اقلییقات نشان داد که تغین تحقیج ایپرداختند. نتا یشمال

ساالنه با عملکرد  یو بارندگ نهیشینه، بیکم يدما يتم پارامترهاین لگاریب يداریافتاده است و رابطه معن

شیج پیعملکرد درآمد محصول گندم و نتا يآمده برادستم مشاهده شد. با استفاده از معادله بهیگندم د

نه یشیب يگراد و دمای) درجه سانت5/0نه (یکم يش دمایدهنده افزاکه نشان یمیاقل يمدل عدد ینیب

ن منطقه باشد، یدر ا 2039تا  2010متر از سال یلی) م25( یش بارندگیگراد و افزای) درجه سانت5/0(

. دلقندي و دیآیتن در هکتار درآمده) به دست م 10م (یزان عملکرد محصول گندم دیدر م یش نسبیافزا

م بر عملکرد و یر اقلییرات تغیسک تأثیر یابیبه ارز 35AOGCM با استفاده از مدل )1393( همکاران،

ژه یوم بهیر اقلییها نشان داد که در اثر تغج پژوهش آنیرشد گندم شهرستان اهواز پرداختند. نتا يفنولوژ

م با یر اقلییتغ طیسه عملکرد گندم در شرایشود. مقایاه کمتر میدوره رشد گ 2100تا  2070 یدر دوره آت

 2070و  2045تا  2015 یعملکرد در دوره آت درصد 10سک یز نشان داد که با قبول ریدوره مبنا ن

) در 1393همکاران ( و ي. محمد. ابدییدرصد کاهش م 15و  4ب ینسبت به دوره مبنا به ترت 2100تا

م در یرشد گندم د يآن بر زمان کاشت و طول دوره تأثیرم و یر اقلییرخداد تغ یکه به بررس يامطالعه

                                                
1. Atmosphere-Ocean General circulation Model 
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نه دما و ینه دما، کمیشیب یمیاقل يپارامترها LARS-WGافزار رود کرمانشاه به کمک نرمستگاه سرایا

جه ین نتیشد به ا يسازهیشب 2039تا  2013 يهاافق سال درP4.5CR36 يویمنطقه تحت سنار یبارندگ

گراد یدرجه سانت 5/2تا  7/1ن یش بیسال افزا هايماه یمتوسط دما در تمام یآت يدند که در دورهیرس

بر دوره  یخ کاشت هم با توجه به دو شاخص دما و بارندگیابد. تارییادامه م 2039ان سال یداشته و تا پا

 25نده طول دوره رشد یم در آیر اقلییط تغیج نشان داد که تحت شراین شد. نتایینده تعیه و آیپا

 .افتیروز کاهش خواهد  9-20ن یم بیکشت گندم د يمناسب برا یزمان يروزکوتاه تر خواهد شد و دوره

رات بارش مؤثر در ییذرت و تغ یاز آبیم بر نیر اقلییاثرات تغ ی) به بررس1394همکاران ( ان ویشاهرخ

رات ییو روند تغ هاماهه یرات دما در کلییها نشان داده روند تغجه پژوهش آنیاه پرداختند. نتیدوره رشد گ

ز نسبت به یل ساالنه نیر و تعرق پتانسیابد. تبخییش میه افزایپا يز نسبت به دورهیپائ هايماهبارش در 

ستگاه قوچان موجب یل در ایر و تعرق پتانسیش در تبخین افزایافته است. ایشیدرصد افزا 10ه یپا يدوره

  ن منطقه شده است.یذرت در ا یآباز یزان نیش در میدرصد افزا 13/6جاد یا

   

                                                
1. Representative Concentration Pathways 
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه - 2-1

 دورانکره زمین در  ،بر اساس شواهد موجود تغییر اقلیم فرآیندي منحصر به عصر ما نبوده و 

و تغییرات اقلیمی قرن حاضر را  آنچه ی همواره با چنین تغییراتی مواجه بوده است.شناسنیزممختلف 

 به .باشدیمآن  و سرعتدر نیمه اول این قرن را از تغییرات گذشته متمایز ساخته است ماهیت  ژهیوبه

ي است که چندان قابل اگونهبهآن  و روندی که امروزه این تغییرات شتاب بیشتري را به خود گرفته صورت

و  نیمحقق زیاد مواجه بوده است. هاتعارض ها وتناقضی نیست. البته مقوله تغییر اقلیم همیشه با نیبشیپ

که  رسدیمبه نظر  یول ،اندداشته یینظرها اختالفآن  تیو ماهعلل  يهنیدرزمعلوم مربوطه  دانشمندان

تبعات اکولوژیکی ناشی از آن  و بخصوصآستانه ورود به قرن جدید آثار آن  و دردر دهه پایانی قرن فعلی 

  .)1 :1377،وهم کارانکوچکی است (مرتفع شده  هاتناقضبه حدي نمایان شده است که بسیاري از این 

 16ي که در میان اگونهبه باشد. کنندهبیتخر تواندیمتبعات منفی ناشی از پدیده تغییر اقلیم براي بشر  

و  البیس ی،سالخشک غذا، کمبود ي،اهسته سالح مانند فقر، 21براي بشر در قرن  زیدآمیتهدعامل 

امر اهمیت پرداختن به موضوع  نیا تغییر اقلیم مقام اول را در جهان به خود اختصاص داده است. دهیپد

جوامع بیش از یا تقلیل آن را در  هادهیپدي مقابله یا تطبیق با این و راهکارهاآثار آن  یبررس تغییر اقلیم،

ی از ناشاز اثرات  تنهانه رانیا گیري کشور ما در عرض جغرافیایی پایین،قرار بهتوجه  با بیش کرده است.

در زمره کشورهایی است که بیشترین تبعات منفی این پدیده را  بلکه این پدیده مصون نبوده است.

  ).1 :1393آشفته،شد (محتمل خواهد 

یک موضوع تمام معیار  ) بهياارهیس وي امنطقه (در مقیاس خرد، امروزه بحث تغییرات اقلیمی 

در بحث تغییر اقلیم اثر آن بر راندمان محصوالت کشاورزي  هاینگران نیترمهم از جهانی مبدل شده است.

با توجه به  رونیازا .باشدیم و تعرق آن افزایش تبخیر تبعبه ودما  شیو افزادر مناطق کم بارش  ویژه به

اقلیمی بر امنیت غذایی  راتییتغاثرات  ينهیدرزم IPCCازجمله  یالمللنیب يهاسازمانهشدارهاي مکرر 
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در  هیو تغذعملکرد محصوالت کشاورزي  يهنیزم دریک چالش بزرگ جهانی  دهندهنشانجوامع بشري 

  ).72:1393حیدري، تحقیقات است (محمدي و گونهنیاجهان در اثر 

در  ویژهبهبسیاري از محصوالت کشاورزي ایران  تأمینشمال غرب ایران نقش مهمی در  يهااستان 

بیشترین  کنندهتأمین ایران است و يکشاورزمحصوالت  نیترعمدهاز  گندم .باشندیمتولید گندم را دارا 

 کندمی تأمینمعیت را درصد از کالري سرانه ج 47روزانه در حدود  کهطوريبه ،باشدمینیاز غذایی کشور 

از  یشمس 1400که نیاز گندم کشور تا سال  دهدمینشان محاسبات  ).45:1386،و همکاران(حسینی 

و درصد از این مقدار از مزارع آبی  70تا  65میلیون تن در سال بیشتر خواهد شد که حدود  20مرز 

پی برد  توانمیگونه  نیبد ).55:1384 و همکاران آباديفیضزارع گردد ( تأمیناز مزارع دیم  ماندهباقی

در هر مقیاسی با توجه به اثراتی که بر تولید محصول کشاورزي مانند گندم  هوایی و آبکه تغییرات 

بر اساس مطالعات تغییر اقلیم که در مقیاس  چنینهم .باشندمی بحثقابل دارند چالشی بسیار اساسی و

و درصدي عملکرد به ترتیب براي غالت دیم  20تا  5و درصدي  40تا  10 کاهش است، شدهانجامجهانی 

 حیدري به نقل از پري و است (محمدي و شدهگزارشآینده  سال 50ایران در طی  یآب

  ).3773:1393همکاران

ي پیش رو در هاچالش نیترمهماز  ستیزطیمحپایداري  و حفظتغییر اقلیم  مسئلهبدون تردید  

خود را حفظ کند یعنی منابع موجود را در  ستیزطیمحي که نتواند اجامعه کشاورزي ایران است.

 رییتغ ،هاجنگل هیرویب قطع فرسایش خاك، و ازمصرف نماید  اندازه از شیبخود را  ستگاهیو زسرزمین 

  )12:1394،باال نقیبی خدادادي(نابودي است  به محکومآن جلوگیري نکند بدون شک  ریو نظااقلیم 

  اقلیم چیست؟ رییتغ -2-2

آن  راتییو تغبارندگی  زانیم متغیري از شرایط اتمسفري است که درجه حرارت، يامجموعهاقلیم  

اقلیم یک منطقه  کنندهنییو تعدو عامل مهم  و بارشدما  نی؛ بنابراشودیمدر یک منطقه معین مشخص 

اقلیم  توافق موردکه  1979تعریف از تغییر اقلیم در کنفرانس جهانی تغییر اقلیم  نیترجامع هستند.

یک پارامتر اقلیمی  مدتیطوالناختالف بین مقادیر  نییتع اقلیم، رییتغ است که: نیا شناسان بوده است،

                                                
1. Parry et al 
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 تغییر محسوب کرد (عزیزي، توانیماست که هرگونه انحراف مقادیر اقلیمی از میانگین را 

  .)145:1388،یروشن

یی یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخصی در الگوهاي مورد انتظار براي وضعیت هوا و آبتغییرات      

 رییتغ در یک منطقه خاص یا براي کل اقلیم جهانی رخ بدهد. مدت یطوالندر  که ییهوا و آبمیانگین 

مدهاي ناشی از آن در زمین در پیار اقلیم درون اتمسفر ي درعادیغ راتییتغ يدهنده نشاناقلیم 

  .)2:1395ی،خان سعدو  (دریکوند باشدیمي زمین کرهي مختلف هاقسمت

(از  هادورهیی در طی هوا و آبدر توزیع آماري الگوي  بلندمدت رییتغعبارت است از  میاقل رییتغ 

در حالی است که گرمایش سرتاسري عبارت است از افزایش دماي متوسط  نیا .)سال هاونیلیمدهه تا 

ی خاصی از تغییر اقلیم سریع در نوعبهگرمایش سرتاسري  نیبنابرا ،انوسیو اقهواي نزدیک سطح زمین 

  .)5:1393،آشفتهگردد (یبرماخیر  سال 60طی 

 شد. ارائه هایونانی و توسط پیش  سال 2500بر تنوع اقلیمی در حدود  مؤثراولین نظریه پیرامون عوامل  

 امروزه ي مختلف معرفی کردند.هامیاقل و کنترلدر ایجاد  مؤثرعامل  نیترمهمعرض جغرافیایی را  هاآن

 نیترمهماست که  شده مطرحبر تغییر اقلیم توسط دانشمندان  مؤثري دیگري نیز پیرامون عوامل هاهینظر

گردوغبار  هینظر چگالی انرژي خورشید، راتییتغ ي،اگلخانهافزایش غلظت گازهاي  هینظر شامل: هاآن

  .)33:1393،و همکارانکوچکی باشد (یمنازك شدن الیه ازن  هیو نظر یفشانآتش

  تغییر اقلیم عوامل -2-3

از  اندعبارت دودستهتقسیم کرد که این  دودستهبه  توانیمی عوامل اصلی تغییر اقلیم را طورکلبه 

 اختصار طوربه در ادامه به بررسی هریک از عوامل کهي اارهیو سعوامل طبیعی  -2عوامل انسانی - 1

  .پرداخته خواهد شد

  انسانی عوامل -2-3-1

جمعیت  روزافزون شیافزا بر رفتار اقلیم دارد. و شگرفی از اقلیم نقش ژرف جزئ عنوانبهانسان  

 باعث یی،زاابانیب یی،زداجنگل ي،سدسازي سطوح از طریق کاردست ي،اگلخانهگازهاي  لیگس انسانی،

  .شودیمتکوین دگرگونی در سیستم اقلیم یا اجزایی از این سیستم 
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 توسعه خواسته تقسیم کرد. ریو غبه دودسته تغییرات خواسته  توانیمی تغییرات مزبور را طورکلبه 

که بسیاري از فعالیت انسان در  يوجود با ه است.این ناهنجاري را دوچندان کرد يپروردامی فیو ککمی 

در ارتباط با  هاتیفعالاین  نیترعمده .گذارندیمجهانی بر جاي  ریبعضاً تأث اما ،دهدیممقیاس محلی رخ 

  .)38126:1386کتس ي است (عساکره به نقل از ویلبانکس وکشاورز و يدارجنگل ي فسیلی،هاسوخت

  ياگلخانهي گازها - 2-3-1-1

جذب  و بابلند زمین را جذب کرده  موجطولاست که تابش  یمولکولي شامل هر اگلخانهگازهاي  

باعث سرمایش بخش  حالنیو درعایجاد نموده  شی) گرماي زیرین اتمسفر (تروپوسفرهابخشگرمایش 

 يدهایاکس کربن، دیاکسيد ،تروژنین اکسیژن، يهامولکولزمین از  جو .شودی) مفوقانی (استراتسفر

سطح  يدما ي بود،اگلخانهجو زمین فاقد گازهاي  اگر است. شدهلیتشک بخارآب و متان ،ازن نیتروژن،

ي میانگین دماي جهانی اگلخانهبه برکت گازهاي  کهیدرحال .بودیم وسیسلسدرجه  -18زمین حدود 

  )126:1386عساکره،( .باشدیم وسیسلسدرجه  15حدود  اکنونهم

ي گازهاي هاتیفعال اقدامات و در ی،و مصرفي تولیدي هاتیفعالي فسیلی در هاسوختاحتراق 

ي مهم بروز گرم شدن جو کره هامشخصهاز  عوامل انسانی نیا .گرددیمي در جو کره زمین منجر اگلخانه

  .)41:1391هویدي،ي شده است (اگلخانهیی که منجر به انتشار گازهاي هاتیفعال زمین است.

باعث گرم  کیگازکربنکرد که  و ادعامیان آمد  به 39جوزف فوریر توسط ري اولین بااگلخانهپدیده اثر 

ي مواد کنترل نشوند احتمال دارد که بر متوسط درجه اگلخانهگازهاي  اگر .شودیمي زمین کرهشدن 

دارد فقط کنترل شود احتمال  داًیشداگر  یول گراد اضافه گردد.درجه سانتی 2حرارت ساالنه کره زمین 

 ها وجنگل قطع ي از سوخت فسیلی،اگلخانهعمده گازهاي  قسمت گراد گرم شود.یک درجه سانتی

گازهاي  يالدیم 2020کنفرانس کپنهاك مقرر شد که تا سال  در ي جهان است.هایرستن بیتخر

  .)21:1389مصدق ( میالدي گردد. 1990باید کمتر از سال  درصد 20ي اگلخانه

  

  

                                                
1.Wilbanks and Kates 
2. Joseph Foorier 
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  ي مختلف به درصدهابخشي در اگلخانهمیزان تولید گازهاي  -1-2جدول 

    ي به شرح زیر استاگلخانهگازهاي  دکنندهیتول يهابخش

  درصد 9/25  بخش مصرف انرژي

  درصد 1/13  ونقلحملبخش 

  درصد 9/7  يو تجاربخش مسکونی 

  درصد 5/13  بخش کشاورزي

  /درصد4  بخش صنایع

  1395منبع: نگارنده،

  کیگازکربن -2-3-1-2

کربن بین  دیاکسيد چرخه .باشدیم )CO(کربن حاصل اکسیده شدن منواکسید کربن  دیاکسيد 

راستاي ایجاد تعادل  در )CO2(جذب  سمیمکان .ردیگیمبیوسفر انجام  و جو ،هاانوسیاقسه مخزن عمده 

  .)132:1384عساکره ( ردیگیمعمل فتوسنتز انجام  واسطه باو  جو در آب و عی) ما2COبین (

 در برسد. 500PPMVبه  يالدیم 2100اگر وضع به همین منوال پیش برود احتمال دارد تا سال  

 ها وجنگلدر اثر قطع  امروزه .شودیمتوسط گیاهان این مقدار کم  کیگازکربنعلت جذب  ها بهتابستان

ي آمازون ریه تنفسی هاجنگل است. شدهافزوده کیگازکربناز آن براي سوخت بر مقدار تراکم  استفاده

گرم شود  کیگازکربنهوا در اثر ازدیاد  اگر جلوگیري کرد. هاآنباید از تخریب  لذا ،شودیمجهان نامیده 

عرض جغرافیایی  طرف بهی گیاهان و بعضکه به سمت قطبین سوق پیدا کنند  دهندیمحیوانات ترجیح 

درجه  08/0 يالدیم 2000تا سال  يالدیم 1850از سال  کیگازکربنعلت ازدیاد  به باال تمایل پیدا کنند.

 کیو گازکربنبخارآب درصد گرما مربوط به  50است. شدهاضافهبر متوسط درجه حرارت ساالنه کره زمین 

  )24:1389است (مصدق،

که  دارند هیتکبر احتراق سوخت فسیلی  ) عمدتاًو مصرف عیتوز ي جاري انرژي (تولید،هاستمیس

هم چون  توسعه حال دراقتصادهاي بزرگ  در از مصرف کل انرژي تجارتی جهان است. ددرص 87شامل 

کربن که در  دیاکسيد گاز ي ناشی از تولید انرژي است.اگلخانهاز انتشار گازهاي  درصد 80چین حدود 

 نیا و ؛ي انسانی بوده استهاتیفعالبخش عمده واصلی انتشارات ناشی از  عنوانبه و آزادشدهجو متصاعد 
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احتراق سوخت  1980سال  یط .شودیمي فسیلی حاصل هاسوختگاز همواره با منابع جانبی از احتراق 

  ).42:1390کربن در سال بوده است (هویدي، تن گایگ 5/5فسیلی موجب تولید میانگین 

  متان گاز -2-3-1-3

تصور  نیچن ،شودیمهیدروکربن است که به نام گاز مرداب یا باتالق شناخته  نیترسادهمتان  

انتشار متان  نیشتریب به متان تعلق داشته باشد. سازانساني اگلخانهاز آثار  درصد 20الی  12که  شودیم

مقدار کمی از آن در  ؛ اماشودیمي غیر هوازي حاصل هاطیمحي متان ساز در هايباکتر لهیوسبه

ي متان ساز در دامنه وسیعی از درجه حرارت و هايباکتر هیکل ي عمیق پوسته زمین وجود دارد.هاقسمت

 40HP 241:1381( ،پورخبازو  پور خباز کنندیمی رشد خوببه(.  

 برآورد البته مقادیر متان حاصل از فعالیت انسانی سه تا چهار برابر بیشتر از منابع طبیعی آن است.

متان از طریق فعالیت  هامکاناین  در حاصل مزارع برنج است. آزادشدهشده است که بیشترین متان 

ی توجهقابلمتان نیز از اهمیت  دکنندهیتولمنابع انسانی  ریسا .شودیمغرقاب آزاد  يزارهایشال ي،هوازیب

در  عالوهبه .شودیمیی مانند دفن زباله آزاد هامحلدر  شدهدهیپوساز مواد آلی  متان برخوردارند.

  .شودیمیک واحد متان نیز آزاد  آزادشدهکربن  دیاکسيدبرابر صد واحدي  در ،هاجنگلي هايسوزآتش

 1990در سال  PPM 7/1پیش به حدود  سال 150حدود  در PPM درصد 8مقادیر متان اتمسفري 

 و سوختني فسیلی هاسوختزیاد  مصرف دالیل آن توسعه زراعت برنج، که است افتهیشیافزا

  )32:1390(هویدي، باشدیم درصد 1متوسط نزدیک به  طوربهحال حاضر افزایش متان  در .هاستجنگل

  ي به درصداگلخانهتولید گازهاي  مقدار -2-2جدول 

  باشدیمي به شرح زیر اگلخانهدرصد گازهاي 

 نوع گاز درصد

 کیگازکربن درصد 63

 گاز متان درصد 24

 نیتروس اکسید درصد 10

 بقیه گازها درصد 3

   34:1389مصدق، :منبع
 

 

                                                
1. power Hydrogene )باشدیمکه بیانگر قدرت یونی هیدروژن در آب (  
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Abstract:  

      Climate change is an undeniable fact of human life today, and its effects worldwide are 

seen as increasing temperature and changing the pattern of rainfall. These changes also 

affect the agricultural sector, including increasing the temperature, increasing the 

evaporation and transpiration of the plant and encountering the plant with water stress 

during the growing season. In this study, the effects of climate change on wheat growth in 

the Sabalan range were studied using LARS-WG software. Meteorological data was 

collected from the country's meteorological organization. After verifying and constructing 

different scenarios, it was introduced into SPSS software. The data obtained from the 

Meteorological Organization were correlated and the scenario with more true correlation 

was accepted as a research scenario. Using the LARS model, data were generated for two 

periods from 2016 to 2045 and 2046 to 2065. The result of this data generation was a rise 

in temperature and a decrease in precipitation at the stations studied. The products of this 

model, which include minimum and maximum temperature, rainfall and sun hours, are 

included in the GROPWAT model. This model estimates the evapotranspiration and water 

requirement of wheat in future periods, which results in an increase in evapotranspiration 

and the need for blue wheat in Showed upcoming courses According to the estimation of 

the GROPWAT model in the future, wheat will be exposed to water stress in the studied 

area. Due to the fact that the rainfall is also reduced, the productivity of this plant, 

especially in farms, is reduced and even the possibility of drying will not be possible. 

Between the stations, During the period from 2046 to 2065 precipitation in the Sarab 

station is reduced by 13%, and as a result, evaporation and transpiration increased by 67% 

during this period, and consequently the need for irrigation increased by 92% so that it 

could be cultivated in the future Wild wheat will not be possible in this area.. 

 

  

Keywords: Evapotranspiration, Climate Change, Wheat, Sabalan Mountain, GROPWAT 

Model, LARS-WG Model  

 



٢٨  

 

University of Mohaghegh Ardabili   

Faculty of Literature and  Humanities 

Department of Geography 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  M.A.  

In Geography - Applied Climatology 

 

 

Title: 

The consequences of the climate change scenario on wheat cultivation around Mount 

Sabalan using the LARS-WG model 

 

 

Supervisor: 

Behrouz Sobhany (Ph.D) 

 

Advisors: 

Boromand Salahi (Ph.D) 

Fatemwh Madani 

 

 

By: 

Nasir Kokab Bakht 

 

 

July  - 2017 


