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چکیده

Abstract

گرمایش جهانی یکی از بحثهای مهم جهان امروز است كه
، افزایش درجه حرارت. متغیرهای مختلفی در آن دخالت دارند
افزایش تبخیر و تعرق همراه با کاهش قابل توجه بارش را به
.همراه دارد و به شدت برروی منابع آب تأثیرگذار خواهد بود
در این پژوهش از مدل ریزمقیاس منایی آماری با استفاده از مدل
 ایستگاه سینوپتیكcanESM2  خروجی مدل تغییر اقلیمSDSM
بم براساس مدلهای گزارش پنجم هیأت بینالدول تغییر اقلیم
و تحت سناریوهای جدید انتشار و پیشبینیهای آینده در سه
 در مقایسه2071-2100  و2041-2070 ،2010-2040 بازه زمانی
، مشاهدات روزانه بارش. استفاده شد1961- 2005 با دوره پایه
 بهعنوان1961-2005  حداقل و حداکرث برای دوره،دمای متوسط
 با در نظر گرفنت سناریوهای تغییر اقلیم.ورودی وارد مدل شد
) برای دورههای آینده تغییرRCP8.5  وRCP2.6، RCP4.5(
 نتایج خروجی مدل ریزمقیاس. ارزیابی شد،اقلیم مورد نظر
 در دورههای آینده دما در ایستگاه بم براساس سه،نشان داد
 بارش تحت برخی.سناریوی مورد بررسی افزایش خواهد یافت
.سناریوها افزایش و تحت برخی سناریوها کاهش خواهد یافت
 آب، برای دورههای آینده نشان داد8 نتایج نرمافزار کراپ وات
-2040 مورد نیاز نخیالت در سالهای آتی در سه بازه زمانی
2005  در مقایسه با دوره پایه2071-2100  و2041-2070 ،2010
 برای همه سناریوها وهمه بازههای زمانی بهجز سناریو1961 افزایش2011-2040 ) در دوره زمانیRCP8.5( 8/5 ارسیپی
.یافته است
. گرمایش جهانی، نخل خرما، تغییر اقلیم:واژههای کلیدی

Global warming is one of the most important issues in the
world today, in which various variables are involved. Temperature increase, evapotranspiration increase along with
significant decrease in precipitation and will greatly affect
water resources. In this research, from the statistical exponential microscale model using the SDSM model, the output of the CanESM2 climate change model of Bam synoptic station is based on the models of the fifth report of the
intergovernmental panel on climate change and under new
release scenarios and future forecasts in three time periods of 2010- 2040, 2041-2070 and 2071-2100 were used in
comparison with the base period of 1961-2005. Daily observations of precipitation, mean temperature, minimum
and maximum for the period 1961-2005 were entered into
the model as input. Considering the climate change scenarios (RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5), the desired climate
change was evaluated for future periods. The output results of the microscale model showed that in future periods, the temperature in Bam station will increase based
on the three scenarios. Precipitation will increase under
some scenarios and will decrease under some scenarios.
The results of CROPWAT 8.0 software for future periods
showed that the water required for palm trees in the future years in the three time periods 2010-2040, 2041-2070
and 2071-2100 compared to the base period 2001-2005 for
all scenarios and all time periods except RCP8.5 scenario
have increased in the period 2011-2040.
Keywords: Climate Change, Date Palm, Global Warming.
DOI: 10.22067/jwsd.v7i3.85260
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استفاده از مدل  HadCM3نشان داد ،دمای میانگین در دوره
 2070-2099با سناریوی  A2معادل  4/6و تحت سناریوی B2
معادل  3/2درجه سانتیگراد افزایش مییابد (مساح بوانی و
مرید.)1384 ،
تبخیر و تعرق بعد از بارندگی اصلیترین جزء چرخه
هیدرولوژیکی است و تعیین کننده نیاز آبی گیاه میباشد.
چندین پارامرت اقلیمی نظیر دما ،باد ،بارش و ساعات آفتابی از
جمله عوامل اصلی مؤثر بر نیاز آبی گیاهان یا تبخیر و تعرق
میباشند .هر گونه تغییر در این پارامرتهای اقلیمی در اثر
تغییرات اقلیمی ،بر تبخیر و تعرق گیاه تأثیرگذار خواهد بود.
نیاز آبی گیاه و تبخیر و تعرق آن عامل اصلی مرصف آب در
بخش کشاورزی است ( Alizadehو همکاران .)2010 ،انتظار
میرود ،با افزایش درجه حرارت میزان تبخیر و تعرق پتانسیل
افزایش یابد .افزایش غلظت گاز کربنیک در آینده منجر به
افزایش دمای جو میشود ،مهمرتین اثر آن در کشاورزی
افزایش تبخیر و تعرق و تغییر طول دوره رشد گیاهان است و
با هم نیاز آبی گیاه را تعیین میکنند .بنابراین نیاز آبی گیاهان
بهطور مستقیم تحت تأثیر پارامرتهای اقلیمی و تغییرات
آن خواهد بود ( .)2014 .IPCCنتایج بررسی مرصف آب
کشاورزی در دشت مشهد نشان داد ،با رشایط گرم شدن هوا و
تغییر اقلیم ناشی از صنعتی شدن و گازهای گلخانهای ،با فرض
خوشبینانه بودن منابع آب ،مرصف آب کشاورزی ،بهعنوان
عمدهترین بخش مرصف کننده آب ،به شدت افزایش خواهد
داشت و برای مقابله با آن باید راهکارهای مدیریتی اتخاذ کرد
(Alizadehو همکاران .)2010 ،بررسـی اثر تغییر اقلـیم بـر
تبخیر ،تعرق و بارش در سـه منطقـه از غـرب پورتوریکو تحت
سناریوهای  A2 ،B1و  A1نشان داد ،در اثـر تغییـرات اقلیمـی
رطوبت فصلهای ی بارانی بیشرت و فصلهـای ی خـشک کمرت
میشود .بررسی میانگین  20ساله بارش طی ماه سپتامرب در
متامی منـاطق تحـت سـناریوهای ی بررسـی شده بین  121تا
 321میلی مرت افزایش و در ماه فوریه به مقدار  27تا  77میلی
مرت کاهش مییابـد ( Harmsenو همکاران.)2009 ،
اهداف کلی در این پژوهش شامل تجزیه و تحلیل روند ساالنه
بارش و درجه حرارت براساس مدلهای گزارش پنجم هیأت
بینالدول تغییر اقلیم و تحت سناریوهای جدید انتشار و
پیشبینیهای آینده در سه بازه زمانی -2070 ،2010-2040
 2041و  2071-2099در مقایسه با دوره پایه ،1961- 2005
مقایسه نتایج مدلهای گزارش پنجم با یکدیگر و تعیین
تغییرات در میزان بارش و درجه حرارت در دورههای آینده
نسبت به دوره پایه در مقیاس ساالنه و ماهانه و برآورد آب
مورد نیاز نخیالت منطقه بم در دورههای -2070 ،2010-2040
 2041و  2071-2099بود.

مقدمه
هیأت بینالدول تغییر اقلیم تغییرات گسرتدهای در اقلیم
رسارس رشق خاورمیانه را پیشبینی منوده است (،IPCC
 .)2014افزایش درجه حرارت در نتیجه تقاضای باالی تبخیر
و تعرق همراه با کاهش قابل توجه بارش میباشد و به
شدت برروی منابع آب در این مناطق تأثیرگذار خواهد
بود ( Fisehaو همکاران .)2012 ،هیأت بینالدول تغییر
( )IPCCاقلیم ( )2007بیان کرد ،منابع آب قابل دسرتس در
منطقه خاورمیانه تحت اثر تغییرات اقلیمی ،در وضعیت
هشداردهنده قرار دارند ( .)2007 ،IPCCایران در منطقه
خشک و نیمهخشک واقع شده است .برخی از مطالعات در
رابطه با بررسی تغییرات اقلیمی برروی حوضههای آبخیز
ایران و تأثیرات آن برروی مؤلفههای درجه حرارت و بارش
در این مناطق در دورههای گذشته و آینده براساس مدلهای
ارزیابی گزارش چهارم هیأت بینالدول تغییر اقلیم انجام شده
است .این مطالعات قدرت تفکیکپذیری پایینی دارد و از
سناریوهای انتشار قدیمیتر نسبت به گزارش ارزیابی پنجم
هیأت بینالدول استفاده میمناید ( Akhtarو همکاران،
 .)2008ریزمقیاسمنایی آماری با نرمافزارهای متفاوتی
انجام میشود .یكی از نرمافزارهای مورد استفاده در این
روش ( )SDSMاست .این روش توسط  Wilbyو Dawson
( )2007بهعنوان ابزاری در جهت ریزمقیاس كردن با روش
آماری توسعه یافت كه مبنای آن رگرسیون چندمتغیره است
و پارامرتهای جوی را پیشبینی میكند.
اثر تغییر اقلیم در حوضه رودخانه هندوکش کاراکروم واقع در
هیاملیا بررسی شد و نتایج نشان داد ،در دوره 2070-2100
دما و بارش در این حوضه افزایش دارد ( Akhtarو همکاران،
 .)2008بررسی اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبریز زاینده رود
نشان داد ،دمای ساالنه حدود  2درجه سانتیگراد در دوره
 2021-2050و در حدود  3-4/5درجه سانتیگراد در دوره
 2051-2070افزایش مییابد (آذرانفرو ابریشمچی.)1385 ،
اثر تغییر اقلیم با استفاده از مدل  SDSMو ریزمقیاسمنایی
 HADCMدر حوضه قرهسو در دوره  2069-2040بررسی شد
و نتایج نشان داد ،دما در همه ماهها افزایش و میزان بارش
بین  10تا  20میلی مرت در سال نسبت به دوره پایه تغییر
میکند (كامل و مساح بوانی .)1389 ،بررسیهای اثر تغییر
اقلیم با استفاده از مدل  HADCM3طبق سه سناریوی ،A1
 A2و  B1در اسـتان خراسـان رضوی در دوره 2011- 2030
نشان داد ،میزان دما و بارش بهاره ،پاییزه و زمستانه در اغلب
منـاطق اسـتان افـزایش دارد ( Ashrafو همکاران.)2011 ،
نتایج اثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه زاینده رود با
نرشیه آب و توسعه پایدار
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کامپیوتری است که مدل پنمن -مونتیث را برای محاسبه تبخیر
و تعرق گیاه مرجع ( ،)EToنیاز آبی گیاه ( ،)ETmو نیاز آبیاری
گیاه بهکار می برد.
مقادیر روزانه داد های اقلیمی بارش ،دمای کمینه ،دمای
بیشینه سالهای آینده تولید شد .عالوهبر این پارامرتها جهت
تعیین  ETOدر دوره آینده تعیین دادههای رسعت باد و
رطوبت نسبی نیاز است .باتوجهبه اینکه رسعت باد و میزان
رطوبت نسبی با درجه حرارت رابطه دارند (رابطه  1و ،)2
با استفاده از روابط زیر میزان این پارامرتها برای دوره های
آینده (سی سال آینده) محاسبه شد .قب ًال اعتبارسنجی این
رابطه با استفاده از مدلهای آماری توسط محققان انجام
شده است.
(Wind=9.495+(0.633×Tmin)-(0.386 ×Tmax
()1
(Humidity=93.453+(1.658 ×Tmin)-(2.926 ×Tmax( )2
در معادالت فوق  Humidityرطوبت نسبی و  Windرسعت
باد است.

مواد و روشها
بهمنظور انجام این پژوهش ،اطالعات آبوهوایی ایستگاههای
هواشناسی سینوپتیك بم مربوط به سالهای  1961-2005از
سازمان هواشناسی كشور تهیه شد .در این تحقیق بهمنظور
کوچک مقیاس کردن مکانی دادهها از مدل ریزمقیاسسازی
( Wilbyو  )2007 ،Dawsonاستفاده شد .تغییرات اقلیم
آینده توسط سه سناریوی جدید انتشار  RCPsبه نامهای
( )RCP2.6، RCP4.5، RCP8.5و تحت سه بازه زمانی آینده
نزدیک ( ،)2011-2040آینده میانی ( )2041-2070و آینده
دور ( )2071-2099در این سه مدل مقایسه و ارزیابی شد.
جهت برآورد نیاز آبی گیاه از مدل  CROPWAT8.0استفاده
شد .این مدل ،یک مدل ساده بیالن آب است و امکان شبیهسازی
تنش رطوبتی روی گیاه و محاسبه میزان کاهش محصول را
بر پایه روشهای مدون برآورد تبخیر و تعرق و عکسالعمل
گیاه به تنش آبی میرس میسازد CROPWAT8.0 .یک برنامه

روند افزایشی و فقط در ماههای می و ژوئن روند کاهشی
دارد .میزان بارش در سناریو ار سی پی  4/5در ماههای ژوءیه
و فوریه روند افزایشی وبقیه ماههای سال روند کاهشی نشان
میدهد .میزان بارش طی سناریو ار سی پی  8/5در ماههای
آوریل ،می و سپتامرب روند افزایشی و در سایر ماههای سال
روند کاهشی داشته است .میزان بارش ساالنه در سناریوهای
مختلف اقلیمی روند متفاوتی را نشان میدهد .میزان بارش در
سناریو  2/6به میزان  ،%53سناریو  8/5به میزان  %67افزایش
و سناریو  4/5به میزان  %36کاهش نشان داد .میزان بارش
در ایستگاه بم طی سالهای  2041-2070نسبت به دوره پایه
 1961-2005در ماههای مختلف متفاوت است .میزان بارش
طی سناریوهای مختلف متفاوت است .میزان بارش طی سناریو
ار سی پی  2/6درماه ژانویه روند افزایشی و در سایر ماههای
سال روند کاهشی داشته است .میزان بارش سناریو ار سی پی
 4/5در برخی ماهها روند افزایشی و در برخی ماههای سال
روند کاهشی است .میزان بارش طی سناریو ار سی پی 8/5
در برخی ماهها روند افزایشی و در برخی ماههای سال روند
کاهشی است .میزان بارش ساالنه طی سناریوهای مختلف
اقلیمی روند متفاوتی نشان میدهد .میزان بارش در سناریو 2/6
به میزان  %32و سناریو  4/5به میزان  %6/5افزایش و سناریو
 8/5به میزان  %25افزایش نشان داد .میزان بارش در ایستگاه
بم طی سالهای  2071-2099نسبت به دوره پایه 1961-2005
در ماههای مختلف متفاوت است .میزان بارش طی سناریوهای

بحث و نتایج
• پیشبینی دما
دمای متوسط در ایستگاه بم در دورههای مختلف سالهای آینده
( 2041-2070 ،2010-2040و  )2071-2100نسبت به دوره پایه
 1961-2005افزایش داشت .این میزان طی سناریوهای مختلف
متفاوت است .در مطالعات انجام شده مقادیر دما برای حوضه
آیدوغموش آذربایجان غربی نشان از افزایش دما از  1تا  4درجه
داشته است (سادات آشفته و مساح بوانی.)1389 ،
دمای بیشینه در ایستگاه بم در دورههای مختلف سالهای آتی
( 2041-2070 ،2010-2040و  )2071-2100نسبت به دوره پایه
 1961-2005افزایش داشت ،این میزان طی سناریوهای مختلف
متفاوت است.
دمای کمینه در ایستگاه بم طی دورههای مختلف سالهای آینده
( 2041-2070 ،2010-2040و  )2071-2100نسبت به دوره پایه
 1961-2005افزایش داشت ،این میزان طی سناریوهای مختلف
متفاوت است.
• بارش
میزان بارش در ایستگاه بم طی سالهای  2011-2040نسبت
به دوره پایه  1961-2005در ماههای مختلف متفاوت است.
میزان بارش در سناریوهای مختلف متفاوت است.
میزان بارش طی سناریو ار سی پی  2/6در همه ماههای سال
بررسی نیاز آبی نخیالت منطقه بم ناشی از تغییر اقلیم در دورههای آتی
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محبی ،ع.

گیاه به تنش آبی میرس میسازد CROPWAT8.0 .یک برنامه
کامپیوتری است و مدل پنمن -مونتیث را برای محاسبه تبخیر
و تعرق گیاه مرجع ( ،)EToنیاز آبی گیاه ( ،)ETmو نیاز آبیاری
گیاه بهکار می برد.
نتایج نشان داد ،دمای متوسط نسبت به دادههای مشاهداتی
افزایش و بارش ،رطوبت نسبی و رسعت باد نسبت به دادههای
مشاهداتی کاهش دارد (جدول .)1
آب مورد نیاز نخیالت با استفاده از نرمافزار CROPWAT8.0
جهت سالهای  2011-2040محاسبه شد .نتایج نشان داد ،آب
مورد نیاز نخیالت طی سناریو ( )RCP8.5به میزان  3/9درصد
کاهش و تحت دو سناریو دیگر افزایش نشان داد (جدول .)2

مختلف متفاوت است .در مواردی افزایش و در مواردی کاهش
بارش نشان داد .میزان بارش ساالنه در سناریوهای مختلف
اقلیمی روند متفاوتی نشان داد .میزان بارش در سناریو 2/6
به میزان  %53افزایش ،طی سناریو  4/5به میزان  %36کاهش و
سناریو  8/5به میزان  %67افزایش نشان داد.
• برآورد آب مورد نیاز نخیالت
جهت برآورد نیاز آبی گیاه از مدل  CROPWAT8.0استفاده
شد ،این مدل یک مدل ساده بیالن آب است و امکان شبیه
سازی تنش رطوبتی روی گیاه و محاسبه میزان کاهش محصول
را بر پایه روشهای مدون برآورد تبخیر و تعرق و عکسالعمل

سال
1961-2005
2011-2040
2041-2070
2071-2099

جدول  -1اطالعات مورد استفاده جهت برآورد آب مورد نیاز نخیالت بم در سناریوهای مختلف
درجه حرارت درجه حرارت
بارندگی
رسعت باد رطوبت نسبی
سناریو
حداقل
حداکرث
16/79
29/32
56/42
35/38
6/65
15/51
31/20
43/52
27/74
5/48
RCP2.6
16/35
31/71
48/65
27/64
5/74
RCP4.5
16/05
30/60
48/32
30/40
5/92
RCP8.5
16/69
32/14
38/40
26/95
5/77
RCP2.6
15/98
33/15
40/15
22/84
5/14
RCP4.5
15/09
33/58
38/03
20/09
4/59
RCP8.5
15/60
32/57
34/11
23/91
5/13
RCP2.6
15/99
33/45
34/26
21/95
5/06
RCP4.5
14/50
35/01
48/37
14/93
3/89
RCP8.5

درجه حرارت
متوسط
23/05
24/93
25/45
24/33
25/81
26/79
27/28
26/27
27/08
28/62

جدول  -2مقایسه آب مورد نیاز نخیالت در سناریوهای مختلف و دورههای آینده مختلف نسبت به دادههای مشاهداتی
RCP8.5
RCP4.5
RCP2.6
درصد تغییر
درصد تغییر
درصد تغییر
نیاز آبی نسبت به
نسبت به
نیاز آبی
نسبت به
نیاز آبی
دوره زمانی
دوره پایه
دوره پایه
دوره پایه
- 3/9
791/4
7
881/2
0/16
824/7
2011-2040
5/9
872/2
8
889/1
7/9
888/6
2041-2070
5/2
866/1
10/7
911/6
2/9
846/9
2071-2099
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حرارت در نتیجه تقاضای باالی تبخیر و تعرق همراه با
کاهش قابل توجه بارش میباشد که به شدت برروی منابع
آب در این مناطق تأثیرگذار خواهد بود .پیشبینی صحیح
تغییر اقلیم ،مهمرتین گام در مقابله یا كاهش اثرات منفی
ناشی از تغییرات اقلیمی است.
باتوجهبه اینکه نتایج این پژوهش نشان داد ،در بم در
دورههای آینده دما افزایش و بارندگی کاهش خواهد
یافت ،لذا برنامهریزی مناسب جهت تأمین نیاز آبی نخل
خرما و همچنین یافنت مکانهای جدید جهت کشت نخل
خرما که از نظر تامین آب مشکلی وجود نداشته باشد
اهمیت باالیی دارد.
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