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 بررسی اثرات  تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان
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  23/5/1392: ریخ دریافتتا
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  چکیده
بر این . تواند نیاز آبی گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد شود و این تغییرات می تغییر اقلیم باعث تغییراتی در الگوهاي بارش و دما و مقدار آنها می

هاي  براي تولید داده LARS-WGاز مدل . اساس تحقیقی صورت گرفت تا اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی گیاه سویا در منطقه گرگان بررسی شود
اي استفاده و سپس این  هاي گلخانه تحت سناریوهاي مختلف انتشار گاز) 1421الی  1392( سی ساله آتی  هواشناسی بارش و دما در دوره

با تعریف هشت سناریوي مختلف . شدند SSMمحصول  -وارد مدل آب و هوا ) 1364- 1391(هاي دوره پایه مشاهداتی  ها و همچنین داده داده
هاي زمانی ده روزه از اول خرداد ماه تا دهم مرداد ماه، تبخیر از سطح خاك، تعرق از گیاه و نیاز آبی سویا براي دو کشت  با تأخیر   تاریخ کاشت

هاي سال براي میانگین بیشینه و کمینه دماهاي  داري را در بیشتر ماه ها افزایش معنی آزمون مقایسه میانگین. سازي شدند آبی و دیم شبیه
نتایج مدل آب و هوا و محصول نیز حاکی از آن است که در دوره آتی  .کنند و در چند ماه سال براي میانگین بارش ماهانه تأیید میروزانه 

 درصد 15تا حدود  این افزایش براي کشت دیم مشهودتر، ،یابد تبخیر از سطح خاك اندکی کاهش ولی تعرق از سطح گیاه اندکی افزایش می
درصد افزایش را نشان  10تبخیرتعرق در دوره آتی براي کشت آبی تغییر محسوسی نخواهد داشت ولی در کشت دیم تا حدود . باشد می
اي بر نیاز  توان اظهار داشت که تغییر اقلیم تأثیر قابل مالحظه در مجموع با توجه به رایج نبودن کشت دیم سویا در منطقه گرگان می. دهد می

  .خواهد داشتآبی سویا ن

 ، سویا، گرگان، نیاز آبیتبخیرتعرقتغییر اقلیم،  :هاي کلیديواژه

  مقدمه
وضعیت متوسط آب و هوا در یک منطقه است ١اقلیم بیانگر

تغییرات . بینی است ثابت و قابل پیش٢که به طور معمول
و هوایی زمین، تغییر اقلیم ٣بلندمدت شرایط عمومی آب

در اثر تغییر اقلیم متوسط متغیرهاي آب و . شود نامیده می
هوایی مانند دما و بارش ثابت نمانده و در مناطق مختلف 

یکی از دالیل اصلی تغییر اقلیم، افزایش . کند تغییر می
-                                                             

بخش مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  استادیار ١
  )ghorbani.khalil@yahoo.com :نویسنده مسئول(*گرگان 

  
علوم کشاورزي و منابع طبیعی بخش مهندسی آب، دانشگاه دانشیار  ٢

  گرگان
  

اي در جو بدلیل صنعتی شدن و  انتشار گازهاي گلخانه
 تغییر هرگونه. باشد لی میهاي فسی افزایش مصرف سوخت

 تولید در مستقیم طور به جهان، هواي و آب وضعیت در
در زمینه بررسی اثر . است ثیرگذارأت کشاورزي محصوالت

تغییر اقلیم بر تیخیرتعرق، نیاز آبی و عملکرد گیاهان 
مطالعاتی زیادي صورت گرفته است و با توجه به تأثیرات 

رش در نقاط مختلف، مختلف این پدیده بر روي دما و با
ي که در برخی به طورگزارشات متفاوتی نیز ارائه شده است 

از آنها کاهش و در برخی دیگر افزایش عملکرد و نیاز آبی 
در ) 1392(پور و همکاران  ابراهیم. گزارش شده است

و سناریوهاي   SIMETAWاي با استفاده از مدل  مطالعه
تبخیرتعرق تغییر اقلیم در ایستگاه مشهد نشان دادند که 

و  2050- 2020هاي پتانسیل به طور متوسط در دوره
متر در ماه  میلی 49/10و  35/5به ترتیب  2050- 2080
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تحت ، متر در ماه میلی 08/8و  54/3 و  A2تحت سناریو

افزایش ) 1994-1961(نسبت به دوره پایه  B2 سناریوي
اثر تغییر اقلیم بر ) 1389(همکاران  آبابایی و .خواهد داشت

و  A2عملکرد گندم فاریاب را تحت سناریوهاي تغییر اقلیم 
B1  در منطقۀ روددشت اصفهان مورد مطالعه قرار دادند و

نتیجه گرفتند میانگین بارش ساالنه، مجموع بارش ساالنه در 
طول دورة رشد گیاه و متوسط دماي روزانه تحت هر دو 

اثر تغییر اقلیم بر . سناریوي تغییر اقلیم افزایش خواهند یافت
 SWAPعملکرد محصول گندم فاریاب با استفاده از مدل 

متوسط عملکرد نسبی تحت دو . مورد ارزیابی قرار گرفت
نسبت به سناریوي مبنا، به  B1و  A2سناریوي تغییر اقلیم 

درصد و متوسط عملکرد دانۀ گندم به  1/2و  49/1ترتیب 
روزنزویگ و پري . درصد کاهش یافت 9/17و  19/4ترتیب 

اند که طول دورة رشد گیاهان در بینی کرده پیش) 1994(
ران به شدت کاهش خواهد یافت و تولید محصول غالت ای

درصد در کشاورزي دیم دچار افت خواهد  40تا  5نیز بین 
بر  اقلیم تغییر اثر مطالعه با )1386( همکاران و کوچکی. شد

هاي  مدل از با استفاده ایران زراعی-اقلیمی هاي شاخص
و  رشد فصل طول توجه قابل تغییرات عمومی، گردش

 کشور اغلب مناطق در را دما افزایش با توام بارش الگوهاي
 17/26افزایش) 1386( برزگر و سلطانی. اند کرده بینی پیش

شمال را در محصول نخود دیم  متوسط عملکرد درصدي در
شدن  تر رس گیاه و زود غرب ایران به دلیل کاهش دوره رشد

ذخیره  گیاه درشرایط دیم با رشد درنتیجه انطباق بهتر آن و
گزارش آبی خاك وکاهش دوره تنش انتهاي فصل رشد 

 نتیجه گرفتند که با) 1390(میرصانع و همکاران . کردند
 ناشی از تغیر اقلیم درآینده، طول دوره رشد دمايافزایش 

با توجه به افزایش  آننیاز آبی  و گیاه چغندرقند کاهش
 ناشی از تغییر اقلیم به میزان قابل توجهی افزایش دماي

 در نتیجه گرفتند که) 1389(علیزاده و همکاران  .ابدی می
 درجه 4و  2، 1میزان  به هوا دماي افزایش صورت
 تمامی براي شده محاسبه تبخیرتعرق میزان، گراد سانتی

 کشت الگوي آبی نیازخواهد یافت و همچنین افزایش  ها ماه
 درصد 16و  10، 6ترتیب  به رود کشفحوضه  در گیاهان
سلیمانی ننادگانی و همکاران . کرد خواهد پیدا افزایش

با بررسی رخداد پدیده تغییر اقلیم و تأثیر آن بر ) 1390(

زمان کاشت، طول دوره رشد و نیاز آبی گندم زمستانه در 
منطقه بهشهر  به این نتیجه رسیدند که تحت شرایط تغییر 

 9بین   گندم کاشت براي مناسب زمانی اقلیم در آینده، دوره
روز  14تا  4 گیاه بین رشد دوره طول و افزایش روز  27تا 

 رشد فصل طول در گیاه تبخیرتعرق. شد خواهد کوتاهتر
 فصل رشد کل تبخیرتعرق مجموع در اما یابدمی افزایش

 .یافت خواهد گیاه به دلیل کوتاهتر شدن دوره رشد کاهش
در دیگر نقاط جهان نیز اثر تغییر اقلیم بر گیاهان و نیاز آبی 

 اثرات )2002( مثال کوروبو به طور. آنها بررسی شده است
کرد و  مالدیو بررسی در حبوبات تولید بر را اقلیم تغییر

نتیجه گرفت که تغییر اقلیم که باعث افزایش گرماي جهانی 
 گیاه رشد هاي طول دوره در خشکی وقوع به شده منجر

 بر آینده اقلیمی شد و در منطقه مطالعاتی شرایط خواهد
یو  .داشت منفی خواهد اثراتی زمستانه وگندم حبوبات تولید

 در تبخیرتعرق روند بررسی با )2002( و همکاران
 5 تا 3، حدود 2050سال  تا کردند اعالم تایوان شالیزارهاي

رودیریگز دیاز و . شد خواهد برنج اضافه به تبخیرتعرق درصد
، با بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی )2007(همکاران 

در حوضه رودخانه جودالکویر در اسپانیا نشان دادند که نیاز 
درصد  20تا  15بین  2050آبی یک فصل زراعی در دهه 

با بررسی تأثیر ) 2007(یانو و همکاران . افزایش خواهد یافت
ز آبی گیاهان گندم و ذرت در تغییر اقلیم بر رشد و نیا

ساحل شرقی دریاي مدیترانه در ترکیه نتیجه گرفتند که باال 
رفتن دما باعث افزایش سرعت رشد فیزیولوژیکی هر دو گیاه 

شود و این خود باعث زودرس شدن این محصوالت و در  می
هاورکورت و ورهاگن . شود نتیجه کاهش دوره رشد می

اقلیم بر سیب زمینی در اروپا  ، با بررسی اثر تغییر)2008(
شمالی به این نتیجه رسیدند که تغییر اقلیم باعث طوالنی 

لوم . شدن فصل رشد سیب زمینی در این منطقه خواهد شد
، اثر پتانسیل تغییر اقلیم بر گندم را  در )2009(و همکاران 

نواحی شمالی و مرکزي تانزانیا بررسی کردند و نتیجه 
دو ناحیه افزایش، میانگین بارندگی  گرفتند که دما در هر

کاشت . یابدساالنه در مرکز افزایش و در شمال کاهش می
گندم در هر دو منطقه زودتر انجام شده و طول دوره رشد 

دهد که  برسی منابع وجود نشان می. یابدگندم کاهش می
تغییر اقلیم در مناطق مختلف اثرات متفاوتی را بر گیاهان 
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یم و آبی دارد و الزم است براي تدوین مختلف در شرایط د

الگوي مناسب کشت در آینده براي هر منطقه، این اثرات 
هدف ما در این پژوهش بررسی نیاز . مورد مطالعه قرار گیرد

هاي آتی در منطقه مطالعاتی  در سال) سویا(آبی گیاه زراعی 
 .با توجه به تغییرات اقلیمی در منطقه است) گرگان(
  

  LARS-WGشبیه سازي اقلیم آینده با مدل 
) 1991( اسزیدالابتدا توسط راسکو و  LARS-WGمدل 

بازنگري و ) 1998(و همکاران ارائه و سپس توسط سمینوف 
سازي وضع هوا احتیاج  این مولد داده براي شبیه. تعدیل شد

به مقادیر روزانه بارندگی، دماي کمینه، دماي بیشینه و 
ابتدا مشخصات آماري مقادیر روزانه . داردتابش خورشید 

هاي مشاهده شده وضع هوا در یک مکان معین تحلیل  داده
شده و سپس از این مشخصات به همراه یک مولد اعداد 

هاي  مدت داده هاي دراز تصادفی براي ساخت سري- شبه
هاي روزانه با  فرآیند ساخت داده. شود روزانه استفاده می

در یک روز معین شروع شده و  تعیین وضعیت بارندگی
سپس مقدار بارندگی و سایر متغیرهاي وضع هوا شامل 

شوند  دماي کمینه، دماي بیشینه و تابش خورشید تولید می
  .)1388 ،قهرمان و همکاران( 

   LARS-WGارزیابی مدل 
هـاي هواشناسـی و    هاي تشـخیص تغییـر در داده   یکی از راه

ها بـین سـري    تشخیص تغییر اقلیم، آزمون مقایسه میانگین
  tهاي دوره آتـی بـر اسـاس آزمـون      هاي تاریخی و داده داده

در این آزمـون دو فرضـیه بـه صـورت زیـر مطـرح       . باشد می
  :  شود می

وي سازي شده مسا هاي شبیه میانگین داده: H0فرضیه 
  .هاي مشاهده شده است میانگین داده

سازي شده با میانگین  هاي شبیه میانگین داده: H1فرضیه 
  .کند هاي مشاهده شده فرق می داده

در شرایطی که اندازه و واریانس دو نمونـه   tآماره آزمون 
  .آید به دست می 1از معادله یکسان نباشد 
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میانگین  Xواریانس نمونه و S2اندازه نمونه، nکه در آن، 
هاي مشاهده شده و  معرف نمونه 2و  1هاي  نمونه و اندیس

، احتمال مقادیر بزرگتر tپس از محاسبه . اند سازي شده شبیه
با درجه  tبدست آمده از توزیع آماري ) p-value یعنی( |t|از 

درصد مقایسه  1و  5داري  در سطوح معنی n1+n2-2آزادي 
درصد باشد،  1یا  5کمتر از  p-valueچنانچه . شود می

ها تأیید  شود و تغییر در داده ها رد می فرضیه تساوي میانگین
  .  شود می

وم با توجه به اینکه در منطقه گرگان، سویا به عنوان کشت د
 10شود، از اول خرداد ماه با تأخیر زمانی  در نظر گرفته می

روزه سناریوهاي مختلفی به عنوان سناریوهاي تاریخ کاشت 
هاي آب و هوایی  در نظر گرفته شدند و داده 1مطابق جدول 

  .شدند  SSMوارد مدل 

 

  کد و روز سناریوهاي تعریف شده بر اساس تاریخ کاشت - 1جدول 
  تاریخ   شماره روز جولیوسی کد

S140  140  اول خرداد  
S150  150  یازدهم خرداد  
S160  160  21 خراد  
S170  170  اول تیر  
S180  180  11 تیر  
S190  190  21 تیر  
S200  200  اول مرداد  
S210  210  10 مرداد  
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 SSMمحصول -مدل آب و هوا

هاي طبیعی را به صورت  روابط فیزیکی حاکم بر پدیده ،مدل
یعنی تصوري است که از  .کند ریاضی و کمی  بیان می

هاي  مدل .وجود داردماهیت روابط پیچیده طبیعی 
سازي رشد و نمو گیاهان زراعی، ابزارهاي کمی هستند  شبیه

که بر اساس اصول علمی و روابط ریاضی استوار بوده و 
توانند اثرات متفاوت اقلیم، خاك، آب و عوامل مدیریت  می

زراعی را روي رشد و نمو گیاهان زراعی مورد ارزیابی قرار 
براي شبیه سازي نمو، ). 1986وایسلر و همکاران، (دهند 

رشد و عملکرد سویا در شرایط اقلیمی جاري و آینده از مدل 
SSM این مدل . )2012سلطانی و سینکلر، ( استفاده شد

طول روز و  مراحل فنولوژیک را به عنوان تابعی از دما
گسترش و پیر شدن سطح برگ تابعی از . کند بینی می پیش

تولید ماده خشک به . باشد دما، تراکم بوته و نیتروژن می
عنوان تابعی از تشعشع دریافت شده و دما تخمین زده 

شود و ماده خشک تولیدي براساس مرحله نمو و روابط  می
برگ، ساقه و پوسته (هاي رویشی  مقصد بین اندام - مبدا

موازنه آب خاك شامل رواناب، . وندش و دانه توزیع می) غالف
تخراج آب، تبخیر از سطح رشد ریشه و افزایش عمق موثر اس

بر  آب خاك، تعرق و زهکشی و نیز اثرات تنش کمبود
 گسترش سطح برگ، تولید ماده خشک و تجمع نیتروژن

را به صورت روزانه سازي  مدل شبیه. شوند شبیه سازي می
کمینه (دهد و به اطالعات قابل دسترس درباره هوا  انجام می

ساعات آفتابی  دما، تشعشع خورشیدي یا تعداد بیشینهو 
در این مدل . و خاك نیاز دارد) روزانه و بارندگی روزانه

مراحل مختلف فنولوژي شامل مراحل سبز شدن، گلدهی 
)R1(بندي  ، غالف)R3( شروع پرشدن دانه ،)R5( شروع ،

باشند که بر  می) R8(و رسیدگی کامل ) R7(رسیدگی 
اساس مفهوم روز بیولوژیک مورد نیاز براي طی شدن هر 

 .  بینی هستند مرحله از نمو قابل پیش
یند تبخیر از سطح آتبخیر تعرق، تلفات آب بوسیله دو فر

هاي اصلی  لفهؤیکی از مشده و  خاك و تعرق از گیاه تعریف
شدت تبخیر تعرق تابعی از . باشد می گردش آب در طبیعت

هاي محیطی مثل دما، تابش خورشیدي، رطوبت و  متغیر
سرعت باد است که همگی این متغیرها نقش مهمی در 

به غیر از ). 1998آلن و همکاران، ( برآورد تبخیر تعرق دارند

عوامل محیطی، ویژگیهاي فیزیکی گیاه و خاك نیز در 
به عنوان مثال، شکل . تعیین تبخیر تعرق نقش بسزایی دارد

سطح ) دویآلب( حله رشد گیاه، ارتفاع گیاه و بازتابشبرگ، مر
ل ربرگ متغیرهاي مهمی هستند که شدت تعرق را کنت

در عمل براي  .کنند کنند و در نباتات مختلف تغییر می می
تعیین تبخیرتعرق هر گیاهی، اول تبخیرتعرق مرجع برآورد 
و سپس با اعمال ضریب گیاهی مناسب، تبخیرتعرق پتانسیل 

در این مدل، ابتدا تبخیرتعرق پتانسیل . گردد عیین میگیاه ت
)EO ( محاسبه سپس تبخیر پتانسیل از سطح خاك)EOS (

آید و  با توجه به سطح برگ و پوشش زمین به دست می
محاسبه ) ES(سرانجام تبخیر حقیقی از سطح خاك 

با استفاده از دما و تشعشع خورشیدي روزانه با  EO. شود می
تغییر یافته توسط ریچی ) 1972(تیلور روش پریستلی و 

تبخیر پتانسیل از سطح خاك با . شود محاسبه می) 1998(
پوشیده (باشد  در کسري از زمین که لخت می  EOضرب 

    ).2معادله ( آید به دست می) نشده با گیاه
)5.0( ETLAIEXPEOEOS    )2(    

 در موثر برگ سطح شاخص از عبارت ETLAIکه در آن 
ریزش  زرد هاي برگ و سبز هاي برگ شامل که است تبخیر

 مدل مبناي بر خاك سطح از حقیقی تبخیر. شود نیافته می
؛ 1991امیر و سینکلر، (است  تبخیر اي مرحله دو شده ساده

 از تبخیر که اول مرحله در). 1999سلطانی و همکاران، 
 و شود می محدود دسترس قابل انرژي توسط خاك سطح
 یعنی( باشد مرطوب خاك اول الیه که افتد می اتفاق زمانی
 یا بارندگی با خاك سطح شدن مرطوب از پس روز اولین

است  EOSبرابر  ES،  مقدار )متر میلی 10 از بیش آبیاري
 از) ESW<1( باشد خشک سطحی الیه که شرایطی در اما

 یا باشد، گذشته روز یک از بیش خاك سطح شدن مرطوب
 باشد کم رطوبت داراي آب استخراج موثر عمق

)FTSW<0.5 (طی در که شود می دوم وارد مرحله تبخیر 
محاسبه  3از معادله  خاك سطح از حقیقی تبخیر آن
  .شود می

)))1(( 5.05.0 ttEOSES                 )3(                                                                                     
 آب مقدار. است 2تعداد روز از شروع مرحله  tکه در آن 

 از کسري حاصلضرب و صورت به ESه گیا از یافته تعرق
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 شده پوشیده )سبز( فعال برگ سطح شاخص با که زمین
 براي آب کمبود تنش اصالحی ضریب و است
  .شود می محاسبه 4از معادله  (WSCFG)رشد

  
WSCFGLAIEXPEOTR  )5.0(1( )4(                                                              

عبارت از ضریب خاموشی براي گیاه  5/0که در آن عدد 
  . باشد می

 استخراج خاك اول الیه از که یافته تعرق آب از بخشی
به دست  WSCFGاز حاصلضرب تعرق و ) TR1(شود  می
بر اساس کسر آب قابل تعرق در الیه اول محاسبه و آید  می

بنابراین در شرایطی که کسر آب قابل تعرق خاك . شده است
باشد، کل آب تعرق از الیه اول  31/0در الیه اول بیشتر از 

  TR1به صفر،  31/0شود اما با کاهش این کسر از  جذب می
   .رسد نیز به طور خطی کاهش و به صفر می

  
  نتایج و بحث

ابتدا وضعیت تغییر اقلیم در منطقه مورد بررسی قرار 
گیرد و سپس اثر آن بر رشد و نیاز آبی گیاه سویا مورد  می

  . گیرد بررسی قرار می
  آشکار سازي رخداد تغییراقلیم

براي آشکارسازي رخداد تغییراقلیم و تشخیص تغییر در 
هاي  ها براي تمامی سري ها، از آزمون مقایسه میانگین داده

زمانی بارش، دماي کمینه و دماي حداکثر در مقیاس زمانی 
مجزا براي سري  به طورنتایج این آزمون . ماهانه استفاده شد

هاي تولید شده براي دوره  هاي تاریخی، و سري داده داده
زیر  صورتبه  B1و  A2 ،A1Bآینده تحت سناریوهاي 

  : باشد می
میانگین ماهانه کمینه و بیشینه دماهاي روزانه در تمام 

و ) 2و  1هاي  شکل(دهد  هاي سال افزایش را نشان می ماه
ها تأیید  این افزایش دما بر اساس آزمون مقایسه میانگین

هاي گرم سال  البته افزایش در ماه). 3و  2جداول (شود  می
ي کمینه هاي سال و همچنین افزایش دما بیشتر از دیگر ماه

در بین سناریوهاي اقلیمی، . باشد بیشتر از دماي بیشینه می
نسبت به دیگر سناریوها افزایش دماي  A2سناریوي 

دار نبودن اختالف بین  معنی. دهد بیشتري را نشان می
هاي دماي کمینه و بیشینه در دوره آتی  میانگین ماهانه داده

شاهداتی، هاي دوره م بدون در نظر گرفتن سناریو با داده
سازي دماي هوا نشان  را درشبیه Lars-WGتوانایی مدل 

   . دهد می

  
  

 

  هاي آتی تحت سناریوهاي مختلف انتشار میانگین ماهانه بیشینه دماهاي روزانه طی دوره مشاهداتی و دوره - 1شکل 
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  هاي دوره مشاهداتی  هاي بارش ماهانه  دوره آتی تحت سناریوهاي مختلف با داده براي مقایسه اختالف میانگین tآزمون  -4جدول 

  A1Bوي یدوره آتی تحت سنار  A2وي یدوره آتی تحت سنار  B1وي یدوره آتی تحت سنار  ویدوره آتی بدون سنار ماه
 2,45 2,78 1,99 1,96 نیفرورد

 1,18 1,42 2,00 0,97 بهشتیارد

 1,10 0,59 0,07 1,37 خرداد

 1,20 2,01 1,56 1,19 ریت

 0,26 1,40 0,29 0,97 مرداد

 0,96 1,34 1,46 1,10 وریشهر

 0,72 0,52 0,46 0,13 مهر

 1,24 1,16 1,38 0,39 آبان

 1,03 0,80 1,53 0,27 آذر

 0,76 0,25 0,92 0,18 دي

 0,87 0,54 0,42 0,37 بهمن

 0,58 0,88 0,24 0,15 اسفند

  
   SSMنتایج شبیه سازي سویا با مدل 

هاي  هاي مشاهداتی و سري داده بر اساس سري داده
هاي آتی تحت سه سناریوي اقلیمی، مدل آب و هوا  دوره

سناریوي تاریخ کشت با فواصل زمانی  8با  SSMمحصول 
نتایج خروجی . روز براي دو کشت آبی و دیم اجراء شد 10

هاي فنولوژي، بارش، تبخیرتعرق و  شامل طول دوره مدل که
 .باشد باشد به شرح زیر می نیاز آبی می

  
  هاي فنولوژي طول دوره

کل دوره رشد (طور متوسط تعداد روز تا رسیدگی کامل ه ب
هاي مختلف بین  ، در کشت آبی بر اساس تاریخ کاشت)سویا
متغیر روز 140تا  105روز و در کشت دیم بین  170تا  128
تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم و افزایش دماي هوا، . است

تمامی سناریوهاي اقلیمی انتشار، کاهش طول دوره رشد 
هاي  دهند این کاهش طول دوره در تاریخ سویا را نتیجه می

ه مختلف کاشت و سناریوهاي مختلف متفاوت است ولی ب
با بیشترین  A1Bو  A2 ،B1طور متوسط بترتیب سناریوي 

هاي اولیه،  در تاریخ کاشت. باشند کاهش تعداد روز همراه می
تعداد روز تا رسیدگی کامل و برداشت سویا تحت 

ه سناریوهاي اقلیمی مختلف اختالف کمی داشت ولی ب
تدریج با تأخیر کاشت این اختالفات چه در کشت دیم و چه 

شود و دلیل آن افزایش بیشتر دما  در کشت آبی بیشتر می
شوند  فصل رشد گیاهانی است که دیرتر کاشته میدر طول 

  ).4شکل (

  
تغییرات تعداد روز تا رسیدگی کامل و برداشت سویا  -4شکل 

تحت سناریوهاي مختلف اقلیمی و تاریخ کاشت در کشت دیم 
  ) شکل پایین(و کشت آبی ) شکل باال(

 
  تغییرات بارش کل دوره رشد 

تغییرات بارش در شوند،  براي گیاهانی که زودتر کشت می
کل دوره رشد در دوره آتی نسبت به دوره مشاهداتی گذشته 

شوند به دلیل  ناچیز است اما در گیاهانی که دیرتر کشت می
ها و همچنین کاهش بارش در ماه  کاهش طول دوره رشد آن

ست بارش در ا ها شهریور و مهر که مقارن با فصل رشد آن
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ت به دوره گذشته ها در دوره آتی نسب کل دوره رشد آن

    ). 5شکل (یابد  کاهش می

  
تغییرات میانگین بارش طی فصل رشد سویا تحت  - 5شکل 

شکل (سناریوهاي مختلف اقلیمی و تاریخ کاشت در کشت دیم 
  ) شکل پایین(و کشت آبی ) باال

  نیاز آبی
با تأخیر کاشت سویا، به دلیل افزایش بارش طی دوره رشد و 
همچنین کاهش طول دوره رشد براي زراعتی که تا اواسط 

شود و همچنین کاهش دما در تاریخ  میتیرماه کشت 
متر تا حدود  میلی 500هاي دیرتر، نیاز آبی از حدود  کاشت
یابد همچنین تعداد دفعات آبیاري  مترکاهش می میلی 200

اما سناریوهاي اقلیمی انتشار بدلیل اثر . یابد کاهش می نیز
توأم افزایش دما و همچنین افزایش بارش تغییر زیادي در 

  ).  6شکل (دهند  نیاز آبی نشان نمی

  
و ) شکل باال(تغییرات میانگین تعداد دفعات آبی  - 6شکل 

سویا تحت سناریوهاي مختلف ) شکل پایین(میانگین نیاز آبی 
  تاریخ کاشت  اقلیمی و

  

  تبخیر از سطح خاك
دلیل کمتر بودن آب قابل دسترس و ه در کشت دیم ب

تر بودن فصل رشد، تبخیر از سطح خاك کمتر از کشت  کوتاه
در سناریوهایی که تاریخ کاشت آنها از . شود آبی دیده می

دلیل افزایش بارش کل ه اواسط تیرماه به بعد می باشد ب
. یابد سطح خاك نیز افزایش می ها، تبخیر از ه رشد آنورد

سناریوهاي اقلیمی انتشار تبخیر از سطح خاك کمتري را 
این ). 7شکل (دهند  نسبت به دوره مشاهداتی نشان می

دلیل افزایش سطح پوشش گیاهی ناشی از ه تواند ب می
افزایش گرما و بارش باشد که باعث شده است در عوض 

   .تعرق از سطح گیاه افزایش یابد
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تغییرات میانگین تبخیر از سطح خاك طی فصل رشد  -7شکل 

سویا تحت سناریوهاي مختلف اقلیمی و تاریخ کاشت در کشت 
  ) شکل پایین(و کشت آبی ) شکل باال(دیم 

  

  تعرق از سطح گیاه
تعرق از سطح گیاه، با افزایش تأخیر در تاریخ کاشت براي 

متر  و  یمیل 230متر تا حدود  میلی 520کشت آبی از حدود 
 110متر تا حدود  میلی 135براي کشت دیم از حدود 

تواند کاهش دما در  علت آن می. یابد مترکاهش می میلی
اواخر دوره رشد و کاهش دوره رشد در سناریوهاي با تاریخ 

همچنین به دلیل افزایش اندك دما در . کاشت دیرتر باشد
شان سناریوهاي اقلیمی انتشار، تعرق افزایش اندکی را ن

دهد به دلیل اینکه کاهش بارش توسط آبیاري جبران  می
اثر توأم افزایش بارش و دما، در شود ولی در کشت دیم  می
تري از تعرق در دوره  شاهد افزایش قابل مالحظهتوان  می

  ). 8شکل ( بودآتی 

  
تغییرات میانگین تعرق از سطح گیاه سویا طی فصل  - 8شکل 

رشد تحت سناریوهاي مختلف اقلیمی و تاریخ کاشت در کشت 
  )  شکل پایین(و کشت آبی ) شکل باال(دیم 

  
  تبخیرتعرق

 640در مورد تبخیرتعرق نیز شاهد کاهش آن از حدود 
متر در کشت آبی براي  میلی 370متر تا تا حدود  میلی

توان  میسناریوهاي تاریخ کاشت اول خرداد تا دهم مرداد 
در سناریوهاي اقلیمی انتشار، اختالف قابل توجهی در . بود

 دلیله ب. شود میزان تبخیرتعرق با دوره مشاهداتی دیده نمی
اینکه افزیش ناچیز تعرق با کاهش ناچیز تبخیر خنثی 

ولی در کشت دیم، در سناریوهایی که قبل از مرداد  .شود می
هاي آتی تحت  اقدام به کشت سویا کردند تبخیرتعرق دوره

متر افزایش را  میلی 30سناریوهاي اقلیم انتشار تا حدود 
که در سناریوهایی . دهد نسبت به دوره مشاهداتی نشان می
دلیل کاهش بارش ه اند ب تاریخ کاشت را دیرتر در نظر گرفته

 ها در شهریور و مهر در دوره آتی که مقارن با فصل رشد آن
ست تبخیرتعرق کمتري را نسبت به دوره آتی نشان ا

    ).9شکل (دهند  می
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تغییرات میانگین تبخیر تعرق واقعی طی فصل رشد  -9شکل 

سویا تحت سناریوهاي مختلف اقلیمی و تاریخ کاشت در کشت 
  ) شکل پایین(و کشت آبی ) شکل باال(دیم 

 
 

  گیري  نتیجه
در این پژوهش که اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملکرد گیاه 
سویا مورد بررسی قرار گرفت با توجه به افزایش دما و 

میانگین طول فصل رشد تحت  به طورافزایش بارش، 
اي بیشینه تا حدود  هاي گلخانه سناریوهاي مختلف انتشار گاز

روز کاهش یافت ولی تبخیرتعرق، در کشت آبی تغییر  10
در کشت دیم به دلیل تأمین نیاز . اي نداشت قابل مالحظه

آبی گیاه از طریق بارش، همگام با تغییرات بارش و دما در 
درصد در  10بخیرتعرق نیز تا حدود هاي مختلف سال، ت ماه

توان  در نهایت می. دهد کل دوره رشد تغییر را نشان می
نتیجه گرفت با توجه به اینکه کشت دیم سویا در منطقه 

شود  گرگان به دلیل کاهش شدید محصول انجام نمی
توان بیان کرد که اثر تغییر اقلیم در منطقه گرگان بر  می

ویا تأثیر معنی داري نخواهد رشد، نیاز آبی و عملکرد  س
  .داشت

  

  تشکر و قدردانی
علوم کشاورزي  دانشگاه پژوهشی طرح از گرفته بر مقاله این

 پژوهشی شوراي از بدینوسیله. و منابع طبیعی گرگان است
و از جناب آقاي  این طرح اعتبار تأمین خاطر به دانشگاه

 -دکتر سلطانی بخاطر در اختیار گذاشتن مدل آب و هوا
  .شود می محصول تشکر
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Abstract 
Climate change affects precipitation and temperature patterns and hence, may alter the crop water 
requirements. This research was conducted to evaluate the effects of climate change on evapotranspiration 
of soybean in Gorgan province. LARS-WG model was used to generate temperature and rainfall data for 
future period (2013-2042) under emission scenarios of B1, A2 and A1B. The generated and observed 
weather data for baseline period of (1985-2012) were considered as inputs for a crop-weather model 
namely, SSM. Soil evaporation, crop transpiration and water requirement of irrigated and rainfed soybean 
crop were simulated for eight different dates of sowing ranging from the May 11th to 24th July with 10 
days interval. Test of significance of means showed an increasing trend in daily maximum and minimum 
temperature for most of the months, and for mean monthly values of rainfall in fewer months. The outputs 
of SSM model showed that during future period, soil evaporation would slightly decrease, but plant 
transpiration would increase. This increase is more significant in case of rained crop for about 15 percent. 
Evapotranspiration showed not significant change for irrigated crop in future period, but in rainfed 
conditions a 10 percent increase has been revealed. Finally, rainfed cropping of soybean is not common in 
the region it can be concluded that climate change will not significantly affect water requirement of 
soybean in Gorgan region. 
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